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ПРОБЛЕМИ СУТНОСТІ ЕКОЛОГІЧНИХ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ 

 
Зобов’язання – один з основних чинників, що впливає на 

ліквідність, кредитоспроможність і стійкість підприємства. Раці-
ональна організація обліку зобов’язань сприяє зміцненню догові-
рної і розрахункової дисципліни, прискоренню оборотності обо-
ротних коштів а, отже, поліпшенню фінансового стану підприєм-
ства, а правильно розроблена стратегія управління зо-
бов’язаннями сприяє формуванню репутації надійної і відповіда-
льної фірми. Здійснення екологічної діяльності  підприємствами 
призвело до виникнення екологічних зобов’язання. Поняття 
«екологічні зобов’язання» для України нове. На сьогодні відсут-
нє будь яке включення поняття «екологічні зобов’язання» до мі-
жнародних та національних стандартів бухгалтерського обліку. 

У літературних джерелах поняття «екологічних зо-
бов’язань» трактують по різному. Одні вчені ототожнюють еко-
логічні зобов’язання з екологічними витратами, інші  визначають 
їх як наслідок екологічного характеру. 

Кондратюк М.О. під економічними зобов’язаннями розуміє 
екологічний борг підприємства перед державою і соціальною 
сферою за завдані збитки природі та як показник, що відображає 
обсяг заподіяної шкоди у грошовому вимірнику [1, c.18]. Автор 
екологічні зобов’язання відносить до складу екологічних витрат. 
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Таке ототожнення вважаємо недоцільним у зв’язку з тим, що в 
момент виникнення заборгованості перед третіми особами вини-
кають екологічні зобов’язання, а після їх погашення – екологічні 
витрати. 

Цибульник М.О. визнає «екологічні зобов’язання» як на-
слідок екологічного характеру, обумовлений взаємодією підпри-
ємств із навколишнім середовищем, що може здійснити суттєвий 
вплив на фінансовий стан [2, c.95]. Не зрозуміло, що автор розу-
міє під наслідком екологічного характеру чи то штрафи чи плату 
за використання природних ресурсів. 

Найбільшою проблемою є те, що відсутнє визначення, яке 
б давало повну характеристику екологічним зобов’язанням як 
новому об’єкту обліку. Воно повинно розмежовувати екологічні 
зобов’язання з екологічними витратами та містити всю необхідну 
інформацію, яка б відповідала потребам обліку. У бухгалтерсь-
кому обліку зобов'язання реєструються тільки тоді, коли у зв'язку 
з ним виникає заборгованість. 

З цієї точки зору, екологічні зобов’язання – це заборгова-
ність підприємства перед державою і третіми особами, яка вини-
кала у результаті здійснення основної діяльності (плата за вико-
ристання природних ресурсі), недотримання норм екологічного 
законодавства і тягне за собою компенсацію завданої шкоди, ви-
плату штрафів щодо усунення негативних впливів на навколиш-
нє природне середовище. 
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ІНСТИТУЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОЦІНКИ ТА ОБЛІКУ 
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ЗЕМЕЛЬ В УКРАЇНІ 

 
Стратегічні напрями розвитку сільського господарства 

України на період до 2020 року, передбачають завершення земе-
льної реформи через включення вартості землі в економічний 
оборот як прибуткоутворюючого фактору [1].  

Введення земельних ділянок до економічного обороту, по-
требує в першу чергу ідентифікації земель сільськогосподарсько-
го призначення та прав користування ними в системі бухгалтер-
ського обліку та виділення окремих показників у формах фінан-
сової звітності. 

Протягом останнього десятиріччя науковцями відділу під 
керівництвом доктора економічних наук, професора Жука В.М. 
сформовано потужну науково-методичну базу з даного питання, 
що включає методичні рекомендації, наукові публікації, практи-
чні посібники. Разом з тим, існуюча інституційне середовище не 
сприяє впровадженню наукових розробок. Саме тому, першочер-
говим науковим завданням є формування інституційної основи 
запровадження загальнонаціональної, уніфікованої на державно-
му рівні системи інформації про стан та використання сільсько-
господарських земель базованої на єдиних методологічних заса-
дах їх оцінки та обліку. 

Інституційний підхід в дослідженні економічних явищ та 
процесів досить поширений сьогодні в наукових працях вітчиз-
няних та зарубіжних вчених: О.М. Мороз, Т.О. Осташко, М.А. 
Хвесик та ін. Вперше застосував інституційну теорію в дослі-
дженнях сучасного стану та перспектив розвитку бухгалтерсько-
го обліку В.М. Жук, систематизувавши складові бухгалтерських 
інститутів та визначивши вплив кожного із них у ієрархії відпо-
відальності за розбудову обліку. В бухгалтерському обліку зе-
мель сільськогосподарського призначення дана сукупність пред-
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ставлена значною кількістю інститутів, що впливають на форму-
вання та запровадження ефективної системи інформації про стан 
та використання земель. В табл. наведена узагальнена автором 
система інституційного забезпечення обліку земель сільськогос-
подарського призначення, здійснена на основі облікової іденти-
фікації складових поняття «інституту» за Жуком В.М. (табл. 1).  

Таблиця 1 
Визначальні інститути у формуванні системи обліку та оцін-

ки сільськогосподарських земель 
Ідентифікація складових 

«інституту» стосовно бухга-
лтерської сфери [2] 

Інститути, що впливають на фор-
мування системи обліку та оцінки 
земель сільськогосподарського при-

значення 
Неформальна складова: звич-
ки, стереотипи, ментальність 
бухгалтерів, користувачів бу-
хгалтерської інформації 

Інститут землевласника 
Інститут землекористувача 
Інститут оцінювачів земельних діля-
нок  

Формальна складова: норма-
тивно-правові акти щодо зе-
мельних відносин та з бухгал-
терського обліку земель 

Земельний кодекс України; Закони 
України «Про Державний земельний 
кадастр», «Про оренду землі», «Про 
оцінку земель»; ПСБО 7 «Основні за-
соби», 8 «Нематеріальні активи», 14 
"Оренда" 

Організаційна складова: між-
народні та національні профе-
сійні об’єднання бухгалтерів 

Система державної реєстрації земель  
Державний земельний кадастр 

Державна складова: державні 
регуляторні органи з бухгал-
терського обліку 

Міністерство фінансів України 
Міністерство аграрної політики та 
продовольства України  
Державна служба статистики України 
Державне агентство земельних ресур-
сів України 

Наддержавна складова: над-
державні регуляторні органи з 
бухгалтерського обліку 

Система Міжнародних стандартів бух-
галтерського обліку  

 
Неформальні інститути. Визначальний вплив на форму-

вання ефективної системи обліку земель чинять саме неформаль-
ні інститути - землевласники та землекористувачі.  
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У процесі проведення земельної реформи в Україні у при-
ватну власність було передано 27,7 млн. га сільськогосподарсь-
ких угідь, які розподілені між 6,9 млн. громадян країни (в серед-
ньому по Україні один власник паю одержав 4 га сільгоспугідь). 
Понад 6,5 млн. громадян (або 96 %) оформили державні акти на 
право власності на земельну ділянку і 6,2 млн. (92,3 %) – отрима-
ли акти на руки. Нині з цих земель 17,4 млн. га (63 %) здається 
громадянами країни в оренду, 4,4 млн. га (16 %) обробляється 
власниками, 1,2 млн. громадян не визначилися, як розпоряджати-
ся сільгоспугіддями площею 4,1 млн. га. [3]. 

Отже, власниками сільськогосподарських земель є фізичні 
особи, які не зацікавлені і не переймаються питаннями обліку 
земель. А питання оцінки їх хвилюють лише в частині можливос-
ті продажу своїх паїв. 

Вважаємо, саме на землекористувача необхідно законодав-
чо покласти обов'язок ведення обліку сільськогосподарських зе-
мель та звітування про стан їх використання. При цьому поста-
новка на облік прав користування земельними ділянками сільсь-
когосподарського призначення підвищить привабливість балансу 
підприємства, що є позитивним для землекористувача.  

Формальні інститути. Зазначені в таблиці нормативно-
правові акти, що складають формальну інституційну основу об-
ліку та оцінки сільськогосподарських земель потребують внесен-
ня змін, згідно яких землевласники та землекористувачі зо-
бов’язані забезпечити ведення обліку земельних ділянок та прав 
користування ними, у тому числі земельних часток (паїв) сільсь-
когосподарського призначення сільськогосподарського призна-
чення незалежно від правового режиму землекористування (вла-
сність, постійне чи тимчасове користування).  

Формальні інститути у вигляді системи законодавства ма-
ють враховувати головну вимогу до обліку і звітності земель, 
яка, на нашу думку полягає у тому, що система бухгалтерського 
обліку і звітності земель та прав користування ними має забезпе-
чити формування уніфікованої інформації про кількісні, якісні 
характеристики їх вартість, та стан незалежно від того до якої 
категорії дана земельна ділянка віднесена в бухгалтерському об-
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ліку підприємства власника чи користувача – основних засобів, 
нематеріальних активів чи відображена на позабалансовому ра-
хунку. Такий підхід забезпечить чіткість в подальшій організації 
бухгалтерського обліку земельних ділянок.  

Організаційні інститути. Однією з вагомих перешкод за-
провадження обліку земель є відсутність нормальної системи 
державної реєстрації земель, що є ключовим організаційним ін-
ститутом в обліку земельних відносин. Довгий час гострою про-
блемою була тривала процедура отримання державних актів на 
земельні ділянки, без яких їх облік був неможливий. Законодав-
чий термін зазначеної процедури був встановлений в 2 місяці, 
але іноді така процедура тривала значно довше. З 1 січня 2013 
року вступив в силу Закон України «Про Державний земельний 
кадастр» від 7 липня 2011 року № 3613-VI, який передбачає ска-
сування з 2013 р. складної процедури видачі державних актів на 
право власності на земельні ділянки. Даним Законом встановлено 
строк у 14 днів для внесення даних про земельну ділянку в ка-
дастр. Таке спрощення, а також запровадження з 1 січня 2013 р. 
оновленої системи Державного земельного кадастру та практич-
на реалізація усіх передбачених новим законодавством умов що-
до реєстрації прав та обтяжень, на нашу думку, прискорять реалі-
зацію ідеї створення єдиної системи облікової інформації про 
вартість сільськогосподарських земель в Україні.  

Державні інститути. Визначальним інститутом в забезпе-
ченні єдиного обліково-інформаційного базису щодо вартості 
земель є Міністерство фінансів України, як орган відповідальний 
за методологію бухгалтерського обліку.  

В основі методології обліку різних категорій земельних ді-
лянок та прав на них (власність, постійне чи тимчасове користу-
вання) мають бути наступні підходи: 

− земельні ділянки що належать підприємствам на праві 
власності (у тому числі бюджетним установам та державним під-
приємствам, що використовують землю на праві постійного ко-
ристування) необхідно відображати у складі основних засобів; 

− земельні ділянки отримані в короткострокову оренду 
(на строк до 1 року) мають відображатися орендарем на позаба-



 16

лансовому рахунку, за вартістю, згідно експертної грошової оці-
нки, що має бути обов’язковим елементом при укладенні догово-
рів оренди; 

− земельні ділянки отримані в довгострокову оренду (на 
строк більше 1 року), права набуті за договорами емфітевзису, 
суперфіцію повинні відображатися у складі нематеріальних ак-
тивів, як права користування. 

Запропоновані підходи до ідентифікації в бухгалтерському 
обліку, земельних ділянок забезпечать:своєчасне і повне докуме-
нтальне оформлення і відображення в облікових реєстрах набут-
тя прав власності та прав користування земельними ділянками; 
ефективний контроль за раціональним використанням земельних 
ділянок; повне відображення витрат на капітальні поліпшення 
земель; достовірну оцінку земельних ділянок в балансі та звітно-
сті. 

Наддержавні інститути, що впливають на формування си-
стеми обліку та оцінки земель сільськогосподарського призна-
чення, вважаємо могли б бути представлені системою Міжнаро-
дних стандартів фінансової звітності, що на сьогодні активно 
впроваджуються в Україні. Разом з тим, жоден МСФЗ не визна-
чає особливості ведення обліку сільськогосподарських земель, а 
тому їх вплив на становлення інформаційного забезпечення агра-
рного землекористування може бути визначений лише шляхом 
розробки власних методологічних напрацювань в рамках єдиної 
концепції МСФЗ.  

Врахування узагальненого в публікації інституційного за-
безпечення дозволить сформувати єдині методологічні засади 
оцінки та прозору систему обліку і звітності для включення сіль-
ськогосподарських земель до економічного обороту в Україні. 

 
Список використаних джерел 

1. Стратегічні напрями розвитку сільського господарства Укра-
їни на період до 2020 року / за ред. Ю.О. Лупенка, В.Я. Ме-
сель-Веселяка. – К. : ННЦ "ІАЕ", 2012. – 182 с. 
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ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬ-
НОСТІ БІЗНЕСУ ВИСВІТЛЕННІ В ДИСЕРТАЦІЯХ  

ВІТЧИЗНЯНИХ НАУКОВЦІВ 
 

Питанням пов’язаним з соціальною відповідальністю біз-
несу присвячена значна кількість наукових праць зарубіжних та 
вітчизняних вчених. Серед них варто виділити праці: Бедфорда 
Н., Боуена Г., Березіни О.Ю., Возницької Н.В., Воробей В., Гри-
цини Л.А., Жиглей І.В.,  Карнегі Е.,  Керолла А., Котлера Ф., Леп-
тона Е. Маліновської О.Я., Рішара Ж., Пушкаря М.С., Чижевської 
Л.В. Царик І.М., Фітча Г. та ін. 

Однак, незважаючи на значну кількість наукових напрацю-
вань багато питань залишаються відкритими, тому з метою їх ви-
явлення, у даній роботі проведений аналіз авторефератів дисер-
тацій українських та російських вчених за напрямком «соціальна 
відповідальність бізнесу». 

Протягом останніх двадцяти років українськими науковця-
ми було захищено 15 дисертаційних робіт, російськими – 62 ро-
боти (рис. 1).  
                                                 
* Науковий керівник: к.е.н., доцент кафедри обліку і аудиту І.М. Ткачук 



 18

0 2 4 6 8 10 12

2002

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012
Ро
ки

Кількість захищених десертацій

Російська Федерація
Україна

 
Рис. 1. Динаміка кількості захищених дисертацій за напрям-
ком «соціальна відповідальність бізнесу» в Україні та Росій-

ській Федерації1 
 
Перша дисертаційна робота була захищена російським на-

уковцем у 2002 році. В Україні висвітлення даної теми у дисер-
таційних роботах розпочалось з 2005 року.  

Отже, російські науковці першими розпочали дослідження 
соціальної відповідальності бізнесу. Українські дослідники дещо 
відстали, оскільки, соціальна відповідальність бізнесу в Україні 
набула поширення лише протягом останніх років. 

Досліджувана категорія розглядається багатьма галузями 
науки. Серед розглянутих 15 українських авторефератів дисерта-
цій: 14 - економічного спрямування і лише 1 – присвячений дер-
жавному управлінні. Серед економічних наук найбільше дисер-
тацій захищено за спеціальністю 08.00.04 – «Економіка та управ-
ління підприємствами (за видами економічної діяльності)». Бух-
галтерський облік соціально відповідальної діяльності є менш 
дослідженим. 

Серед російських науковців: 50 дисертацій економічного 
напрямку, 8 – присвяченні соціологічним наукам, 2  – пов’язані з 
політичними науками, 1 дисертація з філологічними науками і 1 
– філософського спрямування. 
                                                 
1 За даними електронного ресурсу Российской Государственной библиотеки 
http://old.rsl.ru і Національної бібліотеки ім. В.І. Вернадського http://www.irbis-
nbuv.gov.ua 
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Тобто, на відмінну від українських науковців російські 
вченні розглядають досліджувану категорію не тільки в економі-
чних аспектах, а й в соціологічному, політичному, філологічному 
та філософському напрямках. 

Розглянемо основні проблемні аспекти соціальної відпові-
дальності бізнесу, виявленні вітчизняними вченими при дослі-
дженні (табл. 1). 

Таблиця 1 
Проблемні аспекти соціальної відповідальності бізнесу дослі-

дженні вітчизняними науковцями у дисертаціях 
№ 
з/п Виявлені недоліки Автори 

1 Теоретико-методологічні засади формування 
соціальної відповідальності бізнесу  

Царик І.М., Грици-
на Л.А., Березі-
на О.Ю. Черних О.В., 
Зеленко О.О. 

2 Невідповідність соціальної ситуації на вітчизня-
них підприємствах відповідно до основних вимог 
Концепції людського розвитку 

Таран О.Ю 

3 Відсутність теоретико-методологічних та органі-
заційних засад бухгалтерського обліку соціально 
відповідальної діяльності 

Жиглей І.В., Чижев-
ська Л.В. 

4 Моніторинг та методи оцінки рівня соціально-
відповідальних заходів 

Жиглей І.В., Грици-
на Л.А., Ворона О. В., 
Черних О.В. 

5 Недостатньо досліджено значення соціальної 
політики підприємства 

Вовк В.А. 

6 Взаємодії держави, підприємницьких кіл і грома-
дянського співтовариства у сфері реалізації кон-
цепції соціальної відповідальності 

Савченко І.Г. 

7 Відсутність практичних рекомендацій щодо 
впровадження СВБ 

Антошко Т.С., Зелен-
ко О.О. 

8 Методи застосування корпоративної соціальної 
відповідальності та окремих її складових у сфері 
підприємницької діяльності 

Антошко Т.С., Шапо-
вал В.М. 

9 Недостатньо повним та систематизованим є під-
хід до висвітлення сутності, економічної природи 
та значення соціальної відповідальності корпора-
цій в системі соціально-трудових відносин зок-
рема 

Березіна О.Ю., Воз-
ницька Н.В. 

10 Теоретичні, методичні та практичні проблеми 
обліку і контролю соціальних витрат 

Пацала О.І. 
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Таким чином, до найбільш розглянутих проблем належить 
відсутність теоретико-методологічних засад формування соціа-
льної відповідальності бізнесу. Дане питання висвітлено у працях 
Царик І.М., Грицини Л.А., Березіни О.Ю., Черних О.В. і Зеленко 
О.О. Неменш розглянутими є проблеми пов’язані з моніторингом 
та методами оцінки рівня соціально відповідальних заходів, які 
дослідженні у працях Жиглей І.В., Грицини Л.А., Ворони О.В. і 
Черних О.В. 

Меншого дослідження набули питання щодо: 
- невідповідність соціальної ситуації на вітчизняних підп-

риємствах відповідно до основних вимог Концепції людського 
розвитку; 

- соціальної політики підприємства; 
- взаємодії держави, підприємницьких кіл і громадянського 

співтовариства у сфері реалізації концепції соціальної відповіда-
льності; 

- соціальних витрат. 
Отже, аналіз дисертацій вітчизняних вчених показав, що 

дана тема є актуальною і потребує подальшого дослідження як у 
сферах обліку так і державного управління. Так, питання стосов-
но методики ведення бухгалтерського обліку соціально відпові-
дальної діяльності, нормативного регулювання та відображення 
соціальної відповідальності в звітності і її стандартизації зали-
шаються невирішеними і потребують подальшого вивчення. 

 
Список використаних джерел 
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СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ОПЛАТИ ПРАЦІ В КОНТЕКСТІ 
КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ НАЦІОНАЛЬНОЇ  

ЕКОНОМІКИ 
 

Розвиток ринкових процесів в Україні пов’язаний з усвідо-
мленням того, що по-перше, рівень конкурентоспроможності є 
сукупним інтегральним показником рівня професіоналізму і яко-
сті управління, по-друге, конкурентоспроможність в цілому є 
основним чинником в цілому, споживчої кооперації та окремого 
підприємства зокрема. З іншого боку, діяльність у конкурентно-
му середовищі і всі процеси, пов’язані з досягненням високих 
позицій на ринку товарів та послуг в цілому, повинні бути керо-
ваними. 

Складний фінансовий стан суб’єктів господарювання, зро-
стання цін на товари та послуги, приховане безробіття є чинни-
ками, що стримують підвищення життєвого рівня населення. В 
умовах трансформаційних змін, розвитку конкурентних відносин 
необхідно визначити концептуальні підходи конкурентоспромо-
жної оплати праці, які можуть стати могутньою рушійною силою 
сталого розвитку, підвищення рівня життя, нарощування людсь-
кого капіталу нації і конкурентних переваг держави. Сьогодні 
такий механізм економічною наукою розроблений недосконало, а 
існуюча оплата праці не повністю реалізує свої функції, не задо-
вольняє потребам встановлення конкурентних відносин  в еко-
номіці. 

Сучасний стан системи оплати праці не відповідає світо-
вим вимогам гідної оплати праці, стратегія її формування в кон-
тексті конкурентоспроможності національної економіки повинна 
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бути обов’язково спрямована на покращення, тобто на форму-
вання конкурентоспроможної системи оплати праці. 

Формування конкурентоспроможної оплати праці в умовах 
трансформаційних змін в економіці України буде основою для: 

- підвищення платоспроможного попиту населення на то-
вар і послуги як чинника, який сприятиме підвищенню рівня 
життя та економічному зростання виробництва; 

- створення ефективних мотивів і стимулів до праці, під-
вищення її якості і продуктивності; 

- створення умов для формування конкурентоспроможного 
персоналу; 

- створення умов для реформування соціальної сфери як 
засобу зменшення соціальних витрат і потенційного джерела ін-
вестицій у реальний сектор. 

Конкурентоспроможна система оплати праці спрямована 
на дорогу працю, так як так звана «дешева праця» дорого обхо-
диться як підприємству, так і суспільству. Вона мало продуктив-
на, відтворює нерозвиненого працівника, несприйнятливого до 
можливості більше заробляти шляхом зростання продуктивної 
праці, вбиває ініціативу, консервує низький рівень організації і 
умов праці. Дешевий працівник є загрозою для оточуючих. Де-
шева праця, що обумовлює низький рівень життя, призводить до 
втрати відповідальності не тільки перед підприємством, суспіль-
ством, але й перед самим собою, такій людині нічого втрачати. 

За нормальних економічних умов ринкова і природна вар-
тість всякого товару зближуються, що є об’єктивним проявом 
закону вартості. Коли таке зближення штучно гальмується, то у 
розвитку економіки можуть виникати кризові явища, які набува-
ють різноманітних форм: перевиробництво, галопуючої інфляції, 
спаду виробництва.  

За низької (відносно вартості) заробітної плати зменшуєть-
ся її купівельна спроможність, це обмежує споживання, скоро-
чення якого призводить до спаду виробництва. 

Вища (відносно вартості робочої сили) заробітна плата, на-
впаки, робить доступним задоволення найрізноманітніших пот-
реб, сприяє підвищенню попиту на нові товари. Але якщо вироб-
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ництво не реагує на зменшення попиту, то поступово зростає кі-
лькість товарів, які не мають збуту. Реакцією ринку на таку ситу-
ацію буде затоварювання продукцією, що супроводжується зни-
женням цін і також спадом виробництва. Таким чином, рівень 
заробітної плати, її відхилення від вартості робочої сили впливає 
на обсяг і структуру виробництва. 
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КРЕАТИВНИЙ ОБЛІК – ЗАГРОЗА ЕКОНОМІЧНІЙ  
БЕЗПЕЦІ ПІДПРИЄМСТВА ЧИ ЗАСІБ ЗАХИСТУ 

 
В умовах стрімкого розвитку технологій вислів «проінфо-

рмований – значить озброєний» усе частіше набуває буквального 
значення. Проходить той час, коли рейдерські атаки були основ-
ним способом захоплення іншого підприємства. Сьогодні широ-
ко розповсюджене промислове шпигунство, бенчмаркетинг, кар-
дінг, які мають на меті заволодіння цінними даними, що станов-
лять комерційну таємницю. Тому система бухгалтерського облі-
ку, яка володіє усією інформацією про фінансову-господарську 
діяльність підприємства, з недавнього часу розглядається у нау-
кових публікаціях як центральна ланка у забезпеченні економіч-
ної безпеки фірми. 

Бухгалтерська звітність, будучи загальнодоступною, пере-
творилась на «призму» крізь яку інші економічні суб’єкти (кон-
куренти, постачальники, покупці, інвестори, кредитори, громад-
ські організації), а головне держава, «бачать» суб’єкт господарю-
вання. Тому як стверджують соціологічні опитування, 80 % фі-
нансових директорів провідних компаній України здійснювали 
маніпулювання даними, відображеними у звітності [1, с. 6]. З 
цього випливає, що в Україні, як і багатьох інших державах із 
нестабільною економічною ситуацією, сформувались умови для 
розвитку креативного обліку. 
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Першим звернув увагу на дану категорію М.С. Пушкар, 
який у 2006 році опублікував монографію «Креативний облік 
(створення інформації для менеджерів)». Науковець розглядав 
поняття як «творчий облік, який вимагає від облікових працівни-
ків організації фактів і правил їх групування виходячи з інтересів 
менеджменту з метою отримання знань про нові об’єкти спосте-
реження». Для бізнесу креативний облік дає можливість найти 
рішення, спрямовані на забезпечення конкурентних переваг за 
рахунок діагностування сильних і слабких сторін своєї діяльнос-
ті, поглибленого вивчення тих об’єктів, що не розглядаються у 
фінансовому та управлінському обліку [2, с. 90]. 

Проте на практиці даний підхід майже не застосовується, а 
«творчість» у більшості випадків зводиться до маніпулювання 
показниками звітності. Тому багато науковців (серед них 
І.А. Панченко, С.Ф. Голов, Л.В. Гнилицька) вважають, що креа-
тивний облік – це загроза як для економічної безпеки суб’єкта 
господарювання, так і економіки держави в цілому. Крім того, як 
зауважує С.Ф. Голов надання викривленої інформації користува-
чам підриває довіру суспільства до бухгалтерської професії. 

Можна виділити дві основні мети маніпулювання обліко-
вими даними: 

1) заниження доходів та збільшення витрат для «оптиміза-
ції» податкових зобов’язань; 

2) покращення фінансового стану з метою залучення фі-
нансових ресурсів. 

Отримання першої вигоди зумовлене значним чином наяв-
ністю альтернативних варіантів ведення бухгалтерського обліку. 
Суб’єкт господарювання на власний розсуд обирає методи нара-
хування амортизації, списання запасів у виробництво, нараху-
вання резерву сумнівних боргів, калькулювання собівартості 
продукції тощо. З огляду на те, що аналізу облікової політики 
контролюючі органи не здійснюють (для них важливо лише, що 
вона була документально затверджена), підприємство має неве-
ликі можливості для варіацій. Проте рівноважність в обліку все-
таки зберігається. І якщо у звітному періоді завищені витрати, то 
у наступному вони будуть занижені, і навпаки. 
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Справжньою причиною маніпулювання фінансовими ре-
зультатами є наявність «прогалин» у вітчизняному законодавстві 
та можливостей для їх реалізації, що зумовлює виникнення за-
гроз з боку державних органів. Справедливо зауважити, що часто 
витрати на вирішення проблем є вищими, ніж заощаджені кошти. 

«Прикрашання» звітності (збільшення активів, показників 
оборотності та ліквідності, зниження зобов’язань) здійснюється 
для кредиторів, інвесторів та конкурентів. Якщо завданням підп-
риємства по відношенню до перший користувачів є залучення 
фінансових ресурсів, то надання викривленої інформації для 
конкурентів має на меті введення їх в оману про стійкий розви-
ток та збереження конкурентних позицій. Таким чином, вони ні-
би створюють «ореол» безпеки навколо себе і не враховують то-
го, що успіх зацікавлює, а тому «інтерес» інших компаній може 
навпаки зрости. 

Потрібно згадати також про власників та акціонерів, яким 
часто надають недостовірну інформацію про прибутковість ком-
панії. А це тягне за собою прийняття рішень про поточний та 
стратегічний розвиток підприємства, матеріальні інтереси вклад-
ників, що суттєвим чином впливає на ймовірність майбутнього 
банкрутства. 

Таким чином, креативний облік – це «палка з двох кінців». 
З однієї сторони, маніпулювання даними обліку дозволяє сфор-
мувати помилкове враження про підприємство і як наслідок, за-
лучити інвестиційні кошти, отримати конкурентні переваги, по-
зитивний імідж. 

З іншої сторони, вводячи в оману інших, суб’єкт господа-
рювання насправді обманює себе. Адже виникає сумнів чи зможе 
воно погасити відсотки за користування кредитом, справитись із 
виконанням прийнятих інших зобов’язань. Крім того, залишаєть-
ся ймовірність прийняття неефективних управлінських рішень на 
основі таких даних. 

Тому все-таки основою для забезпечення економічного ро-
звитку та безпеки підприємства є достовірна система обліково-
аналітичного забезпечення. А креативний облік необхідно перет-
ворити у творчий та інноваційний, а не умовно-об’єктивний. 
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В теперішній нелегкий кризовий період перед більшістю 
підприємств України виникла проблема не тільки їх ефективної 
діяльності, але й фінансової стійкості. Адже для безперебійної 
діяльності підприємства, зокрема в теперішніх умовах кризи, збі-
льшення конкуренції та впливу інфляції, оборотні активи є най-
необхіднішими засобами для безперервності виробничого проце-
су підприємства і забезпечення його платоспроможності. 

Раціональне використання оборотних активів є однією з 
проблем, що має важливе значення для підвищення ефективності 
виробництва. 

Отже, серед економічних ресурсів підприємств, що знач-
ною мірою впливають на їх економічний розвиток, достатньо 
значущу частку займають оборотні активи. З переходом України 
до якісно нової моделі побудови економіки, яка передбачає ре-
формування відносин власності та системи управління господар-
ським механізмом, виникає необхідність нового підходу до дос-
лідження питання раціонального використання оборотних акти-
вів. 
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Проте, сучасний стан більшості вітчизняних підприємств 
свідчить про неефективність прийнятих рішень щодо управління 
оборотними активами, а саме не оптимальність складу та струк-
тури оборотних активів, неврахування факторів, які впливають 
на стан та ефективність використання оборотних активів підпри-
ємства, що і зумовлює необхідність визначення та обґрунтування 
основних завдань щодо управління оборотними активами. 

Щодо визначення даного поняття, для вітчизняної еконо-
міки термін «оборотні активи» є відносно новим, оскільки більш 
звичними і застосовуваними є терміни «оборотні кошти», «обо-
ротний капітал», які відображаються у законодавчо - норматив-
них документах та у господарській практиці, але разом з тим не 
вироблено єдиних методологічних підходів у трактуванні даної 
категорії. 

У вітчизняній науці і практиці вираз «оборотні активи» 
асоціює з визначенням «оборотний капітал», адже оборотний ка-
пітал є одним із найважливіших факторів, що впливає на форму-
вання собівартості продукції і за своїм економічним змістом мо-
же визначатися як сукупність оборотних фондів і фондів обігу. В 
сучасній економічній теорії та практиці існує безліч різних під-
ходів до визначення економічної сутності оборотних активів та 
зустрічаються різні поняття пов`язані з ним.  

Відповідно до П(С)БО 2 «Баланс» оборотні активи – це 
грошові кошти і їх еквіваленти, а також інші активи, призначені 
для реалізації або споживання протягом операційного циклу чи 
дванадцяти місяців з дати балансу.  

Проте, найбільша частка оборотних активів знаходиться у 
виробничих запасах. Це пояснюється необхідністю забезпечення 
безупинності виробництва яке, в свою чергу, може бути забезпе-
чене за різного обсягу запасів матеріальних цінностей. Але оскі-
льки створення надлишку цих запасів з економічного погляду є 
заморожуванням коштів, то стає очевидним, що найбільший гос-
подарський ефект досягається за їх мінімальної величини, доста-
тньої для нормального функціонування виробництва. 

Споглядаючи на баланси вітчизняних підприємств за окре-
мими видами економічної діяльності, структура та динаміка ак-
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тивів свідчить про те, що найбільш вразливими до кризових 
явищ в економіці виявились оборотні активи, ефективність вико-
ристання яких і на цей час зберігає негативні тенденції. За остан-
ні роки прибутковість оборотних активів знизилась у декілька 
разів; зменшилась оборотність активів та відповідно підвищився 
термін їх обороту. І це стосується не лише сільськогосподарських 
підприємств, а й підприємств промисловості та інших.  

Змінити негативні тенденції, що склалися, можливо за умо-
ви обрання раціональної політики формування оборотних активів 
і визначення джерел їх фінансування та необхідності контролю-
вати їх роботу в практичній діяльності.   

В умовах високих темпів інфляції докорінно змінюється 
тактика підприємств щодо формування оборотних активів і їх 
нормування.  

По – перше, через швидке знецінення готівки підприємст-
вам вигідно їх вкладати у виробничі запаси (для сільськогоспо-
дарських підприємств це – пальне, добрива, отрутохімікати, для 
промислових підприємств – сировина і матеріали, товари), ство-
рюючи якнайбільший наднормативний запас, оскільки втрати від 
заморожування коштів у цих запасах будуть меншими, ніж втра-
ти, що зумовлюють знецінення готівки внаслідок інфляції. Крім 
того, існує дефіцит на окремі види оборотних активів промисло-
вого походження, насамперед на енергоносії, запасні частини, а 
при цій умові виникає невпевненість підприємств у можливості 
придбання цих ресурсів у потрібний момент. Це і штовхає підп-
риємства на створення понаднормових запасів у будь – який час, 
коди виникає можливість такого придбання. А це негативно 
впливає на формування виробничих запасів. 

Крім того, швидке зростання цін на продукцію, суттєве пі-
двищення тарифів, збільшення вартості робіт і послуг, хоча і не 
значне, але підвищення заробітної плати працівникам зумовлю-
ють неможливість установлення обґрунтованих нормативних 
оборотних активів у вартісному виразі. 

Отже, ефективне використання оборотних засобів повинно 
спиратися на: 
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- правильність та економічну ефективність нормування 
оборотних засобів, яка передбачає формування та реалізацію оп-
тимальних методів та параметрів їх функціонування;  

- оптимізацію обсягу оборотних активів, яка повинна вихо-
дити з вибраного підходу щодо формування оборотних активів, 
забезпечуючи заданий рівень співвідношення ефективності їх 
використання і ризику;  

- забезпечення підвищення рентабельності оборотних ак-
тивів, коли вони повинні приносити визначений прибуток при їх 
використанні у процесі фінансової діяльності;  

- забезпечення мінімізації втрат оборотних активів у про-
цесі їх використання (особливо в період сьогоденної кризи); 

- організацію поточного і перспективного управління обо-
ротними активами, що забезпечує заданий рівень платоспромож-
ності та фінансової стійкості; 

- використання можливих низько затратних способів по-
повнення оборотних активів в процесі господарської діяльності 
підприємства. 

Таким чином, з метою забезпечення найбільш ефективного 
управління оборотними активами необхідно враховувати їх осо-
бливості та фактори, що створюють складності в управлінні ни-
ми.  

Вітчизняні підприємства повинні сформувати таку систему 
управління оборотними активами, яка б передбачала визначення 
оптимальної величини оборотних активів для забезпечення непе-
рервності та стабільності виробничого процесу при мінімальних 
затратах, ефективності їх використання та визначення оптималь-
них шляхів фінансування оборотних активів. 
 



 30

УДК 316.774:657 
Т.В. БОЧУЛЯ, к.е.н., доцент, 

кафедра бухгалтерського обліку та аудиту, 
Харківський державний університет харчування та торгівлі  

 
ВПЛИВ ІНФОРМАТИЗАЦІЇ СУСПІЛЬСТВА НА  

РОЗВИТОК ДИНАМІЧНОЇ КОНЦЕПЦІЇ  
БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ 

 
З точки зору перетворень, які відбулися в усіх площинах 

соціального й економічного устрою, революційним стало широке 
запровадження інформаційно-комунікаційних технологій як ін-
струменту інформаційного обслуговування світового простору. 
Інформатизація торкнулася всіх аспектів суспільно-економічного 
устрою світової спільноти, оптимізувавши інформаційні потоки 
та інформаційний обмін в національному та міжнародному мас-
штабах. Не залишилась осторонь й система бухгалтерського об-
ліку, яка справедливо визнана ефективним джерелом релевантної 
інформації для потреб управління. Сучасність зорієнтувала нау-
кове товариство на переосмислення базових облікових концеп-
цій, які більше не відповідали дійсності та затребуваності інфор-
матизованого економічного середовища. Це спонукало до рефо-
рмування системи обліку в напрямку запровадження динамічної 
концепції, якою передбачалося формування такого інформацій-
ного забезпечення, яке дозволить передбачити розвиток подій та 
вжити відповідних заходів запобігання невизначеності та як 
найефективнішого використання ресурсів для отримання очіку-
ваного результату.  

У цьому зв'язку вельми актуальним представляється стано-
влення й розвиток динамічної концепції бухгалтерського обліку, 
що пояснює зміст сучасних облікових парадигм, сформованих на 
тлі еволюції суспільно-економічної формації світу і трансформа-
ції наукової думки.  

Представники провідної наукової спільноти, усвідомлюю-
чи важливість та цінність перетворень сучасного економічного 
світу, розширили підходи до вирішення теоретико-
методологічних питань бухгалтерського обліку, пов’язаних з іс-
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тотними змінами техніко-технологічних процесів провадження 
інформаційної діяльності із забезпечення управління. Парадокса-
льно, проте факт, що не дивлячись на розуміння дослідниками 
важливості одностайної концепції бухгалтерського обліку, узго-
дження та єдиного висновку їх погляди та пропозиції не мають, 
що спричиняє суттєві складності облікової діяльності та розвитку 
обліку в напрямку забезпечення інформаційно-аналітичних пот-
реб сучасного бізнес-середовища.  

Суттєвість наукового надбання в рамках розвитку теорії 
бухгалтерського обліку як науки, що представлена результатами 
історичного розвитку наукової думки, проявляється в розвитку 
ключової категорії сучасної науки – парадигми. В області бухга-
лтерського обліку особливу цінність має науковий здобуток М.К. 
Уеллса, який запровадив в теорію обліку концепцію парадигми, 
виділивши види облікової парадигми [5]. Іншим, не менш важли-
вим надбанням наукової спільноти, є робота видатного російсь-
кого вченого Я.В. Соколова, який виділив три парадигми бухгал-
терського обліку: уніграфічна (проста), камеральна і діаграфічна 
(подвійна) [3], що було вимогою того часу, коли облік позиціо-
нувався скоріше як технічний інструмент, а не повноцінна інфо-
рмаційно-аналітична система.  

Концепція сучасного бухгалтерського обліку формувалася 
під впливом динамічної концепції, основою якої став основопо-
ложний принцип класичної теорії бухгалтерського обліку – прин-
цип безперервності. Тим не менш, для потреб розвитку багатоці-
льового бухгалтерського обліку цей принцип зазнав неабиякої 
критики. Зокрема, відомий український вчений С. Голов, розви-
ваючи ідею теорії багатоцільового обліку задля усунення суттє-
вих обмежень його моноцільової форми, вивів гіпотезу про те, що 
«принцип безперервності втрачає сенс, якщо метою є оцінка вар-
тості бізнесу. В цьому випадку навіть за наявності припущення 
безперервності діяльності активи і зобов’язання оцінюватимуться 
за ринковими цінами. Виходячи з цього такий принцип не має 
самостійного значення для багатоцільового обліку» [1].  

Загалом, динамічний характер сучасної системи бухгалтер-
ського обліку – це принципове перетворення уявлення про рет-
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роспективний характер обліково-інформаційного забезпечення, 
оскільки мета обліку не звужується до збереження майна власни-
ків, а передбачає отримання максимальної економічної вигоди 
від активів, ресурсів та розміщеного капіталу. Основоположною 
формою фінансової звітності за таких умов стає звіт про фінан-
сові результати, з якого споживач релевантної підсумкової інфо-
рмації про фінансовий стан економічного суб’єкта, спроможний 
отримати відомості щодо показників результативності бізнесу. 
Характерним аспектом динамічної бухгалтерії є нова інтерпрета-
ція розрахунку фінансового результату як різниці між правом на 
отримання грошових коштів та зобов’язаннями на їх виплату. Це 
повністю відповідає ідеї сучасності про те, що ключовим акти-
вом є інформація – фактично бізнес має у своєму розпорядженні 
інформацію про капітал, активи, кошти, яка дозволяє йому про-
ваджувати фінансові відносини із суб’єктами, котрі мають пря-
мий матеріальний інтерес до результатів діяльності.  

Точність обчислення фінансового результату є запорукою 
демонстрації широкому загалу спроможності економічного 
суб’єкта рухатися в напрямку стабільного розвитку, не зважаючи 
на складні кризові умови, які супроводжують бізнес-активне се-
редовище. Це своєрідний сигнал для зацікавлених власників ві-
льних коштів розмістити власні активи у діяльності суб’єкта гос-
подарювання, котрий буде здатним примножити вартість бізнесу 
й тим самим запропонувати своїм учасникам (власникам) суттєву 
економічну вигоду. Зауважимо, що фундатор динамічної теорії 
балансового ведення Е. Шмаленбах, підкреслюючи верховенство 
розрахунку фінансового результату, тим не менш, наголошував 
на умовному характері цього обчислення для окремих періодів 
діяльності, що спонукає фахівця до наближення такого результа-
ту до принципу достовірності, досягти чого можливо за умови 
порівнянності фінансового результату [4]. Цінність наукових на-
дбань вченого проявила себе в ще одному принципі, який ліг в 
основу концепції бухгалтерського обліку – принцип відповіднос-
ті доходів і витрат.  

Концепція динамічного обліку була протиставлена теорії 
статичного обліку, в якому вбачалося превалювання фінансового 
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стану економічного суб’єкта над показником фінансового резуль-
тату. Досі немає єдиної думки щодо того, чи раціонально примен-
шувати значення фінансового результату, який є індикатором від-
дачі на вкладені кошти. Тому обидві концепції органічно поєдну-
ються на практиці, причиною чого є об’єктивна неможливість од-
ностайного застосування їх окремо одна від одної.  

Сьогоденні запити споживачів на інформацію ставлять не-
просте завдання для бухгалтерського обліку – зростаючі очіку-
вання користувачів від оперування відомостями, придатними для 
управління, спонукають до просування такої концепції бухгал-
терського обліку, що своїм підсумком матиме найбільш достові-
рне інформаційне джерело, яке в повному обсязі презентує стан 
фінансово-господарської діяльності, результати бізнесу та перс-
пективні можливості зростання на майбутню перспективу, не 
втрачаючи високого рівня економічних показників.  

Намагання якомога ширше та повніше задовольнити різні 
групи користувачів релевантними обліковими даними має проти-
лежний ефект – виникають складності в інтерпретації показників 
фінансової звітності, що спричиняє неадекватність управлінських 
рішень, які націлені на обрання такого варіанту провадження ді-
яльності, за якого максимальний економічний ефект від бізнесу 
буде отриманий при мінімально витрачених ресурсах та капіталі. 
Зважаючи на те, що облік є своєрідною мовою бізнесу, нескладно 
визначити, що чим щирим він є, тим результативнішим буде його 
залучення. Тим самим ера статичного обліку неминуче підходить 
до свого логічного занепаду, оскільки фундаментальна основа 
теорії статичного обліку – принцип уявної ліквідності більше не 
виправдовує себе, поступившись концепції динамічного обліку, 
який відкидає штучно виведені показники та орієнтується на реа-
льні відомості, котрі перетворює у корисні знання про стан бізне-
су.  

Специфіка інформаціології сучасного економіко-суспільного 
простору логічно позначилася на зміні характеру інформаційно-
аналітичного забезпечення, що виражається не тільки в тому, що 
інформація стала важливим продуктом, активом, капіталом, а й в 
посиленні вимог до її продуктивності – інформація має бути пропо-
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нована користувачеві не як відомості, а як продукт інтелектуальної 
роботи – знання. У цьому сенсі інформаційно-комунікаційні техно-
логії значно покращують базові процеси з обробки та обслугову-
вання інформаційного масиву, що у підсумку сприяє інтелектуалі-
зації релевантної інформації.  

Визначальну роль знань як цінного ресурсу бізнесу підкре-
слив А.А. Пилипенко, звернувши увагу на те, що нинішня конце-
пція фінансового обліку йде урозріз з динамічним розвитком 
концепції управління знаннями, яка отримала неабияке поши-
рення серед кращих представників наукової думки [2]. Форму-
вання нової облікової категорії «знання» провело паралель між 
завданнями динамічного та статичного обліку. Інформаціологія 
суспільства так чи інакше змусила широкий загал зрозуміти цін-
ність інформації та усвідомити залежність бізнесу від її якості та 
коректності. Сьогодні користувач інформації позиціонує себе як 
розумний споживач інформації і затребує від економічного 
суб’єкта відомості про успішність бізнесу – раціональність вико-
ристання ресурсів і капіталу, рівень фінансової стійкості, перспе-
ктивність на майбутнє. Реалістичність та неупередженість основи 
динамічного обліку схилила на його бік більше прихильників, 
ніж має його статичний аналог.  

Одна з головних причин просування динамічного обліку в 
інфортизованій економіці пояснюється широкою інтеграцію по-
хідних від концепцій бухгалтерського обліку та запровадженням 
в їх основу інформаційно-комунікаційної платформи, яка змінює 
уявлення про можливості інформаційного обслуговування бізне-
су та його економіко-суспільних зв’язків. Сьогоднішня тенденція 
розвитку бухгалтерського обліку спрямована в бік трансформації 
його класичного уявлення й піднесення на рівень нового інфор-
маційно-аналітичного базису сучасної системи управління. У ре-
зультаті наукових, техніко-технологічних, інформаційних ре-
форм економічно розвинута спільнота отримала суттєвий ін-
струмент, який має не тільки технічні характеристики – систему 
динамічного бухгалтерського обліку. 
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ПРОГНОЗНИЙ ОБЛІК: РЕАЛЬНА ІНФОРМАЦІЙНА  
СИСТЕМА ЧИ НАДУМАНА НАЗВА? 

 
Окрім досліджень проблем суті, ролі та місця в системі 

управління виробництвом фінансового й управлінського обліку, 
в економічній літературі, виданій останнім часом, активно 
розвивається ідея існування також інших його видів, які у свою 
чергу формують (або ж – мали б формувати) свої особливі 
інформаційні системи. Мова насамперед йде про вже згадувані 
нами так звані "прогнозний", "стратегічний", "креативний" облік.  

Насамперед слід зазначити, що виникнення прогнозного 
обліку "прогнозував" ще у 1990 році проф. А. Кузьмінський∗, ко-

                                                 
∗ Автор з вдячністю прийме як застереження, так й іншу інформацію щодо за-
початкування теоретичних засад  прогнозного обліку. 
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трий передбачав, що застосування в обліку універсальних ЕОМ у 
перспективі буде сприяти  розвитку в системі господарського 
обліку нових видів обліку, зокрема "прогнозного обліку для ви-
значення, вивчення та відображення господарських операцій, які 
можуть відбутися в результаті відхилень від встановлених пара-
метрів" [1, с. 11].  У публікації, яка вийшла  після його смерті, 
прогнозний облік вже названий прогностичним (очікуваним).  
Уточнення, як на наш погляд, логічне. При цьому зазначалося: 
"Прогностичному обліку належить велике майбутнє, оскільки він 
дозволяє приблизити облік до потреб управління, дати готові ва-
ріанти ефективних управлінських рішень. Це, у свою чергу, дасть 
можливість у майбутньому запобігти небажаним господарським 
операціям, що викликають перебільшення матеріальних і трудо-
вих ресурсів. 

До прогностичного обліку належать методи прогнозування, 
що використовуються у статистиці, а також економіко-
математичні методи на базі даних оперативного, статистичного і 
бухгалтерського обліку (кожного окремо і в цілому). Для прогно-
стичного обліку можуть використовуватися носії інших видів 
обліку, але в них мають бути передбачені реквізити для прогнос-
тичного обліку. Відразу можуть наводитись і висновки (варіанти 
управлінських рішень), але за відповідний період їх доцільно 
узагальнювати у спеціальних регістрах (на окремих носіях) " [2, 
с. 20].  

У 1998 році англійський економіст Боб Райан, розвинувши 
тезу про можливість зародження у ринковій економіці прогнос-
тичного обліку, назвав його стратегічним [3].  

Російські економісти О.Є. Ніколаєва та О.В. Алексеєва на-
водять декілька визначень стратегічного бухгалтерського обліку: 
"Стратегічний управлінський облік (Strategic managament ac-
counting) – форма управлінського обліку, при якій основний ак-
цент робиться на інформації, пов’язаній із зовнішніми фактора-
ми, які впливають на фірму. Однак, разом з тим, належна увага 
також приділяється і внутрішній інформації (в тому числі і нефі-
нансовій) (CIMA, Official Terminology, 2000). 
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Стратегічний управлінський облік – облік для стратегічно-
го менеджменту (Ward, 1999). 

Стратегічний управлінський облік – управлінський облік в 
контексті бізнес-стратегій, які планується запровадити, або які 
вже запроваджені в організації (Ward, 1999) " [4, с. 26 – 27]. 

С. Івахненков на підтримку існування стратегічного обліку 
зазначає, що ні фінансовий, ні, тим більше, управлінський облік 
не мають спеціальних методик, які допомогли б отримати інфор-
мацію власникам для прийняття  важливих інвестиційних рі-
шень. З цього погляду необхідним є стратегічний облік, який, 
використовуючи дані бухгалтерського обліку та спеціальні при-
йоми, видає таку інформацію. Інша назва стратегічного обліку – 
фінансовий менеджмент. Завданнями ж стратегічного обліку є 
дослідження зовнішнього економічного середовища, розробка 
фінансової стратегії підприємства, аналіз і планування фінансо-
вої діяльності, прийняття інвестиційних рішень [5, с. 112 – 113]. 
Тобто, виходячи із зазначеного вище, мова ведеться про стратегі-
чний облік як окрему інформаційну систему, з чим, до речі, по-
годжуються далеко не всі. 

Зокрема, вже згадувані нами російські вчені О. Ніколаєва 
та О. Алексеєва говорять лише про стратегічний управлінський 
облік [4]. Такої ж думки притримується й О. Каверіна, яка відмі-
чає, що, починаючи з 1985 року, подальше вдосконалення облі-
кових технологій, методу "АВ-костинг"2, калькулювання за 
останньою операцією та ін., призвело до появи стратегічного 
управлінського обліку. З ним пов’язана поява таких систем, як 
калькулювання на основі руху продукту, калькулювання за стаді-
ями "життєвого" циклу, аналізу витрат ланцюжка цінностей тощо 
[6, с. 59]. 

В цьому контексті окремого аналізу вимагає публікація Т. 
Чебан і В. Яценко [7]. Насамперед щодо  мети статті: 
"…організація обліково-аналітичної системи стратегічного типу 

                                                 
2 Новий напрям обліку, сферою використання якого, в першу чергу,  мають 
стати багатономенклатурні виробництва з високою питомою вагою непрямих 
накладних витрат і підприємства з гнучкою (адаптивною) формою організації 
управління. 
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на сучасних підприємствах, дослідження основних складових 
систем: моніторинг поточної діяльності підприємства та облікова 
система спостереження за зовнішніми чинниками". Інакше кажу-
чи, мова йде  про організацію обліково-аналітичної системи 
стратегічного типу для задоволення в першу чергу вимог сучас-
ного менеджменту. На перший погляд, при цьому складається 
враження, що мовиться про створення на рівні господарюючих 
суб’єктів бухгалтерії стратегічного типу в якості окремих центрів 
збору та трансформації інформації у розрізі, необхідному для 
прийняття стратегічних управлінських рішень. Однак детальне 
вивчення змісту статті згадуваних авторів дає змогу зробити од-
нозначний висновок, що ними пропонується саме стратегічний 
облік (ведення окремого стратегічного обліку майна, грошових 
потоків тощо) зі створенням окремої стратегічної бухгалтерії [7, 
с. 33 – 34]. При цьому пропонована Т. Чебан і В. Яценко так зва-
на обліково-аналітична система стратегічного типу охоплює не 
лише фінансовий та управлінський облік, а й стратегічне бізнес-
планування, бюджетування, оперативне планування, тобто, за 
переконанням автора, виходить за "канонічно" встановлені межі 
традиційного бухгалтерського обліку. Зазначене повною мірою 
стосується й  інших публікацій з проблем  стратегічного чи про-
гнозного обліку3. Очевидно, що для встановлення реальності іс-
нування  стратегічного обліку необхідно визначитись із його сут-
тю, принциповими  відмінностями від обліку управлінського, 
предметом, методом тощо.   

При цьому насамперед слід зазначити, що у 80-ті роки ХХ  
століття з‘явились публікації, в яких містилась критика тради-
ційної практики управлінського обліку. З них особливої уваги 
вимагає книга представників Гарвардської школи  бізнесу Робер-
та Каплана й Томаса Джонсона "Утрачене значення: зліт і падін-
ня управлінського обліку", в якій зазначено: Традиційний управ-
лінський облік не задовольняє вимог сучасного рівня розвитку 
виробництва й конкуренції. 

                                                 
3 Автор не ставив за мету провести повний аналіз змісту публікацій з проблем 
прогнозного обліку 
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1. Традиційні системи обліку виробничих витрат постача-
ють дезорієнтуючу  інформацію, непридатну для прийняття рі-
шень. 

2. Практика управлінського обліку втрачає самостійність, 
слідуючи вимогам фінансового обліку, і набуває допоміжного 
характеру. 

3. Управлінський облік практично повністю фокусується 
на внутрішніх аспектах діяльності компаній і не приділяє уваги 
навколишньому середовищі бізнесу, в якому діє компанія» [4, с. 
23 – 24]. 

Інші американські вчені трактували стратегічний управлін-
ський облік як напрям, котрий підвищить значення управлінсько-
го обліку в сучасних умовах. 

Таким чином, стратегічний облік можна розглядати як ви-
щу стадію обліку управлінського, зорієнтовану в першу чергу на 
опрацювання інформації, пов’язаної із зовнішніми чинниками 
виробництва. Російські економісти О. Ніколаєва та О. Алєксєєва 
зробили порівняльний аналіз основних відмінностей стратегічно-
го і традиційного управлінського обліку, повністю навести який 
не дає змоги обсяг даної публікації. Однак на окремих з них, на 
нашу думку, слід зупинитись детальніше. Зокрема, до завдань 
стратегічного обліку зараховано аналіз зовнішніх факторів і про-
цесів, нефінансових факторів, виявлення необхідності в зміні 
стратегії підприємства, контроль ступеня досягнення поставле-
них стратегічних цілей [4, с. 33 – 36]. 

На підставі цього логічно зробити висновок про те, що 
стратегічний  облік ставить собі за мету вивчення зовнішнього 
середовища та безпосередньо стратегії діяльності підприємства. 

Однак при цьому резонно виникає питання: наскільки логі-
чно і правомірно називати весь зазначений комплекс робіт облі-
ком? Де там його об'єкти як такі ? Очевидно, що в процесі розро-
бки чи прийняття стратегічних управлінських рішень бухгалтер-
ського обліку як такого нема. Є його продукт – інформація. Але 
це – інше. А комплекс робіт, які називають прогностичним (стра-
тегічним) обліком, є, на наш погляд, нічим іншим, як фінансовим 
менеджментом. 
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ОБЛІК ЯК ВАГОМИЙ ІНСТРУМЕНТ В ЗАХИСТІ  
ГЛОБАЛЬНОЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ СИСТЕМИ 

 
Науково-технічний прогрес у минулому і нинішньому сто-

літті, з одного боку, забезпечив для людства значні вигоди та ви-
сокий рівень комфорту, а, з іншого – створив передумови для 
значних ризиків погіршення стану глобальної екологічної систе-
ми. Уже нині така система не здатна до самовідтворення, а окре-
мі науковці пророкують загибель нашої планети у найближчі 50-
100 років. Звідси можна зробити висновок про те, що або земля-
ни перейдуть до жорсткої ощадності у використанні природних 
ресурсів, або нас в недалекому майбутньому очікує вселенська 
катастрофа від якої мало хто зможе врятуватись. 
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Облік, будучи фундаментальною економічною дисциплі-
ною, відігравав та надалі ще більше відіграватиме ключове зна-
чення у інформаційному забезпеченні ефективного функціону-
вання і в захисті глобальної екологічної системи від актуальних 
викликів, загроз. У цьому напрямку дослідження проводили віт-
чизняні вчені-економісти О.В. Вороновська, В.М. Жук, 
І.В. Замула, Н.М. Малюга, В.О. Шевчук та інші.  

В ощадливому споживанні природних ресурсів суттєве 
значення відводиться обліку наявності їхніх запасів, зберігання у 
відповідних та належно підготовлених місцях, якості і довговіч-
ності; груп постачальників, обсягів постачання і його диверсифі-
кації; цін за одиницю природного ресурсу; витрат на природоо-
хоронні заходи і відтворювальні роботи; вартісної оцінки шкоди, 
завданої природі; сум штрафів, накладених на порушників при-
родоохоронних законів тощо. 

Облік процесів, що відбуваються в глобальній екологічній 
системі, повинен розвиватись як за горизонтальним, так за вер-
тикальним векторами, охоплюючи абсолютно усі види економіч-
ної діяльності юридичних та фізичних осіб. Такий облік дуже 
складно змоделювати, а втілити в життя ще набагато важче. Пра-
вда, реалізацію цього надзвичайно складного завдання дещо по-
легшує усвідомлення того, що в комп’ютерну епоху немає таких 
завдань, які людина не зможе вирішити. 

Дослідження в напрямку формування і розвитку обліку у 
глобальній екологічній системі, з одного боку, необхідно прово-
дити шляхом підготовки та запровадження у життя міжнародних 
стандартів екологічного обліку і звітності, з іншого – можливо, і 
не варто готувати та запроваджувати такі специфічні стандарти, а 
вкраплювати положення екологічного обліку і звітності в Міжна-
родні стандарти фінансової звітності. Напевно, ця проблема пот-
ребує широкого і всебічного обговорення.  

Не менш значимою є проблема формування показників і 
форм облікових реєстрів екологічного обліку та звітності, мето-
дів і підходів до реєстрації екологічної інформації, з’ясування 
кола осіб, що забезпечуватимуть збір інформації та покриття ви-
трат на ведення екологічного обліку, звітності, аудиту і аналізу. 
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Забезпечення екологічної безпеки є одним із стратегічним 
напрямків роботи Ради національної безпеки і оборони України. 
Серед завдань цього напрямку повинен бути пункт про необхід-
ність системного ведення екологічного обліку, звітності, аудиту 
та аналізу, а також про систему раннього виявлення симптомів та 
усунення передумов, що можуть зумовити стихійні лиха, техно-
генні катастрофи та аварії. 

Донедавна Україна навіть не здогадувалась про те, що у 
нас можуть бути проблеми з питною водою, адже тепер рівень 
такої води у криницях селян Тернопільської області зменшився 
на третину, а її якість відчутно погіршилась. Водночас, усе біль-
ше жителів, наприклад, у місті Тернополі використовують для 
харчування питну воду, що її доставляють або фірми, які спеціа-
лізуються на торгівлі питною водою (вода від фірм "Долина 
плюс", "Здорова вода", "Роксолана"), або фірми, що пов’язані з 
виробництвом різних напоїв, де використовується питна вода 
(вода "Микулинецька"), або навіть фірми, що пов’язані з релігій-
ними організаціями (вода "Зарваницька").  

Облік реально видобутих та проданих такими фірмами об-
сягів питної води мав би регламентуватись певною Методикою 
обліку видобутої і проданої питної води, затвердженою відповід-
ним наказом Міністерства фінансів України із погодженням з 
іншими міністерствами та відомствами.  

Забрудненість повітря у селах не є меншою, а може навіть 
більшою, ніж у містах. Це відбувається тому, що підприємці еко-
номлять на очисних спорудах, понад міру використовують хіміч-
ні засоби у сільському господарстві та переробних галузях про-
мисловості агропромислового комплексу; збільшуються розміри 
сміттєзвалищ та обсяги їхньої наповненості (переповненості); 
практично відсутні підприємства і цехи з утилізації, сортування 
та перероблення побутових відходів. 

Протягом 1990-2000-них років в Україні дещо поліпшилась 
якість і структура земель сільськогосподарського призначення, 
проте нині є певні сумніви та застереження щодо їхнього належ-
ного використання аграрними холдингами, що нерідко намага-
ються отримати монопольно високі доходи за монопольно низь-
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ких витрат, економлячи, насамперед, на витратах природоохо-
ронного спрямування. 

Економія енергетичних ресурсів, незважаючи на їхнє виня-
ткове стратегічно-політичне і економічне значення, на жаль, не 
набула особливо значення в системі державного і місцевого 
управління. Заходи, що здійснюються у цьому напрямку, пере-
важно, є безсистемними та малоефективними. Не проводяться у 
повній мірі навіть інформаційно-пропагандистські і рекламні за-
ходи з проблем економії енергетичних ресурсів, які не потребу-
ють значних витрат, хоча могли б дати чималий економічний та 
морально-психологічний ефект, базуючись на здоровому патріо-
тизмі українських громадян, котрі не хочуть повернення до ко-
мандно-адміністративної системи управління, тотального конт-
ролю і переслідувань за їхні політичні переконання, свободу ви-
словлювань. 

За екологічний облік, звітність, аудит та аналіз, на наш по-
гляд, мають відповідати керівники усіх функціонуючих суб’єктів 
господарювання і їхніх структурних підрозділів, голови сільсь-
ких та селищних Рад, мери міст, голови районних і обласних 
державних адміністрацій. Проблема тільки полягає у розподілі 
повноважень між ними та у достатньому фінансуванні обліково-
звітних, аудиторських та аналітичних робіт.  

Таким чином, облік розглядається як вагомий інструмент в 
захисті глобальної екологічної системи, що перебуває у затяжній 
кризі та потребує принципово нових підходів у напрямку її захи-
сту і забезпечення стійкості перед потенційно новими світовими 
викликами та загрозами. 
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Основним методологічним питанням, що визначає правила 
ведення бухгалтерського обліку та звітності в усіх організаціях 
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(крім бюджетних і громадських організацій, не націлених на са-
мозбагачення), є економічна сутність прибутку, її природа. 

У відповідності до міжнародних правил, до складу прибут-
ку можна включати майже усі суми, що збільшують власні кошти 
(за винятком збільшення капіталу за рахунок засновників): ви-
торг від продажу продукції (робіт, послуг), державну допомогу, 
безоплатне отримання коштів (дарування), законне чи незаконне 
привласнення чужих коштів і т. д. 

Такий споживацький підхід до прибутку анітрохи не пояс-
нює (не розкриває) його економічну сутність. Об'єктивна приро-
да прибутку полягає у тому, що прибуток - це реальне збільшен-
ня економічного багатства країни, що досягається в результаті 
праці працівників реальної економіки. Первісною основою цього 
багатства є природа. Люди з природи беруть це багатство безко-
штовно, в основному, в якості засобів виробництва (сировини), 
витрачаючи свою працю. Витрачена праця, оцінена у грошовому 
виразі, отримала назву доданої вартості. Усій сумі доданої варто-
сті в економіці відповідає вартість споживчих товарів для насе-
лення. Частина цієї продукції, а отже, доданої вартості викорис-
товується реальною економікою. Інша частина споживчих това-
рів, використовується невиробничою сферою суспільства. Така  
частина продається населенню цієї сфери, а виручка від її прода-
жу повертається у реальну економіку у формі прибутку окремих 
підприємств. За рахунок цього прибутку підприємства надалі ро-
зширюють своє виробництво і, таким чином, збагачуються. Од-
ночасно в цілому збагачується держава. Отже, якби не було не-
виробничої сфери суспільства, то нікому було б продавати про-
дукцію, а підприємства б не отримували прибутку. Проте це аб-
солютно нереально. Будь-яка держава повинна хоча б утримува-
ти уряд, армію і т. д. Державні витрати при цьому, безумовно, 
покриваються за рахунок тієї частини продукції суспільства, яка 
представляє прибуток реальної економіки. Але в той же час, ці 
витрати держави забезпечують підприємства прибутком. 

Звідси випливає, що прибуток підприємств у кінцевому ра-
хунку формується не у мікроекономіці, а у макроекономіці і є 
категорією більше макроекономіки, ніж мікроекономіки. Держа-
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ва через прибуток повинна регулювати найважливіші макроеко-
номічні процеси: грошовий обіг, формування доходів і видатків 
державного бюджету, зовнішньоекономічні зв'язки і т. д. 

Все це говорить про те, що питання визначення прибутку у 
бухгалтерському обліку повинні вирішуватися не шляхом голо-
сування виключно членів Комітету МСФЗ, але й державою, ви-
ходячи з об'єктивних економічних законів формування прибутку 
у суспільстві на законодавчому рівні. Втім, при цьому, юридичні 
закони повинні відповідати вимогам об'єктивних економічних 
законів у суспільстві. На чолі вирішення усіх цих питань повинна 
стояти економічна наука. 

Наступним загальнометодологічним питанням, яке потре-
бує вирішення, - це визначення прибутку підприємства відповід-
но до його економічної (об'єктивної) сутності. Для цього необ-
хідно з доходів і витрат організації прибрати усі суми, які не від-
носяться до сутності прибутку, тобто не викликають реальне збі-
льшення багатства держави за період (місяць, квартал, рік). 

До них відносяться: суми, безоплатно отримувані з боку 
або передані іншим організаціям; безповоротне виділення коштів 
державою (дотацій, субсидій, капітальних інвестицій із фондів 
загальнообов'язкового державного соціального страхування або 
бюджетів); курсові різниці (позитивні чи негативні); переоцінка 
засобів (дооцінка або уцінка майна) тощо. 

Пропозиції насамперед торкаються оподатковуваної суми 
прибутку у сторону зменшення. Тому основні заперечення, ймо-
вірно, слід чекати з боку податкових органів, оскільки вони супе-
речать податковому законодавству. Проте, ми виходимо з тієї 
теорії, що прибуток підприємств формується через бюджет шля-
хом емісії грошей для невиробничої сфери. Ми вважаємо, що 
уряд коли-небудь це зрозуміє і скасує податок на прибуток. Тоді 
все буде простіше. Не треба буде штучно збільшувати прибуток з 
метою поповнення бюджету, ускладнювати міжнародні та націо-
нальні стандарти з бухгалтерського обліку. На сьогодні, по суті, 
усі вони націлені на визначення оподатковуваного прибутку. У 
майбутньому метою стандартів бухгалтерського обліку стане 
встановлення правил визначення прибутку відповідно до його 
економічної сутності. У таких умовах відпаде необхідність шту-
чного збільшення або зменшення прибутку. 
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Функціонування підприємства передбачає досягнення від-

повідних умов. Серед них найбільш важливими є наявність ресу-
рсів, які можуть мати різні функції (необоротні і оборотні активи, 
трудові тощо), визначений виробничий вид діяльності тощо, на-
лежний управлінський апарат, що здатний приймати відповідні 
рішення та контролювати їх, відповідні зовнішні умови господа-
рювання і т.п. Досягнення поставленої власником мети можливе 
лише за умови, якщо у нього чи іншої відповідальної особи, що 
найнята ним для виконання керівних функцій, будуть одержані 
та узагальнені дані про наявність ресурсів і ті процеси, що відбу-
ваються на підприємстві та у навколишньому середовищі. Серед 
них особливе місце займає інформація, під якою, судячи з розро-
бок провідних вчених у галузі кібернетики, слід розуміти відомо-
сті, що мають три характерні ознаки: викликати у певної особи 
інтерес, пов’язаний з вирішенням певних завдань, містити для неї 
новизну, що викликає потребу прийняття певних рішень, та зні-
мати ентропію (невизначеність). Тільки наявність такої інформа-
ції є запорукою прийняття рішень, з підвищення ефективності 
господарської діяльності.  

Дослідженням питань, що стосуються видів обліку, як ос-
новного джерела інформації, були присвячені праці таких вітчиз-
няних вчених Білуха М.Т., Бутинець Ф.Ф., Загородній А.Г., Куже-
льний М.В., Лінник В.Г., Ткаченко Н.М. та ін. Відзначаючи важ-
ливість наукових напрацювань вказаних авторів та досягнень у 
галузі бухгалтерського обліку слід визнати наявність ряду неви-
рішених проблем, що стосуються термінології в бухгалтерському 
обліку. 

Зовнішня інформація характеризує явища, які відбуваються 
без відому власника чи особи, уповноваженої ним для прийняття 
управлінських рішень, і тому заслуговують на особливу увагу з 
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їх боку. До складу цих даних будуть входити введення в дію за-
конодавчих та нормативних актів, результати діяльності та інші 
дані, що можуть характеризувати діяльність постачальників та 
покупців тощо. 

Внутрішня інформація, як правило, формується з участю 
виконавців господарських операцій, вона їм, як правило, відома, 
однак такої інформації може бути так багато, що це потребує її 
належної реєстрації та послідуючого узагальнення, тому виникає 
потреба ведення обліку. 

Це було характерно для господарювання у всіх формаціях, 
але особливо гостро проблема інформаційного забезпечення пос-
тала в умовах ринку. Таке пояснюється частою зміною умов дія-
льності, що призводить до виникнення потреби у додаткових 
відомостях, що в свою чергу посилює вимоги до належної побу-
дови обліку. 

У всіх підручниках з теорії бухгалтерського обліку зазна-
чається, що дані про діяльність конкретної юридичної особи та 
фізичної особи-підприємця формуються за допомогою господар-
ського обліку. Під ним розуміють "процес, що охоплює спосте-
реження, сприйняття, вимірювання та реєстрацію (фіксацію) го-
сподарських фактів, що є або дійсними, невигаданими явищами 
(будівля, трактор, хліб), або дійсними процесами господарюван-
ня (купівля, виготовлення продукту, виконання роботи, надання 
послуги). Тобто передумовою господарського обліку є господар-
ський факт" [4]. 

Близьке за змістом поняття господарського обліку подане 
у підручнику А.Г. Загороднього, Г.О. Партина, Л.М. Пилипенка, 
які під ним розуміють "... це кількісне відображення та якісна 
характеристика господарської діяльності з метою контролю та 
управління нею, тобто це спостереження, сприйняття, вимірю-
вання та реєстрація господарських фактів, явищ та господарсь-
ких процесів (виготовлення продукції, надання послуг, реаліза-
ція, розподіл фінансових результатів" [1]. 

В.Г.Швець не дає визначення цього виду обліку, але зазна-
чає, що "метою господарського обліку є адекватне відображення 
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фактів господарської діяльності, надання повної і правдивої ін-
формації для прийняття рішень" [4].  

Господарський облік підрозділяється на такі види: опера-
тивно-технічний (оперативний), статистичний і бухгалтерський. 

У підручнику, підготовленому В.Г. Швецем, зазначено, що 
оперативний облік використовується для спостереження і конт-
ролю за окремими операціями і процесами на найважливіших 
ділянках господарської діяльності з метою управління ними, не 
має певної системи документації, використовує всі вимірники, 
забезпечує оперативність одержання інформації [4]. Там же від-
мічено, що статистичний облік вивчає: масові суспільно-
економічні та окремі типові явища і процеси. При цьому кількіс-
ні аспекти статистика досліджує в нерозривному зв'язку з якіс-
ним змістом у конкретних умовах місця і часу, застосовує різні 
вимірники і властиві їй способи спостереження (масові та вибір-
кові), систему показників (абсолютні, відносні і середні величи-
ни) [4]. 

Всім названим видам обліку характерна послідовність ви-
конання облікових операцій, а саме: первинне спостереження, 
вимірювання, реєстрація, групування і узагальнення.  

Дійсно складський облік, а також фіксацію обсягу реаліза-
ції торгової організації за допомогою касових апаратів можна 
розглядати як оперативний облік на конкретній ділянці, однак це 
вимагає уточнення, адже реєстрація фактів господарського життя 
та послідуюче узагальнення господарських операцій потребує 
оформлення первинний документів, а це вже являється початко-
вою стадією бухгалтерського обліку. Якщо виходити з положень 
сформованих Р.Ентоні та Дж. Рисом можна допустити, що при 
комп’ютерних технологіях обробки даних бухгалтерського облі-
ку відпадає потреба в оперативному обліку, адже майже всі з на-
ведених раніше прикладів можна отримати у комп’ютері зразу ж 
після введення даних, тому потреба ведення оперативного обліку 
відпадає, а відповідно цей вид обліку зникає. 

Саме ця обставина дозволяє окремим авторам вважати, що 
при запровадженні комп’ютерної обробки даних можна відмови-
тися від оперативно-технологічного обліку шляхом запрова-
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дження інтегральної системи. Про це пише зокрема 
Ф.Ф. Бутинець, який зазначає, що "в умовах комп’ютеризації 
любий вид обліку є оперативним. Тому цей термін на нинішньо-
му етапі можна не використовувати" [3]. 

Перш за все слід відмітити, що підпорядкованість операти-
вного обліку бухгалтерському, що відмічає також Р. Ентоні та 
Дж. Рисом, не може слугувати підтвердженням його існування 
як окремого виду обліку, адже будь-який облік перш за все має 
спершу реєструвати певні факти (у господарській діяльності ще 
можуть бути дії і події), а потім зібрані та узагальнені дані мо-
жуть знайти відображення у звітності. 

Майже аналогічно тлумачення оперативного обліку знай-
шло відображення у статті В. Ластовецького, який писав: "У ра-
дянський період на основі чітко організованої документації всіх 
господарських операцій – основного елементу методу бухгалтер-
ського обліку – складали оперативну звітність, яка охоплювала 
всі види діяльності підприємства за переліком показників, ви-
значених органами влади. Дану звітність називали відповідно до 
обліку, який вели за видом звітності, - оперативним, незважаючи 
на те, що якогось відокремленого "оперативного обліку" не здій-
снювали, а складали оперативні зведення вищестоящих органів у 
більшості підприємств і організацій, органи місцевої влади не 
мали повноважень визначати подання підприємствами будь-якої 
оперативної звітності." Тому: "Оперативна звітність зникла"[2]. 
Якщо виходити з положень, сформованих Р. Ентоні та Дж. Рис та 
В. Ластовецьким, то при комп’ютерних технологіях обробки да-
них бухгалтерського обліку такий підхід потребує істотного уто-
чнення. Це буде правомірно, якщо оперативно-технічний розгля-
дати як один. Однак окремі автори звернули увагу не те, що він 
має підрозділятись на два: оперативний та технічний. Перший на 
основі бухгалтерських документів може формувати дані, які не-
обхідні для оперативного управління підприємством, а в кінці 
звітного періоду вони узагальнюються в системі бухгалтерського 
обліку [5]. 

Порядок формування даних технічним обліком (обгрунто-
ваніше назвати його технологічним) в цьому випадку повністю 
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визначається особливостями конкретної галузі виробництва, він 
призначений для формування інформації, яка відсутня у бухгал-
терському обліку, наприклад, дані про об'єкти, що не мають вар-
тісних вимірників, зокрема, про людські та земельні ресурси, або 
для більш детального відображення даних про окремі об'єкти, 
зокрема племінний облік тварин чи ветеринарний облік їх захво-
рювань тощо. Слід підкреслити, що при цьому можуть викорис-
товуватися дані спеціальних документів, наприклад племінних 
свідоцтв, що узагальнюються у окремих регістрах. Окремими 
документами оформляється сортова характеристика продукції 
(сортові свідоцтва тощо). 

Таким чином можна стверджувати, що поняття оператив-
но-технічного обліку ширше. В ньому знаходять відображення 
такі об'єкти, які відсутні у бухгалтерському обліку, наприклад 
земельні і трудові ресурси тому повної інтеграції бухгалтерсько-
го і оперативно-технічного обліку досягти неможливо. Саме це 
підкреслюють окремі автори обґрунтовуючи факт існування цьо-
го обліку в ринкових умовах [3]. 

У таблиці наведені лише основні відмінності між статис-
тичним спостереженням і бухгалтерським обліком. На нашу ду-
мку, найбільш важливі серед них є ті, які характеризують пред-
мет і об'єкти вивчення, а також методологія формування даних.  

Таким чином можна зробити висновок, що в оперативно-
технічному обліку відображаються ті об’єкти, які не мають вар-
тості (землі, трудові ресурси тощо), тому в Україні неможливо 
створити інтегровану систему облікової інформації шляхом 
об’єднання всіх видів обліку. 
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БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ІНЖИНІРИНГ 
 

За останні роки рівень рентабельності аграрного бізнесу у 
п’ять разів перевищує середнє значення цього показника по еко-
номіці України. За фінансовою та статистичною економічною 
звітністю в урядових структурах складається враження про висо-
ку ефективність сільськогосподарської діяльності, що на фоні 
надприбутковості агрохолдингів викликає наміри перегляду спе-
ціальних режимів оподаткування галузі. Разом з тим, абсолютна 
більшість керівників малих та середніх підприємств стверджує 
про низьку ефективність та збитковість їх діяльності. 

Виходить, що слова керівників підприємств, котрі вироб-
ляють майже 80% продукції серед юридичних осіб галузі не від-
повідають підписаним ними ж формам фінансової та статистич-
ної звітності. Виходить, що ці керівники не розуміють і тому не 
надають необхідної уваги бухгалтерській звітності.  

Формальний підхід до облікової політики на підприємствах 
та відсутність такої по галузі загрожує аграрному бізнесу не ме-
нше, ніж диспаритет цін, занепад тваринництва, руйнування ін-
фраструктури зберігання та переробки, тощо. І якщо для вирі-
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шення останніх проблем говориться та проектується достатньо, 
то необхідність бухгалтерського інжинірингу не знаходить ро-
зуміння. 

Ми усвідомлено застосували саме термін «бухгалтерський 
інжиніринг» для більшого розуміння та підняття значущості 
розв’язання проблеми галузевої облікової політики саме керівни-
ками сільськогосподарських підприємств. 

Інжиніринг (від фр. «іngénierie», від англ. «еngineering», 
початково від лат. «іngenium» – винахідливість; вигадка; 
знання, майстерний) – область людської інтелектуальної діяль-
ності, завданням якої є застосування досягнень науки, техніки, 
використання законів і природних ресурсів для вирішення кон-
кретних проблем, цілей і завдань4. 

Інжиніринг (синонім терміна інженерія, який відрізняється 
етимологічно від англ. «еngineering») – набір прийомів та мето-
дів, які компанія, підприємство, фірма використовує для проек-
тування своєї діяльності5. 

Інжиніринг – інжинірингові послуги – послуги інженерно-
консультаційного плану або відповідні роботи, які мають дослід-
ний, проектно-конструкторський або розрахунково-аналітичний 
характер. Простіше кажучи, інжиніринг створює об'єкти і 
продумує їх експлуатацію, базуючись на наукових знаннях6. 

Інжиніринг – це підготовка техніко-економічних обгрунту-
вань проектів, надання рекомендацій в області організації вироб-
ництва і управління. Крім усього іншого, інжиніринг включає в 
себе надання рекомендацій7.  

Згідно пп. 14.1.85 ПКУ, інжиніринг – надання послуг (ви-
конання робіт) із складення технічних завдань, проектних пропо-
зицій, проведення наукових досліджень і техніко-економічних 
обстежень, виконання інженерно-розвідувальних робіт з будів-
ництва об'єктів, розроблення технічної документації, проекту-
вання та конструкторського опрацювання об'єктів техніки і тех-

                                                 
4 ru.wikipedia.org/wiki/Инженерное_дело 
5 uk.wikipedia.org/wiki/Інженерія 
6 Там само. 
7 Там само. 
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нології, надання консультації та авторського нагляду під час мо-
нтажних та пусконалагоджувальних робіт, а також надання кон-
сультацій, пов'язаних із такими послугами (роботами)8. 

Із наведених дефініцій складається враження про несуміс-
ність поняття «інжиніринг» з бухгалтерським обліком. Проте у 
розвинутому світі ефективність господарювання напряму 
пов’язується з освоєнням нових підходів і технологій саме най-
більш традиційною інформаційною системою – бухгалтерським 
обліком (появою управлінського, стратегічного обліку і не тіль-
ки). 

Ознакою бухгалтерського інжинірингу є застосування в 
його системі нових специфічних інструментів. Все розпочалось у 
70-ті роки ХХ ст. із застосуванням в ФРН автоматизованих ну-
льових балансів. На сьогоднішній день фахівці нараховують біля 
сотні видів інструментів бухгалтерського інжинірингу, що харак-
теризуються використанням математичного апарату, специфіч-
ного програмного забезпечення, використанням структурованих 
планів рахунків, різних видів балансів, п’ятивимірних систем за-
мість двох і т.п. 

В науковій літературі з’являються описання як методик ви-
користання інструментів бухгалтерського інжинірингу, так і спе-
цифічної методології (наприклад: методологія інжинірингової 
оцінки).  

Окрім інструментів, методик та методології важливою є 
оцінка організаційної складової бухгалтерського інжинірингу. 
Зрозуміле його використання службами стратегічного плануван-
ня, контролінгу, управлінського обліку підприємств. Подібні по-
слуги є і у арсеналі аудиторських та консалтингових структур. 

В контексті даних тезисів, важливе розуміння участі про-
фесійних організацій бухгалтерів, професійних об’єднань вироб-
ників у відпрацюванні і проведенні за допомогою інструментів та 
методології бухгалтерського інжинірингу бажаної для аграрної 
галузі України облікової політики і представлення результатів 
бухгалтерської звітності на владних рівнях управління. На відмі-
                                                 
8 Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. №2755-VI [Електронний ресурс] – 
Режим доступу: Ліга: Закон еліт. – 2010-2013. 
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ну від застосування бухгалтерського інжинірингу в управлінні 
ресурсами чи економікою саме підприємства, останнє є новою 
постановкою проблеми на рівні галузі, держави. 

Перш ніж розкрити сутність нової постановки проблеми, 
слід відокремити поняття моделювання та бухгалтерського інжи-
нірингу. Останнього нам не вдалось віднайти у науковій літера-
турі. Проте саме від цього багато у чому і залежність і чіткість у 
визначенні самого поняття «бухгалтерський інжиніринг».  

Моделювання в бухгалтерському обліку – це комплексне 
застосування його методів та наукових підходів не тільки для 
відображення господарських процесів і явищ (через специфічно 
створені символи і описи), а й для стимулювання бажаного роз-
витку бухгалтерського обліку. 

Бухгалтерський інжиніринг – процес застосування в мо-
делюванні та системі бухгалтерського обліку як правило запози-
чених з інших наук специфічних інструментів, що організовуєть-
ся окремими службами підприємств та сторонніми організаціями 
для посилення значущості бухгалтерського обліку та результатів 
його звітності в управлінні ресурсами та економіці підприємства, 
галузі і держави. 

Таким чином моделювання є складовою бухгалтерського 
інжинірингу, який добавляє запозичення специфічних інструмен-
тів з інших наук (з часом використовуючи «бухгалтерський імпе-
ріалізм», ці інструменти розширять традиційну «вісімку» обліко-
вих методів) та, добавляє, окрім організації роботи традиційних 
бухгалтерських служб, організацію роботи специфічних служб 
(стратегічного планування, контролінгу, і, у нашому випадку, за 
діяння на рівні галузі, держави професійних об’єднань бухгалте-
рів та товаровиробників). 

Для вирішення проблеми, яка описана на початку цих тези-
сів, доцільно застосувати саме бухгалтерський інжиніринг. Фе-
дерацією аудиторів, бухгалтерів і фінансистів АПК України спі-
льно із Аграрним союзом України означується методологія, ме-
тодика та організація такого бухгалтерського інжинірингу, про 
що буде проінформовано професійну громадськість у подальшо-
му.  
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УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДОЛОГІЇ ДОСЛІДЖЕНЬ  
БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ 

 
Нагальна потреба у вирішення поточних завдань практики 

бухгалтерського обліку зумовила дефіцит теоретичних розробок, 
особливо у напрямах удосконалення методології дослідження 
бухгалтерського обліку, як об’єкту пізнання, його об’єкту і пред-
мету, як виду соціально-економічної діяльності, обґрунтування 
шляхів та наукового супроводження процесу реформування бух-
галтерського обліку для забезпечення його адекватності економі-
чному середовищу. 

Питання удосконалення методології дослідження бухгал-
терського обліку розглядались у роботах вітчизняних науковців 
проте залишається значне коло невирішених теоретико-
методологічних проблем, пов’язаних з обмеженим застосуванням 
у досліджуваній діяльності сучасних методів розроблених і ши-
роко застосовуваних у суміжних наукових сферах. Зокрема при 
обранні методів дослідження не береться до уваги інституціона-
льний аспект бухгалтерського обліку. Відтак у більшості сучас-
них досліджень у сфері бухгалтерського обліку поза увагою нау-
ковців лишається низка чинників, які мають соціальну природу і 
впливають на якість економічної інформації та об’єктивність 
отриманих знань, оскільки економічна інформація, розкрита у 
фінансовій звітності, формуються людьми, які мають власну мо-
дель поведінки, в основі якої не завжди економічна доцільність.  

Як свідчить історія людства та наукової думки діяльність 
дослідників не завжди ґрунтується на суто наукових засадах, 
прикладами тому є схоластика Середньовіччя та ідеологічне про-
тистояння соціалістичних і капіталістичних економічних теорій. 
Відповідно слід враховувати вплив ідеологічної кон’юнктури на 
отримані результати досліджень. Бухгалтерський облік не є ви-



 56

ключенням. Так, проф. П.П. Німчинов зазначає: «У кожній сус-
пільній формації панівний клас використовує облік, його технічні 
засоби і методи для закріплення і зміцнення свого політичного й 
економічного становища. Тому господарський облік є класовим» 
[1, с. 7]. 

Обізнаність у мотивації наукової діяльності, ідеологічній 
орієнтації дослідника та розуміння інтересу споживачів отрима-
них результатів в значній мірі визначає ставлення до 
об’єктивності нових знань чи запропонованих рекомендацій.  

Врахування соціальних чинників, виникнення яких зумов-
лено можливістю обрання моделі поведінки особами, які є учас-
никами соціально-економічної діяльності, є важливим не тільки 
при оцінці досягнутих результатів, а насамперед, в процесі 
управління змінами та соціально-економічними об’єктами.  

Формування економічної інформації про фінансовий стан і 
результати діяльності юридичних осіб також піддається впливу 
соціальних чинників, які на перший погляд знаходяться поза 
процесом бухгалтерського обліку. Проте якщо виходити з того, 
що прийняття управлінських рішень на основі інформації, сфор-
мованої в умовах коли інтереси і мотивації виконавців відрізня-
ються від інтересу суб’єкта управління, може мати катастрофічні 
наслідки для об’єкта управління, то рівень загроз соціального 
характеру для економічної безпеки юридичної особи значно зро-
стає. 

Загрози суспільній стабільності зумовлюють потребу у на-
укових дослідженнях відносин, які склались між учасниками дія-
льності у сфері бухгалтерського обліку, що вимагає застосування 
міждисциплінарних методів дослідження.  

Ж. Рішар розглядаючи характерні риси сучасного етапу ро-
звитку бухгалтерського обліку відзначає: «З початку ХХ ст. бух-
галтери знайшли в соціології засоби для розуміння суспільних 
сил, які визначають розвиток бухгалтерського обліку та форму-
вання його принципів. В більш загальній формі виникло розу-
міння комплексу проблем бухгалтерської практики. Але лише 
після 1960 року соціально-політична природа бухгалтерського 
обліку буде, врешті-решт, визнана в суспільстві» [2, с. 28].  
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Рушійною силою процесу удосконалення теоретичних за-
сад бухгалтерського обліку є розвиток економічної теорії, суміж-
них наук, якими обґрунтовані нові методи досліджень соціально-
економічних об’єктів, формування нових суспільних вимог до 
інформаційних ресурсів, взаємопроникнення культур і традицій, 
наукова, економічна і суспільна інтеграція.  

Розширенням сфери досліджень бухгалтерського обліку 
забезпечується реалізація такого важливого завдання науки, як 
отримання нових знань, зокрема про природу, роль і місце бухга-
лтерського обліку у суспільстві, закономірності його розвитку, 
форми прояву тощо, що досягається, у тому числі, і через засто-
сування нових методів пізнання. 

В більшості сучасних досліджень у сфері бухгалтерського 
обліку він традиційно розглядається, в залежності від обраної 
концепції пізнання, або як інформаційна система, або як процес 
обробки даних про факти господарського життя у звітну інфор-
мацію [3, с. 27].  

Відповідно процес та інформаційна система є одними із 
проявів бухгалтерського обліку як об’єкта дослідження. Тобто 
бухгалтерський облік як соціально-економічний об’єкт є єдиним, 
проте за певних умов та певним кутом зору дослідника він постає 
у вигляді процесу або інформаційної системи, все залежить від 
обраного предмету і концепції дослідження.  

Але форми сприйняття дослідником бухгалтерського облі-
ку не обмежуються лише вищезазначеними. Усталеним на сучас-
ному етапі розвитку бухгалтерського обліку є науковий підхід за 
яким він розглядається як єдність двох пов’язаних і одночасно 
самостійних видів діяльності – науки і практики. Відповідно нау-
ка бухгалтерського обліку може вважатися третьою формою його 
прояву, як соціально-економічного об’єкту. 

За інституціональною теорією бухгалтерський облік є са-
мостійним соціально-економічним інститутом, який забезпечує 
регулювання діяльності суб’єктів економічних відносин у сфері 
формування економічної інформації з метою забезпечення її 
об’єктивності, високої якості, стандартизованості і доступності 
для заінтересованих користувачів.  
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Відповідно соціально-економічний інститут є ще однією 
формою прояву бухгалтерського обліку і відповідно формою 
сприйняття його дослідниками. 

Особливість інституціоналізму полягає в тому, що еконо-
мічні процеси та явища досліджуються через призму суспільної 
поведінки людини, з урахуванням обмежень, мотивацій, соціаль-
но-психологічних та інших чинників, які обумовлюють дії 
суб’єктів економічних відносин. 

Інституціональний підхід до пізнання бухгалтерського об-
ліку передбачає з одного боку охоплення науковими досліджен-
нями відносин, що складаються між особами, які приймають 
участь у процесі формування економічної інформації, регулю-
вання їх поведінки, інтересів різних груп, які впливають на фор-
мування методології бухгалтерського обліку, механізм зміни ре-
гулюючих норм, виявлення закономірностей залежності якості 
економічної інформації від моделі регулювання діяльності у сфе-
рі бухгалтерського обліку та інших питань які виходять за межі 
традиційного предмету і методу бухгалтерського обліку. 

 
Рис. 1. Методи дослідження бухгалтерського обліку 
 
З іншого боку це потребує застосування відповідних мето-

дів дослідження, які б забезпечили отримання нових науково об-
ґрунтованих, об’єктивних і достовірних знань про бухгалтерсь-
кий облік як соціально-економічний інститут. 

В Україні дослідження у сфері інституціональної теорії є 
досить поширеними, про що свідчить значна кількість захищених 
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кандидатських та докторських дисертацій. Однак методологіч-
ний інструментарій інституціоналізму в теорії бухгалтерського 
обліку до останнього часу комплексно не застосовувався, у тому 
числі для комплексного і системного дослідження бухгалтерсь-
кого обліку, як соціально-економічного об’єкту, а також визна-
чення тенденцій його розвитку у економічному середовищі, не-
зважаючи на обґрунтовану необхідність цього, доведену провід-
ними науковцями [4, 5, 6].  

Таким чином, бухгалтерський облік є цілісним соціально-
економічний об’єктом пізнання, який може бути представлений в 
дослідженнях у формі процесу формування економічної інфор-
мації, інформаційної системи, науки та соціально-економічного 
інституту. Дослідження окремих форм представлення бухгалтер-
ського обліку дозволяє виявити закономірності його розвитку, 
зовнішні і внутрішні зв’язки і відносини, які характерні для 
об’єкта в цілому, але можуть бути виявлені при поглибленому 
дослідженні із застосуванням міждисциплінарних методів.  
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В Україні в останні роки спостерігається поглиблення кри-
зових явищ в усіх сферах соціально-економічного життя. Резуль-
тати багатьох наукових економічних досліджень залишаються 
незатребуваними зі сторони уряду і, як наслідок, не знаходять 
практичного застосування.  

Відбувається поглиблення соціального розшарування між 
найбагатшими та іншою частиною суспільства. В.Мельничук та 
Р. Павленко пишуть, що в європейських країнах співвідношення 
доходів найбідніших та найбагатших громадян становить один 
до шести, а в Україні, за даними ООН, 1:30. Автори відзначають, 
що активи 100 найбагатших українців, за різними оцінками, 2010 
року зросли порівняно з попереднім роком на 20–30 % до $ 80–90 
млрд., що зіставні із двома третинами ВВП. Водночас, за даними 
ООН, реальні доходи українців знизилися в середньому на 10 %. 
За даними Держслужби статистики, кожен п’ятий громадянин 
отримує сьогодні місячний дохід менший за прожитковий міні-
мум (дані КМІС)9 . 

Уряд пояснює усі проблеми нестачею коштів у бюджеті, 
хоча за даними ЗМІ представники уряду переважно заможні лю-
ди. У Вікіпедії пишуть, що 16 нардепів із фракції Партії регіонів 
коштують понад третину від вартості всієї сотні капіталістів. Ра-
зом із «опозиціонерами», урядовцями, членами РНБОУ, Черно-
вецьким і Януковичем усі представники влади коштують поло-
вину рейтингу «Forbes»10.  

                                                 
9 Тиждень UA \\ http://tyzhden.ua/News/29341 
10 Найзаможніші люди України 2012. Вікіпедія \\ http://uk.wikipedia.org/wiki 
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Зростання актуальності питання соціальної справедливості 
стало передумовою виділення соціальної функції у системі бух-
галтерського обліку. У зв’язку із цим, потребує розгляду 
механізм виконання означеної функції. 

На нашу думку, основним напрямком реалізації соціальної 
функції обліку виступає оприлюднення дохідної та видаткової 
частини бюджету шляхом вільного доступу до цієї інформації, у 
тому числі через мережу Інтернет. При цьому, доходи бюджету 
мають розкриватися у аналітиці за регіонами, видами діяльності 
та платниками податків. Таким чином, кожен суб’єкт господарю-
вання може бачити особистий вклад на вирішення суспільних 
потреб. Важливим елементом цієї системи має виступити еле-
мент доступу до відкритої інформації про сплату податків із 
доходів громадян. 

Особливе значення матиме відкритий доступ до інформації 
про видаткову частину бюджету, яку аналогічно, як для дохідної 
частини необхідно розкривати у розрізі регіонів, видів діяльності, 
статтями та конкретними об’єктами фінансування. Програми зі 
значними сумами видатків мають бути економічно 
обґрунтованими і зрозумілими для споживачів інформації, якими 
на нашу думку будуть переважно платники податків.  

Оприлюднення видаткової частини бюджету матиме 
наступні позитивні наслідки: 

1. протидіятиме нецільовому використанню та розкрадан-
ню бюджетних коштів; 

2. змусить переглянути перерозподіл бюджетних коштів з 
урахуванням суспільної думки та контролю; 

3. справедливий перерозподіл коштів стимулюватиме 
платників податків не уникати оподаткування на користь 
суспільних потреб; 

4. значно підвищить роль бухгалтерського обліку як гене-
ратора достовірної економічної інформації на рівні суб’єктів гос-
подарювання і таким чином дасть змогу виконати його соціальну 
функцію.  

На даний час в Україні більшість суб’єктів господарювання 
якщо і не ведуть облік у автоматизованій формі, однак викори-
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стовують комп’ютери в управлінні. Це дозволяє вже сьогодні 
формувати звітність, наприклад, до Пенсійного фонду за Єдиним 
соціальним внеском за наданим безкоштовно програмним забез-
печенням. Крім того, податкова служба проводить активну робо-
ту щодо впровадження електронної податкової звітності. Таким 
чином, передумови для створення "бюджетної системи звітності" 
є лише справою часу, яка безумовно окупить себе на користь 
соціальним інтересам.  

Виконання соціальної функції обліку доцільно розглядати 
не лише у контексті інформаційних запитів, але і вимог до самої 
системи бухгалтерського обліку на підприємстві. В першу чергу 
необхідно вести мову про популяризацію та впровадження 
"професійної етики бухгалтера". 

Етичний кодекс бухгалтера покликаний забезпечувати уз-
годження особистої поведінки кожного бухгалтера і тієї міри ві-
дповідальності, яка об'єктивно притаманна представникам цієї 
професії. Етичний кодекс встановлює моральні критерії, якими 
повинен керуватися і яким зобов'язаний слідувати кожен бухгал-
тер в ході здійснення своєї професійної діяльності. Етичні кодек-
си розробляються незалежними громадськими професійними бу-
хгалтерськими організаціями (асоціаціями, спілками) і є обов'яз-
ковими для виконання всіма членами цих організацій. Як прави-
ло, переважна більшість практикуючих бухгалтерів є членами 
громадських бухгалтерських організацій своїх країн. До числа 
основних положень етичного кодексу бухгалтера більшості країн 
відносяться наступні принципи: 11 

1. Відповідальність. Згідно з цим принципом, бухгалтер 
несе повну професійну і моральну відповідальність за результати 
своєї діяльності. 

2. Суспільний інтерес. Відповідно за даними принципом 
бухгалтер приймає на себе зобов'язання служити суспільним ін-
тересам і керуватися ними у всій своїй діяльності. Він повинен 
знати громадську думку і прислухатися до неї. 

                                                 
11 Етичний кодекс професійних бухгалтерів \\ 
http://www.dsbrickworks.com/mzhnarodnij-oblk-ta-audit/201-etichnij-kodeks-
profesjnix-buxgalterv.html 
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3. Чесність. Цей принцип припускає сумлінне і чесне ви-
конання бухгалтером своїх професійних обов'язків, виключення 
випадків навмисного порушення законів і навмисного обману. 
Бухгалтер повинен прагнути заслужити повагу і довіру з боку 
оточуючих. 

4. Об'єктивність і незалежність. Згідно з даним принци-
пом, бухгалтеру у будь-яких ситуаціях слід зберігати професійну 
об'єктивність і керуватися нею при розгляді складних спірних 
питань. Бухгалтер не повинен піддаватися чийого-небудь персо-
нального впливу, і цей вплив не може служити для бухгалтера 
підставою для свідомого допущення порушень законності. Бух-
галтер повинен зберігати незалежність при проведенні аудиту та 
інших видів атестаційних послуг. 

5. Належне виконання. Даний принцип передбачає вико-
нання бухгалтером своїх функціональних обов'язків у чіткій від-
повідності до загальноприйнятих стандартів, норм, принципів і 
правил з використанням сучасної загальноприйнятої методики 
ведення бухгалтерського обліку. Крім того, цей принцип зобов'я-
зує бухгалтера постійно дбати про підвищення своєї професійної 
кваліфікації. Слідування цьому принципу при здійсненні своєї 
професійної діяльності знімає з бухгалтера провину за можливі 
різного роду негативні результати цієї діяльності, пов'язані з об-
ставинами, що знаходяться поза сферою його впливу або компе-
тенції. Наприклад, спотворення облікової інформації, що відбу-
лося через неполадки обчислювальної техніки або недосконалос-
ті програмного забезпечення комп'ютерів не буде поставлено у 
провину бухгалтеру, якщо буде встановлено, що ним були корек-
тно дотримані всі вимоги бухгалтерської методики та правила 
користування комп'ютером. 

6. Конфіденційність. Відповідно до цього принципу бух-
галтеру не слід оприлюднювати конфіденційну інформацію, що 
зачіпає будь-чиї інтереси, без отримання на те спеціального до-
зволу з боку зацікавленої особи. Даний принцип нерідко входить 
у суперечність з принципами чесності, об'єктивності і незалеж-
ності. Якщо бухгалтер чи аудитор виявили які-небудь порушення 
законності конфіденційного характеру або якщо ними були вста-
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новлені факти спотворення облікової та звітної інформації, то 
вони зобов'язані поставити до відома про це відповідних керів-
ників підприємства та запропонувати їм законні варіанти, які до-
зволяють негайно усунути ці порушення і спотворення. У випад-
ку відмови зробити це бухгалтер чи аудитор повинні припинити 
роботу на даному підприємстві, не розголошуючи при цьому ін-
формацію конфіденційного властивості без отримання на те осо-
бливого згоди відповідальних осіб з числа власників або керівни-
ків підприємства12. 

Необхідно зауважити, що реалізація соціальної функції бу-
хгалтерського обліку як і всієї системи управління державою має 
бути ініційовано і підтримано переважною частиною суспільства 
із розумінням значимості наслідків соціальних перетворень.  
 
УДК 657.221 

О.О. МАМОТЮК, магістрант, 
Луцький національний технічний університет 

 
ОБ’ЄКТИ ЕКОЛОГІЧНОГО ОБЛІКУ:  

СУТНІСТЬ І КЛАСИФІКАЦІЯ 
 

Прагнення суб’єктів господарювання максимізувати при-
бутки призвела до масової ірраціональної експлуатації природ-
них ресурсів та зменшення реальної собівартості продукції і пос-
луг за рахунок забруднення середовища.  

Усвідомлення наслідків, що виникають від впливу госпо-
дарської діяльності на природне середовище, відбувається через 
отримання інформації про даний вплив. Бухгалтерський облік, 
як система виміру господарських явищ і процесів, має здатність 
виступати джерелом інформації, вираженої у вартісних вимір-
никах, а відтак і стимулювати природоохоронні заходи. 

Можливість оцінити витрачання природних ресурсів, а та-
кож дати економічну інтерпретацію змін, що відбуваються у на-

                                                 
12 Етичний кодекс професійних бухгалтерів \\ 
http://www.dsbrickworks.com/mzhnarodnij-oblk-ta-audit/201-etichnij-kodeks-
profesjnix-buxgalterv.html 
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вколишньому природному середовищі створюють об’єктивні пе-
редумови побудови системи екологічного обліку, яка б забезпе-
чувала збір і підготовку релевантної інформації для управління 
природокористуванням як на рівні держави, так і на рівні підпри-
ємств. 

Таким чином, організувати екологічний облік на підприєм-
стві – це означає  покласти на існуючу систему бухгалтерського 
обліку підприємства додаткові функції, або виділити їх як особ-
ливу ланку облікової системи підприємства, якщо вони вже ви-
конуються, і забезпечити розкриття інформації про природні ре-
сурси та вплив господарської діяльності на них з метою задово-
лення інформаційних потреб зовнішніх і внутрішніх користува-
чів.  

Методологічно екологічний  облік проявляється через ві-
дображення в бухгалтерському обліку об’єктів, пов’язаних з еко-
логічною діяльністю суб’єкта господарювання. Дослідженням 
об’єктів бухгалтерського обліку, пов’язаних з екологічною дія-
льністю, займалися такі вітчизняні вчені: Н.А. Василевська, 
А.А. Левченко, Л.М. Пелиньо, О. Вороновська, О. Пилипів, П.І. 
Гайдуцький, І.І. Шкуратова, Ф.Ф. Бутинець, В.М. Жук, 
Н.М. Малюга, І.В. Замула, Л.Г. Мельник.  

Об’єкти бухгалтерського обліку (за визначенням Ф.Ф. Бу-
тинця) – це явища і процеси, що мають відношення до діяльності 
підприємства, виражені за допомогою грошового вимірника та 
зафіксовані в первинних документах. За умови ігнорування 
об’єктів, пов’язаних з екологічною діяльність підприємства, об-
лікова інформація не відображає реальний стан господарюючого 
суб’єкта. 

Для детальної характеристики об’єктів екологічного облі-
ку, необхідно спочатку визначити основні його складові: 

− синтетичний і аналітичний облік витрат на природоохо-
ронну діяльність; 

− облік активів, які використовуються у цілях охорони на-
вколишнього середовища; 

− облік усіх інших активів, які впливають на стан довкіл-
ля; 
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− облік доходів від раціонального використання ресурсів 
та позитивного ефекту від впливу на довкілля; 

− збір інформації та складання звітів про екологічну дія-
льність; 

− вимір та облік у натуральних і вартісних вимірниках 
стану екосистем, у межах яких здійснюється виробнича діяль-
ність підприємства; 

− облік екологічного податку, рентні платежі за видобуток 
і транспортування нафти і природного газу, плати за землю і ко-
ристування надрами, а також зборів за спеціальне використання 
води і лісових ресурсів. 

У своїх працях вчені-обліковці виділяють такі об’єкти об-
ліку: 

– екологічні витрати; 
– екологічні засоби (активи); 
– екологічні зобов’язання;  
– екологічний ефект; 
– екологічні господарські операції; 
– природні ресурси і права на їх використання. 
Для систематизації результатів дослідження об’єкти еколо-

гічного обліку було поділено на три групи об’єктів екологічного 
обліку (див рис. 1): активи (природно-ресурсний потенціал, гене-
тично модифіковані організми, відходи виробництва, активи 
природоохоронного призначення), пасиви (екологічні зо-
бов’язання) та процеси (екологічні доходи, екологічні витрати та 
фінансові результати від екологічної діяльності суб’єкта господа-
рювання).  

Наведений перелік об’єктів складався, виходячи з реалій, 
які спричиняють погіршення стану довкілля. Природно-
ресурсний потенціал неможливо зберегти від негативного антро-
погенного впливу без належної вартісної оцінки і обліку всіх йо-
го складових: земельних, водних, лісових ресурсів; атмосферного 
повітря; надр і територій видобутку корисних копалин, а також 
біологічного різноманіття. Так,  природно-ресурсний потенціал 
поділяється за ступенем вичерпності на вичерпний (біологічне 
різноманіття, ґрунт, корисні копалини) і невичерпний (космічні, 
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кліматичні та водні ресурси). Варто зазначити, що вичерпність 
стосується тільки їх кількості, щодо якості, то всі природні ресу-
рси є вичерпними. 

 
Рис. 1. Об’єкти екологічного обліку 

 
Розвиток експортних відносин показав, що стан управління 

якістю на підприємствах України незадовільний – продукція віт-
чизняних підприємств є неконкурентоспроможною на світовому 
ринку саме через якість і собівартість. Тому набуває особливого 
значення проблема розробки та впровадження дієвих методів 
управління якістю продукції, зокрема харчової. Термін «генетич-
но модифіковані організми» (ГМО) трактується як живі організ-
ми-носії додаткового генетичного матеріалу, вживленого з метою 
надання нових біологічних властивостей.  

Застосування ГМО несе неоднозначні наслідки. Позитивні: 
створення медичних препаратів, штучних тканин і шкіри; нега-
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тивні – використання ГМО у харчовій промисловості та пору-
шення генофонду людей, які їх споживають. 

ГМО на підприємстві повинні обліковуватися як окремі 
групи сировини та готової продукції, відповідно, як об’єкт бух-
галтерського обліку, вони втілені у запасах підприємства, які 
безпосередньо беруть участь у процесі виробництва.  

Україна є країною зі значними обсягами виникнення та 
нагромадження виробничих відходів, які займають значну час-
тину її території, що загрожує екологічною катастрофою. Си-
туація, що склалася в Україні з виробничими відходами, пот-
ребує негайного вирішення. Для цього потрібен облік, який до-
зволить на рівні держави – здійснювати контроль за наявністю 
виробничих відходів, застосовувати штрафні санкції до поруш-
ників законодавчих вимог; на рівні суб’єкта господарювання – 
володіти інформацією для управління відходами виробництва; 
мати можливість отримувати додатковий дохід від реалізації пе-
реробленої частини відходів; забезпечувати повне збирання і 
своєчасне знешкодження та видалення відходів, а також дотри-
мання правил екологічної безпеки при поводженні з ними. 

Активи природоохоронного призначення – це необоротні 
активи, які використовуються підприємством в його екологічній 
діяльності (фільтри, очисні споруди, вітрові генератори, очисні 
споруди) та оборотні активи, які використовуються в технічному 
обслуговуванні і ремонті зазначених необоротних активів (запча-
стини, знаряддя, біопаливо тощо). Спеціальних нормативних до-
кументів щодо обліку таких активів немає - бухгалтери керують-
ся національними положеннями (стандартами) бухгалтерського 
обліку, затвердженими наказами Міністерства фінансів України. 
При цьому амортизація і витрати на ремонт, технічне обслугову-
вання, модернізацію та вартість списаних активів природоохо-
ронного призначення, як правило включаються до складу загаль-
новиробничих витрат. 

Важливість обліку екологічних доходів, витрат, зо-
бов’язань та ефекту пояснюється потребою керівництва отриму-
вати управлінську інформацію про діяльність у напрямку приро-
докористування. Вітчизняна нормативна база не передбачає ви-
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значення екологічних витрат і рахунків для їх обліку. Тоді як 
екологічні витрати можна обліковувати на основі розроблених 
самостійно рахунків і класифікацій, екологічні доходи, ефект і 
збиток – взагалі аморфні поняття, які важко виміряти в натураль-
них та вартісних вимірниках. Але це не виключає необхідність їх 
обліку. 

Для відображення в бухгалтерському обліку наведених 
специфічних об’єктів необхідно розробити і законодавчо встано-
вити відповідну методику їх обліку та включення до фінансової 
звітності суб’єкта господарювання. Відсутність методики відо-
браження в обліковій системі об’єктів, пов’язаних з екологічною 
діяльністю зумовлює актуальність досліджень зазначеної тема-
тики в сучасних умовах. 
 
УДК 657.1:631.11 

В.Б. МОССАКОВСЬКИЙ, д.е.н., 
головний науковий співробітник, 

ННЦ "Інститут аграрної економіки" НААН, м. Київ 
 

ПЕРШОЧЕРГОВІ ЗАХОДИ ПОБУДОВИ ОБЛІКУ В 
АГРАРНІЙ СФЕРІ УКРАЇНИ 

 
Дослідження стану організації бухгалтерського обліку в 

сільськогосподарських підприємствах України засвідчує, що 
облікове забезпечення знаходиться в незадовільному стані через 
застосування різних стандартів (П(С)БО, МСФЗ). Це вказує на 
необхідність здійснення ряду заходів щодо покращення 
інформаційного забезпечення управління аграрним сектором: 

1. Приймаючи до уваги різноманітні варіанти реформуван-
ня звітності в різних країнах, вважати за доцільне збереження 
узагальнення даних звітності всіх підприємств України, які зай-
маються сільськогосподарським виробництвом, включаючи і такі 
його види як сільський туризм і т.п. 

2. В основу побудови бухгалтерського обліку в 
сільськогосподарських підприємствах має бути покладений 
Міжнародний стандарт фінансової звітності для малих та 
середніх підприємств (МСФЗ для МСП). Агроформування, акції 
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яких перебувають в обігу на фондових ринках, можуть застосо-
вувати МСФЗ та інші нормативні документи, передбачені умова-
ми продажу акцій, одночасно подаючи фінансову звітність згідно 
вимог єдиного порядку обліку та статистичну звітність за фор-
мою 50 с.-г. "Основні економічні показники роботи 
сільськогосподарських підприємств за 20__ рік". 

3. На відміну від вимог МСФЗ для МСП у 
сільськогосподарських підприємствах продукція має 
оцінюватися за плановою собівартістю, а при її відсутності – за 
фактичною собівартістю минулого року. В кінці року ці оцінки 
мають коректуватися до рівня фактичних витрат звітного 
періоду. 

4. З метою створення співставності багатьох показників 
діяльності підприємств різних країн, що має значення при 
економічних дослідженнях, Міністерству фінансів України 
необхідно удосконалити засади обліку оплати праці з тим, щоб 
відрахування на соціальні потреби були включені до складу 
заробітку кожного працюючого. Це дуже важливо для належної 
побудови взаємовідносин між керівництвом підприємства і 
працівниками. 

5. Підприємствам, які не подають статистичної звітності за 
формою 50 с.-г., можуть вести бухгалтерський облік за спроще-
ною системою. 

6. Підприємства, які займаються сільськогосподарською 
діяльністю, але не підпорядковуються Міністерству аграрної 
політики і продовольства, мають вести бухгалтерський облік 
згідно діючих нормативних документів, затверджених 
відповідним органом. Однак, облік витрат і доходів 
сільськогосподарської діяльності повинен забезпечити форму-
вання даних, що необхідні для підготовки форми статистичного 
спостереження 50 с.-г. 

7. Доцільно переглянути регістри журнально-ордерної 
форми обліку і привести їх у відповідність до правил ведення 
обліку, передбаченого новими нормативними положеннями, а 
також розробити при потребі спрощені регістри для підприємств, 
яким дозволено вести облік за спрощеною формою. 
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8. Вимагають уточнення методичні рекомендації з ведення 
обліку на окремих ділянках господарської діяльності аграрних 
підприємств, в першу чергу виробничих запасів, продукції тощо. 

9. Розробити комп’ютерну систему бухгалтерського обліку, 
яка б базувалась на найновіших досягненнях інформаційних 
технологій та узгоджувалася з порядком ведення обліку в 
сільськогосподарських підприємствах. 

10. Розробити концепцію управлінського обліку, яка б вра-
ховувала особливості обліку витрат і доходів в аграрній сфері, 
обговорити її на з’їзді бухгалтерів-аграрників та домогтися за-
твердження відповідними органами методологічного впливу. В 
цьому документі має бути враховано, що групування витрат за-
лежно від обсягу основного виробництва істотно відрізняється 
від відповідних показників інших галузей економіки, і 
відповідно, слід переглянути склад статей витрат і доходів різних 
виробничих підрозділів. Узгодити порядок обліку витрат і 
доходів з порядком обліку інших активів і пасивів. 

11. Приймаючи до уваги той факт, що окремі первинні до-
кументи були затверджені ще 30-50 років тому назад, створити 
групу спеціалістів для перегляду форм документів. Обговорити 
запропоновані робочою групою форми на з’їзді бухгалтерів-
аграрників та передати їх на затвердження відповідному держав-
ному органу. 

12. Створити професійне об’єднання бухгалтерів аграрної 
сфери України з метою запровадження єдиної системи обліку, 
належної підготовки кадрів, систематичного підвищення 
кваліфікації бухгалтерів. Доцільно сформувати при цьому 
об’єднанні підпорядкований орган, який би при необхідності 
вирішував всі питання організації діяльності бухгалтерських 
служб та ініціював обговорення правил ведення обліку у 
відповідності до діючих нормативних документів. 

13. Беручи до уваги факт, що підготовка спеціалістів з бух-
галтерського обліку, як правило, зосереджується у спеціальних 
вищих і середніх навчальних закладах, вважати за доцільне ство-
рити комісію, яка б узагальнила досвід викладання облікових та 
інших пов’язаних з обліком дисциплін в аграрній сфері з метою 
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вироблення пропозицій щодо покращення викладання окремих 
курсів та врахування особливостей вивчення бухгалтерського 
обліку. 

14. Визначити склад ВУЗів, яким характерний високий 
рівень викладання економічних дисциплін та організувати у цих 
ВУЗах на базі кафедр курси підвищення кваліфікації викладачів 
бухгалтерського обліку та аналізу господарської діяльності. 

15. Систематично (раз в три роки) проводити курси 
підвищення кваліфікації бухгалтерів сільськогосподарських 
підприємств. Цю роботу доручити по можливості провідним 
вітчизняним ВУЗам. 

16. Доручити координацію наукової роботи з удосконален-
ня бухгалтерського обліку Інституту обліку і фінансів, ННЦ 
«Інститут аграрної економіки» та Федерації аудиторів, 
бухгалтерів і фінансистів АПК України. 

17. Професійними друкованими засобами для публікації 
інформації науково-практичного характеру вважати журнали 
«Облік і фінанси» та «Баланс-Агро». 
 
УДК 006.01:657.1:332.3 

С.М. ОСТАПЧУК, аспірант, 
ННЦ "Інститут аграрної економіки" НААН, м. Київ 

 
ФОРМУВАННЯ МЕТОДОЛОГІЇ БУХГАЛТЕРСЬКОГО 

ОБЛІКУ ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ В УМОВАХ  
РИНКОВИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ 

 
Ринкові трансформації вітчизняної економіки актуалізува-

ли наукові дослідження в сфері бухгалтерського обліку процесів 
землекористування. Спрямованість наукових пошуків, 
визначається передусім інституційним інтересом суб’єктів 
ринкової економіки, який полягає у представленні земельного 
капіталу на балансах підприємств агропромислового комплексу.  

Визнання земельних ділянок активом, поряд з іншими 
матеріальними цінностями, які знаходять своє вартісне 
відображення в бухгалтерському обліку, неодмінно вимагає 
формування методологічних та методичних засад їх облікового 
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відображення підприємствами різних форм власності. Відтак 
науковими пошуками шляхів вирішення проблем оцінки та 
обліку земель зайнялись як уже широковідомі, так і молоді 
вітчизняні вчені. Дану тематику у своїх роботах розвинули: 
В.М. Жук [1, 2], Г.Г. Кірейцев, А.М. Третяк [5], В.О. Шевчук, 
В.К. Ярмолицький, Ю.С. Бездушна, О.Л. Бєсєда, Н.О. Голуб, 
І.В. Замула та інші. Однак широкої практичної реалізації 
новаторські ідеї науковців не набули. На думку деяких сучасних 
економістів-аграрників, невизнання сільськогосподарських зе-
мель товаром на ринку перешкоджає розвитку бухгалтерського 
обліку земель, який, за їх же словами, здатен вирішити усі про-
блеми ефективного землекористування. Складається враження, 
що бухгалтерський облік став заручником незавершеності 
земельної реформи та відсутності вільного ринку 
сільськогосподарських земель. 

Долучився до досліджень даної проблематики також і ав-
тор цієї доповіді. Вийшовши за рамки вітчизняної методології 
обліку земель, ми дослідили можливості організації обліку зе-
мель на основі використання положень МСФЗ, вивчили 
зарубіжний досвід ведення обліку землекористування в умовах 
відсутності приватної власності на різні категорії земель для 
юридичних осіб [4]. В продовження розпочатих досліджень про-
ведемо аналіз формування методології бухгалтерського обліку 
землекористування з позицій інституціональної теорії.  

Як зазначає В.М. Жук, «бухгалтерський облік – інститут із 
соціально-економічного середовища, котрий забезпечує 
порозуміння та керованість у цьому середовищі, опрацьовуючи 
та інтерпретуючи для користувачів інформацію про факти та 
явища життєдіяльності організацій (підприємств)» [2, с. 17]. На 
думку вченого, «трансформація фактів і явищ життєдіяльності 
підприємств здійснюється за допомогою специфічних правових 
норм, методів, принципів та професійних суджень бухгалтерів» 
[2, с. 17].  

Отже, висновок перший: бухгалтерський облік трансфор-
мує факти та явища життєдіяльності підприємства, виникнення 
яких об’єктивно не залежить від існування специфічних право-
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вих норм, методів, принципів та професійних суджень бухгалте-
рів.  

Способи трансформації фактів та явищ життєдіяльності пі-
дприємства в бухгалтерську інформацію необхідну для управлін-
ня, можна описати одним словом – «методологія». У загальному 
розумінні методологія (від грец. μεθοδολογία - вчення про спосо-
би) - це вчення про методи, методики, способи і засоби пізнання 
[3]. У своїх попередніх дослідженнях В.М. Жук, на основі аналі-
зу змісту поняття методології, подає наступне її визначення: «ме-
тодологію бухгалтерського обліку слід сприймати як організацію 
суб’єктами методологічного впливу науково-професійної систе-
ми знань, для вирішення та супроводження завдань, що задають-
ся бухгалтерському обліку практикою господарювання (управ-
ління) та теоретичними доктринами економічних та інших наук» 
[1, с. 293].  

Висновок другий: формування методології, або, краще ска-
зати - науково-професійної системи знань, як засобу трансфор-
мації фактів та явищ життєдіяльності підприємства, відбувається 
з метою вирішення завдань, продиктованих практикою господа-
рювання. 

З вищесказаного випливає, що для забезпечення порозу-
міння та керованості у соціально-економічному середовищі ін-
ститут бухгалтерського обліку трансформує факти та явища жит-
тєдіяльності підприємства, виробляючи на запити, продиктовані 
практикою господарювання, відповідний засіб трансформації – 
методологію - науково-професійну систему знань, що включає 
специфічні правові норми, методи, принципи та професійні су-
дження бухгалтерів.  

Сьогодні, в умовах відсутності правового визнання земель 
сільськогосподарського призначення об’єктом приватної власно-
сті юридичних осіб, актуальності набувають питання розробки та 
удосконалення методології обліку прав користування земельни-
ми ділянками. Питання ж розвитку методології обліку земельних 
ділянок сільськогосподарського призначення на праві приватної 
власності для юридичних осіб залишається теоретизованим, адже 
відсутня можливість для апробації наукових пропозицій в прак-
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тичній діяльності. Ми довели, що методологія формується для 
забезпечення трансформації фактів та явищ життєдіяльності під-
приємства, які мають місце у практиці господарювання. А коли 
факти і явища відсутні у практиці господарювання, то і питання 
формування методології для опрацювання та інтерпретації для 
користувачів інформації про ці факти та явища є надуманим. 

До прикладу, розглянемо розвиток методології бухгалтер-
ського обліку землекористування в Індонезії, країні, в якій відсу-
тня приватна власність на землю для юридичних осіб. В цій краї-
ні альтернативою приватній власності на землю для юридичних 
осіб виступають земельні права (права користування землею), що 
надаються підприємствам державою на термін до 60 років. Якщо 
після закінчення первісного терміну та терміну продовження 
права, земля продовжує відповідати умовам, встановленим Агра-
рним законом Індонезії та іншими державними актами, і якщо в 
цей час земля не була повторно повернута в державну власність, 
право користування землею може бути продовжене або поновле-
не необмежену кількість разів поспіль. 

До речі в Україні, аналогічно Індонезії, Земельним кодек-
сом визначений перелік прав користування земельними ділянка-
ми: право постійного користування, право оренди, право земель-
ного сервітуту, право користування чужою земельною ділянкою 
для сільськогосподарських потреб (емфітевзис) і право користу-
вання чужою земельною ділянкою для забудови (суперфіцій). 
Згідно ст. 4 Закону України № 1952-IV13 усі перелічені права під-
лягають  обов'язковій державній реєстрації. Право оренди, яке 
сьогодні найбільш поширене у вітчизняній практиці, може від-
чужуватися, у тому числі продаватися на земельних торгах, а та-
кож передаватися у заставу, спадщину, вноситися до статутного 
капіталу власником земельної ділянки - на строк до 50 років. 
Проте відображення права оренди земельної ділянки в балансах 
підприємств зустрічається на практиці досить рідко. 

Земельні права в Індонезії як об’єкт бухгалтерського облі-
ку мають наступні характеристики:  
                                                 
13 Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень: 
Закон Україні від 1 липня 2004 р. № 1952-IV (із змінами і доповненнями) 
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- можуть бути передані іншим особам шляхом продажу, 
обміну та іншим шляхом відповідно до Закону; 

- можуть бути передані в заставу як забезпечення; 
- власник права може розширити і продовжити право за 

умови, що земля, як і раніше, використовується для тих же цілей, 
як це передбачалося спочатку, коли право було надано, тримач 
права і надалі залишається юридичною особою, що створена і діє 
в Індонезії, а земля продовжує належати до певної зони за цілями 
використання згідно проекту Регіонального просторового плану-
вання [6]. 

Методологічний рівень бухгалтерського обліку земель в 
Індонезії до 2012 року був представлений окремим стандартом - 
PSAK 47 "Akuntansi tanah"14, прийнятим у 1998 році. Цей стан-
дарт доповнював стандарт PSAK 16 "Aset Tetap"15 та визначав 
методологічні засади бухгалтерського обліку використання землі 
як основного засобу, товару, сировини, інвестицій в нерухомість 
та / або інших активів [4, с. 66].  

З 2008 року в Індонезії розпочався період конвергенції на-
ціональних стандартів бухгалтерського обліку (PSAKs) та МСФЗ, 
який завершився у 2011 році. Як наслідок, з 1 січня 2012 року 
після внесення змін до окремих стандартів бухгалтерського облі-
ку та видання ISAK № 25 "Land Use Rights"16, стандарт PSAK 47 
"Akuntansi tanah" втратив чинність. Відтак сьогодні методологіч-
ні засади обліку землекористування в країні визначають одразу 
декілька стандартів та відповідна інтерпретація. Наведений при-
клад засвідчує, що глобалізація може чинити як позитивний, так і 
негативний вплив на розвиток бухгалтерського обліку в країні. 
Перехід на МСФЗ послабив позиції методології бухгалтерського 
обліку землекористування, адже індонезійський обліковий стан-
дарт, що втратив чинність, не мав аналога серед МСФЗ, був оріє-

                                                 
14 Національний стандарт бухгалтерського обліку Індонезії № 47 «Бухгалтерсь-
кий облік земель» 
15 Національний стандарт бухгалтерського обліку Індонезії № 16 «Основні за-
соби та інші активи» 
16 Інтерпретація положень стандартів бухгалтерського обліку № 25 «Права зем-
лекористування» 
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нтований на вимоги локальної економіки, враховував ландшафт-
ні умови та правовий режим використання земельних ділянок в 
країні. 

Правильно налагоджений бухгалтерський облік може знач-
но покращити інформаційний сервіс ефективного управління зе-
мельними ресурсами, однак очікування, що облік вирішить усі 
проблеми ефективного землекористування, на наш погляд, є де-
що упередженими. У сучасному світі «бухгалтерський облік … 
забезпечує порозуміння та керованість у соціально-економічному 
середовищі» [2, с. 17]. Простіше кажучи, облік здійснює первин-
ний інформаційний зріз та забезпечує подальшу можливість ана-
лізу, планування та прогнозування господарської діяльності, в т. 
ч. і стану основних засобів, до складу яких сьогодні включено і 
земельні ділянки. Хоча сам бухгалтерський облік не вирішує всіх 
проблем ефективного землекористування, але він слугує своєрід-
ним фільтром, який показує ці проблеми в цифровому виразі. До-
сягнення прогресивних змін в сфері землекористування, за пози-
цією А.М. Третяка, залежить перш за все від вирішення питань 
юридичного  та політекономічного характеру. Вчений зазначає, 
що в основі земельних реформ має лежати питання не зміни 
суб’єктів, а зміни самої природи інституту власності на землю [5, 
с. 392]. Тому для успішного завершення земельних перетворень в 
Україні потрібна не тільки і не стільки нова методологія бухгал-
терського обліку, як зміна уявлень про права на землю, перегляд 
відношення користувачів та суб’єктів власності до об’єкту – зе-
мельного капіталу. Проте, не будучи панацеєю для вирішення 
проблем раціонального та ефективного землекористування, об-
лік, тим не менше, здатен показувати та професійно пояснювати 
ці проблеми, таким чином задаючи вектор руху земельної рефо-
рми.  

За умов врахування положень фізичної економії, реалізації 
концепції сталого розвитку та еколого-економічної парадигми, 
зміни у відношенні землекористувачів до землі безумовно прояв-
лять себе через сформовану у системі бухгалтерського обліку 
інформацію. Облікові індикатори будуть дзеркалом ефективності 
або неефективності господарських операцій та слугуватимуть 
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підставою для прийняття управлінських рішень, як адекватної 
реакції на факти та явища, інтерпретовані на мову цифр. Забезпе-
чення порозуміння та керованості в процесах землекористування 
для організації контролю раціонального та ефективного викорис-
тання земельних ділянок сільськогосподарського призначення – 
ось насправді досяжна та реалістична місія бухгалтерського об-
ліку в сучасному світі. 

Підсумовуючи розглянуте, зазначимо, що з позицій інсти-
туціональної теорії розвиток бухгалтерського обліку мотивова-
ний запитами інституціональних груп. Для задоволення інфор-
маційних запитів в інтересах інституціональних груп формується 
нова або ж трансформується існуюча методологія бухгалтерсько-
го обліку. Сьогодні причинами трансформації методології бухга-
лтерського обліку процесів землекористування в Україні висту-
пають необхідність визнання об’єктами бухгалтерського обліку 
та відображення на балансах підприємств земельних ділянок та 
прав користування ними для:  

1) підвищення інвестиційної привабливості суб’єкта госпо-
дарювання (аграрних підприємств) в умовах глобалізації ринко-
вої економіки;  

2) використання земельних активів (земель сільськогоспо-
дарського призначення) в якості застави під отримання банківсь-
ких кредитів. 

За роки незалежності на законодавчому рівні результатами 
методологічних змін стало: 

- включення власних земельних ділянок до складу основ-
них засобів з послідуючим відображенням їх у звітності (П(С)БО 
7 "Основні засоби"); 

- включення права користування земельною ділянкою до 
числа об’єктів нематеріальних активів (П(С)БО 8 "Нематеріальні 
активи"); 

- прийняття Методики експертної грошової оцінки земель-
них ділянок та внесення до неї змін що стосуються оцінки права 
оренди земельної ділянки та права користування чужою земель-
ною ділянкою (Постанова КМУ від 11.10.2002 р. № 1531 та від 
16.11.2011 р. № 1248). 
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У 2012 році Міністерство фінансів України за державні 
кошти провело закупівлю досліджень та розробок в галузі 
економічних наук, ціль яких - удосконалення методологічного 
забезпечення обліку земельних ділянок та прав користування 
ними. В цьому руслі у зв’язку із завершенням земельної реформи 
Мінфін планує внести зміни до нормативно-правових актів, по-
ложень (стандартів), інструкцій з бухгалтерського обліку щодо 
обліку операцій із земельними ділянками та правами на їх вико-
ристання. 

Активізація законотворчої діяльності суб’єктів методологі-
чного впливу та наукових досліджень вітчизняних вчених щодо 
розробки та удосконалення обліку земельних ділянок та прав ко-
ристування ними сигналізує, що настав час для науки звернути 
увагу вирішення завдань, що ставляться перед бухгалтерським 
обліком практикою господарювання На наш погляд, напрям удо-
сконалення методології бухгалтерського обліку землекористу-
вання мають визначати не тривалі очікування запровадження ри-
нку сільськогосподарських земель, а сучасні реалії реалізації в 
практиці господарювання різноманітних законодавчо визначених 
прав користування земельними ділянками. 
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БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК ЯК ДЖЕРЕЛО ЗАБЕЗПЕ-
ЧЕННЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ МАЛОГО БІЗНЕСУ 

 
Одним із перспективних напрямів створення конкурентно-

ринкового середовища є розвиток малого бізнесу. Мале 
підприємництво на протязі останніх десятиріч не випадково 
привертає до себе прискіпливу увагу. І це не є примхою часу чи 
випадком. Мале підприємництво є багатогранним соціально-
економічним явищем, в якому кожен з учасників, тобто 
безпосередньо підприємець або підприємство, має можливість 
знайти своє місце, а зовнішні учасники також отримують 
позитивні результати: держава - податки, збільшення ВВП та 
число робочих місць в реальній економіці, зменшення соціальної 
напруги, місцева влада - податки і голоси на виборах, економічні 
партнери - гнучких та динамічних партнерів з низькими 
накладними видатками.  

Формування активного ділового середовища протягом 
останніх років сприяло збереженню позитивної тенденції розвит-
ку малого та середнього підприємництва. 

Мале підприємництво - це самостійна, систематична, 
ініціативна господарська діяльність малих підприємств та грома-
дян підприємців (фізичних осіб), яка проводиться на власний ри-
зик з метою отримання прибутку. Практично, це будь-яка 
діяльність (виробнича, комерційна, фінансова, страхова тощо) 
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зазначених суб'єктів господарювання, що спрямована на 
реалізацію власного економічного інтересу. 

Метою дослідження є одержання правдивої неупередженої 
повної інформації, яка дасть змогу визначити об’єктивну і всебі-
чну оцінку діяльності приватного підприємця на сучасному етапі 
розвитку підприємницьких відносин в Україні; виявлення пере-
шкод в його діяльності; знаходження резервів покращення здійс-
нення діяльності приватним підприємцем. 

Завданням організації обліку в малому бізнесі є: визначен-
ня економічних основ діяльності приватного підприємця; ви-
вчення нормативного забезпечення обліку, контролю, економіч-
ного аналізу та аудиту діяльності приватного підприємця; зроби-
ти огляд літературних джерел обліку, контролю, економічного 
аналізу та аудиту діяльності приватного підприємця; розглянути 
організацію обліку діяльності на прикладі приватного підприєм-
ця; визначити перелік державних органів, які мають право пере-
віряти діяльність приватного підприємця; дослідити вплив неза-
лежної перевірки – аудиту в діяльності приватного підприємця. 

Система управління бізнесом складається з певних елемен-
тів, структурованих по вертикалі й горизонталі залежно від взає-
мовідносин і взаємопідпорядкованості суб’єктів управлінського 
впливу. Створена в такий спосіб ієрархічна структура управління 
називається організаційною. 

Між елементами організаційної структури існують лише 
одно канальні взаємодії. Іншими словами, кожний підлеглий має 
лише одного лінійного керівника, який виконую водночас адмі-
ністративні та всі інші керівні функції у відповідному підрозділі. 
До переваг такої структури управління належать чіткість взаємо-
відносин, оперативність і несуперечливість управлінських рі-
шень і надійний контроль. Недолік полягає в тому, що керівник 
окрім основних координуючих функцій повинен відволікатися на 
виконання додаткових робіт з кадрами, з обліку, контролю якос-
ті. 

Для забезпечення суцільного та безперервного спостере-
ження за господарськими операціями використовують бухгал-
терські документи, де фіксуються факти здійснення господарсь-
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ких операцій. Питання, пов‘язані з оформленням облікових до-
кументів, регулюються ст. 9 Закону України "Про бухгалтерсь-
кий облік та фінансову звітність в Україні" від 16 липня 1999-
ХІV. Документація відіграє дуже важливу роль в управлінні під-
приємницькою діяльністю, забезпечує контроль за збереженням 
майна, раціональним його використанням. Вона має юридичне 
значення як письмовий доказ здійснення господарських опера-
цій. Використовують документацію для аналізу господарської 
діяльності, фінансового контролю, аудиту й документальних ре-
візій. 

Документ – це письмове свідчення на паперових або ма-
шинних носіях про здійснення господарських операцій. Докуме-
нти бувають первинні та зведені. Первинний документ складають 
під час виконання господарської операції чи відразу після її заве-
ршення, а зведені – на основі кількох первинних документів для 
отримання узагальнених даних. Від якості оформлення докумен-
тів залежать повнота й достовірність показників обліку й звітнос-
ті. При рівномірних i постійних поставках товарів та наданні по-
слуг розрахунки між постачальниками і покупцями можуть здій-
снюватися дорученнями, періодичним перерахуванням коштів у 
строки i в розмірах, які обумовлені в договорах.  

У двосторонньому договорі передбачаються розмір та 
строки перерахування коштів, періодичність звірення розрахун-
ків i порядок проведення кінцевого розрахунку покупцем. 
Останній платіж за договором, як правило, має враховувати вза-
ємну заборгованість між постачальником і покупцем. 

Норми чинного законодавства не передбачають ведення 
бухгалтерського обліку приватними підприємцями. Однак це не 
звільняє їх від ведення обліку взагалі. Тому, хоч і спрощений, але 
облік таки має бути. Сьогодні громадяни можуть працевлашто-
вуватися не тільки до приватних підприємств, але і до приватних 
підприємців. У зв'язку з цим виникає ряд особливостей, щодо 
оформлення трудових відносин між роботодавцем та найманою 
особою.  

Згідно з Законом України «Про бухгалтерський облік та 
фінансову звітність в Україні» підприємство самостійно визначає 
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форму обліку про що зазначається в Наказі про облікову політи-
ку. Повне поєднання хронологічного та систематичного обліку, 
первинні форми зв’язку між обліковими регістрами, спосіб і тех-
ніка облікових залишків – все це визначає форми ведення бухга-
лтерського обліку. 

Бухгалтерський облік діяльності підприємств малого бізне-
су ведеться безперервно з дня його реєстрації. Питання з його 
організації належать до компетенції власника відповідно до за-
конодавства. Керівник створив необхідні умови для правильного 
ведення бухгалтерського обліку, забезпечення неухильного ви-
конання всіма працівниками правомірних вимог бухгалтера щодо 
дотримання порядку оформлення та подання до обліку первин-
них документів. При впровадженні системи автоматизації дуже 
важливим питанням є рішення про розділення різних підсистем 
автоматизації або, навпаки, централізації - впровадження ком-
плексного рішення. Сучасні тенденції розвитку економічних сис-
тем і світовий досвід показують, що не може існувати єдиного 
підходу до рішення цієї проблеми. У підприємства повинна бути 
свобода вибору одного з цих підходів або їх поєднання. Це до-
зволяє забезпечити відповідність типових рішень вітчизняній 
специфіці, як в частині методології обліку, так і в частині управ-
ління діяльністю підприємства і, в той же час, зробити ці рішення 
достатньо компактними і простими у використанні, забезпечити 
їх ефективну підтримку і розвиток. 
 
УДК 339.18 

Р.Б. САХАРЧУК, магістр 
зі спеціальності «Облік і аудит», 

Луцький національний технічний університет 
 

БЕНЧМАРКЕТИНГ: ПРОБЛЕМНІСТЬ ТРАКТУВАННЯ 
 

На сьогоднішній день у світі, та й у нашій країні зокрема, 
набула розвитку підприємницька діяльність, яка успішно 
інтегрувалась у найрізноманітніші сфери господарювання. Це 
зумовлює те, що між підприємницькими структурами світового 
та регіонального масштабу існує конкурентна боротьба за 
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лідерство у своїй галузі. Як відомо, з економічних основ існують 
різноманітні види конкурентної боротьби, проте завжди існували 
засоби та стимули до незаконних дій, які дозволяли «знищити» 
конкурента. 

Так, у широких колах можна почути таке поняття як «бен-
чмаркетинг», під яким найчастіше розуміють сукупність 
різноманітних дій, які в кінцевому результаті дозволяють отри-
мати від конкурента найбільш цінну інформацію про його 
діяльність. Зазвичай, під час такий «дій» не приділяють увагу 
питанню законності чи незаконності таких діянь, а просто 
відзначають під бенчмаркетингом спосіб «здобуття» інформації. 

Проте, таке трактування є абсолютно невірним, адже під 
бенчмартетингом провідні вчені та фахівці світового рівня, 
розуміють сукупній дій, за допомогою яких можна достовірно 
визначити конкурентні переваги лідера, завдяки погодження ос-
таннього у наданні такої інформації. 

Варто відзначити, що закордонна практика успішно 
використовує бенчмаркетинг, як спосіб «навчання» компанії, 
аналогічній лідеру. Крім того, лідер зацікавлений у зростанні 
свого партнера, який в майбутньому може стати його «союзни-
ком» на ранку. Звісно, щоб організувати такий процес потрібно 
прикласти чимало зусиль керівникам обох компаній, задля отри-
мання найбільш точної інформації. 

На жаль, в українських реаліях такий спосіб отримання 
інформації зводиться до таких епітетів як «шпіонаж», 
«економічна розвідка» та зрештою «корупція». На сьогоднішній 
день не існує чітко визначеного законного способу отримання 
інформації, від великих до малих фірм у відповідній галузі. 

На нашу думку, варто було б на законодавчому рівні 
організувати такий процес, надати дотації для компаній які були 
б згодні поділитись досвідом із своїми партнерами. 

Таким чином, ми не погоджуємось із думкою про те, що 
бенчмаркетинг є способом «незаконного переймання досвіду», 
адже перш за все він спрямований на узаконення переймання 
досвіду шляхом проведення круглих столів, конференцій та 
міжособистісного спілкування між керівниками. 
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ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ОБЛІКОВОЇ ТЕОРІЇ В УКРАЇНІ 

 
Розвиток принципово нового типу суспільної організації та 

комунікації – постіндустріального суспільства – 
характеризується зростанням динаміки змін, новими способами, 
методами та механізмами використання інформації. В таких умо-
вах традиційні індикатори та шкали вимірювання втрачають 
свою актуальність і змушені адаптуватися до умов існування 
об’єктів вимірювання. Мануель Кастельс ознаками згаданого 
суспільства називає знання, обробку інформації, культуру та 
стверджує, що при реалізації інформаційного  розвитку 
суспільства джерелом продуктивності стають технології ство-
рення знань, обробки інформації і символічні комунікації [1, с. 
16-17]. 

Сучасна економічна наука, під впливом суспільного роз-
витку прогресує і вимагає від обліку враховувати надбання 
інших наук, запозичувати нові прийоми і розвивати методи ство-
рення  інформації. Назріла потреба визначення нового змісту 
облікової теорії, розвитку методології та інструментарію, 
виділення нових об’єктів обліку та представлення інформації про 
них у системі звітності. Облікова система підприємств виявилася 
непідготовленою до згаданих викликів, оскільки існує низка не 
вирішених теоретичних проблем, пов'язаних з невідповідністю 
методики та організації обліково-аналітичного забезпечення 
діяльності підприємств, сучасному стану економіки та організації 
діяльності. Поза увагою залишаються питання удосконалення 
теорії обліку у напрямку розвитку гнучких, креативних систем 
створення інформації, які б дозволяли своєчасно реагувати на 
зміни у ендогенному та екзогенному по відношенню до 
підприємства середовищах.  

Внаслідок відсталості від сучасних умов розвитку 
суспільства та економіки, від потреб користувачів, облік перестає 
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бути основним інструментом в управлінні підприємством. В 
процесі прийняття рішень бухгалтери вже не відіграють 
провідних ролей, оскільки створювана ними інформація не 
відображає суть бізнесу і не дозволяє вирішувати актуальні пи-
тання. Традиційний облік не є ефективним інструментом оцінки, 
планування та прийняття рішень, а лише засобом обробки і гру-
пування економічної інформації, що міститься в первинних до-
кументах та інститутом, який співпрацює з фіскальними органа-
ми держави. Разом з тим запити користувачів та їх потреба у 
якісній, своєчасній, надійній та достовірній інформації приводять 
до неминучості зростання ролі облікової системи в управлінні.  

Серед економістів немає єдності у питаннях еволюції 
(трансформації) облікової системи, стосовно її структури, основ-
них елементів, зв’язків тощо. Сучасний процес реформування 
облікової системи зводиться до гармонізації з міжнародними 
стандартами обліку. Однак не враховується той факт, що системи 
обліку розвинутих країн також динамічно розвиваються і адап-
тують свої системи до динамічного зовнішнього середовища. 
Тому необхідно розвивати облікову систему з врахуванням 
тенденцій в розвитку світової економіки. 

Реалізація ідей трансформації облікової системи залежить 
від розуміння й усвідомлення всіма економічними агентами та 
суспільством суті системи, до якої здійснюється перехід від 
існуючої. Удосконалення теорії обліку та розвиток теоретичних 
досліджень, моделювання та теоретична концептуалізація обліку 
як  бажаної економічно-інформаційної моделі або інформаційної 
системи забезпечення менеджменту повинні стати поштовхом та 
джерелом розв’язання цієї проблеми.  

Оскільки економічні системи потребують переходу до ви-
щого ступеня розвитку, то теоретичні розробки в галузі обліку 
впливатимуть на механізми його формування і функціонування, 
дозволять вивчати облікову систему на її абстрактному рівні та 
визначать її системоутворюючі складові. Таким чином, розвиток 
та удосконалення облікової системи має ґрунтуватись на розроб-
ках вчених економічної науки, а також інших суспільних наук. 
Успіхи у системній трансформації облікової системи, яка повин-
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на відбутися в умовах становлення постіндустріального 
суспільства, багато в чому залежать від розуміння й 
усвідомлення пов’язаних з цим проблем, і насамперед, об’єкта 
трансформації, а також її мети, засобів і механізмів. Не менш 
важливе значення має теоретичне обґрунтування облікової сис-
теми як такої, її суті, структури, внутрішнього змісту і тих скла-
дових, що забезпечують її функціонування і розвиток. Результати 
системних перетворень залежать і від правильно вибраної і 
обґрунтованої теоретичної бази, тобто тих теоретичних поло-
жень, які покладено в основу еволюції системи і які визначають 
їх засоби й механізми, та слугують орієнтиром в досягненні мети. 
Облікова система існує в певному інституційному полі, а тому її 
становлення передбачає наявність відповідних соціальних і 
економічних інститутів, через які система конкретизується  і 
пристосовується до умов зовнішнього та внутрішнього середо-
вища свого існування [2].  

Сучасний суспільний устрій поєднує в собі інноваційний 
розвиток бізнесу і соціальний підхід до його ведення, 
необхідність адаптації обліку до вимог міжнародних стандартів і 
гармонізації облікових систем в єдиному економічному просторі 
створює передумови якісно нового розвитку обліку на основі 
інтеграції різних його видів, представлення обліку як системи, 
що формується з підсистем з визначеними завданнями, методами 
та інструментарієм. 

Для вирішення таких завдань необхідно визначити про-
блеми і передумови обліку як науки з міцним теоретичним 
підґрунтям, розвинути методологічну основу і принципи побудо-
ви облікової системи, побудувати концептуальні моделі всіх 
підсистем обліку (фінансового, управлінського, стратегічного), 
розкрити зміст основних інституцій в обліку, обґрунтувати шля-
хи вирішення проблем, удосконалити зміст теорії обліку з враху-
ванням сучасної філософії постіндустріального суспільства. І, 
врешті, для подальшого утвердження обліку як науки, необхідно 
обґрунтувати нові напрями розвитку методів, інструментів, 
принципів тощо. 

Відома концепція «Економіка, що базується нс знаннях» 
(«knowledge-based economy») ключовими факторами зростання 
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визначає процеси створення, розподіл і використання знань та 
інформації, основою всіх бізнес-процесів є інформація [3]. Пере-
творення знань та інформації у продуктивну силу, основний ви-
робничий ресурс унеможливить коректну оцінку витрат вироб-
ництва та витрат праці; працівники стають носіями творчої праці, 
на перший план виступають нецінові фактори конкуренції та зда-
тність до трансформації і адаптації до середовища існування – 
доведуть неспроможність традиційних методів оцінки, обробки 
та узагальнення інформації до створення інформаційних ресурсів 
з врахуванням багатовимірності та складності економічного жит-
тя. 

Традиційний облік володіє механізмами збору обробки, 
узагальнення інформації, але не отримання нових знань. Саме 
створення  інформаційних ресурсів та отримання з них нових 
знань повинно стати майбутнім пріоритетом розвитку облікової 
науки і практики. Знання – це відображення того чи іншого боку 
об’єктивної дійсності, виражене у вигляді ідей (понять, уявлень 
чи суджень про якийсь предмет чи явище). Знання – жива, діале-
ктична система: вони передаються іншим людям, матеріалізу-
ються, існують у трьох формах: «живі» знання, упредмечені 
знання, інформативність повідомлень [4].  

Цікавим є опис процесу інформаційного обертання, який 
В.М. Гриньова та М.М. Салун формалізували за відомою анало-
гією в наступному вигляді: 

"ІнформаціяЗнанняІнформація →→ , 
Підкреслюючи наявність у інформаційних ресурсів не 

тільки виробничого, але і відтворювального процесів, оскільки 
інформація може перетікати в знання, а потім знову в конкретну 
інформацію і так до безкінечності [5]. Розвиваючи такі твер-
дження можна зобразити логічний ланцюг циклічного викорис-
тання інформації: 

рішенняЕфективніЗнанняресурснийІнформаційІнформація →→→
 

Облікова система перетворює вхідну інформацію, метода-
ми обробки та створення інформації, в інформаційний ресурс, 
який у використанні стає знанням, що впливає на ефективність 
бізнесу. 
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Існування таких концепцій та доведення їх ефективності 
дає можливість говорити про необхідність адаптації до них облі-
кової системи, шляхом побудови нової теорії обліку та розробки 
сучасних методів створення інформаційних ресурсів, з врахуван-
ням сучасних потреб користувачів облікової інформації. Такий 
підхід дозволить забезпечити надання інформації про всі аспекти 
діяльності підприємства через відповідні індикатори, які попере-
джають керівників про події і тенденції, що відбуваються і забез-
печують можливість швидко реагувати на них.  

Очевидно, що потрібна зміна базової методології обліку і 
його гармонізація в межах нової інформаційної системи управ-
ління, а також формування спеціальних методик, які дозволять 
забезпечувати надання необхідної інформації про зовнішнє сере-
довище підприємства.  

Таким чином, для забезпечення ефективної діяльності 
підприємства, потрібні розробка інтегрованої системи 
інформаційного забезпечення управління, розширення предмета 
обліку та розробка новітніх методів обробки і створення 
інформації. Це забезпечить відповідність можливостей системи 
обліку потребам користувачів в умовах постіндустріальної 
економіки.  
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На сьогодні безсумнівним є той факт, що формування ін-

формації в системі бухгалтерського обліку повинно здійснювати-
ся в напрямку міждисциплінарного синтезу наукового знання. 
Саме відсутність уваги до економічної теорії в сучасних умовах 
є, на думку І.М. Саннікової, причиною кризи теорії бухгалтерсь-
кого обліку. На думку вченого «вузькопрофесійне фрагментарне 
знання не представляє можливим діагностувати проблеми теорії 
бухгалтерського обліку. Більшість досліджень в професійній 
сфері в якості аксіоми використовує потреби зовнішніх користу-
вачів інформації. У той же час, визначити ці реальні потреби в 
рамках традиційних бухгалтерських методів неможливо. Настала 
необхідність відійти від такого підходу і представити системну 
діагностику породження негативних характеристик вітчизняного 
обліку відповідно до глобальних процесів. Тому в сучасних умо-
вах для адекватного діагностування, здавалося б, вузькопрофе-
сійних проблем соціально-економічної системи необхідно вихо-
дити з синтезованого знання»[10, С. 26-27]. Очевидно, що для 
розвитку бухгалтерського обліку першочергове значення має мі-
ждисциплінарний синтез знань, насамперед різних економічних 
наук, що дозволяє розвивати і конкретизувати загальні економіч-
ні закони. Загальновідомо, що вивчаючи господарські процеси, 
бухгалтерський облік формує всі свої основні поняття, спираю-
чись на серію фундаментальних наук. В першу чергу серед наук, 
з якими пов'язаний бухгалтерський облік, необхідно виділити 
економічну теорію, яка вивчає економічні закони, механізм їх дії, 
створює теоретичну основу для розвитку всіх економічних дис-
циплін. 
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У широкому сенсі слова економічна теорія - це наука про 
закономірності й фактори економічного зростання в динаміці ві-
дтворення; про використання обмежених ресурсів для виробниц-
тва товарів і послуг та обміну їх з метою задоволення потреб; про 
види діяльності по виробництву й обміну, про повсякденну діло-
ву активність; про суспільне багатство. 

За словами відомого зарубіжного економіста - теоретика 
П. Самуельсона - «економічна теорія є наука про те, які з рідкіс-
них продуктивних ресурсів люди і суспільство з плином часу ... 
обирають для виробництва різних товарів і розподіляють їх з ме-
тою споживання нині в майбутньому між різними людьми і гру-
пами суспільства»[9]. 

Економічна теорія є методологічним фундаментом цілого 
комплексу наук: галузевих (торгівля, промисловість, будівництво 
тощо); функціональних (фінанси, кредит, маркетинг, менедж-
мент); міжгалузевих (економічна географія, демографія, статис-
тика і т.п.). Зв'язок економічної теорії з іншими економічними 
науками є базовим [8]: 

а) для конкретно економічних наук (економіки галузей, 
економіки підприємств, економіки країн тощо); 

б) економіки особливих економічних форм і підприємств 
(фінанси, кредити, маркетинг і т.д.); 

в) інформаційно-аналітичних наук (економічно-
математичні методи, статистика, аналіз госп. діяльності); 

г) історико-економічних наук (історія економічної думки). 
Серед економічних дисциплін, в групі соціальних наук, на 

які безпосередньо впливають висновки економічної теорії, є та-
кож бухгалтерський облік. Особливо вагомо впливають на тео-
рію бухгалтерського обліку сучасні напрями економічної теорії, 
зокрема, інституційна теорія і її складові. 

Інституційна теорія - відносно новий напрямок економічної 
науки, що розвинувся у останні десятиліття на стику економічної 
теорії з правом, соціологією, психологією, політологією тощо. 
Остаточно інституційна теорія дотепер ще не склалася, але йде її 
активний розвиток, що обумовлено прагненням подолати обме-
ження ряду аксіом економікс і вимогами комплексного дослі-



 92

дження складних соціально-економічних процесів в умовах всес-
вітньої глобалізації, демократизації суспільства, його інформати-
зації, посилення конкуренції на світових та регіональних ринках, 
поглиблення міжнародного поділу праці і загального прискорен-
ня технологічних змін у світовій економіці. 

На думку Д.П. Фролова, «Розвиток інституційного напряму 
у вітчизняній економічній науці пострадянського періоду є об'єк-
тивною реакцією на системні збої господарського механізму, ди-
сфункції ринкових інститутів, парадигмальну й ідеологічну кри-
зи» [11, С. 5]. 

Сучасний інтерес до інституціоналізму і його впливу на те-
орію бухгалтерського обліку невипадковий. Гідність цієї теорії в 
тому, що вона дозволяє ввести стандартні економічні процедури 
в більш складний соціально-культурний контекст і проаналізува-
ти глибинні, змістовні механізми їх розвитку на перспективу. 

Проблеми, пов'язані з інституційними теоріями, досить до-
кладно досліджені в зарубіжній літературі, в роботах Д. Коттер, 
Р.Х. Коуза, У. Мекліна, К. Менгера, М. Олсона, Р. Познера, 
М. Уільямсона, М. Портера, Р. Ріхтера, Г. Шмоллера та ін. Однак 
слід зазначити, що наукові пошуки вищеназваних зарубіжних 
вчених присвячені проблематиці в умовах стабільно функціону-
ючої ринкової економіки, в той час, як для вітчизняних умов ви-
магає пояснення проблем вітчизняного бухгалтерського обліку, 
оскільки системні дослідження практично не здійснюються. 

Таким чином, новим і перспективним напрямком дослі-
джень є концептуалізація і формування інституційної теорії бух-
галтерського обліку, виходячи з учень економічної теорії.  

Досить широко та вичерпно питання впливу інституційної 
теорії на розвиток і реформування бухгалтерського обліку висві-
тлені у науковій доповіді Г.Г. Кірейцева «Глобалізація економіки 
і уніфікація методології бухгалтерського обліку» [7]. Надалі ці 
проблеми більш фундаментально досліджувалися в наукових 
працях В.М. Жука [2, 4, 5]. 

Слідуючи підходам А.М. Нестеренка, В.М. Жук вважає за 
доцільне спрямувати інституціональні теорії на пошук відповідей 
на наступні питання:  яким є співвідношення національно-
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специфічних та універсальних чинників у розвитку бухгалтерсь-
кого обліку; чи можлива універсальна (бездоганна) модель бух-
галтерського обліку;чи можливо в глобальному світі країнам йти 
своїм шляхом у вирішенні цього питанні, чи всі повинні втратити 
свою ідентичність тощо [3, С. 116]. 

Інституціоналізм, активно використовуючи ідеї і дані ін-
ших наук (психології, соціології), може сприяти більш глибокому 
аналізу теорії бухгалтерського обліку, так як останній не може 
розглядатися як щось раз встановлене, постійно відчуваючи на 
собі вплив інституційного та культурного середовища, в яких 
знаходиться [12, С. 62-63]. 

Будь-які соціальні трансформації не можуть здійснюватися 
без урахування історичних особливостей розвитку кожної конк-
ретної країни, її національно-культурних традицій, пануючого 
світогляду і домінуючих неформальних інститутів. 

Правила обліку та звітності повинні узгоджуватися з інте-
ресами взаємодіючих між собою економічних агентів, користу-
вачів обліково-аналітичної та звітної інформації. Завищені вимо-
ги і надмірно складні форми бухгалтерського обліку розширю-
ють спектр методів фінансових махінацій. Важливо наукове об-
ґрунтування диференційованого підходу до інституційних змін в 
системі бухгалтерського обліку [12]. 

Відсутність системних наукових досліджень впливу інсти-
туційної економічної теорії на формування теорії бухгалтерсько-
го обліку, його нових парадигм і концепцій, дає підстави конста-
тувати замкнутість бухгалтерської науки у своїх внутрішніх про-
блемах. Однак очевидним є факт, що на стан і розвиток бухгал-
терського обліку в країні впливають як інституційні зміни, так і 
різні (загальні та специфічні) умови інституційного середовища. 

У зв’язку з вищевикладеним, в теорії бухгалтерського об-
ліку слід прискорити створення методик обліку трансакційних 
ресурсів, резервів, активів, витрат і втрат, а в теорії статистики - 
виробити нові способи оцінки нематеріальних складових капіта-
лу і багатства, перейти від збору даних про параметри інститу-
ційних одиниць до новаторських методів формування інформації 
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про інституційні зв'язки, відносини, трансакції і контракти гос-
подарських суб'єктів. 
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ПЕРЕВАГИ ТА НЕДОЛІКИ ЛІЗИНГОВИХ ОПЕРАЦІЙ В 
БУХГАЛТЕРСЬКОМУ ОБЛІКУ 

 
Ефективність управління економічними процесами щодо 

лізингової діяльності в Україні значною мірою залежить від дос-
товірності, оперативності та обґрунтованості інформації про су-
часний стан лізингових відносин. Основним джерелом цієї інфо-
рмації виступає система бухгалтерського обліку, завдяки якій 
здійснюється процес її виявлення, вимірювання, реєстрації, на-
копичення, узагальнення, зберігання та передачі зовнішнім і вну-
трішнім користувачам для прийняття рішень. 

Однією з головних переваг лізингових операцій, крім мож-
ливості користування об'єктом лізингу без сплати його вартості, є 
гнучкість лізингових платежів. Методика розрахунку лізингових 
платежів повинна бути проста і зрозуміла користувачам, а розмір 
і порядок сплати лізингових платежів є істотними умовами дого-
вору лізингу. 

Регулярні постійні платежі передбачають виплату однако-
вої суми лізингового платежу через однакові проміжки часу. Та-
кий механізм припливу (відпливу) грошей має назву ануїтету або 
ренти.  

Нерегулярними називають сплату лізингових платежів, що 
здійснюються в різних сумах за різні проміжки часу. Ініціатива 
щодо застосування нерегулярних платежів частіше за все надхо-
дить від лізингоотримувача. Це здебільшого пов'язано із сезонні-
стю бізнесу компанії-лізингоотримувача або ж стратегією одно-
часного інвестування значної суми грошових коштів в оборот для 
стрибкоподібного росту бізнесу чи для виконання привабливого 
контракту. 

Лізинг може стати альтернативою кредитним коштам. Пе-
реваги полягають у тому, що право власності на передане у лі-
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зинг майно залишається у кредитора, який фінансує проект. Тоб-
то немає потреби укладати угоду про заставу майна. Наступним 
кроком до порівняння ціни лізингу із ціною кредиту буде форму-
вання переліку прямих витрат, пов'язаних з предметом лізингу. 
При цьому необхідно зважати на такі важливі обставини: 

-  при лізингу вартість прямих витрат лізингової компанії 
рівномірно включена в лізингові платежі, тоді як при кредиті ці 
витрати можуть бути сплачені всією сумою наперед за рік (на-
приклад, страхування майна); 

-  у зв'язку з тим, що лізингова компанія є своєрідним «гур-
товим покупцем», вартість послуг для неї практично завжди буде 
меншою (наприклад, страхування майна - за однакових умов 
страхування ставка для лізингової компанії завжди буде меншою, 
ніж для стандартного клієнта). 

У стандартах бухгалтерського обліку не визначено порядок 
відображення операцій із повернення об'єкта фінансового лізин-
гу. В П(С)БО 14 «Оренда» описано лише правила обліку при пе-
редачі об'єкта у фінансову оренду. Відмовитися від договору фі-
нансового лізингу може як лізингоотримувач, так і лізингода-
вець, але до рішення розірвати договір сторони повинні дійти 
спільно. В односторонньому порядку припинення лізингових ві-
дносин можливе лише при недотриманні умов договору відпові-
дно до ст. 7 Закону України «Про фінансовий лізинг». 

Лізингове майно є об'єктом основних засобів, тому мето-
дологія його обліку відповідає основним принципам обліку осно-
вних засобів, але його облік має свою специфіку. 

Протягом основного строку експлуатації майно, передане у 
фінансовий лізинг, належить лізингодавцю, проте воно не відо-
бражається в його балансі. Лізингодавець визнає активи передані 
у фінансовий лізинг як дебіторську заборгованість лізиногоодер-
жувача. Для цього використовується субрахунок 181 «Заборгова-
ність за майно, що передано у фінансову оренду». Лише після 
сплати повної викупної вартості об'єктів лізингу вони переходить 
у власність лізингоодержувача. 

Згідно П(С)БО 14 «Оренда» дохід від реалізації необорот-
них активів лізингодавець (орендодавець) показує у сумі мініма-
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льних орендних платежів і негарантованої ліквідаційної вартості 
за вирахуванням фінансового доходу, що очікується до одержан-
ня. Протягом строку фінансового лізингу цей дохід розподіляєть-
ся між звітними періодами. При цьому використовують орендну 
ставку відсотка, яку множать на залишок дебіторської заборгова-
ності на початок звітного періоду. Витратами звітного періоду 
визнаються інші витрати лізингових компаній, які пов'язані з лі-
зинговою угодою і не компенсуються у складі платежів лізинго-
одержувача. 

Одержаний у фінансовий лізинг актив оприбутковується 
лізингоодержувачем як надходження необоротних активів вна-
слідок здійснення капітальних вкладень. Первісна вартість ви-
значається за найменшою на початок строку оцінкою: справед-
ливою вартістю активу (за вирахуванням субсидій та податків, 
що підлягають відшкодуванню) або теперішньою вартістю суми 
мінімальних лізингових (орендних) платежів. Для правильного 
відображення в обліку платежів за майно, лізингоодержувач по-
винен чітко розділити загальну суму лізингового платежу на пла-
тіж, що відшкодовує вартість предмета лізингу та свої фінансові 
витрати. 

Для розподілу фінансових витрат між звітними періодами 
необхідно знайти добуток орендної ставки відсотка і залишку 
зобов'язань на початок звітного періоду. На облік фінансових 
витрат впливає алгоритм здійснення розрахунків, тобто на почат-
ку чи в кінці періоду здійснюється платіж. Для того щоб собівар-
тість продукції не залежала від порядку розрахунків з лізингода-
вцем, якщо лізинговий платіж здійснюється на початку звітного 
періоду, то вся сума сплачених фінансових витрат (відсотків) по-
винна бути відображена на рахунку 39 «Витрати майбутніх пері-
одів», а потім протягом періоду рівномірними частинами відне-
сена на інші фінансові витрати. 

Одним із недоліків документального відображення лізин-
гових операцій є відсутність у типовій первинній формі обліку ф. 
№ ОЗ-1 «Акт приймання-передачі (внутрішнього переміщення) 
основних засобів» інформації про лізинг (назва лізингодавця, те-
рмін дії лізингу, періодичність сплати та метод нарахування лі-
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зингових платежів). Значить, перша дія облікового процесу не 
ідентифікується, а наступні «не мають права виникати». Надалі, 
така ситуація ускладнить аналіз та моніторинг лізингової опера-
ції, формування історії лізингу на підприємстві, встановлення 
випадків передчасного повернення предмету лізингу, надання у 
сублізинг. 

Таким чином, впровадження лізингу у діяльність підпри-
ємств потребує попереднього удосконалення їх відображення в 
обліковому процесі. Потрібно створити адекватні економічні 
умови облікового процесу лізингу на підприємствах України; 
мати оперативний доступ до інформації про окремі об'єкти осно-
вних засобів, придбаних за рахунок лізингу; простежувати рух 
основних засобів, отриманих на правах лізингу; аналізувати та 
проводити аудит лізингових операцій. 

Нині в Україні відсутня необхідна достовірна інформаційна 
база не лише по кількісних, але й по якісних показниках, які ха-
рактеризують вітчизняну лізингову діяльність. Державні статис-
тичні органи не мають даних щодо обсягів лізингових послуг, 
кількості укладених, виконаних і невиконаних договорів, джерел 
фінансування, вартості техніки і обладнання, переданого в лізинг 
у розрізі видів економічної діяльності, суб'єктів господарювання 
та економіки в цілому. Це пояснюється недосконалістю та інфо-
рмаційною обмеженістю звітності господарських структур. 

Отже, можна зробити висновок, що лізинг є засобом приш-
видшення оновлення основних засобів, стимулювання розвитку 
національної економіки в цілому, її структурної перебудови, збі-
льшення інвестицій у різні галузі економіки. Проте існує необ-
хідність удосконалення законодавчої бази, усунення суперечнос-
тей у законах, які регулюють цей вид діяльності. Удосконалення 
також потребує система обліку лізингових операцій. Стимулом 
для  активізації лізингових операцій може стати збільшення по-
даткових пільг через використання прискореної амортизації, ска-
суванні податку на прибуток з лізингодавців і фінансово-
кредитних інститутів, які беруть участь у лізинговій угоді, термін 
якої перевищує 3 роки. 
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УДОСКОНАЛЕННЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ 
 

Бухгалтерський облік відіграє дуже важливу роль в діяль-
ності суб’єкта господарювання. Це незаперечна істина, яку від-
кидати може тільки неосвічена людина. Ведення обліку госпо-
дарської діяльності в різні історичні епохи доведено  історични-
ми фактами. 

В Україні організація бухгалтерського обліку врегульову-
ється Законом «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність 
в Україні», положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку, 
іншими нормативно-правовими актами. 

Законом України «Про бухгалтерський облік та фінансову 
звітність в Україні» передбачається, що, бухгалтерський облік є 
обов'язковим видом обліку, який ведеться підприємством. 
Фінансова, податкова, статистична та інші види звітності, що 
використовують грошовий вимірник, грунтуються на даних 
бухгалтерського обліку. 

Метою ведення бухгалтерського обліку і складання 
фінансової звітності є надання користувачам для прийняття 
рішень повної, правдивої та неупередженої інформації про 
фінансове становище, результати діяльності та рух грошових 
коштів підприємства. 

Питання організації бухгалтерського обліку на 
підприємстві належать до компетенції його власника (власників) 
або уповноваженого органу (посадової особи) відповідно до 
законодавства та установчих документів.  

Приведені вище твердження  (із Закону України «Про бух-
галтерський облік та фінансову звітність в Україні») покликані 
забезпечити ведення бухгалтерського обліку та забезпечити 
об’єктивні та реальні дані про активи, зобов’язання і капітал під-
приємства. 
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Практика показує, що насправді суб’єкти господарювання 
не зацікавлені в веденні бухгалтерського обліку, як це вимагає 
Закон. Першочергове місце в обліку займає так званий «податко-
вий облік».  Його виникнення зумовлене  появою Закону України 
«Про оподаткування прибутку підприємств», яким було перекре-
слено важливість даних бухгалтерського обліку для цілей опода-
ткування і всі господарюючі суб’єкти були вимушені вивчати та 
виконувати вимоги щодо організації та ведення вимог зазначено-
го закону щодо записів про виникнення валових доходів, валових 
витрат, амортизацію з метою оподаткування тощо. Дані бухгал-
терського обліку майже нікого не цікавили крім самих господа-
рюючих суб’єктів.  

Для уникнення оподаткування або зменшення суми опода-
тковуваного прибутку підприємства вдавались (вдаються)  до 
різних схем, наприклад, створення так званих «одноденних підп-
риємств», через які оформлялись різні господарські операції, 
проводилось переписування документів за фактичними операці-
ями але за іншою датою чи сумою, оформлення та проведення 
неіснуючих господарських операцій по витратах, адже на реаль-
ний фінансовий результат підприємства це ніяк не впливає. 

Декларативність бухгалтерського обліку призвела до появи 
необлічених активів, навіть окремих виробництв, а значить про-
дукції, а значить доходів, що не оподатковувались.  

Наступна сходинка в цій сумній історії – зарплата в конве-
ртах. Адже вона виникла не зразу, а лише як результат наявності 
в підприємствах не облічених грошових коштів, тобто, коштів 
завдяки виникненню тіньової економіки. Хоча чиновники вва-
жають, що зарплата в конвертах це результат високої ставки опо-
даткування заробітної плати, але вони глибоко помиляються, бо 
навіть при зниженні ставки нарахування на заробітну плату ця 
схема не зникне, адже ніколи ніхто не відмовляється від зайвих 
грошей. Великі підприємства: заводи, аграрні холдинги, ( про 
невеликі підприємства і говорити не варто) навіть банки видають 
зарплату в конвертах (коли раніше таке було!!). Чомусь нікому із 
чиновників та високопосадовців не приходить на думку закон-
ність джерел виникнення таких значних коштів. Ніхто не ставить 
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просте питання: де взяли для цього гроші? А відповідь дуже про-
ста: це не облічені кошти, що появились і появляються як резуль-
тат декларативності ведення бухгалтерського обліку. А ведення 
податкового обліку не прив’язаного до результатів господарської 
діяльності підприємства, не підтвердженого перевіреними дани-
ми бухгалтерського обліку в значній мірі сприяє подальшому 
розвитку цієї сумної історії.  

На сьогодні в Україні бухгалтерський облік в прямому ро-
зумінні можна зустріти тільки в бюджетних установах та держа-
вних підприємствах, завдяки суворому державному контролю. В 
підприємствах, що створені на засадах приватної власності бух-
галтерський облік часто поділений на дві бухгалтерії: для себе та 
для звітності. Основна спрямованість праці бухгалтера направле-
на на задоволення вимог податківців щодо надання податкової 
звітності та сплату податків різного роду.  

Незалежному аудиторському контролю підлягають незнач-
ний перелік підприємств, зокрема: відкриті акціонерні товарист-
ва, підприємства - емітенти облігацій, професійні учасники ринку 
цінних паперів, фінансові установи та інших суб'єкти  господа-
рювання, звітність яких відповідно до законодавства України пі-
длягає офіційному оприлюдненню. 

Отже, декларативність ведення бухгалтерського обліку в 
Україні зумовила виникнення таких негативних явищ: 

1.Виникнення тіньової економіки. 
2.Виплата заробітної плати в конвертах.  
3.Недовіра до економічних показників статистичної звітно-

сті. 
4. Неможливість отримати об’єктивні дані про собівартість 

продукції, а значить про економічно обґрунтований рівень цін та 
товари та послуги. 

Не варто відкидати в цих процесах  корумпованість та зв'я-
зок бізнесу і влади. 

Як вихід із ситуації, що склалась, вважаємо, що необхідно: 
- поставити питання на державному рівні про 

обов’язковість ведення бухгалтерського обліку всіма суб’єктами 
господарювання;  
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- забезпечити керівникам підприємств відповідність даних 
податкової та статистичної звітності даним бухгалтерського об-
ліку; 

- оподаткування прибутку підприємств здійснювати за да-
ними бухгалтерського обліку; 

- в умовах кризи важливим буде відновити державний кон-
троль за достовірністю даних бухгалтерського обліку для  всіх 
суб’єктів господарювання. 

- застосовувати до порушників ведення бухгалтерського 
обліку суворі міри покарання у вигляді значної суми штрафів, що 
спонукатиме до дотримання правильності ведення бухгалтерсь-
кого обліку та оподаткування. 

Вважаємо,що ревізія (контроль) бухгалтерського обліку не 
є втручанням у його господарську діяльність, як це трактують 
чиновники. А відсутність будь-якого контролю вже призвела до 
відсутності об’єктивних економічних показників, виникнення 
тіньової економіки та інших негативних явищ. 
 
УКД 657.1 

А.А. УРБАНОВИЧ, магістр, 
Луцький національний технічний університет 

 
ОБЛІКОВА ПОЛІТИКА ЯК ФАКТОР ФОРМУВАННЯ  

ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ 
 

На сучасному етапі розвитку економіки в цілому і підпри-
ємства вчасності важко переоцінити вагу бухгалтерського обліку. 
Саме він дає інформацію для керівництва, менеджерів та власни-
ків, яка згодом використовується при прийнятті управлінських 
рішень. Тому питання організації облікового процесу є одним із 
найважливіших, оскільки правильна та раціональна його органі-
зація дасть змогу отримувати правдиву інформацію про фінансо-
ві результати діяльності підприємств. 

Сьогодні обліковий процес у нашій державі регулюється 
Законом України «Про бухгалтерський облік та фінансову звіт-
ність в Україні» і положеннями (стандартами) бухгалтерського 
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облік. Практичне ж ведення обліку на підприємствах вимагає 
формування на кожному з них власної облікової політики. 

Метою облікової політики є створення інформаційної сис-
теми на певний відрізок часу, з врахуванням діючого законодав-
ства та інших факторів. Це передбачає одержання достовірної 
інформації про майновий та фінансовий стан підприємства, ре-
зультати його діяльності, що є необхідним для його керівництва. 

Згідно зі статтею 1 Закону України «Про бухгалтерський 
облік та фінансову звітність в Україні» облікова політика визна-
чається як сукупність принципів, методів та процедур, що вико-
ристовуються для складання та подання фінансової звітності. 

Проблемним стає питання вибору принципів організації 
облікової політики для забезпечення економічного розвитку під-
приємства. При створенні облікової політики необхідно викорис-
товувати як, загально-організаційні, так і специфічні принципи, 
характерні суто для бухгалтерського обліку. 

Методика облікової політики повинна формуватися на базі 
нормативних документів, що регулюють бухгалтерський облік, 
але вона має бути конкретизована, що дасть змогу забезпечити 
ведення обліку при швидкій змінні ринкових факторів. 

Слід пам’ятати, що при формуванні облікової політики по-
трібно враховувати особливості діяльності підприємства та спе-
цифіку галузі, у якій воно функціонує.  

Таким чином, облікова політика підприємства є збіркою 
правил, прийомів ведення бухгалтерського обліку, складання і 
подання усіх видів звітності. І хоча законодавчі акти України не 
передбачають безпосередньої відповідальності підприємства, 
його власника та посадових осіб у випадку не прийняття обліко-
вої політики. Однак, під час перевірки фінансової діяльності під-
приємства, орган, який її проводить, може визнати недійсним 
баланс, складений без затвердженої відповідним чином облікової 
політики. Саме тому формування і чітке дотримання вимог облі-
кової політики прямо впливає на формування фінансових резуль-
татів діяльності підприємства. 

При розробці облікової політики слід врахувати усе вище 
перераховане та віднестися до цього процесу з належною відпо-
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відальністю. Адже методика ведення обліку повинна відобража-
ти реально і повно усі напрямки діяльності підприємства. Вибір 
методу амортизації основних засобів та нематеріальних активів, 
методу вибуття запасів, методу створення резерву сумнівних бо-
ргів, обрання межі суттєвості, поділ витрат на виробничі та неви-
робничі та інше безпосередньо призводить до зміни фінансового 
результату діяльності підприємства. У цьому і виявляється зале-
жність між обліковою політикою і фінансовим результатом дія-
льності. 

З огляду на дослідження наукових праць вітчизняних нау-
ковців ми з впевненістю можемо твердити, що, не зважаючи на 
стандартизацію обліку і звітності, у практичній роботі бухгалтери 
вбачають своє головне завдання в тому, щоб заповнювати облі-
кові регістри з метою звітування перед органами державних по-
даткових служб. Така орієнтація зводить нанівець побудову облі-
кової політики підприємства на основі загальноприйнятих прин-
ципів бухгалтерського обліку. Особливо це стосуються методич-
них підходів до визнання доходів, витрат та формування фінан-
сових результатів діяльності підприємства. Тому ми вважаємо за 
необхідне виділити державний аспект облікової політики, який 
повинен включати не тільки визначення загальновизнаних прин-
ципів, але й виділити чітку державну позицію щодо превалюван-
ня даних бухгалтерського обліку для формування різних видів 
звітності, зокрема: фінансової та податкової.  

Необхідно відмітити, що ряд науковців та практиків на-
правили свої дослідження в це русло і розглядають облікову 
політику як складову системи нормативного регулювання бух-
галтерського обліку не тільки на рівні підприємства, але й на на-
ціональному рівні.  

На нашу думку, міжнародні стандарти та й діючі націона-
льні положення бухгалтерського обліку відносять свої принципи 
до загальних понять, що приймаються до уваги при формуванні 
облікової політики без певного розмежування та класифікації. 

Для здійснення такої класифікації та розмежування необ-
хідно створити окремий норматив, що узагальнював би напря-
ми формування облікової політики. Так існує міжнародний 
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стандарт бухгалтерського обліку 1 «Розкриття облікової політи-
ки», у нормативах Російської федерації є Положення 1/98 
«Учетная политика организации». В Україні серед національних 
положень (стандартів) бухгалтерського обліку, положення (стан-
дарт) щодо облікової політики підприємства відсутній. В усіх ко-
ментарях до законодавства та нормативів бухгалтерського облі-
ку їх автори твердять, що підприємство може самостійно обира-
ти сприятливу для себе облікову політику, з допомогою якої його 
керівництво може впливати на рівень витрат і фінансові результати, 
формувати необхідні резерви і навіть оптимізувати податкове на-
вантаження. На нашу думку, за існуючого нормативного забезпе-
чення обліку, звітності, оподаткування неможливо сформувати та 
виконати таку облікову політику, яка б задовольнила як власника 
так і державу, але до цього необхідно прагнути використовуючи 
можливості стандартизації та уніфікації. 

Виходячи із вище приведеного, вважаємо за необхідне для 
створення чіткої та виваженої державної облікової політики ви-
значити напрями її формування: 

1. Визначити методичні підходи до розробки чіткої дер-
жавної політики у формуванні єдиної національна облікової по-
літики підприємств, що визначатиме правила бухгалтерського 
обліку та звітності. 

2. Розробити окреме положення (стандарт) бухгалтерського 
обліку, що визначатиме основні напрями формування державної 
облікової політики та облікової політики підприємств. 

3. Забезпечити виконання законодавства та нормативів з 
бухгалтерського облік і звітності; 

Закріплення на державному рівні підходів до формування 
національної облікової політики, реалізація намічених напрямів 
дасть можливість забезпечити єдині методичні підходи до визна-
чення кінцевого фінансового результату діяльності підприємств та 
прозорого і обґрунтованого визначення бази оподаткування для 
сплати податків з прибутку. 
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ТЕОРІЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ЧИ ЇЇ ІМІТАЦІЯ? 
 

Якщо прислухатись до декого із сучасних авторів, то мож-
на подумати, що саме з них починається теорія бухгалтерського 
обліку, мовляв, «облікова наука… не вийшла із зародкового ста-
ну епохи середньовіччя» [3, 4]. Проте власні потуги вийти із цьо-
го стану завершуються прагненням довести необхідність зміни 
назви, наче це стане «філософським каменем» алхіміків серед-
ньовіччя, здатним перетворити будь-яке бутириння в золото нау-
ки. 

Можна нагадати в цьому контексті безуспішні спроби в 
минулому: так, представник юридичного напряму у його теорії, 
французький вчений Г. Фор на початку ХХ століття пропонував 
називати бухгалтерський облік контологією, тобто логікою раху-
нків, вважаючи, що останні «класифікують осіб, які беруть 
участь у господарському процесі» [4, 327], а О. Чаянов, земський 
статистик, потім деякий час досить відомий в Росії економіст – 
економічним обліком, правда з ідеологічних міркувань, мовляв, 
«термін «бухгалтерський»… несе на собі сліди проклятого, наві-
ки знищеного капіталістичного ладу…» [4, 456]. 

Нині ж маємо подібні періодичні потуги: досить згадати 
пропоновані терміни-покручі на кшталт «креативного обліку», 
«контролінгу», «стратегічногоо обліку», навіть «інформології», 
яка є спробою сконструювати назву, яка нібито відразу націлює 
на те, що мова йде про науку, хоч і це вже, як говориться, бухга-
лтери проходили. Приміром, з історії теоретичних пошуків [4, 
137] відомі такі терміни: логісмологія – вчення про бухгалтерські 
рахунки (П. д’Альвізе, Е. Пізані, К. Белліні); статмологія – вчен-
ння про бухгалтерський баланс (Д. Россі, А. Мазетті), ба навіть 
леммалогія – вчення про залишки (Г. Россі), які теж безслідно 
канули в минуле. 

Правда, чим абсурднішою буває ідея, тим більше шкоди 
вона приносить, як-от уже згадувана щодо заміни назви нашого 
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предмета, з мотиву нібито він «несе на собі сліди проклятого, 
навіки знищеного капіталістичного ладу», бо хоча назва «еконо-
мічний облік» не прижилась, але ідеологічна установка спрацю-
вала і, аж до відмови у 90-х роках від ідеологічного догматизму, 
роль бухгалтерів, а звідти і їхня матеріальна винагорода були за-
ниженими. 

А скільки було втрачено часу, аби знаходити мнимі перева-
ги т.зв. «соціалістичного» обліку над «капіталістичним», попри 
очевидне доведення ad absurdum самої термінології, якщо зважи-
ти, що бухгалтерський облік «виріс» із математики, але ніхто, 
навіть затяті адепти соціалізму, не пропонували подібні прикме-
тники до цієї науки. Видно зважали на те, що й у рабовласниць-
кому суспільстві вже існувала така наука, а з бухгалтерським об-
ліком можна пов’язати хіба феодалізм.  

Такими самими можуть стати наслідки того ж хибного за 
своєю сутністю щодо користі для бухгалтерського обліку як нау-
ки, але тим не менше настирливого намагання повторити шлях 
О. Чаянова, правда, вже під іншим, «осучасненим» приводом – 
«приведення у відповідність її назви до існуючої реальності нові-
тнього часу – епохи постіндустріального суспільства», бо це так 
само зводить наукові пошуки на манівці, у той час, коли насущні 
проблеми не те що методології, але навіть методики ведення бух-
галтерського обліку не вирішені.  

Нині ж маємо іншу крайність, котра, попри інше ідеологіч-
не забарвлення, оскільки за сучасних умов тільки дехто із най-
більш ортодоксальних прихильників колишньої радянської облі-
кової системи ще вряди-годи пробує щось доводити про її міфіч-
ні переваги, вбачається у тому ж намаганні, яке підкреслив 
Я. Соколов, указуючи: «Час від часу видавались фундаментальні 
книги, в яких урочисто викладалось «ніщо», яке видавалась за 
дещо» [4, 8]. 

Отож маємо й нині, – за виразом М. Булгакова, – «другої 
свіжості» публікації, де (подібно до півня із п’єси Ростана «Шан-
теклер», який помітивши, що коли він починав співати ранками 
сходило сонце, прийшов до висновку: саме він своїм кукурікан-



 108

ням викликає сонце на небосхил), автори, переобтяжені жагою 
будь-що стати оригінальним, щоразу впадають в іншу міфологію. 

Вітчизняною ж особливістю є те, що інтелектуальний «го-
лод», штучно утримуваний упродовж десятків років обмеженням 
доступу до іншомовних джерел, зумовив нерозбірливе «ковтан-
ня» усього, підряд, що появилось у перекладній літературі остан-
ніх років. 

Зокрема, так сталось щодо помилкового перекладу «man-
agement accounting» чи т. зв. «стратегічного обліку» – терміна, в 
якому відкинули вжите Б. Раяном призначення «для керівника», 
й безоглядно перенесли тільки на рахівництво, хоч уже із назви 
книги цього автора можна було б зрозуміти, що мова йде про 
врахування чинників ефективності виробництва в управлінській 
діяльності, а не підміну менеджерами функцій бухгалтерії підп-
риємства. Або з блуканням у зачарованому колі омонімів, коли в 
їхній якості подаються типові синоніми, що власне сталось із те-
рмінами «затрати» й «витрати», які нібито в англомовній літера-
турі розрізняють як окремі М. Метьюс та М. Перера. Насправді 
мова йшла про т.зв. «вичерпані» й «невичерпані» витрати, де 
останні вважаються такими тому, що відображають метаморфозу 
грошового капіталу в товар або виробничі запаси, а перші – пе-
редачу товару покупцеві чи використання запасів у виробничому 
процесі. 

З приводу чого зауважимо, що було б добре, якби перш ніж 
щось твердити самому, добре вивчити праці класиків. Приміром, 
щодо нібито відмінності термінів «витрати» і «затрати» варто 
прочитати працю Й. Шумптера (1883-1956) «Теорія економічно-
го розвитку» (1917), де він підкреслює, що «ділова людина розг-
лядає як витрати ту суму грошей, яку вона змушена сплачувати 
іншим господарським суб’єктам для того, щоб одержати свій то-
вар або засоби його виробництва, тобто свої витрати на виробни-
цтво або придбання товарно-матеріальних цінностей » [5, 90-93]. 

Проте новочасні «теоретики», пропустивши розділовий 
сполучник «або», зробили з цього псевдонаукову проблему, хоч 
дилему «затрати – витрати» на конкретиці їхніх елементів розг-
лядати уникають, не кажучи вже про її виклад за допомогою та-
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кого елемента, але вже методу бухгалтерського обліку, як по-
двійний запис, тобто за кореспонденцією рахунків. Не кажучи 
вже про необхідність хоча б звернути увагу на те що за прийня-
тим П(С) БО З «Звіт про фінансові результати» ця синонімічність 
відразу помітна, оскільки у його другому розділі такі терміни 
вживаються як рівнозначні. 

Чи не краще було глянути у Великий тлумачний словник 
української мови й прочитати: «Затрата – те що затрачено, витра-
ти … Загальні затрати: а) затрати матеріалів…; б) сукупні затра-
ти; витрати виробництва…, аналог виробничої собівартості» [1, 
429]; «Витрати – гроші, витрачені на що-небудь. Витрати вироб-
ництва – повні витрати, безпосередньо пов’язані з виробництвом 
продуктів…» [1, 157], аніж каналізувати свою енергію у псевдо-
наукові вишукування ефемерних відмінностей між термінами-
синонімами, аби безуспішно намагатись перетворити їх в омоні-
ми. 

Тим більше, що навіть на запит із цього приводу Інститут 
української мови НАН України вказує, що «у фінансовій сфері 
перевага надається термінові витрати на позначення … викорис-
тання активів чи виникнення заборгованості…» [Лист №307/365 
від 14.04.2006р.] цілком у відповідності з твердженням Й. Шум-
петера, а не новочасних «теоретиків», для яких знання мови нео-
бов’язкове – є ж коректори.  

Якщо вже розрізняти витрати й затрати, то те саме треба 
зробити щодо доходів і надходжень, адже перші відображаються 
за методом нарахування, а надходження коштів від покупців – за 
касовим методом.  

Інколи автори втрапляють у пастку омонімів через надто 
довірливий підхід до конструювання неологізмів на базі латино-
мовних термінів, де фігурує грецькомовне закінчення «логія», як 
це сталось, приміром, з черговою спробою заміни віковічної на-
зви бухгалтерський облік. Адже тлумачення неологізму «інфор-
мологія» – якщо це справді витікає із джерела, на яке посилаєть-
ся автор, що прагне ввести його в науковий обіг, нібито у сенсі 
«надаю форму, сприяю створенню уяви про щось, зображую», 
латинською мовою звучить цілком по-іншому, не дивлячись на 
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те, що він побудований за тією ж схемою, що й згадувані логіс-
мологія etc.  

Тут, очевидно, маємо приклад двох логічних помилок уку-
пі, проти яких застерігали ще римляни. Першою є ignoratio 
elencni – логічна помилка, суть якої полягає у підміні тези, оскі-
льки в латинській мові слово informo означає роз’яснення, ви-
клад, тлумачення, уявлення, поняття, обізнаність, освіта [2, 399]. 
Логія (від грец. – слово, вчення) – у складних словах відповідає 
поняттям «наука», «знання», «слово». 

Вочевидь прибічник ідеї перейменування бухгалтерського 
обліку втрапив у пастку цитування «з третіх рук», бо informo – 
роз’яснення, виклад, витлумачення з in-formo – 1) придавати ви-
гляд, форму, формувати, створювати, робити, утворювати, ліпи-
ти; 2) навчати, виховувати; 3) будувати, складати; 4) мислити, 
уявляти [2, 399], переставивши тлумачення другого до першого: 
«Слово «інформологія» складається з двох частин – [лат. Informo 
– надаю форму, сприяю створенню уяви про щось, зображую] + 
[грец. Logos – вчення, наука, знання], вважаючи, нібито таке по-
єднання «означає науку про створення уяви про діяльність підп-
риємства за допомогою отриманої інформації» [3, 9]. 

Отож, видається, пора облишити схоластику щодо вишуку-
вання заміни unum et idem (одного й того ж), а шукати 
augumentum ad rem – аргументацію, засновану на реальності, під-
твердженій практикою.  
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ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ 
 

Кредитні спілки – неприбуткові кооперативні організації, 
які функціонують на ринку фінансових послуг. Діяльність кре-
дитних спілок суттєво відрізняється і від банківських установ, від 
підприємств різних галузей господарства, і від інших видів 
кооперативів. Це в свою чергу веде до специфіки бухгалтерсько-
го обліку, звітності і контролю в них. Для їх оптимізації доцільно 
вивчити характерні операції кредитних спілок і класифікувати їх. 

Згідно законодавства України, кредитна спілка – це непри-
буткова організація, заснована фізичними особами на коопера-
тивних засадах з метою задоволення потреб її членів у взаємному 
кредитуванні та наданні фінансових послуг за рахунок 
об’єднання грошових внесків членів кредитної спілки [1]. Види 
фінансових послуг таких установ обмежуються статтею 21 Зако-
ну України «Про кредитні спілки». Основними операціями кре-
дитних спілок є: прийом / вихід членів, видача кредитів своїм 
членам та прийом депозитних внесків, отримання кредитів і 
відкриття депозитів в інших фінансових установах або коопера-
тивних об’єднаннях. Розглянемо ці операції з метою їх 
економічної класифікації. 

Один із фундаментальних принципів діяльності кредитної 
спілки є добровільність вступу та свободи виходу. Членом 
кредитної спілки може бути фізична особа, що задовольняє озна-
ками, зазначеним у статуті організації. При вступі сплачуються: 
вступний внесок, який зараховується в резервний капітал спілки, 
і не підлягає поверненню, а також обов’язковий пайовий внесок 
(та за бажанням додатковий (необов’язковий) пайовий внесок), 
які зараховуються в пайовий капітал, і повертаються особі при 
виході із спілки. Додатковий капітал спілки формується з 
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благодійних внесків. Резервний капітал також поповнюється з 
отриманих прибутків спілки. До власного капіталу кредитної 
спілки належить прибуток як результат вирахування витрат з 
доходів організації. Питання неприбутковості кредитних спілок з 
економічної точки зору пояснюється, тим, що ці організації ма-
ють на меті – не отримання прибутку, а «service at cost» – обслу-
говування за собівартістю [2,147]. З точки зору бухгалтерського 
обліку різниця сум доходів і витрат враховується як прибуток або 
збиток. Отже, власний капітал кредитної спілки змінюється не 
тільки від впливу фінансового результату, але і при прийомі або 
виключенні членів, отриманні грантів, благодійних внесків, що є 
характерною особливістю таких організацій. 

Формування залучених коштів кредитної спілки дає 
можливість активно проводити операції кредитування, тому важ-
ливою складовою діяльності є залучення внесків від своїх членів 
за договором. Спілка також може отримувати кредити в 
комерційних банках або в об’єднаних кредитних спілках. Всі 
вище перераховані операції спрямовані на формування ресурсів 
кредитної спілки. 

Основною діяльністю кредитної спілки є кредитування 
виключно своїх членів (або інших кредитних спілок) на умовах 
платності, строковості та забезпеченості. В обліку обов’язково 
проводиться класифікація кредитів за терміном погашення – дов-
гострокова і короткострокова заборгованість, а також за 
своєчасністю погашення – наявність поточних і прострочених 
заборгованостей. Тимчасово вільні кошти кредитна спілка 
розміщує на депозитних рахунках банків, об’єднаних кредитних 
спілках, придбаває державні цінні папери та паї кооперативних 
банків. Таким чином, кредитна спілка формує високоліквідні ак-
тиви. 

Традиційно операції комерційних банків класифікують на: 
активні, пасивні, і комісійні (послуги)[3;4]. Глосарій банківської 
термінології Національного банку України містить їх визначен-
ня[5]. Оскільки основною діяльністю кредитних спілок є креди-
тування своїх членів та приймання від них вкладів, так само як і 
діяльність банківських установ, доцільним є застосування 
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класифікації операцій кредитної спілки за аналогією з 
банківськими. Отже, операції кредитної спілки доцільно 
підрозділити на: пасивні, що формують кошти власного капіталу, 
залучені та запозичені кошти; активні – кредитні та інвестиційні 
внутрішньосистемні (кооперативні) та інвестиційні зовнішні; 
комісійні – операції за дорученням членів кредитної спілки.  

Пасивні операції кредитної спілки, так само як і в банках, 
спрямовані на формування ресурсів для проведення своїх актив-
них операцій. За допомогою пасивних операцій акумулюються 
власні кошти – всі внески членів кредитної спілки (вступні, 
обов’язкові та додаткові пайові, цільові внески), гранти, 
благодійні пожертвування та нерозподілений прибуток. Залучені 
кошти надходять у вигляді строкових вкладів членів кредитної 
спілки. Отримані позички в об’єднаній кредитній спілці, в коопе-
ративному або комерційному банку складають запозичені кошти. 

Активні операції кредитної спілки – це операції спрямовані 
на розміщення та використання наявних власних, залучених та 
запозичених ресурсів з метою забезпечення своїх членів креди-
том за собівартістю. На відміну від банківських та інших 
фінансових установ, які здійснюють свою діяльність з метою от-
римання прибутку та забезпечення оптимального рівня 
конкурентоспроможності. У структурі активних операцій креди-
тної спілки найбільшу частину займають кредитні операції, а са-
ме – кредитування своїх членів або інших кредитних спілок, як 
основна діяльність, спрямована на досягнення мети створення 
цієї організації. Друга підгрупа – інвестиційні операції, здійсню-
вані кредитною спілкою за наявності тимчасово вільних грошо-
вих коштів. Цю підгрупу, на наш погляд, доцільно розділити на 
операції інвестиційні внутрішньосистемні (кооперативні), які 
проводяться в кооперативній системі – депозитні вклади в 
об’єднаній кредитній спілці або пайова участь у кооперативному 
банку та операції інвестиційні зовнішні – купівля державних 
цінних паперів та депозити в комерційних банках.  

Комісійні операції (послуги) кредитної спілки – вид 
діяльності, який полягає у виконанні за дорученням членів посе-
редницьких, розрахункових, консультаційних послуг, а саме – 
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спілка виступає поручителем виконання членом спілки зо-
бов’язань перед третіми особами, оплачує за дорученням своїх 
членів товари, роботи, послуги в межах наданого йому кредиту. 

Запропонована класифікація операцій кредитної спілки, за 
нашим переконанням, послужить глибшому вивченню специфіки 
діяльності таких організацій. Зокрема, зіставлення обсягу актив-
них та пасивних операцій, їх структури дасть можливість 
проаналізувати ефективність управління ресурсами кредитної 
спілки. Формування в обліку інформації про використання кре-
дитною спілкою тимчасово вільних коштів на інвестування за 
різними напрямками дозволить визначити, які з них є більш оп-
тимальними для спілки. Порівняння їх доходності дасть 
можливість оцінити ефективність функціонування системи 
кредитної кооперації в країні.  

Оприлюднення показників про склад та структуру актив-
них і пасивних операцій кредитних спілок у складі фінансової 
звітності безперечно послужить впорядкованості інформації про 
діяльність цих організацій та підвищить довіру до них.  
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НАЦІОНАЛЬНА ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ ЗА МСФЗ ЯК 

СКЛАДОВА ОБЛІКОВО-ЗВІТНОЇ ІНФОРМАЦІЇ  
ПІДПРИЄМСТВА 

 
Нові вимоги господарювання в умовах постінформаційного 

розвитку суспільства потребують забезпечення системи управ-
ління якісною обліково-звітною інформацією і особливо її підсу-
мковою складовою – фінансовою звітністю. Запровадження між-
народних стандартів бухгалтерського обліку і фінансової звітно-
сті в Україні потребує їх належного теоретичного, організаційно-
го та методичного забезпечення. Звідси, особливого значення 
набуває питання складання фінансової звітності за міжнародни-
ми стандартами бухгалтерського обліку і фінансової звітності 
(надалі – МСФЗ) як складової обліково-звітної інформації підп-
риємства. 

Відповідно до п. 121.2 ст. 121 Закону України «Про 
бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 
16.07.1999 р. № 996-XIV публічні акціонерні товариства, банки, 
страховики, а також підприємства, які провадять господарську 
діяльність за видами, перелік яких визначається Кабінетом Міні-
стрів України, складають фінансову звітність та консолідовану 
фінансову звітність за міжнародними стандартами. Такі суб’єкти 
господарювання відповідно до п. 121.1 ст. 121 Закону України 
«Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» для 
складання фінансової звітності застосовують міжнародні станда-
рти, якщо вони не суперечать цьому Закону та офіційно оприлю-
днені на веб-сайті центрального органу виконавчої влади, що за-
безпечує формування державної фінансової політики. Проте, на 
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сьогодні, на веб-сайті Міністерства фінансів України 
(http://www.minfin.gov.ua) немає оновлених версій офіційного 
перекладу МСФЗ, які вже вступили в силу з 01.01.2013 р. Зокре-
ма, МСФЗ 1 «Перше застосування Міжнародних стандартів фі-
нансової звітності», МСФЗ 7 «Фінансові інструменти: розкриття 
інформації», МСБО 1 «Подання фінансової звітності», МСБО 16 
«Основні засоби», МСБО 19 «Виплати працівникам», МСБО 27 
«Консолідована та окрема фінансова звітність», МСБО 28 «Інве-
стиції в асоційовані підприємства», МСБО 32 «Фінансові інстру-
менти: подання», МСБО 34 «Проміжна фінансова звітність», 
КТМФЗ 20. Тому необхідно звернутися до п. 16 МСБО 1 «По-
дання фінансової звітності», в якому вказується, що суб’єкт гос-
подарювання не повинен характеризувати фінансову звітність як 
таку, що відповідає МСФЗ, якщо вона не відповідає усім вимогам 
МСФЗ. Виходячи з наведеного вище, можна зробити висновок, 
що якщо офіційний переклад МСФЗ, наведений на веб-сайті Мі-
ністерства фінансів України застарілий, то звітність вітчизняних 
підприємств, складених за МСФЗ, не може вважати такою, що 
відповідає вимогам міжнародних стандартів. 

Дослідження практики застосування МСФЗ в Україні в 
2012 р. показало, що 46 % респондентів зауважили недоступність 
та незрозумілість інформації з МСФЗ, 75 % опитуваних вказали, 
що застосування МСФЗ несвоєчасне [1]. Було наведено наступні 
складності застосування МСФЗ:  

а) брак фінансування;  
б) невідповідність національного законодавства;  
в) відсутність знань, досвіду та навичок у бухгалтерів; г) 

недосконалість програмного забезпечення [1]. 
Щодо якості перекладу на українську мову офіційних 

МСФЗ, які знаходяться і оприлюднені на веб-сайті Міністерства 
фінансів України, доцільно навести приклад для порівння з 
оригіналом (табл. 1). 
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Таблиця 1 
Фрагмент перекладу п. 46 МСБО 1 «Подання фінансо-

вої звітності» 
МСБО 1 «Подан-
ня фінансової 
звітності» [2] 

IAS 1 «Presentation 
of Financial 

Statements» [3] 

МСФО 1 «Представле-
ние финансовой отчет-

ности» [4] 
Суб’єкт господа-
рювання зберігає 
подання та класи-
фікацію статей у 
фінансовій звітно-
сті від одного пе-
ріоду до іншого, 
якщо тільки:  
а) не є очевидним 
(внаслідок суттє-
вої зміни в харак-
тері операцій 
суб’єкта господа-
рювання або огля-
ду його фінансової 
звітності), що ін-
ше подання чи 
інша класифікація 
будуть більш до-
речними з ураху-
ванням критеріїв 
щодо обрання та 
застосування об-
лікових політик у 
МСБО 8; 
б) МСФЗ не ви-
магає зміни в 
поданні. 

An entity shall retain 
the presentation and 
classification of items 
in the financial 
statements from one 
period to the next 
unless: 
a) it is apparent, 
following a significant 
change in the nature of 
the entity’s operations 
or a 
review of its financial 
statements, that 
another presentation or 
classification would be 
more 
appropriate having 
regard to the criteria 
for the selection and 
application of 
accounting 
policies in IAS 8; or 
b) an IFRS requires 
a change in 
presentation. 

Предприятие должно ос-
тавлять неизменными 
представление и класси-
фикацию статей в финан-
совой отчетности от пери-
ода к периоду, за исклю-
чением следующих случа-
ев: a) в результате значи-
тельного изменения в ха-
рактере деятельности пре-
дприятия или анализа его 
финансовой отчетности 
становится очевидным, 
что иное представление 
информации или иная 
классификация были бы 
более приемлемыми с уче-
том критериев  выбора и 
применения учетной по-
литики, установленных в 
МСФО (IAS) 8; или 
б) какой-либо МСФО 
требует изменения в 
представлении инфор-
мации. 

 
Як видно з табл. 1 переклад МСФЗ потребує доопрацюван-

ня. На нашу думку, належить використовувати МСФЗ на мові 
оригіналу для уникнення вищевказаних помилок. Проте це вима-
гає відповідної кваліфікації фахівців із знання іноземної мови. 
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Використання МСФЗ на мові оригіналу зменшить видатки на пе-
реклад та підтримку актуалізації текстів МСФЗ, що знаходяться 
на офіційному веб-сайті Міністерства фінансів України. 

У вітчизняних П(С)БО викладені такі відмінності щодо 
складання фінансової звітності в порівнянні з МСФЗ: а) наведено 
регламентовану форму фінансового звіту, окрім цього змінювати 
деталізацію статей не передбачено; б) не передбачено окремих 
рядків для фінансових активів, фінансові активи можуть поєдну-
ватись з не фінансовими, наприклад, інша дебіторська заборгова-
ність; в) відсутній окремий рядок для розкриття інформації про 
результати переоцінки довгострокових і поточних фінансових 
інвестицій тощо. 

Так, наприклад, у п. 82 МСБО 1 «Подання фінансової звіт-
ності» зазначено, що фінансовий звіт про прибутки та збитки (ві-
тчизняний аналог – Звіт про фінансові результати (т. ф. № 2) по-
винен включати інформацію про інші сукупні прибутки або зби-
тки [1]. Тим не менш, у вітчизняному Звіті про фінансові резуль-
тати (т. ф. № 2) цей показник відсутній. 

22.10.2012 р. Міністерство фінансів України оприлюднило 
Проект наказу «Про внесення змін до наказу Міністерства фінан-
сів України з бухгалтерського обліку» [5], в якому наводиться 
напрям реформування фінансової звітності. Основна ідея вище-
наведеного проекту полягає у адаптації форм фінансової звітнос-
ті до загальних вимог МСФЗ, а саме: 

1) з Балансу (Звіту про фінансовий стан) виключені розділи 
та статті незрозумілого походження, всі статті суворо класифіко-
вані за критерієм оборотності / необоротні; 

2) у Балансі (Звіті про фінансовий стан) з'явилася окрема 
стаття щодо поточного податку на прибуток; 

3) у Звіті про фінансові результати (Звіті про сукупні дохо-
ди) з'явилися дані про сукупний прибуток; 

4) зі Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупні до-
ходи) виключені надзвичайні статті; 

5) зі Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупні до-
ходи) вилучена стаття ПДВ; 
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6) Звіт про рух грошових коштів може представлятися як 
прямим, так і непрямим способом. 

Разом з тим, можна відмітити деякі відмінності між МСФЗ 
та новими формами, які наведені в проекті: 

а) у Балансі (Звіті про фінансовий стан) не виділені спеціа-
льні статті за окремими фінансовими активами і зобов'язаннями; 

б) визначення іншого сукупного доходу не дає вичерпного 
переліку відповідних елементів; 

в) у Звіті про фінансові результати (Звіті про сукупні дохо-
ди) наводиться інформація про дивіденди на акцію; 

г) у Звіті про сукупний прибуток не показано поділ сукуп-
ного прибутку за критерієм можливості перекласифікації. 

Державна служба України з питань регуляторної політики 
та розвитку підприємництва провела нараду щодо змін у веденні 
бухгалтерського обліку, запропонованих проектом вищевказано-
го наказу Міністерства фінансів України, і зробила висновок, що 
даний проект наказу не полегшить роботу бізнесу, а навпаки 
ускладнить. Фахівці стверджують, що документ у його ниніш-
ньому варіанті не може бути підтриманий. Існує чимало недолі-
ків, які виникають при заповнені бухгалтерської звітності, які 
потребують врегулювання. Зокрема, це стосується питання ви-
значення суттєвості статей балансу [13]. 

Таким чином, станом на 01.02.2013 р. так і немає адаптова-
них форм фінансової звітності відповідно до вимог МСФЗ. Від-
сутність оновлених офіційних редакцій МСФЗ на веб-сайті Міні-
стерства фінансів України, унеможливлює ведення бухгалтерсь-
кого обліку вітчизняними підприємствами відповідно до міжна-
родних стандартів. Переклад МСФЗ ставить під сумнів його від-
повідність оригіналу, що стає перепоною для їхнього адекватно-
го розуміння та використання в практичній діяльності підпри-
ємств, що складають фінансову звітність за МСФЗ. 
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ОСОБЛИВОСТІ РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ  

ПРО ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ У ФІНАНСОВІЙ ЗВІТНОСТІ 
 

Одним з елементів ефективного управління підприємством 
та економікою в цілому в ринкових умовах є прийняття 
обґрунтованих, економічно-ефективних рішень. Необхідною 
умовою прийняття таких рішень є наявність достовірної, 
вичерпної інформації, яка відповідає галузевим особливостям та 
адаптована до вимог сучасної економіки. Роль інформації про 
фінансово-майновий стан суттєво зростає в сучасних умовах ве-
дення підприємницької діяльності і є важливим засобом 
конкурентної боротьби.  

Основним джерелом інформації для прийняття 
обґрунтованих рішень при визначенні рентабельності та 
ефективності використання власного капіталу є фінансова 
звітність. Готуючи фінансову звітність, необхідно дотримуватись 
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відповідних вимог, що закріплені П(С)БО 1 «Загальні вимоги до 
фінансової звітності» (рис. 1). 

 
Рис. 1. Основні вимоги до фінансової звітності власного 

капіталу 
 
У фінансовій звітності інформація про власний капітал на-

водиться у двох фінансових формах: балансі (форма № 1) та звіті 
про власний капітал (форма № 4). 

Баланс, як фінансовий звіт, відображає узагальнену побу-
довану за стандартизованою формою інформацію про активи, 
зобов'язання та власний капітал станом на кінець останнього дня 
звітного періоду (кварталу, півріччя, 9 місяців, року). 

Складові власного капіталу відображаються у першому 
розділі пасиву Балансу відповідно до класифікації П(С)БО 2 ста-
ном на початок і кінець звітного періоду. Перший розділ пасиву 
Балансу включає наступні складові власного капіталу: статутний 
капітал, додатково вкладений капітал, інший додатковий капітал, 
резервний капітал, нерозподілений прибуток (непокритий зби-
ток), неоплачений капітал та вилучений капітал. За даними 
розділу можна побачити загальну суму власного капіталу та 
кожної його складової частини на початок і кінець звітного 
періоду. 

Статті балансу, за якими відображається власний капітал 
повинні відповідати залишкам на рахунках бухгалтерського 
обліку. Залишки на рахунках формуються з урахуванням усіх 

Вимоги 
фінансової 
звітності Достовірність 

Порівнянність 

Доречність 

Дохідливість 
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необхідних коригувань на кінець періоду та встановлюються 
зв’язки між окремими статтями Балансу та рахунками.  

Проте, інформація про власний капітал, яка надається у 
формі №1 «Баланс» не задовольняє потреби користувачів 
фінансової звітності і потребує відображення більш детальної 
інформації. На думку провідних вчених економістів основним 
критерієм кількості балансових статей, їхнього змісту є потреби 
користувачів фінансової звітності. 

Більш детальна інформація про складові власного капіталу 
та рух окремих його частин наводиться у Звіті про власний 
капітал. Згідно з чинним законодавством звіт про власний 
капітал складається один раз на рік підприємствами усіх форм 
власності, за винятком суб’єктів малого підприємництва, бюд-
жетних установ, банків та представництв іноземних суб’єктів 
господарської діяльності. Цей звіт складається з метою 
відображення інформації про види власного капіталу 
підприємства та для розкриття і аналізу причин, які спричинили 
його зміни (збільшення, зменшення) протягом звітного періоду.  

Порядок складання звіту про власний капітал полягає у 
послідовному заповнені граф та рядків даної форми. При 
заповнені граф розкривається інформація про структуру власного 
капіталу, а рядків – залишки за кожною складовою капіталу на 
початок та кінець року, а також зміни у капіталі за рахунок 
різних факторів – коригування залишку на початок року, 
переоцінка активів, розподіл прибутку, внески учасників та ви-
лучення капіталу, інші зміни в капіталі.  

У звіті про власний капітал відображається наступна 
інформація: 

- величина зміни облікової політики і виправлення суттє-
вих помилок, відображаються як коригування початкового саль-
до нерозподіленого прибутку минулого року; 

- збільшення або зменшення величини власного капіталу за 
рахунок переоцінки основних засобів та інших активів; 

- чистий прибуток (збиток)звітного періоду; 
- розподіл прибутку, його спрямування до статутного капі-

талу та резервного капіталу; 
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- відображення збільшення статутного капіталу та зміни 
неоплаченого капіталу в результаті дебіторської заборгованості 
учасників за внесками до статутного капіталу; 

- відображення зменшення власного капіталу внаслідок ви-
ходу учасника, викупу чи анулювання викуплених акцій, змен-
шення номінальної вартості акцій або з інших причин; 

- інші зміни в капіталі, зокрема, списання невідшкодованих 
збитків, зміна власного капіталу в результаті реорганізації юри-
дичної особи та інші зміни. 

Однак, незважаючи на велику кількість розділів звіт про 
власний капітал не містить достатньо необхідної інформації для 
зовнішніх і внутрішніх користувачів.  

В зв’язку з вище наведеними зауваженнями пропонуємо у 
примітках до фінансової звітності додатково розкривати інфор-
мацію по формуванню емісійного доходу, операцій з власними 
акціями, використання резервного капіталу та нерозподіленого 
прибутку (збитку). Така додаткова інформація підвищить якість 
фінансової звітності та задовольнить потреби внутрішніх та зов-
нішніх користувачів. 
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ЩОДО ЗАПРОВАДЖЕННЯ МСФЗ В УКРАЇНІ ПРИ  
ФОРМУВАННІ БАЛАНСУ 

 
Світові економічні коливання обумовлюють перегляд 

Україною існуючих та пошук принципово нових підходів до 
складання фінансової звітності, яка надає інформацію про фінан-
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совий стан, результати діяльності господарюючих суб’єктів, з 
метою подальшої оцінки облікової інформації, необхідної для 
прийняття управлінських рішень. Формування достовірних даних 
балансу як основної форми фінансової звітності, можливе завдя-
ки раціональній організації системи бухгалтерського обліку і зві-
тності в Україні. Адже баланс відображає підсумки роботи не 
тільки бухгалтерії, яка його формує, але й всього підприємства та 
надає відповідну облікову інформацію для зацікавлених користу-
вачів. 

МСФЗ виступають як складова гармонізації фінансової зві-
тності у світі, однак відмінності національної системи бухгалтер-
ського обліку є суттєвим стримуючим фактором. Останнім часом 
в Україні ухвалено низку законодавчих актів щодо формування 
фінансової звітності за міжнародними стандартами. Цими доку-
ментами визначено перелік видів діяльності підприємств, що зо-
бов’язані формувати відповідну фінансову звітність. Зазначені 
підприємства формують звітність відповідно до змісту МСФЗ 
однак подають у формах звітності, затверджених П(С)БО. На ві-
дміну від міжнародної практики, де визначено лише перелік 
обов’язкової для висвітлення інформації без визначеної форми, в 
Україні форми фінансової звітності мають обов’язковий  харак-
тер і представлені у додатках до відповідних П(С)БО. 

Для переходу на міжнародні стандарти згідно МСФЗ 1 
«Перше застосування Міжнародних стандартів фінансової звіт-
ності» вітчизняні підприємства повинні обрати облікову політи-
ку, яка відповідає МСФЗ, підготовити баланс за МСФЗ на дату 
переходу в якості відправної точки для наступного бухгалтерсь-
кого обліку тощо. У ході порівняння загальних підходів до фор-
мування балансу при переході вітчизняних підприємств на 
МСФЗ виникатиме ряд розбіжностей.  

Стаття балансу — це показник, який відображає величину 
певного економічно однорідного виду засобів, джерел їх утво-
рення та коштів у грошовому вираженні на певну дату. При за-
стосуванні МСФЗ при складанні балансу статті активів та зо-
бов’язань можуть поділятися виходячи з їх ліквідності – з термі-
ном оплати до 12 місяців та більше 12 місяців, крім цього може 



 125

застосуватись розподіл на поточні та непоточні. За П(С)БО одні 
статті не мають чіткої класифікації, інші поділяються на оборотні 
(необоротні) або поточні (непоточні). 

Витрати майбутніх періодів – це витрати, які здійснені у 
звітному періоді, але підлягають віднесенню на витрати в майбу-
тніх звітних періодах (підготовка до виробництва в сезонних га-
лузях виробництва, сплачені авансові орендні платежі,  перед-
плата на газети, журнали, періодичні та довідкові видання тощо). 
За П(С)БО витрати майбутніх періодів виокремлено в окремий 
розділ та не класифіковано за критерієм визнання характеру ак-
тиву, за МСФЗ ці витрати підпадають під класифікацію статей 
активів на поточні (непоточні). 

До доходів майбутніх періодів відносяться доходи у вигля-
ді одержаних авансових платежів за здані в оренду основні засо-
би та інші необоротні активи (авансові орендні платежі), перед-
плата на газети, журнали, періодичні та довідкові видання, виру-
чка від продажу квитків транспортних і театрально-видовищних 
підприємств, абонентна плата за користування засобами зв’язку 
тощо. За П(С)БО доходи майбутніх періодів виокремлено в 
окремий розділ та не класифіковано за критерієм визнання хара-
ктеру зобов’язань, за МСФЗ ці доходи підпадають під класифіка-
цію статей зобов’язань на поточні (непоточні). 

Забезпечення наступних витрат і платежів відображає на-
раховані у звітному періоді майбутні витрати і платежі, величина 
яких може бути визначена тільки на основі прогнозних оцінок. За 
П(С)БО 2 забезпечення наступних витрат і платежів виокремлено 
в окремому розділі та не класифіковано за критерієм визнання 
характеру зобов’язань, за МСФЗ ці забезпечення підпадають під 
класифікацію статей зобов’язань на поточні (непоточні). 

Відповідно за МСФЗ потребує відображення окремими 
статтями інформація щодо довгострокових фінансових активів, 
поточних фінансових активів, поточних фінансових зобов’язань 
тощо. За П(С)БО 2 довгострокові фінансові активи  відобража-
ють у складі довгострокових фінансових інвестицій, поточні фі-
нансові активи відображають у складі поточних фінансових інве-
стицій, поточні фінансові зобов’язання в окрему статтю не виді-
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лено. Ці та інші розбіжності при формуванні Балансу вітчизня-
ними підприємствами за МСФЗ мають бути ліквідовані шляхом 
своєчасного надання обліковцям літератури методичного харак-
теру, адже МСФЗ є досить гнучкою системою, яка сприяє удо-
сконаленню звітності та забезпечує певним чином інтеграцію у 
світову економіку. 

Перехід вітчизняних підприємств на МСФЗ зумовлює зна-
чний перелік практичних питань, однак система бухгалтерського 
обліку та звітності в Україні має розвиватись таким чином, щоб 
забезпечити поступову позитивну адаптацію МСФЗ шляхом ви-
вчення, порівняння і прогнозування впливу невідповідностей на-
ціональної та міжнародної облікових систем на інформаційне 
забезпечення користувачів звітності. 
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ВДОСКОНАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ БУХГАЛТЕРСЬКОГО 

ОБЛІКУ В СІЛЬСЬКИХ І СЕЛИЩНИХ РАДАХ 
 

Невпинне зростання останнім часом обсягів фінансування 
бюджетних установ, актуалізує необхідність правильного обліку 
формування та раціонального використання коштів їх загального 
і спеціального фондів.  

Стосовно нормативної бази бухгалтерського обліку зазна-
чимо, що законодавством чітко не визначено методи ведення бу-
хгалтерського обліку у державному секторі, особливо з ураху-
ванням специфіки окремих бюджетних установ. До такого роду 
бюджетних установ відносяться сільські, селищні ради, облік ви-
конання бюджетів яких здійснюється за Планом рахунків обліку 
виконання кошторису бюджетних установ. 

В Україні до цього часу відповідність обліку та звітності 
бюджетів Міжнародним стандартам фінансової звітності (МСФЗ) 
лише задекларована. Актуальність таких досліджень зумовлена 
орієнтацією України на вхід до ЄС, країни якого ухвалили пере-
хід на МСФЗ. 
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Надзвичайно ускладнює бюджетний облік існування в да-
ний час двох планів рахунків, які ведуться на різній методологіч-
ній базі. План рахунків обліку виконання бюджетів ґрунтується 
на касовому методі бухгалтерського обліку, що зазначено в Бю-
джетному кодексі, а облік виконання кошторису в бюджетних 
установах, базується, крім касового, на методі обліку на основі 
принципу нарахування. Одним із шляхів вирішення даної про-
блеми і наближення до міжнародних стандартів обліку та звітно-
сті в державному секторі може бути об’єднання цих планів раху-
нків в єдиний план рахунків з виконання бюджетів і кошторисів 
доходів і видатків бюджетних установ, який включатиме значну 
кількість рахунків, що матимуть подвійне функціональне зна-
чення для збереження інформації виконання бюджетів та вико-
нання кошторисів. Звичайно, розробка такого плану – це трива-
лий і трудомісткий процес, який потребує обґрунтування номен-
клатури рахунків висококваліфікованими спеціалістами в цій га-
лузі, а також повної автоматизації бухгалтерського обліку бю-
джетних установ.  

З метою підвищення якості й достовірності бухгалтерсько-
го обліку, повного відображення фінансових операцій, вибору 
найбільш оптимального варіанту облікових процедур, який би 
забезпечував надійний контроль за ефективністю використання 
бюджетних коштів, а також гармонізації національної системи 
обліку й звітності до міжнародних стандартів Постановою Кабі-
нету Міністрів України № 34 від 16.01.07р. затверджена Страте-
гія модернізації системи бухгалтерського обліку в державному 
секторі на 2007–2015 роки. Хоча на сьогодні існує близько двох 
десятків розроблених стандартів бухгалтерського обліку в дер-
жавному секторі, запланований на 2013 рік перехід в Україні на 
систему обліку на їх основі відтерміновано до 2015 року, оскіль-
ки ці стандарти не затверджено з-за існуючих неузгодженостей. 

Одним із можливих і прийнятних для сільських і селищних 
рад в даний час заходів щодо вдосконалення організації обліку є 
застосування в Плані рахунків бухгалтерського обліку бюджет-
них установ субрахунків другого порядку. Особливо це стосуєть-
ся видатків, які здійснюються, згідно зі специфікою надання пос-
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луг сільськими, селищними радами, за численними функціональ-
ними ознаками. Облік на одному субрахунку видатків різного 
функціонального призначення і відображення у формах звітності 
про виконання кошторису за загальним спеціальним фондом 
тільки за кодами економічної класифікації видатків не дає змоги 
здійснювати якісний аналіз спрямування й використання коштів 
на шкільну, дошкільну освіту, благоустрій тощо. 

 
Рис 1. Відображення видатків спеціального фонду в розрізі 
субрахунків другого порядку і функціональної класифікації. 

у формах фінансової звітності 

Видатки спеціального фонду 

КФК 070101 Дошкільні заклади освіти 

КФК 100101 Житлово-комунальне господарство  

КФК 10301 Збір та вивезення сміття і відходів, експлуатація 
каналізаційних систем 

КФК 070101 Дошкільні заклади освіти  

КФК 091108 Заходи з оздоровл. та відпоч. дітей 

КФК 100203 Благоустрій міст, сіл, селищ 

КФК 150101 Капітальні вкладення  

КФК 250404 Інші видатки  

КФК 010116 Органи місцевого самоврядування 

КФК 070101 Дошкільні заклади освіти  

КФК 100203 Благоустрій міст, сіл, селищ 

КФК 110202 Музеї і виставки  

КФК 110204 Палаци і будинки культури, клуби  

КФК 200200 Охорона і раціональне використання земель  

КФК 240900 Цільові фонди 
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Введення субрахунків другого порядку, їх відповідність 
кодам функціональної класифікації видатків і відображення у 
формах фінансової звітності дозолить, на нашу думку, більш то-
чно і якісно вести облік видатків, а також аналізувати їх рух і 
спрямування. Вказані пропозиції відносно коштів спецфонду зо-
бражено на рис.1.  

Запровадження на практиці таких та інших субрахунків 
змогу забезпечити прозорість облікових процесів, отримання по-
вної інформації про фінансові операції, які здійснюються у дер-
жавному секторі, зокрема, в сільських і селищних радах, скла-
дання більш досконалої фінансової звітності, необхідної для 
прийняття ефективних управлінських рішень.  
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ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ПОДАТКОВОЇ СИСТЕМИ 

УКРАЇНИ 
 

Удосконалення податкової системи України становить у 
сучасних умовах одну з актуальних проблем. Від її вирішення 
залежить наповнення державного бюджету, подальше розгортан-
ня підприємництва, інвестування важливих галузей народного 
господарства та соціальний захист населення. Недоліки 
податкової системи негативно впливають на регулювання 
економічних процесів у ринкових умовах, призводять до тінізації 
економіки. Водночас, трансформація податкової системи немож-
лива без виявлення причин та детермінантів її недосконалості. 

Українська податкова система є однією з найбільш склад-
них і найменш ефективних не тільки серед країн з розвинутою 
ринковою економікою, а й у глобальному порівнянні, що регу-
лярно підтверджують міжнародні звіти та рейтинги, дослідження 
вітчизняних економістів, а також оцінки інвесторів, що працю-
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ють в Україні. У рейтингу податкових систем Paying Taxes 2011, 
підготовленому Світовим банком спільно з Price Waterhouse 
Coopers, Україна посіла 181 місце зі 183 досліджуваних країн.   

За даними дослідження, середньостатистичне українське 
підприємство протягом року сплачувало 135 податків та 
платежів, що є найгіршим показником у світі. Вартість 
адміністрування багатьох з них перевищувала надходження від їх 
справляння.  

Існує думка стосовно великого податкового тиску в 
Україні. Понад те, в засобах масової інформації податкову сис-
тему почали називати "фіскальною", "пригноблюючою", "анти-
гуманною", "тоталітарною" та інше. Для з'ясування, чи 
відповідають подібні характеристики суті питання, потрібно, по-
перше, встановити розмір сукупного податкового тиску на 
підприємницьку структуру в Україні, а по-друге, порівняти його 
з провідними цивілізованими країнами світу. 

Ключовими негативними чинниками, що визначають надто 
низькі конкурентні позиції української податкової системи, є: 

1. Нестабільність, внутрішня суперечливість і 
неузгодженість податкового законодавства. Чинне до 2011 року 
законодавство нараховувало близько 600 законів та підзаконних 
актів, що регламентують податкову систему України. Деякі 
законодавчі акти суперечать один одному щодо нарахування чи 
адміністрування одного й того ж податкового платежу. 

2. Високе податкове навантаження на бізнес. Особливо це 
стосується оподаткування оплати праці. 

3. Нераціональний розподіл податкового тиску між факто-
рами виробництва. В Україні основний податковий тиск 
здійснюється на капітал і людські ресурси, які в сучасних 
економічних умовах є рушіями становлення інвестиційно-
інноваційної моделі економіки. Високе навантаження на фонд 
оплати праці і прибуток корпорацій є чинником стримування 
інвестицій в основні фонди та розвиток людських ресурсів. 

4. Низька рентабельність податкової системи. Затрати 
вітчизняної податкової системи на збирання 100 грошових оди-
ниць податків у 3-4 рази перевищують аналогічний показник у 
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країнах з розвиненою ринковою економікою, що свідчить про 
непродуктивні видатки податкової служби та про її недостатньо 
ефективну роботу. 

5. Низька фіскальна ефективність податкової системи. Че-
рез нездатність підвищити продуктивність податку за рахунок 
перекриття схем мінімізації та ухиляння від сплати податків 
держава втрачає значний обсяг фінансових ресурсів. За розра-
хунками експертів, лише від мінімізації та ухиляння від сплати 
ПДВ бюджет втрачає 26 % даного податку від його потенційно 
можливого надходження. 

6. Складність системи адміністрування податків. Через не-
досконале законодавство, а також значний обсяг бюджетних 
втрат від оптимізації оподаткування податкова служба 
запроваджує додаткові заходи та обмеження, під дію яких досить 
часто потрапляють і сумлінні платники податків. Показовою є 
ситуація з уведенням реєстру податкових накладних, який уск-
ладнив підготовку податкової звітності для всіх платників ПДВ, 
хоча був запроваджений для боротьби з недобросовісними плат-
никами податків. 

7. Централізація фінансових ресурсів та повноважень сто-
совно їх розподілу. Більшість ключових податків сьогодні 
закріплені виключно за державним бюджетом. Ті ж, що 
закріплені за місцевими бюджетами, належать до кошику 
доходів, що враховуються при визначенні розміру 
міжбюджетних трансфертів. Іншими словами, якщо доходи від 
сплати податку зростуть, то місцевим бюджетам від цього не бу-
де жодної користі, оскільки на аналогічну величину скоротиться 
обсяг трансферту з держбюджету. У підсумку склалася дестиму-
лююча система міжбюджетних відносин, за якої місцеві органи 
влади, не маючи зацікавленості, взагалі усунулися від проблем 
податкової політики. 

8. Безсистемне та невиправдане надання податкових пільг і 
звільнень, що посилює податкове навантаження на ефективні 
підприємства, які сумлінно сплачують податки. Широкий перелік 
податкових преференцій викривлює фіскальний простір, надаю-
чи окремим підприємствам і галузям більш вигідні вихідні 
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позиції, автоматично знижуючи конкурентоспроможність 
суб’єктів підприємницької діяльності, які не мають можливості 
лобіювати надання їм податкових пільг. 

Нестабільність, внутрішня суперечливість і неузгодженість 
податкового законодавства можуть оптимізувати такі заходи: 
формування єдиного концептуального правового розуміння на 
засадах визнання принципу верховенства права і побудованих на 
ньому принципів верховенства Конституції і закону, закону та 
підзаконних актів; суворе дотримання правил законодавчої 
техніки, своєчасна інформатизація законотворчого процесу та 
кодифікація податкового законодавства; доступність текстів 
законопроектів для широкого ознайомлення та обговорення се-
ред громадськості; аналітична експертиза законопроектів, 
соціально-правовий експеримент, наукове прогнозування, зако-
нодавче планування, дослідження суспільної думки та апробу-
вання проектів; встановлення чітких критеріїв конституційності 
правових актів, що гарантують їх коректність, ефективність і 
захищеність конституційним визнанням, а також дотримання 
юридичних пріоритетів і меж відповідальності за порушення 
законності; заборона "пакетного" голосування у Верховній Раді 
України. 

Зменшити податковий тиск на платників податків, які не 
мають пільг і виконують свої платіжні зобов’язання може стати 
застосування державних форм підтримки, поширених у країнах з 
розвинутою ринковою економікою: звільнення деяких 
підприємств від необхідності ведення звітності про результати 
господарської діяльності та запровадження спрощеної системи 
бухгалтерського обліку і звітності; використання податків на 
оціночний дохід і мінімальних податків; податкові кредити. 

Для підвищення ефективності діяльності податкової служ-
би України Міжнародна фінансова корпорація пропонує провес-
ти такі заходи: 

• скорочення кількості візитів до контролюючих органів 
дозволить забезпечити правові гарантії підприємствам, що 
надсилають звітність до контролюючих органів через Інтернет 
або поштою; 
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• удосконалення системи контролю та скорочення 
кількості перевірок на основі оцінки ризиків усіма 
контролюючими органами згідно з найкращою міжнародною 
практикою відбору платників податків для перевірок – запорука 
поліпшення ефективності контрольно-перевірочної діяльності 
контролюючих органів і зменшення втручання в діяльність 
платників податків, зменшення витрат часу та коштів на 
забезпечення проходження перевірок. Інші види контролю 
(наприклад позапланові перевірки) мають бути мінімізовані, 
особливо щодо малих і середніх підприємств; 

• запобігання застосуванню санкцій через створення та 
активне застосовування зваженої системи швидкого та 
безперешкодного застосування санкцій, серед яких можуть бути і 
позбавлення реєстрації, і штрафи, і тимчасове закриття 
відповідного підприємства та інші адміністративні заходи. Що 
стосується кримінального переслідування, то інформування про 
перебіг розслідування невеликої кількості справ і оприлюднення 
вироків (винесених під час судового процесу) можуть сприяти 
кращому дотриманню податкового законодавства; 

• підвищення довіри до податкових органів і рівня 
використання джерел податкової інформації, що надходить від 
таких органів, залежить від подальшого поліпшення якості 
роз’яснень податкового законодавства та підвищення 
професійного рівня працівників податкового органу. 

Підвищити фіскальну ефективність податкової системи 
може запровадження концепції звичайних цін, зменшення 
можливості мінімізації податку на прибуток, перекриття закон-
них можливостей мінімізації оподаткування платниками єдиного 
податку, перекриття схем мінімізації нарахування зобов’язань 
ПДВ та необґрунтованого розширення податкового кредиту, а 
також посилення боротьби з ухилення оподаткування виробниц-
тва і реалізації підакцизних товарів. 

Для поліпшення свого становища Україні необхідно посту-
пово використовувати міжнародний досвід, адаптуючи його до 
специфіки та умов розвитку нашої країни, створювати умови, в 
яких майже неможливо буде ухилитися від сплати податкових 
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зобов’язань, що призведе до поступового збільшення надходжень 
до державного бюджету, а також подбати про те, щоб податкові 
надходження були доцільно розподілені. За умови ефективного 
реформування податкової системи Україна матиме шанси стати 
серйозним суб’єктом податкової конкуренції на світовому 
просторі. 

Отже, податкову систему країни треба змінювати таким 
чином, щоб більш враховувались економічні інтереси обох 
сторін - держави і платників податків, а також усувалась 
зацікавленість платників в податкових незаконних ухиляннях. 
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ОСНОВНІ НАПРЯМКИ РЕФОРМУВАННЯ  

БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ Й КОНТРОЛЮ В  
УСТАНОВАХ ОСВІТИ 

 
В умовах ринкових відносин у бюджетних установах іде 

активний пошук нових методів ведення бухобліку, що дозволяє 
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враховувати зміни в економіці, а це позитивно впливатиме на 
роботу бюджетних установ. 

Зміни, що проходять в організації бухгалтерського обліку 
дозволять більш економно і раціонально витрачати бюджетні 
кошти, будуть сприяти вирішенню завдань, пов’язаних з форму-
ванням повної і достовірної інформації про фінансовий стан бю-
джетної установи, посиленню контролю над обґрунтованістю 
видатків, збереженістю та найбільш ефективним використанням 
матеріальних і грошових ресурсів. 

Проблемами бухгалтерського обліку, аналізу і контролю в 
бюджетних установах займаються відомі вітчизняні економісти 
Атамас П.Й., Джога Р.Т., Єфименко Т.I., Канєва Т.В., Крисюк 
В.І., Левицька С.В., Матвеева В.О., Свірко С.В, Романів Є.М. та 
інші Однак залишається ще ряд невирішених питань з обліково-
го, аналітичного та контрольного процесу, що вимагають їх ви-
рішення негайного вирішення. 

Реформу національної системи бухгалтерського обліку з 
метою приведення її у відповідність із вимогами міжнародних 
стандартів фінансової звітності необхідно здійснювати за такими 
основними напрямками:  

1. Удосконалювання нормативно-правового регулювання; 
2. Формування нормативної бази (стандарти); 
3. Методичне забезпечення (інструкції, коментарі); 
4. Кадрове забезпечення; 
Реалізація політики держави в напрямку інтеграції країни в 

світове співтовариство вимагає адаптації економічної інформації 
до міжнародних вимог та стандартів, і перш за все облікової ін-
формації. Однією з умов ефективної адаптації є приведення ме-
тодики та методології вітчизняної системи бухгалтерського облі-
ку у відповідність до встановлених норм та вимог за Міжнарод-
ними стандартами Фінансової Звітності, незважаючи на те, що 
Міжнародні Стандарти мають лише рекомендаційний характер. 
Перехід на міжнародні стандарти фінансової звітності в держав-
ному секторі необхідний для підвищення прозорості державних і 
місцевих фінансів, якості та достовірності бюджетного обліку, 
забезпечення максимально повного відображення неохоплених 
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на сьогоднішній час фінансових операцій, створення умов для 
аналізу рівня і динаміки бюджетної заборгованості, оцінки ефек-
тивності бюджетних послуг, які надаються. 

Україна успішно наближається до запровадження міжна-
родних стандартів. Зокрема, Постановою Кабінету Міністрів 
України від 16 січня 2007 р. за № 34 було затверджено Стратегію 
модернізації системи бухгалтерського обліку в державному сек-
торі. У ній передбачено ті глобальні перетворення облікових сис-
тем, що відбуваються сьогодні в європейських і постсоціалістич-
них країнах, накреслено основні завдання щодо удосконалення 
методології та перехід на єдині методологічні засади бухгалтер-
ського обліку і звітності, а також створення уніфікованого орга-
нізаційного та інформаційного забезпечення бухгалтерського об-
ліку.  

Модернізація системи бухгалтерського обліку у бюджет-
них установах сприятиме: 

– удосконалення системи бухгалтерського обліку; 
– удосконалення системи фінансової звітності та звітності 

про виконання бюджетів шляхом; 
– створення уніфікованої організаційної та інформаційної 

облікової системи. 
Це дасть змогу забезпечити створення інтегрованої інфор-

маційно-аналітичної системи управління державними фінансами. 
У результаті реалізації Стратегії очікується досягнення та-

ких результатів: 
– адаптація законодавства з питань бухгалтерського обліку 

та звітності до міжнародних стандартів; 
– розроблення та запровадження єдиного плану рахунків 

бухгалтерського обліку з виконання бюджетів та кошторисів ро-
зпорядників бюджетних коштів, що дасть змогу забезпечити про-
зорість облікових процесів, складення звітності та отримання ін-
формації про фінансові операції, які здійснюються у державному 
секторі; 

– підвищення відповідальності, а також статусу керівників 
фінансово-бухгалтерських служб суб'єктів державного сектору; 
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– удосконалення системи підготовки та перепідготовки ка-
дрів з питань бухгалтерського обліку в державному секторі; 

– підвищення рівня прозорості та відкритості ведення бух-
галтерського обліку. 

Сьогодні в Україні вже проведена певна робота з реалізації 
основним напрямків визначених Стратегією, а саме: 

– наказом МФУ № 1738 від 26.12.11 р., що набуває чиннос-
ті з 01.01.2013р.затверджено зміни до економічної класифікації 
видатків бюджету;  

– наказом Міністерства фінансів України від 12 жовтня 
2010 року за № 1202 затверджено національні положення (стан-
дарти) бухгалтерського обліку в державному секторі 121 "Основ-
ні засоби", 122 "Нематеріальні активи" та 123 "Запаси"; 

– наказом Мінфіну від 28.12.2009 р. №1541 внесено зміни 
до національного П(С)БО в держсекторі 101 "Подання фінансо-
вої звітності"; 

– наказом Міністерства фінансів України від 24.12.2010 р. 
№ 1629 – національні положення (стандарти) бухгалтерського 
обліку в державному секторі 102 "Консолідована фінансова звіт-
ність", 103 "Фінансова звітність за сегментами", 124 "Доходи", 
125 "Зміни облікових оцінок та виправлення помилок", 126 
"Оренда", 127 "Зменшення корисності активів", 128 "Забезпечен-
ня, непередбачені зобов'язання та непередбачені активи", 129 
"Інвестиційна нерухомість", схвалені Методологічною радою з 
бухгалтерського обліку при Міністерстві фінансів України; 

– наказом Міністерства фінансів України від 29.12.2011 р. 
№1798 "Про затвердження деяких національних положень (стан-
дартів) бухгалтерського обліку в державному секторі", набере 
чинності з 01.01.2013 р.:  

– національне П(С)БО в держсекторі 131 "Будівельні конт-
ракти";  

– національне П(С)БО в держсекторі 132 "Виплати праців-
никам". 

– наказом Міністерства фінансів України від 25.01.2012 р. 
за № 52 – Національного положення (стандарту) бухгалтерського 
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обліку в державному секторі 105 "Фінансова звітність в умовах 
гіперінфляції". 

Постановою Кабінету міністрів України від 26 січня 2011 
р. за № 59 затверджено Типове положення про бухгалтерську 
службу бюджетної установи. Згадане Положення визначає такі 
основні завдання бухгалтерської служби:  

1) ведення бухгалтерського обліку фінансово-
господарської діяльності бюджетної установи та складення звіт-
ності; 

2) відображення у документах достовірної та у повному 
обсязі інформації про господарські операції і результати діяльно-
сті, необхідної для оперативного управління бюджетними приз-
наченнями (асигнуваннями) та фінансовими і матеріальними 
(нематеріальними) ресурсами; 

3) забезпечення дотримання бюджетного законодавства 
при взятті бюджетних зобов'язань, своєчасного подання на ре-
єстрацію таких зобов'язань, здійснення платежів відповідно до 
взятих бюджетних зобов'язань, достовірного та у повному обсязі 
відображення операцій у бухгалтерському обліку та звітності; 

4) забезпечення контролю за наявністю і рухом майна, ви-
користанням фінансових і матеріальних (нематеріальних) ресур-
сів відповідно до затверджених нормативів і кошторисів; 

5) запобігання виникненню негативних явищ у фінансово-
господарській діяльності, виявлення і мобілізація внутрішнього-
сподарських резервів. 

Наказом Міністерства фінансів України від 01.12.2011 р. № 
1537 затверджено Порядок проведення оцінки виконання голов-
ним бухгалтером бюджетної установи своїх повноважень у від-
повідності до Типового положення про бухгалтерську службу 
бюджетної установи. 

Нормами цього Порядку визначено організаційні засади 
проведення Державною казначейською службою України та її 
територіальними органами в межах своїх повноважень оцінки 
виконання головним бухгалтером бюджетної установи своїх пов-
новажень. 
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Цей Порядок визначає організаційні засади погодження 
Державною казначейською службою України призначення на 
посаду та звільнення з посади керівника бухгалтерської служби 
бюджетної установи – головного бухгалтера та застосовується 
бюджетними установами і органами Державної казначейської 
служби України під час погодження призначення на посаду або 
звільнення з посади головного бухгалтера.  

Єфименко Т.I. звертає увагу на тому, що співробітництво 
України з міжнародними організаціями, кредитними і фінансо-
вими установами на валютних, фондових та інвестиційних рин-
ках ставить вимоги відкритості економічної інформації, її зрозу-
мілості. Результатом цих зусиль є сприяння МСФЗ поліпшенню 
та гармонізації фінансової звітності у світі.  

Отже, реформа бухгалтерського обліку неможлива без сер-
йозних коректив у законодавстві, насамперед у податковому й 
цивільному, тобто реформування системи бухгалтерського облі-
ку повинне здійснюватися в комплексі з відповідними змінами в 
суміжних галузях законодавства. 
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ВПРОВАДЖЕННЯ ВІДОМЧОЇ АГРАРНОЇ СТАТИСТИКИ 
ЯК ПЕРЕДУМОВА РОЗРОБКИ ГАЛУЗЕВИХ СТАНДАРТІВ 

ЗВІТНОСТІ 
 

Однією з найважливіших проблем сучасної методології бу-
хгалтерського обліку є проблема звітності, оскільки основою 
ефективного управління є своєчасна та достовірна бухгалтерська 
інформація. Інтеграційні процеси в розвитку економіки України 
призвели до необхідності реформування бухгалтерського обліку, 
статистики, податкової системи відповідно до міжнародних умов 
і стандартів. Процес такого реформування йде вже досить трива-
лий час (біля 10 років), тому вже можна говорити як про позити-
вні, так і про негативні його наслідки.  

До основних негативних наслідків ми відносимо  відсут-
ність єдиної державної політики в плані інформаційного забезпе-
чення, на рівні окремих підприємств прослідковується безсисте-
мність у розкритті інформації про їхню діяльність. Дана пробле-
ма посилюється з прийняттям міжнародних стандартів фінансо-
вої звітності і законодавчих вимог щодо складання звітності у 
відповідності до цих стандартів визначеним колом суб’єктів гос-
подарювання. Це посилює розбалансованість інформаційного 
забезпечення, як на мікро-, так і на макрорівнях управління і 
призводить до неспівставності інформації різних суб’єктів еко-
номічних відносин.  

В свою чергу, органи державної статистики, здійснюючи 
уніфікацію вітчизняної статистики за міжнародними вимогами, 
безпідставно скоротили та спростили звітні форми суб’єктів гос-
подарювання, що ускладнило як аналітичну роботу галузевого 
управління, так і проведення наукових досліджень вченим-
економістам. 

У зв’язку є актуальними дослідження щодо означення ме-
тодологічних підходів щодо формування показників та форм зві-
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тності сільськогосподарських підприємств з урахуванням інфор-
маційних потреб усіх рівнів інституціонального середовища як 
передумови запровадження галузевих стандартів фінансової зві-
тності. 

В основу формування нової методології звітності сільсько-
господарських підприємств покладено трирівневу модель побу-
дови фінансової звітності. 

Трирівнева модель побудови фінансової звітності, як і три-
рівнева модель побудови національних стандартів бухгалтерсь-
кого обліку (загальний, галузевий та корпоративний рівні), є нау-
ково обґрунтованим підходом до подолання проблем МСФЗ та 
майбутнього розвитку бухгалтерського обліку. Така модель пе-
редбачає не тільки ідентифікацію галузевих факторів вартості, 
розробку стандартних показників, забезпечення зіставності звіт-
ності за цими показниками, а й суттєво розширює зміст теорії 
бухгалтерського обліку галузевими сегментами. 

Неопрацьованість всього комплексу проблем методології 
формування бухгалтерської звітності проявляється у двох найва-
жливіших аспектах: 

− потребі в розробці методології формування специфічної 
галузевої звітності сільськогосподарських підприємств, з метою 
задоволення всезростаючих інформаційних потреб; 

− відсутності моделі звітності сільськогосподарського під-
приємства, що включала б разом з показниками основних форм 
фінансової звітності інші нефінансові показники діяльності, пер-
спективну інформацію про можливості і ризики, порівняння про-
гнозів з фактичними результатами, інформацію про менеджерів і 
власників та інші базові характеристики підприємства. 

Одним зі шляхів вирішення зазначених проблем  може бу-
ти запровадження (відновлення) відомчої аграрної статистики, 
яка забезпечить галузеве управління повною та оперативною ін-
формацією. Адже під час реформування системи державної ста-
тистики було втрачено відпрацьовану десятиліттями і тому дієву 
систему відомчої статистики. 

Метою відомчої аграрної статистики є збір, обробка, уза-
гальнення і аналіз розширеної інформації з тестових господарств 
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про процеси, що відбуваються в сільському господарстві. Пер-
шочерговим кроком запровадження системи відомчої статистики 
в аграрному секторі економіки є розробка Концепції формування 
системи відомчої статистики в АПК України. 

Зміст Концепції формування системи відомчої статистики 
в АПК України полягає у реалізації наступних заходів.  

1. Заходи нормативно-правового характеру. Сюди відно-
симо, перш за все, формування законодавчої бази створення та 
функціонування відомчої сільськогосподарської статистики. 
Зважаючи на досвід країн-членів ЄС, доцільно розробити та за-
твердити Закон «Про відомчу аграрну статистику», який має ре-
гулювати організаційну систему такої статистики, її підпорядко-
ваність, основні положення щодо методології сільськогосподар-
ської статистики та вимоги до мережі тестових господарств.  

2. Заходи організаційного характеру. Основою практично-
го запровадження відомчої аграрної статистики є формування 
системи тестових господарств, тобто базових для збору та уза-
гальнення показників щодо їх діяльності. На нашу думку, обрані 
господарства мають бути типовими для кожного регіону країни 
та складати сукупність підприємств як державної, так і приватної 
форми власності, різної організаційно-правової форми господа-
рювання тощо. Включені до системи тестових, господарства 
обов’язково мають вести системний бухгалтерський облік. З цією 
метою доцільно розробити Положення про систему тестових 
господарств та порядок ведення  ними бухгалтерського обліку. 
При розробці цього положення необхідно використати Постано-
ви Європейської комісії «Про створення інформаційної Мережі 
бухгалтерського обліку в сільському господарстві» та «Про від-
бір господарств, які ведуть бухгалтерський облік, з метою визна-
чення доходності сільськогосподарських підприємств». 

3. Заходи методичного характеру, які включають забезпе-
чення методичного супроводу відомчої сільськогосподарської 
статистики на базі профільного міністерства. Необхідно розроби-
ти Методику формування вибірки (мережі тестових госпо-
дарств), в якій передбачити  критерії вибірки досліджуваних го-
сподарських одиниць (мережі тестових господарств).  
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4. Заходи прикладного характеру, які передбачають органі-
зацію збору та обробки інформації по мережі тестових госпо-
дарств. Організація збору даних по тестових господарствах має 
бути покладена на профільне міністерство, на базі якого доцільно 
організувати управління  відомчої статистики та відповідну ме-
режу в регіонах, функції якої можуть виконувати спеціалісти 
відділів бухгалтерського обліку управлінь агропромислового ро-
звитку районних та обласних державних адміністрацій, куди ко-
жне підприємство, що входить до мережі тестових господарств, 
обов’язково подає визначені звітні форми. 

Ефективність впровадження системи відомчої аграрної 
статистики перш за все буде залежати від уніфікації та встанов-
лення єдиних методичних засад підготовки інформації для її уза-
гальнення по всій системі. 

Першими кроками на шляху відродження системи відомчої 
аграрної статистики можуть бути: практичне впровадження 
єдиного Річного звіту сільськогосподарського підприємства, роз-
робленого в ННЦ «Інститут аграрної економіки», що дозволить 
уникнути розбалансованість у звітній політиці аграрних 
підприємств та розробка і затвердження на державному рівні 
Концепції формування системи відомчої статистики в АПК 
України. 
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РОЗВИТОК СИСТЕМИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ В 
УМОВАХ ЗАПРОВАДЖЕННЯ МІЖНАРОДНИХ 

СТАНДАРТІВ 
 

В сучасних умовах економічної діяльності розвиток міжна-
родних зв’язків, стандартизація усіх сфер діяльності національної 
економіки, глобалізація призводять до необхідності удоскона-
лення законодавства відповідно до міжнародних норм з 
обов’язковим урахуванням національних інтересів. Глобальні 
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користувачі бухгалтерської інформації намагаються взяти під 
свій контроль економіку кожної країни шляхом регламентації 
напрямків економічного розвитку, ринків збуту товарів. Остан-
нім часом ми стаємо свідками закриття багатьох виробництв та  
цілих галузей в окремих країнах. Реалії сьогодення трактують 
глобалізацію не як процес самостійного входження кожної краї-
ни на світовий ринок, а як жорстко збудовану піраміду. Україн-
ський бізнес має посісти не останнє місце в світовий економіці, 
намагатися відстоювати свої економічні інтереси і зберігти влас-
не виробництво. Тому стає необхідним встановлення методоло-
гічних засад для формування єдиного інформаційно-
аналітичного, правового та економічного середовища з метою 
досягнення співставності бухгалтерського і податкового обліку, 
фінансової та статистичної звітності різних країн. Поступове 
впровадження міжнародних стандартів наближує кожну країну 
до участі у світових економічних процесах.  В Україні застосо-
вуються МСФЗ, офіційно оприлюднені на веб-сайті Міністерства 
фінансів України [1]. 

Суб’єктами господарювання має застосовуватися один па-
кет стандартів для складання фінансової звітності – МСФЗ або 
П(С)БО. Для складання фінансової звітності застосовуються 
МСФЗ, якщо вони не суперечать Закону України «Про бухгал-
терський облік та фінансову звітність в Україні», а саме:  

- меті ведення бухгалтерського обліку і складання фінансо-
вої звітності; 

- надання користувачам для прийняття рішень повної, пра-
вдивої та неупередженої інформації про фінансове становище, 
результати діяльності та рух грошових коштів підприємства; 

- основним принципам, на яких ґрунтуються бухгалтерсь-
кий облік та фінансова звітність.  

Аналогічні механізми захисту економічних інтересів пе-
редбачені у законодавстві ЄС, Російської Федерації та інших кра-
їн. Законодавчою основою застосування МСФЗ є Закон України 
«Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні». 

Коло суб’єктів господарювання, які обов’язково мають за-
стосовувати МСФЗ: 
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•  з 2012 року публічні акціонерні товариства, банки, стра-
ховики; 

•  з 2013 року підприємства, які надають фінансові послу-
ги, крім страхування та пенсійного забезпечення, а також здійс-
нюють недержавне пенсійне забезпечення; 

•  з 2014 року підприємства, які провадять допоміжну дія-
льність у сферах фінансових послуг і страхування. 

Всі інші суб’єкти господарювання мають право добровіль-
но перейти на застосування МСФЗ. 

Очікувані ризики на шляху застосування МСФЗ: 
1. Незацікавленість менеджменту і власників: потрібні до-

даткові гроші та час на підготовку спеціалістів та  налагодження 
нової схеми «оптимізації» оподаткування. 

2. Непрозорість бізнесу, виведення коштів у офшори: зро-
щування влади і великого бізнесу унеможливлює конфіскацію та 
націоналізацію, тому залишається механізм легалізації та амністії 
капіталу, досвід можна запозичити у США, Франції, Португалії, 
Індії, Австрії, Ірландії та інших країн, які залучили у бюджет іс-
тотні суми.  

3. Недостатня пропозиція на ринку висококваліфікованих 
спеціалістів-практиків бухгалтерів: організація підготовки спеці-
алістів у 2013-2015 рр. 

4. Слабкі конкурентні позиції вітчизняного сегменту ауди-
торських фірм: можливе супроводження під час переходу до 
МСФЗ. 

5. Низький рівень базової професійної освіти: коригування 
навчальних планів ВНЗ у студентів економічного напрямку на-
вчання. 

6. Витрати переходу на МСФЗ: виникає потреба у спеціа-
лістах та ліцензованих бухгалтерських програмах, формуванні 
нової облікової політики. 

7. Ступінь дотримання МСФЗ платниками податків: роз-
робити механізм контролю, посилити адміністративну та кримі-
нальну відповідальність (стаття 212 ККУ [2]; постанова Кабінету 
Міністрів України № 1105 “Про утворення Ради з питань дослі-
дження методів та тенденцій у відмиванні доходів, одержаних 
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злочинним шляхом, і фінансуванні тероризму”[3]) за недотри-
мання стандартів, розмежувати на законодавчому рівні методи 
податкової оптимізації та ухилення від сплати податків. 

Можливі здобутки від переходу застосування МСФЗ: 
• у ЄС, куди Україна намагається потрапити, ухилення 

від сплати податків  вважається одним із найтяжчих гріхів, тому 
можна спрогнозувати збільшення податкових зборів. Це змен-
шить дефіцит платіжного балансу, збільшить золотовалютні ре-
зерви та приведе до довгоочікуваного покращення; 

• отримання необхідної інформації для прийняття управ-
лінських рішень, співставність звітності різних країн надасть 
поштовх до залучення іноземних інвестицій та виходу вітчизня-
ної продукції на зарубіжні ринки; 

• збільшиться престижність нашої країни та довіра до неї 
з боку потенційних партнерів; 

• прозорість інформації та її надійність при дотриманні 
правил її складання дозволить отримувати додаткові переваги у 
зовнішньоекономічній діяльності. 

Також потрібно визначити остаточний термін переходу на 
МСФЗ підприємств та організації усіх форм власності. 

Незалежно від застосовуваного пакету стандартів суб’єкти 
господарювання зобов’язані виконувати норми Закону України 
«Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», 
порядку подання фінансової звітності, а також нормативно-
правових актів щодо документального забезпечення записів у 
бухгалтерському обліку, проведення інвентаризації тощо. Про-
блемам удосконалення організації обліку у бюджетних установах 
в останні роки приділяють багато уваги уряд та законодав-
ці.  Основний документ, що нині визначає мету, завдання, основ-
ні напрями та заходи з реалізації реформи бухгалтерського облі-
ку та фінансової звітності, - це Стратегія модернізації системи 
бухгалтерського обліку в державному секторі на 2007-2015 ро-
ки [4], яка передбачає передусім адаптацію законодавства з пи-
тань бухгалтерського обліку та звітності діяльності органів дер-
жавного сектора до Міжнародних стандартів бухгалтерського 
для державного сектору. Одним з її ключових напрямків є удо-
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сконалення системи бухгалтерського обліку через розроблення 
національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в 
державному секторі. Вказаний напрям є особливо важливим в 
умовах членства країни в СОТ, що потребує підвищення рів-
ня прозорості та відкритості ведення бухгалтерського обліку і 
фінансової звітності.  
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ФЕРМЕРСЬКИХ ГОСПОДАРСТВ 
 

Відповідно до ст. 8 Закону України "Про державну статис-
тику", державна статистична звітність як інструмент отримання 
первинних і статистичних даних від респондентів є невід’ємною 
частиною звітно-статистичної документації, необхідної для дер-
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жавних статистичних спостережень. Підприємства зобов’язані за 
встановленою формою та у визначені строки подавати органам 
держстатистики статистичну інформацію і дані бухгалтерського 
обліку. Відповідно, фермерські господарства не є винятком і зо-
бов’язані подавати статистичну інформацію за встановленими 
формами.  

За формою державного статистичного спостереження 50 с.-
г. "Основні економічні показники роботи сільськогосподарських 
підприємств" звітують ті господарства, в яких площа сільгоспу-
гідь понад 1000 га, а кількість працюючих – понад 50 осіб. Ті го-
сподарства, які не відповідають цим критеріям, підпадають під 
статистичне спостереження за формою № 2-ферм.  

Як відзначає В.М. Жук, через відсутність відомчої аграрної 
статистики єдиним джерелом розрахунку ефективності держав-
ної підтримки сільського господарства залишається форма 50 с.-
г.17. 

 
Рис. 1. Статистична звітність фермерських господарств, яка 

розкриває інформацію про державну підтримку 
 
Здійснивши аналіз порядку заповнення розділів вище наве-

дених статистичних форм, можна дійти висновку, що їх зміст не 
зовсім відповідає їх назві. На захист твердження цього є кілька 
                                                 
17 Жук В.М. Бухгалтерський облік державної підтримки сільськогосподарського 
виробництва в умовах вступу України до СОТ / В.М. Жук // Облік і фінанси 
АПК. – 2008. – № 2. – С. 6-9. 

Форма №50 с.-г. "Основні 
економічні показники роботи 
сільсько-господарських 

підприємств" 

Форма №2-ферм "Основні показ-
ники господарської діяльності 
фермерського господарства" 

Розділ 3. Державна підтримка сільсь-
кого господарства 

Розділ 6. Державна підтримка  
сільського господарства 

Статистична звітність фермерських господарств, яка  
розкриває інформацію про державну підтримку 
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аргументів:  
- по-перше, назва містить термін "підтримка", яка за фор-

мами може бути пряма (дотації, субсидії та капітальні трансфер-
ти) та непряма (пільгові режими оподаткування), однак зміст ко-
лонок розкриває інформацію лише в розрізі дотацій (пряма) та 
ПДВ-дотацій (непряма), що значно вужче та складає тільки час-
тину в структурі загальної підтримки; 

- по-друге, із змісту форм випливає (рядок 0720 та 404), що 
вид і напрям підтримки – тотожні поняття, що в свою чергу при-
зводить до подальших невідповідностей у формах. Так, до видів 
належить фінансова, кредитна, технічна, інформаційна, консуль-
таційна підтримка, а до напрямів - запровадження спрощеної си-
стеми оподаткування, забезпечення підтримки шляхом запрова-
дження державних програм кредитування, організація підготов-
ки, перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів, впрова-
дження механізмів сприяння до використання у виробництві но-
вітніх технологій. Наведені у статистичних формах напрями – 
занадто спрощені, щоб мати назву «підтримка», оскільки інфор-
мація розкрита лише у розрізі підтримки рослинництва, тварин-
ництва, відтворення водних ресурсів та ін; 

- по-третє, дані розділів містять інформацію за одним ви-
дом – фінансова підтримка. Постає питання відсутності даних за 
іншими видами підтримки, адже вона також надається господар-
ствам, а в обліку та звітності свого відображення не знаходить. 
Відповідно, на рівні держави, така інформація відсутня, що поси-
лює наявні проблеми здійснення аналізу державної  підтримки за 
вимогами СОТ (за скриньками). 

Для кращого наочного сприйняття побудуємо табл. 1. 



 

Таблиця 1 
Пропозиції щодо удосконалення Розділу "Державна підтримка сільського  

господарства" у статистичній звітності 
Існуюча структура розділу 3 в Ф.50 с.-г. Запропонована структура розділу 

тисяч гривень; з одним знаком після коми тисяч гривень; з одним знаком після коми 

 Код 
рядка 

За раху- 
нок 

бюджет-
них 

дотацій 

За раху-
нок 
ПДВ 

 
Напрями підтримки за її видами 

Форми державної підтримки 
 

Кошти прямої підтримки 
 

Кошти 
непрямої 
підтримки

дота- 
ції 

субси-
дії 

капітальні 
трансферти ПДВ 

А Б 1 2 А Б 1 2 3 4 
Отримано коштів за 
звітний рік – всього (в 
т.ч.) 

0700   
ФІНАНСОВО-
КРЕДИТНА ПІДТРИ-
МКА, в т.ч. 

700     

для підтримки ви-
робництва продукції 
рослинництва: 

0701   
Державна підтримка 
галузі рослинництва, в 
т.ч. 

710     

озимих зернових куль-
тур 

 
0702   

…      
Державна підтримка 
галузі тваринництва, в 
т.ч. 

740     
у т. ч. пшениці 0703   

ярих зернових та зерно-
бобових культур 0704   …      

…    Здійснення заходів з 
відтворення водних жи-
вих ресурсів 

750     для розвитку тварин-
ництва: 0271   
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Продовження таблиці 1 

за велику рогату худобу 0273   Часткова компенсація 
вартості кредитів 760     

за свиней 0274   
…    За іншими напрямами 770     
для здійснення захо-

дів з відтворення вод-
них живих ресурсів 

0710   ТЕХНІЧНА ПІДТРИ-
МКА 800     

за іншими видами (на-
прямами) державної 
підтримки 

0720   Часткова компенсація 
вартості техніки 810     

Існуюча структура розділу 6 Ф.2 ферм ІНТЕЛЕКТУАЛЬНО-
ІННОВАЦІЙНА ПІДТ-
РИМКА 

900     Отримано коштів за 
звітний рік – усього 400   

для підтримки вироб-
ництва продукції рос-
линництва 

401   
Селекція в рослинництві 910     
Селекція в тваринництві 
та птахівництві 920     

для розвитку тваринницт-
ва 402   Підвищення кваліфікації 

працівників 930     

для здійснення заходів з 
відтворення водних 
живих ресурсів 

403   ПОДАТКОВА ПІДТ-
РИМКА 1000     

за іншими видами (на-
прямами) державної 
підтримки 

404   
ЗА ІНШИМИ ВИДА-
МИ 1100     

РАЗОМ 1200     
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Ще одним недоліком цих статистичних форм є те, що вони 
не відображають інформацію про кошти, надані як допомога но-
воствореним фермерським господарствам у період становлення. 
Вважаємо, що такі дані обов’язково мають міститись у формах з 
метою здійснення в подальшому належного контролю та аналі-
тичної оцінки (відсутність цієї значної частки коштів підтримки 
викривлятиме кінцевий ефект від її надання). 

Вважаємо за необхідне виділити ще одну відмінність, яка 
полягає у неповному розкритті даних в розрізі видів продукції 
виробництва. Чітко видно, що в частині виробництва та реаліза-
ції продукції обидві форми розкривають однакові показники в 
розрізі продукції. Однак, відсутність даних по видах продукції в 
формі № 2-ферм перешкоджає в подальшому здійснювати аналіз 
щодо обсягів виробництва та реалізації тієї чи іншої продукції. 

Виходить, що органам статистики (в аспекті підтримки 
продукції) потрібна тільки та інформація, яку надає частина гос-
подарств (за формою 50 с.-г.), а дані більшості фермерських гос-
подарств (складають статистичну звітність за формою № 2-ферм) 
– ігноруються. Це суперечить меті та завданням підтримки, яка 
полягає не скільки у підтримці самих господарств (як господа-
рюючих суб’єктів), стільки у підтримці конкурентоспроможності 
продукції, галузі, росту обсягів виробництва та експорту продук-
ції. Звідси випливає, що на рівні держави не прослідковується 
інформація щодо підтримки тієї чи іншої продукції сільськогос-
подарського виробництва.  

Саме тому, пропонуємо уніфікувати розділ щодо розкриття 
інформації про державну підтримку, який мають містити статис-
тичні форми 50 с.-г. "Основні економічні показники роботи сіль-
ськогосподарських підприємств" та № 2-ферм "Основні показни-
ки господарської діяльності фермерського господарства" відпо-
відно. 

Вважаємо за доцільне обґрунтувати критерії (класифіка-
ційні ознаки), за якими має бути побудована статистична звіт-
ність фермерських господарств (рис. 2). 
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Рис. 2. Запропоновані критерії відображення державної підт-
римки у статистичній звітності фермерських господарств 

 
Отже, здійснивши оцінку відображення коштів державної 

підтримки у статистичній звітності, можна дійти висновку про 
відсутність чіткої та роздільної інформації щодо підтримки, що 
посилюється невідповідністю в методичному забезпеченні фор-
мування звітних даних в розрізі напрямів, обсягів, видів та форм 
державної підтримки фермерських господарств та потребує ви-
рішення. 
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Важливим завданням у процесі розвитку ринкової 
економіки України та її інтеграції до світового співтовариства є 
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модернізація та гармонізація вітчизняного бухгалтерського 
обліку відповідно до міжнародних стандартів. Формальним по-
казником змін у цій сфері є об’єктивна, достовірна та 
порівнювана фінансова звітність. Завдяки спільним зусиллям 
розвинутих країн поступово створюється уніфікована система 
бухгалтерського обліку. Тому МСФЗ на сьогодні є 
найперспективнішою системою обліку в напрямку масового за-
стосування, введення та використання підприємствами різних 
розвинутих країн світу. 

Розвиток світового господарства в останні десятиліття 
характеризується активізацією процесів глобалізації. Вступ 
України до СОТ став стимулюючим чинником нарощування 
іноземних інвестицій. Відповідно, об’єкт обліку фінансової 
діяльності набуває особливої ваги.   

Фінансова діяльність є однією з важливих складових гос-
подарського механізму, вона охоплює процеси формування та 
використання фінансових ресурсів, спрямована на підтримання 
ефективності поточного функціонування підприємства, а також 
розробку і контроль реалізації стратегії розвитку. Необхідно роз-
робляти і впроваджувати нові методи й технології здійснення 
стратегічної та поточної фінансової діяльності, що дозволяють 
підвищити конкурентоспроможність, прибутковість, стійкість і 
вартість сільськогосподарських підприємств. 

Вивчення процесів та специфіки їх розвитку здійснювалось 
вченими Ф. Бутинцем, С. Головим, В. Жуком, М. Дем’яненком, 
П. Саблуком, М. Огійчуком, В. Сопко, В. Коцупатрим, 
Н. Малюгою, Н. Правдюк та ін. Ступінь розробки зазначеної 
проблематики можна визнати достатньо високим, але – зважаючи 
на швидкі зміни глобального економічного середовища та 
постійну трансформацію методів і технологій у сфері фінансової 
діяльності – питання вивчення характеру впливу середовища  на 
фінансову діяльність та її облікове відображення, залишається 
актуальним. 

Разом з тим, найближчим часом для України необхідно 
вирішити низку питань, які мають поєднати поглиблення участі в 
міжнародному ринку капіталу з завданнями забезпечення 
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конкурентоспроможності національної економіки. За цих умов 
виникає необхідність уніфікації облікового відображення госпо-
дарських процесів. 

Праці більшості вітчизняних вчених присвячені вивченню 
та опрацюванню методології й організації бухгалтерського 
обліку в аспекті поточного управління фінансовою діяльністю. 
Актуальні питання формування інформаційного підґрунтя для 
стратегічного управління, аналізу та планування і контролю 
фінансової діяльності аграрних  підприємств поки що не стали 
об’єктом наукових досліджень. У працях зарубіжних авторів цей 
напрямок бухгалтерського обліку розглядається в контексті 
«стратегічного обліку» або «стратегічного управлінського 
обліку», що породжує певні наукові дискусії. 

Обґрунтування  концептуальних положень, методології, 
методики та організації обліку фінансової діяльності на рівні 
підприємства, що ґрунтуються на вітчизняних і міжнародних 
стандартах бухгалтерського обліку, включають побудову теоре-
тичних моделей обліку, аналізу та інформаційного забезпечення, 
передбачають шляхи їх реалізації на практиці. 

Згідно визначення МСБО 7 Звіт про рух грошових коштів 
(п.6), фінансова діяльність - діяльність, що спричиняє зміни 
розміру та складу вкладеного капіталу та запозичень суб'єкта 
господарювання. 

Дослідження сучасного стану обліку фінансової діяльності 
впирається в її аналітичну оцінку для аграрних підприємств. 
Ефективність фінансової діяльності залежить від своєчасного 
надходження і використання ресурсів, а в умовах ринкової 
економіки, по суті визначається забезпеченістю фінансовими ре-
сурсами. Отже, облікове і контрольне забезпечення  фінансової 
діяльності агарних  підприємств лежить в площині 
структуризації фінансових доходів і витрат, гармонізації їх скла-
ду з міжнародними стандартами і контролю, а також  урахування 
специфіки діяльності підприємств. 

Стан обліку та методика формування доходів і витрат 
фінансової діяльності свідчать про те, що вже з переліку операцій 
фінансової діяльності та субрахунків, на яких вони 
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обліковуються виникають питання про те, які операції з 
інвестування, фінансових інвестицій, доходів від участі в 
капіталі, фінансових операцій належать до фінансової діяльності. 
У методичних підходах щодо оцінки фінансової діяльності  аг-
рарних підприємств, необхідно враховувати системоутворюючі 
чинники потреби у фінансових ресурсах і пріоритети їх залучен-
ня, що підвищує обґрунтованість управлінських рішень. Окрім 
того, методичні засади відображення операцій фінансової 
діяльності у бухгалтерському обліку мають відображатись шля-
хом поглиблення аналітичного обліку процесу формування 
резервів на здійснення такої діяльності із залученням рахунків 
капіталу, резервів та фінансових результатів. 

Щодо здійснення фінансових витрат, то відображення в 
бухгалтерському та фрагментарно податковому обліку 
фінансових витрат має відбуватись  згідно вимог П(С)БО 31  що-
до капіталізації. Ситуація з витратами на відсотки аналогічна, що 
й при витратах на капітальний ремонт, які в податковому обліку 
в межах ліміту включались до складу валових витрат, а в бухгал-
терському – збільшували вартість об’єктів основних засобів. 
Станом на 01.04.2011 р. вимога щодо прирівнювання балансової 
вартості основних засобів в податковому обліку до бухгалтерсь-
кого є обов’язковою для виконання. 

Залишається дискусійним питання про співвідношення по-
нять “облік фінансової діяльності” і “облік фінансових операцій”. 
Облік фінансової діяльності, на нашу думку, необхідно розгляда-
ти як сукупність взаємопов’язаних і таких, що виконуються в 
певній послідовності, організаційних, логічних, розрахункових 
операцій і процедур формування інформації про фінансові витра-
ти і доходи. В цьому обліковому процесі можна виділити дві 
стадії: 1) операції з власним капіталом; 2) групування і 
систематизація інформації з позичками.  

Важливим моментом при організації обліку витрат є вибір 
об’єктів обліку. В роботі уточнено визначення об’єкту обліку 
витрат і доходів фінансової діяльності, наведене в П(С)БО 16. 
Для задоволення потреб управління фінансовою діяльністю 
необхідні різні групування витрат, а відповідно, і різні об’єкти 
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обліку. Враховуючи особливості аграрних підприємств, уточнено 
номенклатуру об’єктів обліку витрат та доходів і операцій за ни-
ми. 

При обґрунтуванні облікового супроводження 
управлінських рішень щодо фінансової діяльності необхідно вра-
ховувати загальну стратегію суб’єктів господарювання, а також 
конкретний ієрархічний рівень управління, оскільки 
варіативність стратегії конкретного підприємства залежить від 
розвитку галузі та рівня диверсифікації підприємства. Цільове 
спрямування бухгалтерського обліку на оперативне 
інформаційне забезпечення системи управління передбачає 
необхідність урахування взаємозв’язку внутрішніх і зовнішніх 
процесів при здійсненні господарської діяльності.  

На практиці фінансова діяльність найбільше набуває рис 
інвестування. Оскільки ціль об'єкта інвестування - підвищення 
інвестиційної привабливості та залучення максимально можли-
вого обсягу інвестицій, то формування інвестиційної 
привабливості є актуальною проблемою. На думку дослідників 
[1-4], в процесі глобалізації виробництва, розробка інвестиційної 
стратегії є необхідною для всіх підприємств.  

У 2011р. суб'єктами господарювання за рахунок усіх дже-
рел фінансування у сільське господарство, мисливство, лісове 
господарство вкладено 18,2 млрд. грн. інвестицій в основний 
капітал, що на 32,0% більше, ніж у 2010р. Питома вага інвестицій 
у зазначені види економічної діяльності становить 7,7% від за-
гальнодержавного обсягу інвестицій в основний капітал (у 2010р. 
- 7,2%). За рахунок коштів державного бюджету освоєно 317 
млн. грн., що становить 1,7% інвестицій в основний капітал у цей 
вид діяльності. 

На даний час визнано, що розробка інвестиційної стратегії 
підприємства є складним завданням, яке включає в себе різні 
етапи:  оцінка стану діючої загальної, функціональної та інвести-
ційної стратегії; дослідження факторів зовнішнього інвестицій-
ного середовища і кон'юнктури інвестиційного ринку; аналіз 
стратегічних альтернатив та вибір напрямів і форми інвестицій-
ної діяльності; формування інвестиційної політики за основними 
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аспектами інвестиційної діяльності; розробка системи організа-
ційно-технічних заходів щодо забезпечення реалізації інвести-
ційної стратегії; оцінка результатів розробленої інвестиційної 
стратегії.  

Дослідниками визнано, що в даний час у сільському 
господарстві складається специфічний тип розширеного 
відтворювання, що характеризується переважанням спрощених 
технологій, нестійкістю основних фінансових и виробничих 
параметрів, посилилася залежність сільського господарства від 
погодних умов, явно не вистачає фінансових ресурсів навіть на 
просте відтворювання.  

Зміст фінансування (управління фінансами) полягає у 
виробленні управлінських рішень щодо найефективнішого вико-
ристання фінансового механізму для досягнення тактичних і 
стратегічних завдань підприємства. Основні цілі діяльності 
фінансового менеджменту можна розглядати в рамках класично-
го управлінського трикутника цілей: пряме фінансування, 
управління капіталом, управління грошовими потоками. На  
практиці це реалізується через забезпечення стабільної 
ліквідності (платоспроможності); максимізації рентабельності (як 
власного так і сукупного капіталу); мінімізації ризиків. 
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ОРГАНІЗАЦІЯ ОБЛІКУ ПРАВ КОРИСТУВАННЯ  
ЗЕМЕЛЬНИМИ ДІЛЯНКАМИ В СИСТЕМІ МСФЗ 

 
Сьогодні МСФЗ набули глобального поширення та в бага-

тьох країнах стали частиною національного законодавства або 
загальноприйнятою практикою. 

В Україні відповідно до п. 2 ст. 6 Закону України "Про бу-
хгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" регулюван-
ня питань методології бухгалтерського обліку та фінансової звіт-
ності здійснює Міністерство фінансів України, яке затверджує 
національні П(С)БО, інші нормативно-правові акти щодо ведення 
бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності. У ст. 1 
згаданого Закону зазначено, що національні П(С)БО не супере-
чать міжнародним стандартам [1]. Проте, на практиці часто іс-
нують прогалини між вітчизняними та міжнародними стандарта-
ми. 

Базисом аграрного виробництва є сільськогосподарські зе-
млі, які володіють специфічною якісною властивістю – родючіс-
тю ґрунту. Сьогодні більшість вітчизняних сільськогосподарсь-
ких підприємств використовують землі сільськогосподарського 
призначення як основний засіб виробництва на правах постійно-
го користування та оренди.  

Тому актуальним, на наш погляд, є дослідження організації 
бухгалтерського обліку прав користування земельними ділянка-
ми в системі Міжнародних стандартів фінансової звітності. Згід-
но з позицією МСФЗ право користування або право оренди може 
бути відображено в бухгалтерському обліку як нематеріальний 
актив або земельна ділянка отримана на основі цих прав може 
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та продовольства НААН 
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бути зарахована до складу основних засобів. Розглянемо обидва 
варіанти. 

Права користування земельними ділянками як нематеріа-
льні активи. Альтернативність відображення прав користування 
та оренди в системі МСФЗ зумовлена наступним. У пар. 9 МСБО 
38 "Нематеріальні активи", який регулює бухгалтерський облік 
нематеріальних активів, наведено наступні приклади нематеріа-
льних активів: комп’ютерне програмне забезпечення, патенти, 
авторські права, кінофільми, переліки клієнтів, права на іпотечне 
обслуговування, ліцензії на риболовлю, квоти на імпорт, фран-
шизи, взаємовідносини з клієнтами чи постачальниками, лояль-
ність клієнтів, частка ринку та маркетингові права. Проте, як за-
значено в пар. 10, не всі об’єкти, описані у пар. 9, відповідають 
визначенню нематеріального активу (йдеться про можливість 
ідентифікації, контроль над ресурсом та існування майбутніх 
економічних вигід) [3]. 

Як бачимо, в наведеному переліку відсутнє посилання на 
права користування земельними ділянками. В той час п. 5 націо-
нального П(С)БО 8 "Нематеріальні активи" права користування 
майном  віднесено до об’єктів нематеріальних активів [2]. 

Не має підстав стверджувати, що права користування зем-
лею не відповідають основним характеристикам нематеріального 
активу, як зазначено МСБО 38, тобто: 

Нематеріальні активи:  
ü ресурси контрольовані суб’єктом господарювання від 

яких очікують надходження майбутніх економічних вигід до 
суб’єкта господарювання; 

ü відсутність фізичної субстанції; 
ü можуть бути ідентифіковані.  
Що стосується "ідентифікації", МСБО 38 пар. 11 встанов-

лює, що вимогою визначення нематеріального активу є те, що 
нематеріальний актив необхідно ідентифікувати так, щоб відо-
кремлювати від гудвілу [3]. 

Далі, пар. 12 вказує, що актив є ідентифікований, якщо він 
або:  
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 а) може бути відокремлений, тобто його можна відокреми-
ти або відділити від суб’єкта господарювання і продати, переда-
ти, ліцензувати, здати в оренду або обміняти індивідуально або 
разом з пов’язаним з ним контрактом, ідентифікованим активом 
чи зобов’язанням, незалежно від того, чи має суб’єкт господарю-
вання намір зробити це; 

 б) виникає внаслідок договірних або інших юридичних 
прав, незалежно від того, чи можуть вони бути передані або відо-
кремлені від суб’єкта господарювання або ж від інших прав та 
зобов’язань [3]. 

У той час як МСБО 38, пар. 3(с) чітко виключає оренду зі 
своєї сфери, можна стверджувати, що права користування зем-
лею є не звичайною орендою, а тому повинні розглядатися в ра-
мках сфери застосування МСБО 38.  

Якщо строк корисного використання нематеріального ак-
тиву є обмеженим, в такому разі встановлюється період часу або 
кількість продукції чи подібних одиниць, що вказує на те, що 
строк корисного використання повинен бути визначений.  

Нематеріальний актив буде розглядатися суб’єктом госпо-
дарювання як такий, що має невизначений строк корисного ви-
користання, коли, на основі аналізу всіх відповідних факторів, є 
недоступне обмеження терміну, за якого актив як очікується, ге-
неруватиме чисті грошові кошти для суб’єкта господарювання 
(МСБО 38 пар. 88). 

Термін "невизначений" не означає, те саме що "нескінчен-
ний" (МСБО 38 пар. 91). МСБО 38 пар. 107 встановлює, що не-
матеріальний актив з невизначеним строком корисного викорис-
тання не повинен амортизуватися, однак відповідно до вимог 
МСБО 36 "Зменшення корисності активів", він підлягає перевірці 
на предмет знецінення щорічно або за наявності ознак знецінен-
ня.  

Як вимагає МСБО 38 пар. 109, строк корисної експлуатації 
нематеріального активу, який не амортизується, слід переоціню-
вати в кожному періоді, щоби визначати, чи продовжують і нада-
лі події та обставини підтверджувати оцінку невизначеного стро-
ку корисної експлуатації цього активу. Якщо вони не підтвер-
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джують її, зміну в оцінці строку корисної експлуатації цього ак-
тиву з невизначеного на визначений слід обліковувати як зміну в 
облікових оцінках відповідно до МСБО 8 "Облікові політики, 
зміни в облікових оцінках та помилки" [3]. 

Права користування земельними ділянками прирівняні до 
оренди. 

МСБО 17, пар. 4 визначає оренду як угоду, за якою орен-
додавець передає орендарю в обмін на платіж або серію плате-
жів, право на використання активу протягом узгодженого періо-
ду часу. Відповідно до МСБО 17, довгострокова оренда землі 
може бути класифікована як фінансовий лізинг, якщо практично 
всі ризики і вигоди переходять до орендаря, навіть якщо в кінці 
терміну оренди право не переходить до орендаря. При визначен-
ні чи земля елемент операційної або фінансової оренди, важли-
вим фактором є те, що земля зазвичай має невизначений термін 
корисного використання (пар. 15А МСБО 17) [3].  

МСБО 17 включає в себе показники, які стосуються зазви-
чай до оренди, що класифікується як фінансовий лізинг (пар. 10 
та 11). Тим не менш, параграф 12 свідчить, що показники в пар. 
10 та 11 є не завжди переконливі і, якщо це ясно з інших харак-
теристик, що в результаті оренди передаються практично всі ри-
зики та вигоди, пов'язані з правом власності, оренда повинна бу-
ти класифікована як фінансова оренда. Зрештою, класифікація 
оренди повинна бути на основі загальної оцінки всіх відповідних 
показників / особливостей [3].  

Послідуючий облік активів за договорами фінансової орен-
ди повинен бути таким же як для інших власних активів (МСБО 
16); активи за договорами фінансової оренди не можуть розгля-
датися в якості окремого класу активів виключно на тій підставі, 
що вони були отримані по договору фінансової оренди.  

Зазвичай земля має невизначений строк корисного викори-
стання, і тому її вартість не підлягає амортизації. Проте, для зе-
мель, що використовуються на правах оренди, потрібен подаль-
ший розгляд терміну оренди. Відповідно до МСБО 17 пар. 27, 
коли немає достатньої впевненості, що орендар отримає право 
власності наприкінці строку оренди, актив повинен бути повніс-
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тю амортизований протягом найменшого з двох: терміну служби 
або терміну оренди.  

Таким чином, МСФЗ допускають альтернативні варіанти 
відображення прав користування земельними ділянками та прав 
оренди в бухгалтерському обліку суб’єктів господарювання. На 
наш погляд, вибір варіанту облікового відображення слід здійс-
нювати з врахуванням національного правового регулювання 
реалізації прав користування земельними ділянками та прав оре-
нди, їх економіко-правової сутності. 
 

Список використаних джерел 
1. Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні: 
Закон України від 16.07.1999 р. № 996-XI [Електронний ре-
сурс]. – Режим доступу: Ліга: Закон еліт. – 1999-2012. 

2. Про затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського 
обліку 8 «Нематеріальні активи»: Наказ Міністерства фінансів 
України від 18.10.1999 р. № 242 [Електронний ресурс]. – Ре-
жим доступу: Ліга: Закон еліт. – 1999-2012. 

3. Міжнародні стандарти фінансової звітності [Електронний ре-
сурс] / Міністерство фінансів України. – Режим доступу: 
http://www.minfin.gov.ua/control/publish/article/main?art_id=924
10&cat_id=92408. 

 
УДК 657.37:006.3 

С.О. КУЧЕРКОВА, к.е.н., доцент, 
кафедра обліку і аудиту, 

Таврійський державний агротехнологічний університет, 
м. Мелітополь 

 
ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ ЗА П(С)БО ТА МСФЗ:  

ОСНОВНІ НЕВІДПОВІДНОСТІ 
 

Стратегія реформування системи бухгалтерського обліку, 
яка відбувається в Україні, передбачає застосування Міжнарод-
них стандартів фінансової звітності, що характерно для більшості 
країн з розвиненою інфраструктурою ринкових відносин. Мак-
симальна інтеграція та приведення бухгалтерського обліку в 
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Україні до загальноприйнятих у міжнародній практиці принципів 
є необхідною умовою її активної співпраці з усіма цивілізовани-
ми зарубіжними країнами і розширення зовнішньоекономічних 
зв'язків українських підприємств. 

Необхідність застосування МСФЗ на сьогодні - це надійна 
та зіставна основа для оцінки фінансових результатів діяльності 
та фінансового стану, неможливість без них здійснення порівня-
льного аналізу в зв’язку з відмінностями в бухгалтерському облі-
ку пошук інвесторами нових ринків інвестування капіталу; пот-
реба у достовірній та зрозумілій фінансовій інформації, а також 
забезпечення виконання завдань Програми економічних реформ 
на 2010–2014 роки «Заможне суспільство, конкурентоспроможна 
економіка, ефективна держава». 

Згідно Постанови Кабінету Міністрів України від 30 лис-
топада 2011 р. № 1223 фінансова звітність та консолідована фі-
нансова звітність складаються за міжнародними стандартами фі-
нансової звітності публічними акціонерними товариствами, бан-
ками, страховиками починаючи з 1 січня 2012 р., а також підпри-
ємствами, які провадять господарську діяльність за такими вида-
ми: 

надання фінансових послуг, крім страхування та пенсійно-
го забезпечення (група 64 КВЕД ДК 009:2010), а також недержа-
вне пенсійне забезпечення (група 65.3 КВЕД ДК 009:2010) — 
починаючи з 1 січня 2013 року; 

допоміжна діяльність у сферах фінансових послуг і страху-
вання (група 66 КВЕД ДК 009:2010) — починаючи з 1 січня 2014 
року. 

Всі інші підприємства самостійно визначають доцільність 
застосування міжнародних стандартів для складання фінансової 
звітності та консолідованої фінансової звітності. 

Вимоги чинного законодавства щодо переходу значної кі-
лькості вітчизняних підприємств на МСФЗ зумовлюють необхід-
ність докладного вивчення цих положень, зокрема вважаємо до-
цільно впровадити в навчальний процес ВНЗ України таку дис-
ципліну. Адже студенти – майбутні фахівці в сфері бухгалтерсь-
кого обліку і аудиту. 
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Основні методологічні принципи складання фінансової зві-
тності в Україні регулюються Законом України «Про бухгалтер-
ський облік та фінансову звітність в України» та затвердженими 
Положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку: П(С)БО 1, 
П(С)БО 2, П(С)БО 3, П(С)БО 4, П(С)БО 5, П(С)БО 6, П(С)БО 29. 

Однак процеси гармонізації та стандартизації, які відбува-
ються в усьому світі, вимагають зближення національної системи 
бухгалтерського обліку і звітності з міжнародними стандартами. 
У зв’язку з цим, в Україні відбулися деякі зміни щодо складання 
фінансової звітності вітчизняними підприємствами. 

Для складання фінансової звітності та консолідованої фі-
нансової звітності використовуються МСФЗ, якщо вони не супе-
речать чинному законодавству, а також є оприлюдненими на 
офіційному сайті Міністерства Фінансів України. 

Порівнявши Положення (стандарти) бухгалтерського облі-
ку та МСФЗ, що стосуються фінансової звітності, виявлено деякі 
розбіжності у фінансовій звітності відповідно до національних та 
міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (табл. 1). 

Таблиця 1 
Відмінності у фінансовій звітності відповідно до П(С)БО та 

МСФЗ 
Критерій П(С)БО МСФЗ 

Визначення 
фінансової 
звітності 

Це бухгалтерська звітність, 
що містить інформацію про 
фінансовий стан, результати 
діяльності та рух грошових 
коштів за звітний період 

Це структуроване відобра-
ження фінансового стану та  
фінансових результатів діяль-
ності суб’єкта господарюван-
ня 

Склад фі-
нансової 
звітності 

Регламентовані типові форми 
звітності, затверджені МФУ: 
Баланс; Звіт про фінансові 
результати; Звіт про рух гро-
шових коштів; Звіт про влас-
ний капітал; Примітки до 
звітів; Додаток до приміток до 
річної фінансової звітності 

Форма звітності не регламен-
тована, комплект складається 
з: Звіт про фінансовий стан 
(Баланс), Звіт про сукупні 
прибутки та збитки, Звіт про 
рух грошових коштів; Звіт про 
зміни у власному капіталі; 
Примітки до звітів  

Статті з про-
черками 

За відсутності показника в 
статті типової форми ставить-
ся прочерк 

Статті, що не мають показни-
ків, у звітності не наводяться 
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Продовження табл. 1 

Несуттєві статті 
Не вказано, що стандарти не 
застосовуються до несуттє-
вих статей 

Не застосовуються до не-
суттєвих статей. Тобто 
підприємству не 
обов’язково розкривати 
інформацію, якщо стаття 
несуттєва 

Звітна дата Є фіксованою Не є фіксованою 
Грошовий  
вимірник У грошовій одиниці України У будь-якій грошовій  

одиниці 
Проміжна  
звітність Складається щоквартально Період звіту може обирати 

саме підприємство 
Проміжна  
звітність:  

Складають наростаючим 
підсумком з початку року 

Звіт про сукупний дохід 
подається за поточний 
проміжний період та наро-
стаючим підсумком за по-
точний рік до дати звітнос-
ті 

Звіт про фінансо-
ві результати 

Виняток для ві-
дображення від-
строчених подат-
ків та витрат з 
податку на при-
буток 

Відстрочені податкові акти-
ви та зобов’язання можуть 
відображатися в сумі на кі-
нець попереднього року. 
Витрати з податку на прибу-
ток відображаються в сумі 
поточного податку 

Виключення відсутнє 

Види звітності Консолідована та індивідуа-
льна  

Консолідована, відокрем-
лена, індивідуальна. Інди-
відуальну звітність не 
складають материнські 
компанії. При складанні 
відокремленої звітності 
метод участі в капіталі для 
обліку інвестицій не вико-
ристовують  

Примітки 

Подається окремими 
суб’єктами  
Господарювання у вигляді 
Ф. 5 «Примітки до річної 
фінансової звітності». 
П(С)БО містять вимоги щодо 
розкриття інформації в при-
мітках. Посилання на примі-
тки у звітах не вказуються. У 
Ф 5 порівняльна інформація 
не наводиться 

Примітки подаються в до-
вільній формі. Посилання 
на примітки у звітності є 
обов’язковим. Подається 
порівняльна інформація за 
попередній період. 
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За національною системою бухгалтерського обліку відхи-
лення від П(С)БО, а також використання аналогій не допускаєть-
ся. Тоді як за використання МСФЗ відхилення можливе, якщо 
виконання вимог стандарту може ввести в оману користувача 
настільки, що це буде суперечити меті складання фінансової зві-
тності. Якщо МСФЗ немає положень щодо регулювання обліку 
якоїсь конкретної операції, не забороняється використовувати 
положень інших стандартизованих систем, «споріднених» з сис-
темою МСФЗ. 

На відміну від П(С)БО, за МСФЗ принцип обачності не яв-
ляється принципом складання фінансової звітності, а співвідно-
шення затрати-вигоди розглядається як одна з підстав представ-
лення даних у фінансовій звітності. 
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ЗАСТОСУВАННЯ МСФЗ ПУБЛІЧНИМИ  
АКЦІОНЕРНИМИ ТОВАРИСТВАМИ 

 
Інвестори та користувачі фінансової інформації різних кра-

їн світу прагнуть мати прозору, зрозумілу, надійну та узгоджену 
інформацію. Інформацію, яка б в повній мірі розкривала діяль-
ність суб’єктів господарювання та створювала достовірну базу 
для визнання доходів і витрат, оцінки активів і зобов’язань, яка б 
надавала можливість об’єктивно оцінювати не лише їх потенціал 
та ухвалювати відповідні управлінські рішення, а й оцінювати 
існуючі фінансові ризики. Вирішенням даної проблеми, на думку 
багатьох вітчизняних учених та практиків, є впровадження та 
застосування єдиних міжнародних стандартів.  

Міжнародні стандарти фінансової звітності (далі – МСФЗ) 
є ефективним інструментом підвищення прозорості і зрозумілос-
ті інформації. Принципи, які закладені в порядок формування 
звітності на основі МСФЗ, роблять її адекватнішою і здатною 
відобразити реальний майновий стан підприємства. МСФЗ якісно 
впливають на можливості керівництва в області управління підп-
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риємством і надають значні переваги перед конкурентами. Вони 
значно розширюють можливість щодо залучення додаткових 
джерел капіталу та надають доступ до інформації про фінансовий 
стан потенційних партнерів, що слугує додатковим інструмента-
рієм при їх виборі.  

Серед позитивних сторін застосування МСФЗ для емітентів 
цінних паперів є: можливість залучення іноземних інвестицій і 
позик, а також виходу на зарубіжні ринки; забезпечення порів-
нянності звітності з іншими підприємствами, в т.ч. іноземними; 
прозорість та надійність інформації, що забезпечує більшу довіру 
з боку потенційних партнерів та інвесторів.  

Практична реалізація ідеї впровадження МСФЗ в Україні 
розпочалася з прийняття у 2007 році Кабінетом Міністрів Украї-
ни «Стратегії застосування Міжнародних стандартів фінансової 
звітності в Україні» [1]. Реалізація даної Стратегії мала сприяти 
покращенню інвестиційного клімату в Україні та прозорості рин-
ків капіталу. Серед основних напрямів реалізації зазначеної 
Стратегії передбачалося з 2010 року обов’язкове складання фі-
нансової звітності та консолідованої фінансової звітності згідно з 
міжнародними стандартами підприємствами-емітентами, цінні 
папери яких перебувають у лістингу організаторів торгівлі на 
фондовому ринку, банками і страховиками, за власним рішенням 
іншими емітентами цінних паперів і фінансовими установами. 

З набуттям 30 квітня 2009 року чинності Закону України 
«Про акціонерні товариства» [2], внесено зміни до ч. 6 статті 40 
Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок», якими 
передбачено, що публічні акціонерні товариства додатково розк-
ривають інформацію про свою діяльність на основі міжнародних 
стандартів бухгалтерського обліку в порядку, встановленому 
Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку. 

На виконання ч. 6 статті 40 Закону України «Про цінні па-
пери та фондовий ринок», з метою запровадження МСФЗ на фо-
ндовому ринку України Національна комісія з цінних паперів та 
фондового ринку (далі - Комісія) затверджує «Порядок розкриття 
інформації про діяльність публічних акціонерних товариств на 
основі МСФЗ» [3]. Нюанси розкриття інформації про діяльність 
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публічних акціонерних товариств на основі МСФЗ Комісія роз'я-
снює в Інформаційному листі, схваленому Рішенням Комісії від 
31.03.2011 р. № 378. Зокрема, цим документом було передбачено 
перше подання публічними акціонерними товариствами звітності 
за МСФЗ за 2011 рік, що відповідно вимагало ретроспективного 
перерахунку залишків на 1 січня 2010 року.  

Відповідно до вищезазначеного Порядку, розкриття інфор-
мації про діяльність публічних акціонерних товариств на основі 
МСФЗ мала здійснюватись додатково до інформації, яка розкри-
вається відповідно до «Положення про розкриття інформації емі-
тентами цінних паперів», затвердженого рішенням Комісії N 
1591 від 19.12.2006р. 

Таким чином, на відміну від попередніх років, коли розк-
риття інформації емітентами цінних паперів на основі МСФЗ (рі-
чної та квартальної) здійснювалось за наявності останньої за ба-
жанням емітента, починаючи із звітності за 2011 рік, для публіч-
них акціонерних товариств, розкриття інформації про свою дія-
льність на основі МСФЗ стає обов’язковим і здійснюється щорі-
чно у строк не пізніше 30 квітня року, наступного за звітним.  

До складу інформації про діяльність публічних акціонер-
них товариств на основі МСФЗ, яку необхідно розкрити додатко-
во обов’язково включається аудиторський висновок. За бажан-
ням товариства додатково може розкриватись проміжна фінансо-
ва звітність, складена за МСФЗ.  

При цьому виникало питання щодо необхідності складання 
публічними акціонерними товариствами фінансової звітності за 
2011 рік ще і відповідно до національних П(С)БО. Адже, з одного 
боку, нормативні акти однозначно зобов'язали такі товариства 
складати фінансову звітність за 2011 рік на основі МСФЗ, а, з 
іншого боку, вони мали робити це додатково. Теж саме стосуєть-
ся й аудиторського висновку.  

Проте, оскільки «Порядок щодо розкриття інформації про 
діяльність публічних акціонерних товариств на основі МСФЗ» 
набирав чинності лише 04.03.2011р., публічним акціонерним то-
вариствам вдалось уникнути підготовки та подання звітності на 
основі МСФЗ за 2011 рік з метою додаткового її розкриття.  
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Комісія скасувала свої Рішення від 31.11.2010р. № 1780 та 
від 31.03.2011 р. № 378 та надала Роз’яснення «Про порядок за-
стосування частини шостої статті 40 Закону України "Про цінні 
папери та фондовий ринок" щодо розкриття інформації відповід-
но до Міжнародних стандартів фінансової звітності», затвердже-
ні Рішенням Комісії від 09.02.2012р. № 1, відповідно до якого 
публічні акціонерні товариства могли не розкривати інформацію 
про свою діяльність за 2011 рік на основі МСФЗ, оскільки до 
04.03.2011р. у публічних акціонерних товариств не було обов'яз-
ку складати фінансову звітність відповідно до МСФЗ з метою 
додаткового розкриття інформації. 

Поряд з цим, 1 січня 2012 року набрав чинності Закон 
України "Про внесення змін до Закону України "Про бухгалтер-
ський облік і фінансову звітність в Україні" в частині складання 
фінансової звітності та консолідованої фінансової звітності зок-
рема публічними акціонерними товариствами за міжнародними 
стандартами [4].  

Таким чином, обов’язок розкриття інформації за МСФЗ у 
публічних акціонерних товариств виникає саме з 1 січня 2012 
року. А це означає, що вже починаючи з фінансової звітності за I 
квартал 2012 року, публічні акціонерні товариства, які відповідно 
до норм законодавства повинні розкривати проміжну фінансову 
звітність, мають подавати її відповідно до МСФЗ. Відповідно, і 
розкриття річної інформації за 2012 рік публічними акціонерни-
ми товариствами має здійснюватись за МСФЗ. 

Отже, не зважаючи на неузгодженість нормативної бази, 
перший крок щодо впровадження та застосування МСФЗ на фон-
довому ринку України здійснено. Проте, впровадження МСФЗ 
потребує тривалого часу й значних зусиль та вирішення ще ціло-
го ряду проблем. 

На жаль на сьогодні, не дивлячись на зміни в законодавст-
ві, у зв’язку з тим, що більшість акціонерних товариств були 
створені у процесі приватизації, а не самі обрали цю організацій-
но-правову форму, емітенти не мають бажання всебічно розкри-
вати інформацію про свою діяльність.  
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Враховуючи це, необхідним є посилення ролі і активності 
регуляторних органів, перш за все Комісії у напрямку пропаган-
ди та роз’яснювальної роботи емітентам про переваги відкритос-
ті та прозорості їх діяльності.  

В результаті того, що складання фінансової звітності пуб-
лічними акціонерними товариствами має здійснюватись за 
МСФЗ перед ними, перш за все, постають такі питання: 

• питання облікової політики, її відповідності вимогам 
МСФЗ;  

• оскільки МСФЗ передбачає відображення активів у фі-
нансовій звітності, головним чином, за справедливою вартістю 
підприємства повинні провести незалежну оцінку своїх активів; 

• у зв’язку з неузгодженістю нормативної бази, по причи-
ні невчасного переходу на МСФЗ більшості підприємствам не 
обійтись без трансформації фінансової звітності; 

• для підприємств, які зобов'язані вести облік та складати 
фінансову звітність за МСФЗ, обов'язковим є підтвердження та-
кої звітності незалежним аудитором. У разі, якщо активи не бу-
дуть відповідати справедливій вартості у випадках, передбачених 
МСФЗ, аудитори навряд чи зможуть підтвердити достовірність 
такої фінансової звітності. 

Для переважної більшості акціонерних товариств, у яких 
відсутні фахівці з відповідними знаннями та практичними навич-
ками, такі вимоги потребують значного часу та додаткових ви-
трат. 

До суттєвих проблем щодо застосування МСФЗ на фондо-
вому ринку, які потрібно вирішувати, насамперед, слід віднести 
такі: неузгодженість нормативної бази, вчасний та адекватний 
переклад МСФЗ; розробка методичних рекомендацій по першому 
застосуванню МСФЗ та рекомендацій з облікової політики при 
застосуванні цих стандартів; розробка методик трансформації 
фінансової звітності; підготовка спеціалістів із відповідними 
знаннями та практичними навичками. Мова іде як про спеціаліс-
тів на самому підприємстві (бухгалтерів) так і про спеціалістів з 
питань аудиту звітності складеної за МСФЗ. 
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Порядок розробки будь-яких автоматизованих систем, в 

тому числі і бухгалтерських комп’ютерних систем, є затвердже-
ний рядом державних стандартів. Основними з них є ГОСТ 
34.601-90 "Автоматизовані системи. Розробка систем", ГОСТ 
34.602-89 "Технічне завдання на створення автоматизованих сис-
тем", ДСТУ 2941-94 "Розроблення систем. Терміни і визначен-
ня". Наведені в них стадії та етапи створення автоматизованих 
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систем можна пристосувати і для проектування бухгалтерської 
комп’ютерної системи (БКС). 

Так можна виділити такі основні стадії:  
1. Формування вимог до БКС.  
2. Розробка концепції БКС.  
3. Технічне завдання.  
4. Технічний проект.  
5. Робоча документація.  
6. Введення в дію.  
7. Супроводження БКС. 
Проте, перед початком планування і впровадження БКС ві-

дбувається ще одна не менш важлива стадія – прийняття рішення 
про необхідність впровадження БКС. Таке рішення приймає вла-
сник або керівник підприємства, і залежить воно від ряду 
об’єктивних та суб’єктивних факторів. 

Такі об’єктивні фактори, як ефективність впровадження 
БКС та вартість впровадження і обслуговування БКС, є розгля-
нутими та проаналізованими на 4 стадії в технічному завданні. 
Тому керівникові підприємства залишається тільки погодитися 
або не погодитися по цим двом факторам.  

Оперативність впровадження та обслуговування БКС та-
кож є об’єктивним фактором, що піддається розрахунку. Він ви-
значається після консультацій з фірмами, що будуть займатися 
впровадженням та обслуговуванням БКС на підприємстві. У ви-
падку проведення впровадження та обслуговування БКС власни-
ми силами цей фактор визначається із врахуванням досвіду ін-
ших підприємств. Тому в технічному завданні має бути зазначена 
доцільність залучення спеціалізованої фірми для впровадження 
та обслуговування БКС. В цьому проекті зазначається, чи є мож-
ливість використання працівників підприємства (достатня кіль-
кість спеціалістів та їх рівень знань) для впровадження та обслу-
говування БКС, чи необхідне залучення сторонніх спеціалістів. 
Прийняття остаточного рішення також залишається за керівни-
ком підприємства. 

Суб’єктивним фактором є здатність ефективного перена-
вчання облікового апарату та його організаційного перерозподі-
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лу. Це пов’язано з тим, що ми маємо справу з людським факто-
ром і його поведінку передбачити повністю неможливо. А тому 
зазначений фактор є суб’єктивним. До того ж прийняття рішення 
по цьому фактору є найбільш складним. Якщо рівень знань та 
навичок ще можливо перевірити і у відповідності до них розро-
бити найбільш ефективний спосіб перерозподілу облікового апа-
рату, то врахувати психологічний стан кожного працівника облі-
кового апарату майже неможливо. Тому для покращення психо-
логічного стану працівників облікового апарату доцільно вико-
ристовувати моральне та матеріальне стимулювання, а також по-
стійно проводити бесіди між керівництвом підприємства та облі-
ковим апаратом, де обговорювалися би проблемні питання. 

Також прийняття рішення про впровадження БКС залежить 
ще від одного суб’єктивного фактору – від рівня обізнаності ке-
рівника з основами БКС та варіантами її впровадження. Не маю-
чи необхідного рівня знань, керівнику важко прийняти правильні 
рішення. Деяким вирішенням цієї проблеми є використання да-
них розробленого технічного завдання, а також залучення різних 
консультантів. Але все ж таки керівник повинен володіти мініма-
льним рівнем знань про основи БКС, а також вміти працювати з 
БКС для отримання необхідних аналітичних даних та даних бух-
галтерського обліку. 

Проте головним суб’єктивним фактором, що впливає на 
прийняття рішення є зацікавленість керівника в впровадженні 
БКС. На жаль, багато керівників підприємств вважають, що 
комп’ютеризація, в тому числі комп’ютеризація бухгалтерського 
обліку, є лише зайва витрата грошей. Це викликано незнанням 
проблем організації бухгалтерського обліку та облікового апара-
ту, а також незнанням основ БКС та можливих економічних ви-
год в майбутньому від її впровадження. 
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Облік виплат працівникам займає одне з центральних місць 
у системі бухгалтерського обліку, тому що є невід’ємною части-
ною діяльності будь-якої організації. Саме праця є одним з най-
важливіших елементів витрат виробництва та обігу. Виплати є 
основним джерелом прибутків робітників і за їх допомогою здій-
снюється контроль за мірою праці та споживання, вони викорис-
товуються як найдієвіший важіль управління економікою. 

Розвиток соціально-трудових відносин багато в чому зале-
жить від рівня виплат працівникам, удосконалення цих відносин, 
політика грошових доходів населення повинна ґрунтуватися на 
реальній вартості праці, щоб усунути існуючі сьогодні диспропо-
рції на споживчому ринку і в мотиваціях до праці. 

Виплати працівникам були, є і ще тривалий час будуть ва-
жливим якісним показником економічного господарювання. Ро-
змір виплат залежить безпосередньо від ефективності виробниц-
тва, продуктивності праці, конкурентоспроможності продукції, і 
є не лише індикатором, що визначає загальний життєвий рівень 
працівників, бо від їх стану та форм реалізації, частки у валовому 
національному продукті багато в чому залежать можливості роз-
витку економіки взагалі. 

В умовах сучасного ринкового механізму через формуван-
ня сукупного попиту виплати працівникам забезпечують не лише 
основи відтворення робочої сили, вони стають дедалі вагомішим 
чинником відтворення суспільного виробництва. 
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На сучасному етапі розвитку бухгалтерської думки як в 
міжнародній практиці, так і у національній теорії бухгалтерсько-
го обліку, велика увага приділяється питанням класифікації та 
характеристиці видів виплат працівникам. 

Відповідно до Міжнародного стандарту бухгалтерського 
обліку 19 «Виплати працівникам» (далі МСБО), виплати праців-
никам – це всі форми компенсації, що їх надає суб’єкт господа-
рювання в обмін на послуги, надані працівникам. Що стосується 
послуг працівника, то він може їх надавати протягом повного чи 
неповного робочого дня, на основі постійної, періодичної чи 
тимчасової зайнятості [3]. 

Методологічні засади формування в бухгалтерському облі-
ку інформації про виплати (у грошовій та не грошовій формах) за 
роботи, виконані працівниками, та її розкриття у фінансовій звіт-
ності визначає Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 26 
«Виплати працівникам» (далі П(С)БО). Виплати працівникам 
включають виплати, які надаються або працівникам, або їхнім 
утриманцям, та можуть бути надані у формі грошових виплат 
(або товарів чи послуг) безпосередньо працівникам, їхнім дру-
жинам, чоловікам, дітям чи іншим утриманцям або іншим особам 
(наприклад страховим компаніям). 

МСБО 19 «Виплати працівникам» поділяє виплати праців-
никам на чотири категорії (рис. 1). 

П(С)БО 26 розрізняє дві програми таких виплат: 
–  виплати за програмами з визначеним внеском; 
–  виплати за програмами з визначеною виплатою. 
Програми з визначеним внеском – програми виплат після 

закінчення трудової діяльності, за якими підприємство сплачує 
визначені відрахування фонду і не буде зобов’язане сплачувати 
подальші внески, якщо фонд не матиме достатньо активів для 
сплати всіх виплат працівникам, пов’язаних з виконанням ними 
робіт у звітному та попередньому періодах. 

Відрахування за програмою з визначеним внеском, що не 
підлягають сплаті в повному обсязі протягом дванадцяти місяців 
по закінченні періоду, у якому працівники виконують відповідну 
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роботу, обчислюються за теперішньою вартістю з використанням 
ставки дисконту. 

 
Рис. 1. Структура виплат працівникам підприємств відповід-

но до МСБО 19 «Виплати працівникам» 
 
Виплати працівникам відповідно до П(С)БО 26 поділяють 

на п’ять груп, які показано на рис. 2. 
Програми з визначеною виплатою – усі програми виплат 

після закінчення трудової діяльності, крім програм з визначеним 
внеском. У цій частині П(С)БО 26 пов’язане із Законом України 
«Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» [4, 5]. 

Аналізуючи види поточних виплат, що згадуються в 
П(С)БО 26 «Виплати працівникам» та займають найбільшу част-
ку в складі всіх виплат працівникам, можна з упевненістю ствер-
джувати, що до цієї категорії належать будь-які виплати персо-
налу, які вказані в Інструкції зі статистики заробітної плати [1] та 
в Законі України «Про оплату праці» [6] і які підприємство пла-

ВИПЛАТИ ПРАЦІВНИКАМ 

Короткострокові ви-
плати працівникам 

• заробітна плата працівникам; 
• внески на соціальне забезпечення; 
• оплачені щорічні відпустки та тимчасова непрацездат-

ність; 
• участь у прибутку та премії (якщо вони підлягають спла-

ті протягом 12 місяців після закінчення періоду); 
• негрошові пільги (медичне обслуговування, надання 

житла, автомобілів, надання безкоштовних чи субсидо-
ваних товарів або послуг для теперішніх працівників). 

• пенсії; 
• інші види пенсійного забезпечення; 
• страхування житла та медичне обслуговування після 

закінчення трудової діяльності; 

Виплати по закінченні 
трудової діяльності 

Інші довгострокові 
виплати працівникам 

• додаткова відпустка за вислугу років або оплачувана 
академічна відпустка; 

• виплати з нагоди ювілеїв чи інші виплати за вислугу 
років; 

• виплати за тривалою непрацездатністю; 
• отримання частки прибутку, премії та відстрочену ком-

пенсацію (якщо вони не підлягають сплаті в повному об-
сязі протягом 12 місяців після закінчення періоду). 

Виплати під час звіль-
нення 



 178

нує здійснити в найближчі 12 місяців. До таких виплат, зокрема, 
належать: 

− основна й додаткова заробітна плата; 
− оплата відпусток (у т.ч. й відпусток через хворобу в час-

тині, оплачуваній за рахунок роботодавця); 
− заохочувальні виплати (премії за результатами праці, 

іншими словами виплати за програмою участі працівників у при-
бутку підприємства); 

− негрошові виплати (наприклад такі, як: надання праців-
никам різних безоплатних послуг, оплата транспортних витрат, 
витрат на житло тощо). 

 

 
Рис. 2. Структура виплат працівникам підприємств відповід-

но до П(С)БО 26 «Виплати працівникам» 
 

Усі ці виплати називаються поточними, якщо вони випла-
чуються на регулярній основі або плануються до виплати не піз-
ніше ніж закінчиться 12 місяців від дати балансу. Зобов’язання за 
поточними виплатами не дисконтуються, тобто їх оцінка (крім 
випадків індексації внаслідок затримки) не переглядається [2, с. 
31]. 
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ІНТЕГРАЦІЯ ОБЛІКУ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ 
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ДО  

МІЖНАРОДНИХ СТАНДАРТІВ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ 
 

Стратегічний напрямок входження України в систему сві-
тового господарства об'єктивно потребує адаптації національної 
системи бухгалтерського обліку до міжнародних стандартів. Аг-
рарний сектор є основною складовою національної економічної 
системи розвитку країни. За цих обставин господарська діяль-
ність сільськогосподарських підприємств становить основу сус-
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пільного відтворення валового внутрішнього продукту нашої 
держави. Рівень ефективності їх діяльності характеризується фі-
нансовим результатом, який є універсальною категорією, що ви-
значає доцільність та ефективність діяльності підприємства в до-
сягнутих економічних результатах. Загальноекономічна суть фі-
нансових результатів полягає у порівнянні доходів та витрат зві-
тного періоду. Причому, витрати - це вартість ресурсів, інвесто-
ваних в оборот для досягнення економічної вигоди - доходу. 
Звідси, якщо діяльність підприємства ефективна, то фінансові 
результати проявляються у вигляді прибутку, в протилежному 
випадку - у вигляді збитків, які ставлять під загрозу існування 
господарюючого суб'єкта. 

На формування як доходів так і витрат в сільськогосподар-
ському виробництві впливає низка організаційно-технологічних 
особливостей, серед яких превалюють господарські процеси 
пов’язані з біологічними активами. Отже, виникає нагальна пот-
реба оперативно обліковувати і аналізувати фінансові результати 
діяльності підприємства з метою їх максимізації. Вітчизняна сис-
тема бухгалтерського обліку потребує удосконалення ряду пи-
тань, що в умовах сьогодення залишаються невирішеними. Між-
народні стандарти щодо організації бухгалтерського обліку міс-
тять загальнотеоретичні підходи, які потребують адаптації до 
галузевих особливостей сільськогосподарського виробництва в 
нашій країні та не мають практичних методик, придатних для 
ефективного використання в конкретних умовах виробництва. 
Для вирішення організаційно-методичних питань обліку фінан-
сових результатів та формування прибутку необхідно з нових 
позицій розкрити основні визначення та засади обліку в сільсь-
кому господарстві відповідно до норм П(С)БО 30 «Біологічні ак-
тиви», призначене для формування в бухгалтерському обліку ін-
формації про виробництво сільськогосподарської продукції. Ра-
ціональна побудова методики формування фінансового результа-
ту та його відображення у фінансовій звітності посідає доміную-
че місце у системі бухгалтерського обліку. 

У відповідності до п.19 П(С)БО 30 «Біологічні активи» до 
складу фінансових результатів агроформувань входять: 
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- фінансовий результат від первісного визнання сільського-
сподарської продукції та додаткових біологічних активів; 

- фінансовий результат від реалізації запасів - сільськогос-
подарської продукції та біологічних активів, оцінка яких здійс-
нюється за справедливою вартістю, за вирахуванням витрат на 
місці продажу; 

- фінансовий результат від зміни справедливої вартості бі-
ологічних активів на дату балансу, оцінка яких здійснюється за 
справедливою вартістю, за вирахуванням очікуваних витрат на 
місці продажу . 

Бухгалтерське визначення фінансового результату є досить 
умовним і ці умовності вносяться методикою його визначення, а 
також порядком обліку складових, які визначають прибуток. 
Тобто - фінансовий результат діяльності підприємства в значній 
мірі визначається внутрішніми факторами - елементами обліко-
вої політики підприємства та зовнішніми - організаційно-
технологічними особливостями виробництва певної галузі (особ-
ливо в сільському господарстві).  

П(С)БО №30 «Біологічні активи» містить основні поло-
ження визначення фінансового результату сільськогосподарської 
діяльності. Загальна методика визначення фінансових результа-
тів сільськогосподарської діяльності не сформована; не зовсім 
відповідає реальній моделі ринкової економіки в країні, оскільки 
фінансовий результат передбачено визначати не після реалізації 
сільськогосподарської продукції, а відразу після її одержання від 
виробництва У всіх же інших галузях економіки фінансовий ре-
зультат визначається на стадії реалізації, а не виробництва про-
дукції. 

До специфічних особливостей функціонування сільського-
сподарських підприємств можна віднести наступні: родючість 
ґрунту як споживчий ресурс; розрив у схемі між двома суміжни-
ми виробничими циклами (старим і новим); обумовлена погод-
ним фактором залежність відтворення виробничих циклів; зале-
жне виробництво біологічної продукції від впливу ризиків; зале-
жність галузі, що задовольняє потреби населення, тваринних ор-
ганізмів і промисловості в продукції біологічного походження 
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від природних монополістів; «відчуження» виробленого продук-
ту біологічного походження в сільськогосподарського товарови-
робника з метою «включення» його у схему: переробка – збері-
гання – транспортування - реалізація; використання в діяльності 
біологічних активів; залежність отриманого результату від біоло-
гічних перетворень. Ці особливості істотно впливають на мето-
дику формування фінансового результату в агроформуваннях. 

П(С)БО №30 «Біологічні активи» вніс доповнення до мо-
ментів визнання доходу, і тепер їх стало чотири: в процесі виро-
бництва (довготермінові договори, приріст молодняку), на мо-
мент завершення виробництва (сільськогосподарська продукція 
за справедливою вартістю), на момент продажу та на момент 
отримання грошей. Прикладами відображення доходу в процесі 
виробництва є визнання доходу, отриманого по довгострокових 
договорах (надання послуг), тобто з використанням методу пое-
тапного виконання робіт, а також у результаті природного росту. 
Існує безліч ситуацій, коли доходи визнаються в процесі вироб-
ництва. Насамперед це стосуються обліку доходів у сфері надан-
ня послуг, по оренді, відсотках, комісійним - там, де дохід визна-
чається на тимчасовій основі. У кожному із цих випадків умови 
основного критерію визнання доходу дотримані. Враховуючи ті 
обставини, що послуги виконуються протягом деякого періоду, 
то їх виконання можна вважати критичною подією. Сума доходу 
встановлюється відповідним попереднім договором або угодою. 
Відповідні витрати звичайно визнанні одночасно з доходом . 

До формування доходу протягом виробничого процесу 
можна віднести і визнання вартості, що збільшилася, у результаті 
природного росту або процесу старіння. В економічному змісті 
приріст породжує дохід. Прикладом такого природного приросту 
вартості є ріст лісу, молодняку тварин. 

Доходи або прибуток, обумовлені приростом, можуть бути 
відображені у звітності тільки в результаті проведення інвента-
ризації. Такий дохід не є результатом угод, отже, він відрізняєть-
ся від випадків визнання доходу протягом процесу виробництва, 
розглянутих вище. Проте логічний зміст відображення приросту 
величини активу при цьому зберігається. Труднощі визначення 
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доходу, обумовленого приростом, пов'язані з визначенням пото-
чної дисконтованої оцінки, тому що вона залежить від припу-
щень про майбутні ринкові ціни й про майбутні витрати по збору 
врожаю й підготовці продукту до реалізації. 

Визнання доходу на момент завершення виробництва обу-
мовлене також для сільськогосподарської продукції. Коли виро-
бництво продукції завершено, її собівартість може бути обчисле-
на з достатнім ступенем точності. Реалізаційна ціна й додаткові 
витрати по продажу й доставці можуть залишатися невизначени-
ми. Але якщо вони досить точно оцінені, визнання доходу в цей 
момент виправдано. Основна проблема складається в одержанні 
надійних і достовірних оцінок доходу й додаткових витрат. Для 
більшої частини товарів відсутність стабільної ринкової ціни є 
головною причиною, по якій цей метод неприйнятний. 

Практика застосування П(С)БО 30 вказує на те, що деякі 
його положення не мають узгодженості з іншими нормативно-
правовими актами, що регламентують ведення бухгалтерського 
обліку аграрними формуваннями. Сюди можна віднести визнан-
ня доходів та витрат від первісного визнання сільськогосподар-
ської продукції, що викладена у П(С)БО 30 та методикою каль-
кулювання собівартості продукції агроформувань відповідно до 
Методичних рекомендацій з обліку витрат і калькулювання собі-
вартості сільськогосподарської продукції №1315. У даному стан-
дарті зазначено, що фінансовий результат від первісного визнан-
ня сільськогосподарської продукції та біологічних активів визна-
чається як різниця між справедливою вартістю та витратами, 
пов’язаними з біологічними перетвореннями таких активів на 
кожну звітну дату. В свою чергу, Методичні рекомендації зазна-
чають, що до виробничої собівартості необхідно включати прямі 
матеріальні витрати, прямі витрати на оплату праці, інші прямі та 
загальновиробничі витрати. Звідси виникає проблема практично-
го включення загальновиробничих витрат при розрахунку фінан-
сових результатів від первісного визнання біологічних активів та 
сільськогосподарської продукції на дату складання проміжної 
звітності, оскільки вони розподіляються на окремі види продукції 
тільки в кінці року. Результатом таких дій може бути викривлен-
ня фінансового результату, що призведе до завищення суми при-
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бутку або зменшення суми збитку, що в свою чергу негативно 
вплине на достовірність показників фінансової звітності. 

Вирішенням даної проблеми може стати внесення змін до 
методики формування витрат і калькулювання собівартості про-
дукції, що полягає у щоквартальному розподілі загальновироб-
ничих витрат, до відповідної бази розподілу закріпленої в Наказі 
про облікову політику підприємства.  

Щодо методики визначення фінансових результатів, то для 
оптимізації процесу визначення показників бухгалтерського об-
ліку, таких як собівартість та валовий прибуток (збиток) від реа-
лізації сільськогосподарської продукції, доцільно було б визна-
чати доходи (витрати) від первісного визнання тільки біологіч-
них активів, оскільки вони втілюють в собі лише майбутні еко-
номічні вигоди чи втрати і не відображають реального надхо-
дження коштів на рахунок.  

Дослідивши міжнародний досвід, законодавчу та нормати-
вну базу України, сформовано рекомендації щодо визначення та 
відображення в системі бухгалтерського обліку фінансових ре-
зультатів сільськогосподарської діяльності. Наведені рекоменда-
ції слугуватимуть попередженню суб’єктивної облікової інфор-
мації та підвищать рівень довіри користувачів до фінансової зві-
тності, що сприятиме інвестуванню коштів в аграрний сектор 
економіки та інтеграції обліку фінансових результатів сільсько-
господарської діяльності до міжнародних стандартів фінансової 
звітності. 
 
УДК 004.415:657.1:631.11 

М.П. ПАВЛЮКОВЕЦЬ, м.н.с., 
відділ методології бухгалтерського обліку та аудиту, 
ННЦ "Інститут аграрної економіки" НААН, м. Київ 

 
ТЕОРЕТИЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ КОНЦЕПЦІЇ ПОБУДО-
ВИ СУЧАСНОЇ ІНФОРМАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ ОБЛІКУ НА 

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОМУ ПІДПРИЄМСТВІ 
 

Теоретичне обґрунтування напрямів удосконалення бухга-
лтерського обліку з урахуванням розвитку сучасних інформацій-
них технологій потребує, на першому етапі, визначення пріори-
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тетних функцій бухгалтерського обліку в нових умовах господа-
рювання, з'ясування місця та ролі бухгалтерського обліку в інфо-
рмаційному забезпеченні управління підприємством, уточнення 
поняття «система бухгалтерського обліку» з позиції її подальшої 
модернізації з урахуванням розвитку інформаційних технологій.  

Не применшуючи значення всіх інших функцій виконува-
них обліком вважаємо,  інформаційна, аналітична, прогностична 
і контрольна функції бухгалтерського обліку є домінуючими в 
системі управління підприємством нового сучасного формату, 
функціонування якого базується на активному застосуванні нові-
тніх інформаційних технологій. Сучасний бухгалтерський облік 
повинен відповідати високому рівню технологічного та інформа-
ційного розвитку суспільства, а відтак в повній мірі виконувати 
вище визначені функції.   

Дослідивши функції обліку в системі управління, зроблено 
висновок, що бухгалтерський облік за своєю економічною при-
родою, як окремий інститут, виступає фінансовим центром 
управлінської інформаційної системи, що дозволяє як адмініст-
рації, так і зовнішнім користувачам формувати повне уявлення 
про виробничо-фінансову діяльність підприємств і, що найваж-
ливіше, про її результат – рівень прибутку. 

Базуючись на основоположних принципах, що традиційно 
покладені в основу міжнародних стандартів фінансової звітності 
та забезпечують достовірність, точність, надійність та, головне, 
співставність облікової інформації на міжнародному рівні, бух-
галтерський облік надає інформацію щодо виробничо-фінансової 
діяльності господарюючого суб'єкта, причому не з точки зору її 
технологічних, організаційних, економічних і інших особливос-
тей, а як сукупності господарських процесів, що забезпечують 
необхідний фінансовий результат. Лише дані бухгалтерського 
обліку представляють інформацію не тільки про процес госпо-
дарської діяльності підприємства, а в першу чергу про її резуль-
тат, адже представляють інформацію про рівень досягнення го-
ловної мети підприємства – отримання прибутку. Вважаємо, що 
вказаним і визначається місце, а відтак і роль бухгалтерського 
обліку в системі управління підприємством (рис. 1).  
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З’ясувавши основну роль бухгалтерського обліку у інфор-
маційному забезпеченні управління важливого значення набуває 
дослідження та обґрунтування самого поняття бухгалтерського 
обліку задля вирішення завдань направлених на його модерніза-
цію. 

 
Рис. 1. Місце та роль бухгалтерського обліку в інформацій-

ному забезпеченні управління підприємством 
 
На нашу думку, подальше удосконалення обліку в напряму 

його модернізації та інформатизації має формуватись на розу-
мінні обліку як системи, що забезпечує: 

- реєстрацію та вимірювання фактів господарської діяльно-
сті на якісно новому рівні – бездокументарному, із застосуван-
ням сучасних інформаційних технологій; 

- накопичення та збереження облікової інформації за 
принципом віддаленого доступу; 

- оперативну передачу та використання облікових даних, за 
допомогою хмарових (клоуд-комп’ютерних) технологій. 
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Вищенаведене трактування системи обліку є теоретичним 
підґрунтям для розробки Концепції побудови сучасної інформа-
ційної системи обліку на сільськогосподарському підприємстві. 

Відповідно до такого бачення систему бухгалтерського 
обліку, пропонуємо тлумачити як систему реєстрації, вимірюван-
ня, накопичення, збереження, оперативної передачі та викорис-
тання даних про суб’єкт господарювання, яка забезпечує корис-
тувачам безперебійний, багатоваріантний та оперативний доступ 
до інформації про господарську діяльність підприємства та її кі-
нцевий результат (рис. 2.). 

 
Рис. 2. Узагальнення поняття «система бухгалтерського облі-
ку» з точки зору її подальшого удосконалення з урахуванням 

розвитку сучасних інформаційних технологій 
 
Отже, запровадження МСФЗ в Україні, поява нових, глоба-

льних інформаційних запитів ставить нові завдання перед систе-
мою бухгалтерського обліку, вирішити їх можна лише через про-
цес його модернізації з застосуванням новітніх інформаційних 
систем. У зв’язку з цим, наявний теоретико-методологічний ін-
струментарій з бухгалтерського обліку вимагає суттєвого удо-
сконалення  на предмет відповідності існуючим тенденціям в ро-
звитку інформаційних технологій в бухгалтерському обліку. Все 
це потребує розробки нової Концепції побудови сучасної інфо-
рмаційної системи обліку на сільськогосподарському підпри-
ємстві. 
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Запропонований автором теоретичний базис даної Концеп-
ції, полягає у виділених пріоритетних функціях обліку, уточненні 
ролі бухгалтерського обліку як головного вимірника результату 
діяльності підприємством, наведеному трактуванні поняття «сис-
тема бухгалтерського обліку». Вважаємо, що висвітлені наукові 
позиції можуть бути покладені в основу при подальшій розробці 
концептуальних положень розвитку бухгалтерського обліку з 
застосуванням сучасних інформаційних технологій. 
 
УДК 006.032:657 

Р.В. СИДОРЕНКО, к.е.н, доцент, 
кафедра обліку і аудиту, 

Луцький національний технічний університет 
 

ДОЦІЛЬНІСТЬ ВПРОВАДЖЕННЯ МІЖНАРОДНИХ 
СТАНДАРТІВ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ В УКРАЇНІ 

 
Впровадженню міжнародних стандартів фінансової 

звітності (МСФЗ) в Україні приділяється значна увага як в пра-
цях науковців так і в поточному законодавстві. Влада хоче як-
найшвидше провести опрацювання проектів МСФЗ для адаптації 
їх на території України. Зокрема, ще 30 листопада 2010 року було 
прийнято рішення № 1780  Державної комісії з цінних паперів та 
фондового ринку «Про затвердження Порядку розкриття 
інформації про діяльність публічних акціонерних товариств на 
основі міжнародних стандартів фінансової звітності» (на даний 
момент вже втратило чинність). 

Також підтвердженням даної тенденції є розпорядження 
Кабінету міністрів України «Про створення умов для впровад-
ження міжнародних стандартів фінансової звітності» № 157-р від 
22 лютого 2012 року. Відповідно до даного документа основними 
шляхами впровадження мають стати: 

• розробка методичних рекомендацій щодо складання 
звітності за міжнародними стандартами; 

• створення системи навчання бухгалтерів, що будуть 
складати і підписувати звітність за міжнародними стандартами; 
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• впровадження у ВУЗах спеціальних дисциплін щодо 
підготовки майбутніх фахівців до роботи за МСФЗ. 

Основними результатами, які очікуються зовнішніми і 
внутрішніми користувачами інформації, від впровадження 
МСФЗ в Україні, є: 

• можливість порівняння звітності суб’єктів господарю-
вання незалежно від їх територіального розташування; 

• шляхом формування звітності на принципах МСФЗ на-
дання закордонним користувачам інформації про результати 
діяльності у доречному і доступному для них вигляді, що в свою 
чергу приведе до росту розмірів інвестицій в національні 
підприємства; 

• більша надійність інформації в звітах за МСФЗ та, 
відповідно, більша довіра до неї. 

Однак, в поглядах науковців такої єдності не 
спостерігається. Підтримує впровадження МСФЗ С.Ф. Голов, 
зазначаючи, що мета зближення національних стандартів з 
міжнародними на сьогоднішній день є чи не найголовнішою в 
обліку. Г.Г. Кірейцев і Н.М. Малюга, в свою чергу, заперечують 
проти запровадження МСФЗ в якості національних. На їхню 
думку концепція обліку та фінансової звітності, розроблена 
Міжнародною радою бухгалтерських стандартів, зорієнтована на 
задоволення потреб глобальних виробництв, а рівень розвитку 
національної економіки та її потреби і особливості розвитку до 
уваги не беруться.  

Окремий підхід до даного питання пропонує В.М. Жук. Він 
зазначає, що для України важливим є не поспіх в процесах 
імплементування чи адаптації МСФЗ, а нарощування здатності 
національних бухгалтерських шкіл брати участь у конвергенції їх 
підготовки. Цей варіант є найбільш економічно і соціально 
вигідний для України. Маючи надзвичайну потужну власну шко-
лу бухгалтерського обліку і суттєві національні особливості гос-
подарювання в багатьох важливих галузях, наприклад, сільське 
господарство, ми не можемо бездумно копіювати чужі напрацю-
вання. Яскравим прикладом невдалого впровадження 
міжнародного стандарту з певним адаптуванням до особливостей 
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української економіки є П(С)БО 30 «Біологічні активи» (аналог 
МСБО 41). Жоден з введених стандартів не отримував стільки 
критичних зауважень від науковців і практиків.  

На основі вище наведеного можна зробити висновок, що 
шлях України в площині взаємодії з МСФЗ лежить через викори-
стання міжнародного досвіду, але виключно на основі 
національних потреб і особливостей.  
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ПІДПРИЄМНИЦЬКИЙ І БУХГАЛТЕРСЬКИЙ  
РИЗИКИ ТА УПРАВЛІННЯ НИМИ 

 
При здійсненні фінансово-господарської діяльності підп-

риємствам багато рішень доводиться приймати в умовах неви-
значеності, коли варто вибирати одне рішення з декількох мож-
ливих варіантів, кінцевий результат реалізації яких складно пе-
редбачити.  

Під поняттям «невизначеність» розуміють наявність непо-
вної інформації щодо умов прийняття рішень, а не її відсутність 
взагалі. Чинники невизначеності різноманітні: випадковий харак-
тер науково-технічного прогресу; випадкові помилки при про-
гнозуванні; динамічні зміни внутрішніх і зовнішніх умов розвит-
ку економіки; неминучі похибки в аналізі складної системи 
«природа-суспільство-людина»; ймовірний характер важливих 
економічних параметрів тощо. 

У ринковій економіці виділяють три основні групи причин 
невизначеності:  

- незнання, тобто недостатність знань про зовнішнє 
підприємницьке середовище; 
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- випадковість, тобто майбутні події, які дуже складно пе-
редбачати, оскільки в деяких випадках або інші події навіть в од-
накових умовах проявляються неоднаково;  

- протидія, тобто ті або інші події, які утрудняють ефек-
тивну діяльність підприємств, наприклад страйки, конфлікти між 
постачальниками і покупцями, трудові конфлікти в колективі. 

Коли має місце невизначеність, тоді виникає ризик. У сфері 
економічної діяльності підприємства існує багато ризиків. Нами 
буде приділена увага підприємницькому та бухгалтерському ри-
зикам.  

Науковці Е. Хендриксен і М. Ван Бреда зауважують, що в 
умовах стандартної економічної ситуації власники, не схильні до 
ризику, змушені будуть взяти на себе підприємницький ризик з 
того моменту, як адміністрація почне проявляти байдужість до 
нього. Інформація покликана скоротити вплив чинника неви-
значеності, відводячи бухгалтерам важливу роль у розподілі ри-
зику між адміністрацією і власниками.  

Підприємницький ризик прямо пов’язаний з формуванням 
прибутку підприємства і часто характеризується можливими 
економічними наслідками в процесі здійснення фінансово-
господарської діяльності.  

Існують об’єктивні і суб’єктивні чинники, що впливають 
на появу ризиків при здійсненні підприємницької діяльності. 
Об’єктивні чинники не залежать від підприємства, а саме: кризо-
ва ситуація в країні; конкуренція; інфляція; екологія; митні збо-
ри; наявність режиму найбільшого сприяння; можлива робота в 
зонах вільного економічного підприємства.  

Суб’єктивні чинники характеризують дане підприємство, 
це зокрема: виробничий потенціал; технічне оснащення; рівень 
спеціалізації, організація праці; рівень продуктивності праці; 
техніки безпеки; вибір типу контрактів з інвестором або замов-
ником тощо.  

Заздалегідь не можна прорахувати вплив усіх чинників на 
кінцеві результати підприємства, а в процесі діяльності багато 
чинників можуть змінюватися непередбачувано. Тому 
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підприємство може нести втрати на всіх стадіях життєвого цик-
лу. 

У сучасній економіці одним з основних джерел інформації 
для ухвалення економічно обґрунтованих рішень є бухгалтерська 
звітність, яка має високий рівень достовірності, але при цьому їй 
властива і деяка міра невизначеності. Тому, поряд з 
підприємницьким доцільно розглядати і бухгалтерський ризик. 
Цей ризик має першопричиною чинник людської природи, а та-
кож неточність, властиву основному процесу обліку. Він також 
має місце із-за наявності альтернативних принципів обліку, 
нечіткого критерію, який визначає їх, і, отже, нечітких стандартів 
на практиці. Відсутність гарантій відносно використовуваних 
стандартів або методів і способу їх застосування може привести 
до широкої різноманітності результатів і, отже, до великої міри 
невизначеності. 

Бухгалтерський ризик – це імовірність несприятливого 
фінансового результату для підприємства внаслідок неправиль-
ного відображення фактів господарської діяльності, 
невідповідності облікової політики, що застосовується на 
підприємстві. 

Розрізняють зовнішні і внутрішні чинники, що впливають 
на рівень бухгалтерського ризику. 

До зовнішніх чинників відносять: законодавство; політична 
ситуація в країні і регіоні; соціально-економічна ситуація в галузі 
і регіоні; стосунки з інвесторами, кредиторами, покупцями, кон-
курентами; природно-екологічні умови. 

До внутрішніх чинників відносять: рівень затребуваності 
фінансового і управлінського обліку на підприємстві; вид 
діяльності; цілі підприємства; рівень організації бухгалтерського 
обліку на підприємстві. 

Бухгалтерський ризик неминуче утворюється в процедурах 
реєстрації, оцінки і узагальнення інформації в грошовому 
вираженні про майно, зобов’язання підприємства. В цілях забез-
печення безперервності діяльності підприємству необхідно рег-
ламентувати облікові процедури, що дозволяють ідентифікувати 
ризики і виявляти їх наслідки. 
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Чим повніше будуть виявлені ризики, тим точніше може 
бути оцінена майбутня ситуація, тим ефективніше згодом можуть 
бути вибрані методи управління ризиком. 

Досягнення економічної безпеки підприємства 
відбувається за рахунок усунення зовнішніх і внутрішніх загроз, 
обумовлених ризиками. 

Ризики, відносно яких у підприємства є достатня кількість 
інформації і в результаті дії яких може статися зменшення 
вартості активів або виникнення зобов’язань, мають бути 
відображені у бухгалтерському обліку. 

Господарські операції, пов’язані з наслідками таких 
ризиків, приймаються до обліку шляхом утворення фінансових 
резервів. Важливе значення для облікового забезпечення 
керівництва відомостями про створені резерви під ризики має 
документація, в якій відображують і накопичують інформацію.  

Необхідно навчитися передбачати ризик, оцінювати його 
розміри, планувати заходи щодо його запобігання, тобто управ-
ляти ризиком. Управління ризиком – це процес реагування на 
події та зміни ризиків в процесі здійснення підприємницької дія-
льності, тобто виявлення можливих наслідків підприємницької 
діяльності в ризиковій ситуації; розробка заходів, що не допус-
кають або зменшують втрати від впливу повністю не врахованих 
ризикових чинників. 

Одним з варіантів управління бухгалтерськими ризиками є 
формування системи внутрішнього контролю бухгалтерських 
ризиків, яка складається з елементів:  

1) середовище контролю; 
2) процес оцінки ризиків суб’єкта господарювання; 
3) інформаційні системи; 
4) процедури контролю; 
5) моніторинг заходів контролю. 
При проведенні перевірки бухгалтерських ризиків доцільно 

застосовувати процедури аудиту і прийоми документальної 
ревізії. 

Для постановки ефективної системи внутрішнього контро-
лю і досягнення високого професійного рівня бухгалтера 
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потрібно великі капітальні вкладення і досить тривалий період 
часу, що не завжди можливо. 

Виходячи з цього, ще одним інструментом регулювання 
бухгалтерських ризиків є використання аутсорсинговых послуг. 
Бухгалтерський аутсорсинг може використовуватися 
підприємством як спосіб мінімізації бухгалтерських ризиків в 
частині перерозподілу відповідальності за можливі порушення 
законодавства. 

З 2012 року в Україні визнані МСФЗ, обов’язковий поря-
док застосування яких поширюється для складання фінансової 
звітності та консолідованої фінансової звітності публічними 
акціонерними товариствами, банками, страховиками, а також 
підприємствами, які провадять господарську діяльність за вида-
ми, перелік яких визначається Кабінетом Міністрів України. 
Проте в наявності тенденція до ширшого впровадження МСФЗ 
шляхом наближення українських стандартів до міжнародних. 
МСФЗ 7 «Фінансові інструменти: розкриття інформації» 
встановлює, що разом з фінансовою звітністю підприємства зо-
бов’язані довести до зацікавлених осіб інформацію про характер, 
розмір ризиків і про те, яким чином підприємство управляє цими 
ризиками. Для кожного типу ризику, а в МСФЗ 7 йдеться про 
кредитний ризик, ризик ліквідності та ринковий ризик, 
підприємство повинне вказати (п. 33): 

- вплив ризику і як він виникає; 
- свої цілі, політику та процеси щодо управління ризиком 

та методи, використані для оцінки ризику; 
- будь-які зміни в перших двох пунктах порівняно з 

попереднім періодом. 
Отже, в сучасних економічних умовах при впровадженні 

новацій, здійсненні нетрадиційних дій, посилюється 
підприємницький і бухгалтерський ризики, тому одним з важли-
вих завдань керівництва і бухгалтерської служби треба вміти 
своєчасно і об’єктивно оцінювати ступінь ризиків і управляти 
ними. 
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ЗАПРОВАДЖЕННЯ МСФЗ В УКРАЇНІ ТА ІНШИХ  

КРАЇНАХ СВІТУ 
 

Дискусії з приводу доцільності існування та перспектив ро-
звитку галузевих систем фінансового обліку мають неабияку ак-
туальність для України, де фінансова звітність та вимоги до ве-
дення фінансового обліку є однаковими для супермаркету, про-
мислового, чи аграрного підприємства. Дивно, але прихильники 
такого уніфікованого підходу посилаються на вимоги МСФЗ, при 
цьому зовсім не переймаючись проблемами. 

Нині в системі міжнародних стандартів фінансової звітнос-
ті діють кілька вузькоспеціалізованих стандартів, які в окремих 
професійних виданнях озвучені як галузеві. Зокрема, такими ста-
ндартами визнаються: МСФЗ 4 «Договори страхування»; МСФЗ 
11 «Договори будівельного підряду»; МСФЗ 30 «Розкриття інфо-
рмації банками і фінансовими установами»; МСФЗ 41 «Сільське 
господарство». 

Проте, в згаданих документах, йдеться про специфічний 
облік окремих об'єктів, тоді як галузеві стандарти мають встано-
влювати методичні засади загальної організації бухгалтерського 
обліку на підприємствах окремих галузей. 

Практика запровадження галузевих стандартів обліку у 
сільському господарстві в межах загальнонаціональних стандар-
тів вже визнана в США та в більшості країн. У США існує сис-
тема вузькоспеціалізованих правил для багатьох галузей еконо-
міки. Зближення галузей економіки і формування її ширших сек-
торів може ставити під сумнів можливість застосування спеціалі-
зованого підходу, прийнятого в США. 

Про необхідність окремого регулювання та врахування га-
лузевих особливостей йдеться й у білоруському законі «Про бух-
галтерський облік в республіці Білорусь». Зокрема, у статті 5 
«Державне регулювання бухгалтерського обліку і звітності» за-
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значається, що загальне методологічне керівництво бухгалтерсь-
ким обліком і звітністю в Республіці Білорусь здійснюється орга-
ном державного управління, на який Радою Міністрів Республіки 
Білорусь покладені обов'язки державного регулювання бухгал-
терського обліку і звітності - Міністерством фінансів Республіки 
Білорусь. 

Вивчення системи регулювання бухгалтерського обліку в 
Казахстані також засвідчує наявність державного галузевого рів-
ня регламентації обліку. 

Натомість в Узбекистані розробку і поширення методич-
них рекомендацій галузевого характеру експертами ПРОООН 
планується передати до компетенції професійного співтоварист-
ва. 

Існує необхідність теоретичного обґрунтування запрова-
дження галузевих стандартів обліку та звітності і в Україні. Не-
обхідність запровадження галузевих стандартів обліку у вітчиз-
няну практику особливо важливим є для сільського господарства 
як ключової галузі економіки України в світовому розподілі пра-
ці. Теоретичному обґрунтуванню цього процесу будуть присвя-
чені наші подальші дослідження. 
 
УДК 006.032:657 

Л.С. СТЕЦЮК, м.н.с., 
ННЦ "Інститут аграрної економіки" НААН, м. Київ 

 
РЕЗУЛЬТАТИ ЗАПРОВАДЖЕННЯ МІЖНАРОДНИХ  
СТАНДАРТІВ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ В УКРАЇНІ 

 
В останні роки дуже жваво обговорюється тема щодо за-

провадження в Україні Міжнародних стандартів фінансової звіт-
ності (далі - МСФЗ). Одні науковці та практики вважають, що 
запровадження МСФЗ є чи не найкращим засобом для збільшен-
ня інвестицій в українські підприємства, інші наполягають на 
тому, що це ніяк не покращить інвестиційний клімат, а навпаки 
завдасть підприємствам додаткових проблем та витрат. Але не 
зважаючи на всі «за» та «проти» Верховна Рада України таки 
внесла зміни до закону України «Про бухгалтерський облік та 
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фінансову звітність в Україні», які набрали чинності з 1 січня 
2012 року. Так, відповідно до ст. 121 закону України «Про бухга-
лтерський облік та фінансову звітність в Україні» публічні акціо-
нерні товариства, банки, страховики, а також підприємства, які 
провадять господарську діяльність за видами, перелік яких ви-
значається Кабінетом Міністрів України, складають фінансову 
звітність та консолідовану фінансову звітність за міжнародними 
стандартами [1]. 

Додатково Національним банком України, Міністерством 
фінансів України та Державною службою статистики України 
було видано спільний лист від 07.12.2011 р. про застосування 
міжнародних стандартів фінансової звітності [2], який поклика-
ний уточнити та роз’яснити основні моменти щодо складання та 
подання фінансової звітності за МСФЗ. 

Крім цього, складаючи звітність за МСФЗ, підприємствам 
не слід забувати і національних положень (стандартів) бухгал-
терського обліку, оскільки, звітність, яку вони складають за 
МСФЗ, має відповідати формам, визначеним в П(С)БО. 

Отже, вимоги законодавства приведені у відповідність і 
мають забезпечувати можливість складання звітності за МСФЗ. 
Залишилось найменше, правильно та сумлінно їх виконувати. 

Незважаючи всі ці зміни в законодавстві основна частина 
публічних акціонерних товариств, на чию долю випало першими 
перейти на міжнародні стандарти, і далі ведуть облік за націона-
льними положенням (стандартами) бухгалтерського обліку, хоча 
їх норми не поширюються на підприємства, які відповідно до 
законодавства складають фінансову звітність за МСФЗ. В такій 
ситуації, щоб скласти звітність за МСФЗ підприємства вдаються 
до трансформації. Через трудомісткість трансформаційних про-
цедур та можливість підвищеного ризику виникнення помилок, її 
не можна вважати оптимальним методом складання звітності за 
МСФЗ. Доцільна та виправдана трансформація може бути лише 
при складання першої фінансової звітності за МСФЗ. Інша ж час-
тина публічних акціонерних товариства веде паралельно два, а 
точніше три обліки: за національним стандартами; за міжнарод-
ними стандартами та податковий. 
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Трансформуючи фінансову звітність, чи переходячи на мі-
жнародні стандарти, керівники та бухгалтери підприємств зітк-
нулись не з однією проблемою. Але найбільшою проблемо є, ма-
буть, відсутність кваліфікованих кадрів, які не лише знають 
МСФЗ, але й можуть застосувати їх на практиці, враховуючи не-
узгодженість українського законодавства та, чи не щотижневі, 
зміни в системі оподаткування. 

Загальні правила оцінки та подання інформації у фінансо-
вих звітах, що викладені в міжнародних стандартах, вимагають 
інших підходів до розкриття інформації, ніж ті, до яких звикли 
українські бухгалтери. Міжнародні стандарти передбачають, що 
бухгалтер має не лише виконувати технічну роботу, але й творчо 
підходити до облікового процесу. Але, нажаль, сьогодні твор-
чість окремих бухгалтерів закінчується проставлянням позначки 
у графі звітності «відповідно до міжнародних стандартів». 

Ще однією проблемою для бухгалтерів стало застосуван-
ням професійного судження, яке широко використовується в мі-
жнародній практиці. Від того як бухгалтер буде трактувати ті чи 
інші факти господарської діяльності підприємства, залежатиме в 
кінцевому результаті і фінансова звітність. Бухгалтери, які звик-
ли працювати згідно інструкцій та методичних рекомендацій, не 
мають досвіду щодо використання професійного судження, а в 
сьогоднішніх умовах не готові взяти на себе таку відповідаль-
ність. 

Звичайно, звітність кожного публічного акціонерного то-
вариства буде підтверджена аудитором, який висловить, у біль-
шості випадків, умовно-позитивну думку. Далі вона буде опри-
люднена чітко у порядку, який передбачено Національною комі-
сією з цінних паперів та фондового ринку. І на цьому звітна кам-
панія закінчиться. 

У цій ситуації виникає запитання, чи зможе така звітність 
задовольнити потреби користувачів, в тому числі і потенційних 
інвесторів, чи відповідатиме вона основним якісним характерис-
тикам, які передбачені у Концептуальній основі фінансової звіт-
ності, зокрема, щодо правдивого подання інформації. Адже, для 
того, щоб бути корисною, фінансова інформація повинна не ли-
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ше подавати відповідні явища, - вона повинна також правдиво 
подавати явища, які вона призначена подавати [3]. 

Нажаль, в сьогоднішній ситуації, коли фінансова звітність 
готується лише формально на виконання вимог законодавства, а 
бухгалтер більшу частину свого часу витрачає на оптимізацію 
оподаткування, якість та достовірність фінансової звітності за 
МСФЗ, яку складають українські підприємства, ставиться під 
сумнів. І, по великому рахунку, поки підприємства самі не бу-
дуть зацікавлені у прозорості та достовірності своєї звітності, ні 
П(С)БО, ні МСФЗ не зроблять її такою. 
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Організація управління та обліку на підприємстві сьогодні 

майже неможлива без застосування інформаційних технологій. 
Адже в умовах автоматизованої обробки даних бухгалтерського 
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обліку облікова інформація використовується значно ширше, ніж 
при ручній обробці даних. 

З кожним роком на вітчизняному ринку зростає кількість 
програмних комплексів різної спрямованості та компаній, які ро-
зробляють та впроваджують їх у практику підприємств. 

Тому постає питання про застосування автоматизованих 
інтегрованих систем обліку та розподілених систем обробки да-
них, що дозволить комплексно вирішувати задачі не лише з облі-
ку, але й з контролю, аудиту та аналізу. За допомогою таких сис-
тем можна здійснювати оцінку фактичного стану підприємства, а 
також прогнозувати та моделювати управлінські рішення. Адже 
використання засобів автоматизації дозволяє практично повністю 
вирішити проблему точності та оперативності інформації. 

Дослідження питань комп’ютерних систем бухгалтерсько-
го обліку, ефективність їх впровадження на підприємстві знайш-
ли своє відображення у працях таких науковців, як Ф.Ф. Бути-
нець, С.В. Івахненков, Т.В. Давидюк, В.М. Антонова, В.Ф. Сит-
ник, В.Д. Шквір, Г.К. Яловий та ін. 

Інформаційні операції облікового процесу поділяються на 
дві нерозривні стадії, тобто і первинний облік, і систематизація й 
узагальнення даних первинного обліку. Контрольно-
організаційні, у свою чергу, тісно пов’язані з контролем і вико-
ристанням інформації, отриманої в результаті виконання опера-
цій. 

При введенні автоматизованого обліку бухгалтерська слу-
жба швидко може обробляти потрібну інформацію та одержувати 
проміжні результати діяльності, необхідні для потреб управлін-
ня. 

Тому на сучасному етапі ведення бухгалтерського обліку у 
вітчизняних підприємствах все частіше використовуються 
комп’ютерні програми, адже це не лише зручно, а й ефективно. 
Але водночас програма, яка є «помічником» бухгалтера, на сьо-
годні стала об’єктом дискусій про відображення такого активу в 
обліку. Тому ця проблема є досить актуальною, а також потребує 
вивчення  та аналізу. 
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Відсутність матеріальної форми стала мотивацією для 
практиків вважати комп’ютерну програму у бухгалтерському 
обліку нематеріальним активом. Але у податковому обліку цей 
об’єкт обліковують у складі основних фондів. 

Відповідно до Міжнародного стандарту бухгалтерського 
обліку 38 «Нематеріальні активи» у випадку, якщо комп’ютерне 
програмне забезпечення для верстата, який управляється 
комп’ютером і не може функціонувати без цього конкретного 
комп’ютерного забезпечення, є невіддільною частиною 
пов’язаного з ним апаратного забезпечення, його розглядають як 
основний засіб. Якщо програмне забезпечення не є невіддільною 
частиною пов’язаного з ним апаратного забезпечення, то його 
розглядають як нематеріальний актив [1, С. 474]. 

У Російській Федерації опис об’єктного складу нематеріа-
льних активів міститься у Положенні бухгалтерського обліку 
«Облік нематеріальних активів», затверджене наказом Мініс-
терства фінансів Російської Федерації від 27.12.2007 року № 
153-н, в якому об’єкти обліку названо аналогічно МСБО 38. Але 
одиницею обліку є «сукупність прав, які виникають з патенту, 
свідоцтва, договору про відчуження виключного права на ре-
зультат інтелектуальної діяльності…» [2]. Тобто у Російській 
Федерації тільки володіння виключними майновими правами на 
комп’ютерну програму дозволяє витрати на їх придбання відо-
бразити у складі нематеріальних активів у бухгалтерському об-
ліку. А витрати на придбання невиключних прав на програмне 
забезпечення у свою чергу визнаються іншими витратами. 

Слід зазначити, що у Російській Федерації примірник 
комп’ютерної програми називається «річчю», тому витрати на її 
придбання відображаються на рахунку бухгалтерського обліку 
«Витрати майбутніх періодів». 

У Республіці Казахстан відповідно до Методичних реко-
мендацій щодо застосування міжнародного стандарту бухгал-
терського обліку 38 «Нематеріальні активи», рекомендованих 
для застосування Експертною Радою Міністерства фінансів Ре-
спубліки Казахстан з питань бухгалтерського обліку та аудиту 
згідно з Протоколом від 23.03.2005 року № 2 [3], об’єктом облі-
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ку нематеріальних активів визнаються «майнові права як на 
комп’ютерну програму, так і на її примірник». 

В Україні ж об’єктом бухгалтерського обліку нематеріа-
льних активів відповідно до Положення (стандарту) бухгалтер-
ського обліку 8 «Нематеріальні активи», затвердженого наказом 
Міністерства фінансів України від 18.10.1999 року №242 [4] є 
«права (авторське право, право на торгову марку, право на ви-
нахід тощо) і права користування природними ресурсами та 
майном». Тобто це як виключні, так і невиключні права. 

Проаналізувавши вітчизняний та зарубіжний досвід, мож-
на стверджувати, що використовуючи комп’ютерну програму  
та одночасно отримуючи вигоди від володіння правом на неї, 
суб’єкт підприємницької діяльності використовує нематеріаль-
ний актив, об’єктом обліку якого є право. Тому для власника 
примірника комп’ютерної програми інтерес становить сама 
програма, як засіб для обробки та аналізу облікової інформації, 
а не майнове право. 

Результатами дискусій є наступні висновки: примірник 
комп’ютерної програми не може бути визнаний нематеріальним 
активом, адже він не є правом, тобто об’єктом обліку відповід-
но до П(С)БО 8 «Нематеріальні активи» [5, С.78; 6, С.47; 7, С.33; 
8, С.45; 9, С. 127; 10, С. 45]. 

Постає питання, у складі яких активів відображати даний 
об’єкт. До складу об’єктів основних засобів віднести не вихо-
дить, так як основні засоби є матеріальними ресурсами підпри-
ємства. До складу запасів також, адже комп’ютерна програма не 
є споживаним фізичним активом, а тому не призначена для про-
дажу. Строк використання програми також може бути значно 
довшим за 12 місяців. 

Таким чином, дане питання залишається досить актуаль-
ним на сьогодні і потребує подальшого дослідження. Адже при-
мірник комп’ютерної програми можна розглянути і як матеріаль-
ний актив, якщо про неї йдеться не як про ідею, що набула фор-
ми. Тим більше, що в Російській Федерації примірник 
комп’ютерної програми називають «річчю». 
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Введення автоматизованого обліку дозволить підвищити 
продуктивність праці бухгалтерів, більш досконало і швидко об-
робляти необхідні масиви інформації і приймати рішення, які 
стосуються діяльності господарства. Але необґрунтоване впрова-
дження комп’ютерних систем бухгалтерського обліку може ви-
явитися не лише малоефективним, а й збитковим. Причиною 
цього може бути неправильно підібраний склад програмного за-
безпечення та невірно сформована структура облікового апарату. 
Тому підприємству необхідно визначати структуру 
комп’ютерних систем бухгалтерського обліку та послідовність 
впровадження її в практику роботи облікової служби. 
 

Список використаних джерел 
1. Міжнародний стандарт бухгалтерського обліку 38 «Нематеріальні 

активи» // Міжнародні стандарти фінансової звітності станом на 31 
березня 2004 року. У 2-х частинах. – Ч. 2. – С. 474. 

2. Положення бухгалтерського обліку «Облік нематеріальних акти-
вів», затверджене наказом Міністерства фінансів Російської Феде-
рації від 27.12.2007 року № 153-н. 

3. Методичні рекомендації щодо застосування міжнародного станда-
рту бухгалтерського обліку 38 «Нематеріальні активи», рекомен-
довані для застосування Експертною Радою Міністерства фінансів 
Республіки Казахстан з питань бухгалтерського обліку та аудиту 
згідно з Протоколом від 23 березня 2005 року № 2. 

4. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 8 «Нематеріальні 
активи», затверджений наказом Міністерства фінансів України від 
18.10.1999 року № 242. 

5. Нематеріальні активи: правові та облікові аспекти: Збірник систе-
матизованого законодавства. – 2009. – Вип. 6. – С. 78. 

6. Голошевич І. Комп’ютерна програма: нематеріальна сутність облі-
ку // Бухгалтерія. – 2009. – № 16. – С. 47 – 50. 

7. Голошевич І. Комп’ютерна програма: нетрадиційний погляд на 
облік // Бухгалтерія. – 2009. – № 44. – С. 31 – 34. 

8. Івахненков С.В. Інформаційні технології в організації бухгалтерсь-
кого обліку та аудиту: Навч. посіб. – 3-тє вид. – К.: Знання, 2006. – 
350 с. 

9. Редько Н.С., Редько М.М. Інформаційні системи і технології в облі-
ку. Навчально-методичний посібник. – НМЦ. – 2003. – 204 с. 

10. Солодченко І. Історія матеріальності комп’ютерних програм // Бу-
хгалтерія. 2005. – № 49. – С. 45 – 46. 



 204

УДК 657:336.14 
В.М. ХОМКА, к.е.н, в.о. доцента, 

кафедра бухгалтерського обліку і аудиту, 
Львівський національний аграрний університет 

 

Г.В. БРИК, к.е.н, ст. викладач, 
кафедра бухгалтерського обліку і аудиту, 

Львівський національний аграрний університет 
 

НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО 
ОБЛІКУ В БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВАХ 

 
В Україні триває процес реформування бухгалтерського ві-

дповідно до міжнародних стандартів. Модернізація системи об-
ліку і звітності в приватному секторі суттєво випереджає анало-
гічні процеси у державному секторі. Так, у приватному секторі 
розроблено 34 національні (положення) стандарти бухгалтерсь-
кого обліку та низку інших інструктивних матеріалів, які дозво-
ляють наближувати облік діяльності суб’єктів господарювання 
до вимог міжнародного законодавства. 

В бюджетній сфері процеси реформування бухгалтерського 
обліку і фінансової звітності відбуваються значно повільнішими 
темпами. Облікова система в державному секторі не відповідає 
сучасним потребам щодо прозорості інформації про державні 
фінанси для зовнішніх користувачів, не забезпечує в достатній 
мірі процеси прийняття рішень у системі державного управління 
та місцевого самоврядування, не є придатною для оцінювання 
ефективності діяльності в бюджетній сфері. 

В Україні основні напрямки та положення реформування 
обліку в бюджетній сфері відповідно до сучасних вимог законо-
давчо закріплені Постановою Кабінету Міністрів України “Про 
затвердження стратегії модернізації системи бухгалтерського 
обліку в державному секторі на 2007-2015 роки ” від 16 січня 
2007 року № 34 [2]. При цьому варто зазначити, що реалізації 
зазначених заходів відбувається дуже повільно або й взагалі іс-
нує лише на папері.  
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Відповідно до даного документу можна визначити такі ос-
новні напрями модернізації обліку: 

- удосконалення системи бухгалтерського обліку; 
- удосконалення системи фінансової звітності та звітності 

про виконання бюджетів;  
- створення уніфікованої організаційної та інформаційної 

облікової системи.  
Одним з її ключових напрямків реалізації зазначених захо-

дів є удосконалення системи бухгалтерського обліку в держав-
ному секторі через розроблення національних положень (станда-
ртів) бухгалтерського обліку на основі міжнародних. Відповідно 
до Стратегії модернізації системи бухгалтерського обліку в дер-
жавному секторі пропонується розробити та затвердити 24 наці-
ональні положення (стандарти) бухгалтерського обліку в бюдже-
тних установах. Розробка положень (стандартів) бухгалтерського 
обліку в бюджетних установах здійснюється Державним казна-
чейством України та Міністерством фінансів. На сьогодні прийн-
ято 19 національних положень (стандартів) бухгалтерського об-
ліку для державного сектора, з яких 4 регулюють питання фінан-
сової звітності (101 «Подання фінансової звітності», 102 "Консо-
лідована фінансова звітність", 103 "Фінансова звітність за сегме-
нтами", 105 «Фінансова звітність в умовах гіперінфляції»), а ре-
шта 15 - питання бухгалтерського обліку (121 «Основні засоби», 
122 «Нематеріальні активи», 123 «Запаси», 124 "Доходи", 125 
"Зміни облікових оцінок та виправлення помилок", 126 "Оренда", 
127 "Зменшення корисності активів", 128 "Забезпечення, непе-
редбачені зобов'язання та непередбачені активи", 129 "Інвести-
ційна нерухомість", 130 «Вплив змін валютних курсів», 131 «Бу-
дівельні контракти», 132 «Виплати працівникам», 133 «Фінансові 
інвестиції», 134 «Фінансові інструменти», 135 «Витрати») [4]. 
Введення в дію прийнятих стандартів перенесено з 2013 на 2015 
рік. 

У процесі реформування бухгалтерського обліку особлива 
увага приділяється також питанню створення та запровадження 
єдиного плану рахунків бухгалтерського обліку в бюджетних 
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установах. Сьогодні в державному секторі використовують два 
плани рахунків:  

- план рахунків бухгалтерського обліку для виконання 
державного та місцевих бюджетів, який ґрунтується на касовому 
методі обліку, передбаченому Бюджетним кодексом, і викорис-
товується Державним казначейством України; 

- план рахунків бухгалтерського обліку бюджетних уста-
нов, який історично ґрунтується на методі повного обліку на ос-
нові принципу нарахування і застосовується всіма розпорядни-
ками бюджетних коштів. 

Єдиний план рахунків повинен бути гармонізований із бю-
джетною класифікацією, будуватися на методі нарахування і за-
безпечувати формування національних рахунків. Застосування 
єдиного плану рахунків у державному секторі забезпечить відк-
ритість облікових процесів, прозору консолідацію інформації. 

Не менш важливу роль в процесі реформування організа-
ційної системи бухгалтерського обліку в державному секторі за-
ймає створення інституту державних бухгалтерів, що сприятиме 
чіткому розподілу повноважень і відповідальності між учасникам 
бюджетного процесу, а також посилення державного фінансово-
го контролю за використанням бюджетних коштів. 

У реформуванні бухгалтерського обліку важливим методи-
чним підходом є використання управлінського обліку, який за-
безпечить адаптацію обліку до сучасних умов господарювання 
установ і посилення контролю за ефективністю використання 
бюджетних коштів [3]. Належна організація управлінського облі-
ку в бюджетних установах дозволить отримувати інформацію 
про доходи і видатки за центрами виникнення і відповідальності, 
а також калькулювати собівартість нематеріальних послуг бю-
джетної сфери. 

Формування ефективної системи бухгалтерського обліку в 
бюджетних установах як основного елемента управління немож-
ливе без належного рівня організації облікової політики. При ви-
значенні сфери дії облікової політики потрібно враховувати такі 
чинники: рівень бюджету, з якого здійснюється фінансове забез-
печення відповідної бюджетної установи (державний, місцевий); 
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рівень бюджетної установи як розпорядника коштів; галузева 
належність бюджетної установи; рівень фінансового і матеріаль-
ного забезпечення бюджетної установи; кількість працюючих; 
обсяги і вид діяльності; ступінь автоматизації облікового проце-
су. Таким чином, облікова політика як елемент управління уста-
новою, дає змогу керівництву приймати більш раціональні рі-
шення, аналізувати роботу бюджетної установи, здійснювати і 
контролювати цільове використання засобів відповідно до за-
твердженого кошторису. 

Суттєвого удосконалення потребує і меморіально-ордерна 
форма обліку, яка застосовується в бюджетних установах [1]. 
Використання меморіально-ордерної форми через свою трудомі-
сткість веде до додаткових вибірок інформації та її перегрупу-
вання при складанні звітності.  

В сучасних умовах господарювання удосконалення техно-
логії збору та опрацювання економічної інформації можливе за 
умови автоматизації облікових процесів. Використання ручної та 
частково автоматизованої форми не дозволяє бюджетній установі 
своєчасно та оперативно отримувати необхідну інформацію для 
прийняття ефективних управлінських рішень. Підвищення опе-
ративності облікових даних та посилення контролю за цільовим 
витрачанням бюджетних коштів можливе лише за комплексної 
автоматизації облікових процесів. При комп’ютеризації бухгал-
терського обліку суттєвий акцент необхідно робити також на 
уніфікації програмного забезпечення, що використовується 
суб’єктами державного сектору управління, з метою забезпечен-
ня зв’язку між інформаційними базами даних Міністерства фі-
нансів України, Державним казначейством України та інформа-
ційними системами суб’єктів обліку державного сектора . 

Реформа бухгалтерського обліку неможлива без серйозних 
коректив у законодавстві, насамперед у податковому й цивільно-
му, тобто реформування системи обліку повинне здійснюватися в 
комплексі з відповідними змінами в суміжних галузях законодав-
ства.  

Отже, для модернізації системи обліку в державному сек-
торі є необхідним формування єдиної нормативно-правової бази, 
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адаптованої до міжнародних норм та вимог, удосконалення ме-
тодології обліку та складання звітності, запровадження інформа-
ційних технологій. Вище зазначені напрями удосконалення облі-
ку в бюджетних установах дозволять забезпечити реальність 
планових показників бюджету та їх виконання, визначити основ-
ні напрями бюджетного фінансування, забезпечити ефективне 
використання фінансових ресурсів та збереження коштів загаль-
ного та спеціального фондів. 
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МІЖНАРОДНІ СТАНДАРТИ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ 
ЯК СКЛАДОВА СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ У 

СУЧАСНІЙ ЕКОНОМІЦІ 
 

В умовах глобалізації інтеграція вітчизняних підприємств у 
світову спільноту потребує адекватних інструментів управління, 
які дозволяють вести бізнес з урахуванням зарубіжних тенденцій 
у сфері стратегічних планів розвитку та оперативного менеджме-
нту. 



 209

У цілях формування інформаційного забезпечення страте-
гічного управління підприємствами та для прийняття ефективних 
управлінських рішень потенційними інвесторами виникає необ-
хідність реформування (уточнення, доповнення) існуючої систе-
ми бухгалтерського обліку.  

Реалізація західних управлінських технологій на українсь-
ких підприємствах можлива за умови побудови аналогічної до 
міжнародних стандартів облікової системи. Досвід інших країн 
показав, що для застосування міжнародних стандартів фінансової 
звітності (МСФЗ) у національні необхідна їх адаптація.  

Досвід застосування міжнародних стандартів складання 
фінансової звітності фундаментально досліджували такі вчені: 
Голов С.Ф. [1], Костюченко В.М. [2], та інші. Але, той факт що 
все розвивається та змінюється у ринковому середовищі підтвер-
джує необхідність постійного дослідження та вирішення питань 
удосконалення облікової системи як джерела інформації для 
прийняття управлінських рішень. 

Виходячи зі світової практики, повний перехід вітчизняно-
го обліку на МСФЗ, на думку автора, неможливий. Але, їх вико-
ристання необхідно для проведення реформ та у процесі розроб-
ки концепції національного бухгалтерського обліку з метою 
створення потрібного співставлення бухгалтерської інформації, 
яка формується вітчизняними та іноземними компаніями.  

Використання МСФЗ також необхідно тому що: 
по-перше, формування звітності у відповідності до МСФЗ є 

можливістю входу у міжнародний ринок капіталу та отримання 
довіри від іноземних інвесторів з метою залучення фінансових 
ресурсів, тільки у випадку спроможності відслідковувати ними 
процес використання наданого капіталу; 

по-друге, міжнародна практика показує, що звітність, сфо-
рмована згідно МСФЗ, відрізняється високою інформативністю 
та корисністю для користувачів, цінні папери підприємств що її 
складають котируються на фондових біржах; 

по-третє, використання МСФЗ дозволяє значно скоротити 
час і ресурси при розробці національних правил складання звіт-
ності або взагалі їх замінити, вони являють собою зібраний най-
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кращій досвід функціонування облікових систем багатьох розви-
нених країн. 

Недоліками міжнародних стандартів є неврахування ними 
особливих умов господарювання для малих та різногалузевих 
підприємств (особливості обліку у сільськогосподарській, буді-
вельної галузі тощо). Також, проблемою впровадження МСФЗ є 
фінансування усіх витрат з їх застосування (навчання персоналу, 
витрати на залучення консультантів з розробки облікової політи-
ки згідно МСФЗ тощо), це означає що застосування міжнародних 
стандартів являється привілеєм тільки великих підприємств, для 
середніх та малих компаній неможливо. Отже, це призвело до 
низької обізнаності бухгалтерів про міжнародні стандарти та не-
розуміння їх переваг.  

Сьогодні багато країн світу сприймають МСФЗ як закон 
для оновлення своєї інфраструктури та наближення її до найкра-
щої світової практики, також національні стандарти обліку захід-
них держав, які відповідають міжнародним стандартам, приведе-
ні у відповідність із загальними концептуальними основами і 
принципами[3]. 

Впровадження міжнародних стандартів фінансової звітнос-
ті на підприємствах України проходить недуже вдало, що 
пов’язано перш за все з впливом фінансової кризи яка спричини-
ла нестачу фінансування таких реформ підприємствами. Також, 
постійні зміни у податковому законодавстві відволікають від 
приділення уваги ознайомленню з МСФЗ, податковий тягар знов 
перемагає перспективний розвиток бухгалтерського обліку.  

Ковальов В.В. [4] розглядає облік як загальну функцію ме-
неджменту та представляє його місце в безкінечно повторювано-
му управлінському циклі інших функцій системи управління 
(рис.1).  

 
Рис. 1. Взаємозв’язок загальних функцій управління 
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Облікова функція «облік» означає введення у систему 
управління специфічної підсистеми, в рамках якої організовуєть-
ся фіксація результатів поточного виконання планових завдань. 
Облікові дані, які накопичуються у системі бухгалтерського об-
ліку знаходять своє застосування у поточному управління, що 
стосується генерованих у цій системі звітних даних то вони ма-
ють значимість як правило для прийняття рішень тактичного та 
стратегічного характеру.  

Тактичні управлінські рішення впливають на окрему час-
тину діяльності, є короткостроковими, спрямовані на досягнення 
однієї конкретної мети, приймаються на базі точної, достовірної 
інформації та носять регулярний характер. На відміну від такти-
чних, стратегічні рішення діють тривалий час, впливають на всі 
види діяльності підприємства спрямовуються на вирішення декі-
лькох завдань та формуються з різним ступенем точності інфор-
мації, приймаються тільки при потребі змін перспективних на-
прямів розвитку бізнесу. Виходячи з цього виявляється що у за-
лежності від виду управлінських рішень необхідно відповідне 
інформаційне забезпечення. Тобто, формування інформаційного 
потоку, який формується у системі обліку залежить від потреб 
користувачів. 

Останнього часу у теоретичних та практичних досліджен-
нях відслідковується підвищення інтересу до стратегічного 
управління підприємствами. Використання у вітчизняному облі-
ку міжнародних стандартів складання фінансової звітності має 
стати інструментом реалізації довгострокових цілей із залучення 
іноземних інвестицій та розвитку зовнішньоекономічних зв’язків 
побудованих на достовірній інформації. 

Отже, одним з важливих факторів удосконалення облікової 
системи України є процес впровадження міжнародних стандартів 
фінансової звітності. Для його ефективної реалізації необхідно 
освоєння концепції і змісту МСФЗ всіма користувачами, як з фі-
нансовим інтересом так й без нього. Поняття сутності міжнарод-
них стандартів дасть змогу застосовувати їх у вітчизняній прак-
тиці з більшим економічним та фінансовим ефектом. 
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ПРОБЛЕМИ ОБЛІКУ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО КАПІТАЛУ 

 
Розвиток світової економіки, посилення ролі 

інтелектуальних та інформаційних ресурсів для виробництва 
конкурентоздатної продукції призвели до виникнення досить 
важливих фінансових проблем. А саме слід відповідним чином 
відображувати в обліку та звітності об’єкти інтелектуальної 
власності та встановити порядок їх оцінки. 

Значний внесок у вирішення теоретичних і практичних пи-
тань з бухгалтерського обліку нематеріальних активів зробили 
відомі вітчизняні та зарубіжні вчені: Д.Андриссен, В.Астахов, 
І.О. Бланк, В.Бочаров, Е.Божко, О.Бутнік-Сіверський, 
О.Гавриленко, Л.Едвінсон, Р.Каплан, А.Клименко, С. Легенчук, 
Д.Нортон, О.Олексик,  В.Ф. Палій, Р.Рейлі, І.Рєпіна, П.Саліван, 
О.Святоцький, В.Тесаков, Р.Тиссен, Г. Уманців, Г.Цибульов, 
Р.Швайс та інші. Але у працях вчених не достатньо досліджена 
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методика обліку, оцінки нематеріальних активів і потребують 
більш глибокого дослідження. 

Відповідно до МСБО 38 "Нематеріальні активи" та П(С)БО 
8 "Нематеріальні активи" нематеріальні активи - це активи, що не 
мають матеріальної форми, можуть бути ідентифіковані та утри-
муватися підприємством з метою використання протягом періоду 
більше одного року (або одного операційного циклу, якщо він 
перевищує один рік) для виробництва, торгівлі, в адміністратив-
них цілях чи для надання в оренду іншим особам.  

Для відображення в обліку права власності на будь - який 
об’єкт нематеріальних активів у підприємства має бути докумен-
тальне підтвердження (патент, ліцензія, свідоцтво, сертифікат 
тощо) такого права. Складовою нематеріальних активів 
підприємства є об’єкти інтелектуальної власності, що отримали 
юридичний статус. Підприємство зобов’язане вміти проводити 
оцінку їх вартості та прогнозувати можливість отримання в май-
бутньому доходу від використання у своїй господарській 
діяльності. 

На сьогодні існує значна кількість публікацій щодо уточ-
нення складу нематеріальних активів, а саме стосовно взяття на 
облік інтелектуального капіталу. 

С.Ф. Легенчук вважає інтелектуальний капітал сукупністю 
наявних на підприємстві інтелектуальних активів, за допомогою 
яких підприємство отримує конкурентні переваги на ринку. Та-
кож автор стверджує, що в бухгалтерському обліку не можна 
чітко розмежовувати поняття "нематеріальні активи" та 
"інтелектуальний капітал" та що об’єкт інтелектуальної власності 
на балансі підприємства свідчить про наявність інтелектуального 
капіталу [4]. Але, це не так. Патенти (ліцензії) можуть бути 
придбані, однак не для подальшого розвитку власного виробниц-
тва, а для запобігання конкуренції.  

Визначити і оцінити величину інтелектуального капіталу 
можна через гудвіл. Але спочатку слід зазначити, що 
інтелектуальний капітал - це новий вид активів підприємства, що 
відноситься до нематеріальних активів; різниця в тому, що він 
швидко змінюється і створює конкурентні переваги. Так як 
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гудвіл – це різниця між ринковою вартістю компанії і балансо-
вою вартістю її чистих активів, то величина гудвілу залежить від 
оцінки матеріальних активів і зобов’язань. На сьогодні ділова 
репутація активно вводиться в обіг підприємств і 
використовується для покращення фінансового стану. Деякі ав-
тори визначають її як майновий об’єкт. Визнання таких об’єктів 
активом дає змогу бухгалтеру проводити оцінку, спираючись на 
початкову вартість. Але ділова репутація не може самостійно 
реалізуватися, а отже не є майновим об’єктом. Виходячи з цього, 
гудвіл є капіталом, який існує як окрема економічна одиниця і 
може існувати тільки із підприємством, без можливості вилучен-
ня. 

А тому даний об’єкт може належати до основного капіталу 
у вигляді додаткового інтелектуального капіталу ( рахунок 42 
"Додатковий капітал") як основне майно - без можливості 
амортизації.  

Придбаний за грошові кошти чи їх еквіваленти 
нематеріальний актив відображається в балансі, якщо існує 
ймовірність одержання майбутніх економічних вигод, пов’язаних 
з його використанням, та його вартість може бути достовірно ви-
значена. 

Незважаючи на розкриття інформації щодо об’єктів 
нематеріальних активів, інтелектуальної власності в літературі, 
більшість фахівців фінансових служб підприємств недооцінюють 
значення окремих об’єктів цієї категорії та не вміють 
відображувати нематеріальні активи, зокрема інтелектуальну 
власність, в балансі підприємства.  

О.Бутнік-Сіверський, О.Гавриленко пропонують процеду-
ру оцінки об’єктів інтелектуальної власності здійснювати в шість 
етапів:  

1) визначення завдання; 
2) складання плану оцінки; 
3) збирання та перевірка інформації; 
4) застосування доречних підходів до оцінки; 
5) узгодження; 
6) складання звіту про результат оцінки вартості. 
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Кожний з етапів має особливості, що визначаються умова-
ми використання об’єкта та цілями проведення оцінки [3]. 

Проблемною є оцінка об’єктів нематеріальних активів, що 
створені працівниками підприємства самостійно. Унікальні 
об’єкти нематеріальних активів часто не враховуються у балансі, 
або їх облікова вартість значно нижча від ринкової. Це призво-
дить до заниження майнового стану підприємства. Причиною 
такої ситуації є відсутність стандартів оцінки вартості 
нематеріальних активів.  

Вирішити в нашій країні проблему визначення вартості 
об’єктів інтелектуальної власності можна після прийняття 
національного стандарту оцінки нематеріальних об’єктів. Слід 
зазначити, що постановою Кабінету Міністрів України 
10.09.2003 р. № 1440 затверджено національний стандарт № 1 
"Загальні засади оцінки майна і майнових прав", який дає змогу 
оцінити матеріальні об’єкти та ефективно використати їх на 
підприємстві. Однак з метою раціонального управління 
підприємством будь - якої форми власності оптимальним залу-
ченням до виробничого процесу є не тільки нематеріальних 
активів, а й інтелектуального капіталу, вагомою складовою якого 
є інтелектуальна власність підприємства. 

Актуальним залишається вирішення проблеми оцінки та ви-
мірювання інтелектуального капіталу в системі обліку підпри-
ємств. Бухгалтерський облік не може надати точної інформації 
про нематеріальні складові інтелектуального капіталу. У зв’язку 
з цим існує значна різниця між бухгалтерською оцінкою вартості 
підприємства та її ринковою вартістю. Тому вибір і обґрунтуван-
ня методів оцінки нематеріальних активів з метою обліку є важ-
ливим методологічним питанням.  
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АНАЛІЗ СТАНУ ВПРОВАДЖЕННЯ МІЖНАРОДНИХ 
СТАНДАРТІВ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ В УКРАЇНІ 

 
Впровадження міжнародних стандартів фінансової звітнос-

ті в Україні розпочалося із затвердження постановою Кабінету 
Міністрів України від 28.10.1998 р. №1706 "Програми реформу-
вання системи бухгалтерського обліку із застосуванням міжна-
родних стандартів" (далі – Програма) [1], основними завданнями 
якої стало: 

§ створення системи національних положень (стандартів) 
бухгалтерського обліку і звітності, яка забезпечить потрібною 
інформацією користувачів, передусім інвесторів; 
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§ забезпечення зв’язку реформування бухгалтерського 
обліку з основними тенденціями гармонізації стандартів на між-
народному рівні та станом економічно-правового середовища і 
ринкових відносин в Україні; 

§ надання методичної допомоги у впровадженні та вико-
ристанні реформованої моделі бухгалтерського обліку. 

Наступним кроком стало ухвалення розпорядженням Кабі-
нету Міністрів України від 24.10.2007 р. № 911-р Стратегії засто-
сування Міжнародних стандартів фінансової звітності в Україні 
(далі – Стратегія) [2], метою якої є удосконалення системи бух-
галтерського обліку та фінансової звітності в Україні з урахуван-
ням вимог міжнародних стандартів та законодавства Європейсь-
кого Союзу. Для реалізації цієї мети визначені наступні завдання 
Стратегії:  

§ створення законодавчих та організаційних передумов до 
запровадження міжнародних стандартів для складення 
суб’єктами господарювання фінансової звітності;  

§ адаптація до міжнародних стандартів національної нор-
мативно-правової бази з питань бухгалтерського обліку шляхом 
внесення змін та розроблення і затвердження нових національних 
положень (стандартів) бухгалтерського обліку для суб’єктів гос-
подарювання, які не застосовують міжнародні стандарти, а також 
затвердження положень бухгалтерського обліку господарських 
операцій, що не відображені у міжнародних стандартах;  

§ удосконалення методології бухгалтерського обліку для 
суб’єктів малого підприємництва;  

§ удосконалення державного регулювання у сфері бухгал-
терського обліку.  

При цьому, аналіз стану впровадження МСФЗ в Україні 
свідчить про невиконання у встановлені строки в повному обсязі 
завдань Програми та заходів, передбачених Стратегією (табл. 1). 
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Таблиця 1 
Аналіз реалізації Стратегії застосування Міжнародних 

стандартів фінансової звітності в Україні 
Найменування заходу Строк ви-

конання 
Аналіз 

виконання 
1. Підготовка пропозицій щодо внесення змін до За-
кону України “Про бухгалтерський облік та фінансо-
ву звітність в Україні” щодо порядку застосування 
міжнародних стандартів  

IV квартал 
2007 р. виконано 

2. Здійснення офіційного перекладу міжнародних 
стандартів  

IV квартал  
2007 р. – 
2008 р. 

виконано 

3. Офіційне оприлюднення міжнародних стандартів з 
метою сприяння створенню умов вільного доступу до 
них суб’єктів господарювання  

2008 – 
2009 роки виконано 

4. Формування інформаційно-аналітичної бази з пи-
тань застосування міжнародних стандартів з метою 
вільного доступу суб’єктів господарювання до навча-
льних матеріалів, наукових статей, інформації про 
практичне їх застосування, зокрема заснування та 
випуск спеціального видання  

2008 – 
2010 роки частково 

5. Підвищення кваліфікації бухгалтерів та забезпе-
чення високого рівня спеціалістів з бухгалтерського 
обліку суб’єктів господарювання, які складають фі-
нансову звітність за міжнародними стандартами  

2008 – 
2010  роки 

не викона-
но 

6. Проведення щорічних міжнародних науково-
практичних конференцій з проблемних питань щодо 
запровадження і застосування міжнародних стандар-
тів  

2008 – 
2010  роки частково 

7. Узагальнення досвіду застосування міжнародних 
стандартів в Європейському Союзі та в країнах з пе-
рехідною економікою  

IV квартал  
2007 р. – 
2008 р. 

не викона-
но 

8. Розроблення організаційно-методологічних підхо-
дів до встановлення порядку надання відповідно до 
законодавства фінансової звітності в електронному 
вигляді підприємствами користувачам, зокрема орга-
нам державної статистики  

2008 – 
2010  роки 

не викона-
но  
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Продовження таблиці 1 
9. Удосконалення національних положень (стандар-
тів) бухгалтерського обліку у зв’язку з прийняттям 
нових та внесення змін до чинних міжнародних стан-
дартів  

IV квартал  
2007 – 

2010 роки  
частково 

10. Прийняття положень бухгалтерського обліку гос-
подарських операцій, що не відображені в міжнарод-
них стандартах  

IV квартал 
2007 р. – 
2010 р. 

не викона-
но 

11. Розроблення методичного забезпечення для засто-
сування національних положень (стандартів) бухгал-
терського обліку  

IV квартал  
2007 р. – 
2010 р. 

частково 

12. Забезпечення Мінфіном співробітництва з Радою 
міжнародних стандартів фінансової звітності щодо 
запровадження в Україні міжнародних стандартів  

IV квартал 
2007 р. – 
2010 р. 

частково 

13. Підготовка пропозицій до законодавства з питань 
бухгалтерського обліку щодо забезпечення ведення 
бухгалтерського обліку на єдиних методологічних 
засадах усіма суб’єктами господарювання шляхом 
застосування єдиного плану рахунків та визначення 
загальної номенклатури статей фінансової звітності та 
порядку їх групування з наданням права суб’єктам 
господарювання формувати фінансову звітність вихо-
дячи з особливостей господарської діяльності та мак-
симального розкриття інформації  

2008 – 
2009  роки частково 

14. Підготовка пропозицій до законодавства з питань 
бухгалтерського обліку щодо спрощення процедури 
ведення бухгалтерського обліку і форм фінансової 
звітності для окремої категорії суб’єктів малого підп-
риємництва, зокрема надання права таким суб’єктам 
застосовувати форму обліку, яка не передбачає засто-
сування подвійного запису; встановлення спрощеного 
порядку бухгалтерського обліку в малих підприємст-
вах без застосування подвійного запису  

2008 – 
2010 роки частково 

15. Адаптація до міжнародних стандартів національ-
ної нормативно-правової бази з питань бухгалтерсь-
кого обліку для малого бізнесу шляхом затвердження 
відповідних національних П(С)БО із спрощеним по-
рядком обліку активів, зобов’язань, власного капіталу 
та розрахунком фінансових результатів  

2008 – 
2010 роки 

не викона-
но 
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Наведене вище свідчить про відсутність комплексного під-
ходу та низький рівень організаційно-методичного забезпечення 
процесу запровадження МСФЗ в Україні і вимагає розробку 
більш дієвих заходів щодо реформування бухгалтерського обліку 
та належний контроль за їх виконанням. 
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РІВНІ РЕАЛІЗАЦІЇ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ 
 

Встановлення нормативних меж, в яких здійснюється ве-
дення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності, 
їх закріплення у законодавчих документах є проявом облікової 
політики  певного рівня в сфері бухгалтерського обліку. На фоні 
стандартизації обліку створилась міжнародна стандартизація, що 
має наближені риси політики обліку. 

Політику бухгалтерського обліку слід розуміти як сферу 
діяльності державних органів (наприклад, Управління 
методології бухгалтерського обліку при Міністерстві фінансів 
України) або інститутів, утворених через державні та міжнародні 
об’єднання бухгалтерів, і направлені на нормалізацію чи 
стандартизацію бухгалтерського обліку. Політика обліку 
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випливає з рівня визначення норм у правовому врегулюванні 
технології ведення бухгалтерського обліку, які здобули перевагу 
над звичайними традиційними способами організації та ведення 
обліку. 

Багато держав пов’язані виключно з власною політикою 
бухгалтерського обліку або частково з використанням 
міжнародної політики бухгалтерського обліку, тому вона 
реалізується на декількох рівнях.  

Вважаємо за доцільне виокремлення трьох рівнів суб’єктів 
облікової політики: міждержавного, державного (включаючи 
проміжний галузевий, відомчий), локального (підприємства). 

Суб'єкт здійснює вплив на об’єкт шляхом реалізації 
функції, яку він виконує. У процесі формування облікової 
політики на різних рівнях домінують різні функції управління: 
регулювання на міждержавному рівні; регулювання та аналіз на 
галузевому (відомчому) рівні; організація на рівні підприємства. 
Тому зміст діяльності з формування облікової політики на різних 
рівнях буде відмінним. Таким чином, облікова політика може 
формуватися і здійснюватися на декількох рівнях: мегарівні; 
макрорівні; мікрорівні. 

Мегарівень – це міждержавна облікова політика, тобто 
сукупність правил, норм, стандартів, які використовуються для 
визначення принципів функціонування бухгалтерського обліку в 
межах геополітичних об’єднань країн. Існування міждержавного 
рівня облікової політики зумовлено сучасними процесами 
глобалізації, наслідком яких є утворення об’єднань країн. 

Проте процес глобалізації світової економіки, необхідність 
посилення захисту прав інвесторів та забезпечення прозорості 
міжнародних ринків капіталу зумовили нові вимоги до форму-
вання інформаційної бази підприємств. У зв’язку з активізацією 
євроінтеграційних процесів в Україні, розвитком міжнародного 
співробітництва, залученням іноземних інвестицій в економіку 
України, виходом вітчизняних підприємств на міжнародні ринки 
капіталу необхідне подальше реформування системи бухгал-
терського обліку у напрямі реалізації вимог Закону України «Про 
загальнодержавну програму адаптації законодавства України до 
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законодавства Європейського Союзу» (від 18.03.2004 № 1629-
IV). З цією метою Кабінетом Міністрів України схвалено 
«Стратегію застосування міжнародних стандартів фінансової 
звітності» від 24 жовтня 2007 р. № 911-р, яка передбачає удоско-
налення державного регулювання у сфері бухгалтерського обліку 
з метою методичного та організаційного забезпечення застосу-
вання національних і міжнародних стандартів та єдиних 
методологічних засад ведення обліку всіма суб’єктами господа-
рювання. 

Макрорівень (державний рівень облікової політики) – 
політика державних органів щодо розвитку обліку в Україні, а 
саме: 

– визнання країною міжнародних бухгалтерських 
стандартів та впровадження їх в національну систему обліку; 

– вирішення питань щодо базових принципів та основних 
засад ведення обліку, ступеня регламентування обліку; 

– розробка національного плану рахунків чи його 
відсутність; 

– розробка та затвердження форм звітності; 
– методологічне та організаційне керівництво системою 

обліку в країні; 
– методологічні підходи до оцінки та процедур ведення 

обліку під час формування фінансової звітності; 
– визначення окремих елементів технології та організації 

ведення обліку; 
– сприяння підготовці кадрів та розвиток наукових 

досліджень з обліку; 
– програма книговидання, забезпечення методичною 

літературою бухгалтерів-практиків; 
– питання оплати праці, соціального забезпечення 

облікових працівників тощо. 
Одним з проявів державної облікової політики є впровад-

ження П(С)БО. Отже, макрорівень – це, так звана, державна 
облікова політика – а саме сукупність дій з визначення загальних 
принципів функціонування бухгалтерського обліку в межах 
країни через розробку правил, норм, стандартів.  
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Нині в чинному законодавстві чітко визначено підходи до 
регламентування обліку, сформульовано принципи ведення 
обліку та фінансової звітності, законодавчо закріплено окремі 
елементи технології облікового процесу (інвентаризація, доку-
ментування, форми ведення обліку). Є документи, що регламен-
тують організацію роботи облікової служби. Розроблено та за-
тверджено наказами Міністерства фінансів України  національні 
положення (стандарти) бухгалтерського обліку, які відповідають 
міжнародним стандартам, враховують правові норми проваджен-
ня підприємницької діяльності, що дає можливість формувати 
інформаційну базу для аналізу ефективності функціонування 
суб'єктів господарської діяльності, виконання фінансових планів, 
розрахунку прогнозних показників розвитку підприємств та 
відповідних макроекономічних показників. 

За таких умов для ефективного управління бухгалтерським 
обліком необхідно передбачити структури, які б могли займатися 
розробленням інструментарію та методичного забезпечення 
формування облікової політики підприємства. Для вирішення 
проблем, що виникають у процесі формування облікової 
політики підприємства, доцільним є виокремлення проміжного 
рівня облікової політики (в межах державного рівня), на якому 
повинна превалювати аналітична функція управління бухгал-
терським обліком, а основним завданням – розроблення мето-
дичного забезпечення формування облікової політики 
підприємства. Суб’єктами облікової політики цього рівня можуть 
бути галузеві міністерства, відомства, асоціації підприємств, нау-
ково-дослідні установи галузевого спрямування тощо. 

Діяльність з формування облікової політики галузевого 
(відомчого) рівня повинна включати аналіз чинного законодавст-
ва з регламентування обліку, галузевих особливостей, практики 
ведення обліку, досягнень вітчизняної та зарубіжної науки і роз-
роблення методичних рекомендацій стосовно: 

– методики формування облікової політики підприємства; 
– вибору та обґрунтування окремих елементів облікової 

політики та їх складових; 
– впливу елементів облікової політики та альтернативних 
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варіантів їх обліку на основні показники діяльності, оптимізацію 
оподаткування, формування інформації для потреб управління, 
що дасть можливість керівнику та власнику використовувати 
облікову політику як інструмент управління; 

– тестування показників діяльності, економічної політики 
та стратегії підприємств для визначення цілей облікової політики 
підприємства і критеріїв вибору альтернативних варіантів; 

– галузевих особливостей застосування П(С)БО. 
Облікова політика на макрорівні має обов’язковий харак-

тер: тут формуються загальні засади бухгалтерського обліку, йо-
го законодавча база, визначаються межі, в яких власники кожно-
го конкретного підприємства формують власну політику. 

Локальний рівень регулювання облікової політики – так 
званий мікрорівень – політика конкретного підприємства, уста-
нови з метою забезпечення надійності фінансової звітності. Трак-
тування облікової політики як інструменту управління бухгал-
терським обліком дає можливість визначити, що облікова 
політика на рівні підприємства повинна включати: 

а) методологічні питання, а саме:  
- вибір методів оцінки та ведення обліку з альтернатив, 

дозволених законодавством під час формування фінансової 
звітності;  

- розроблення методики ведення 
внутрішньогосподарського обліку та внутрішньої звітності;  

- вибір систем оподаткування та елементів облікової 
політики, що впливають на податкові платежі; 

б) організацію технології ведення облікового процесу на 
підприємстві; 

в) організацію роботи бухгалтерської служби 
підприємства. 

Таким чином, проявом облікової політики на мікрорівні є 
розробка: робочого плану рахунків бухгалтерського обліку; форм 
первинних облікових документів; порядку проведення 
інвентаризації активів та зобов’язань; методів оцінки активів та 
зобов’язань; правил документообігу і технології обробки 
облікової інформації; порядку контролю за господарськими 
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операціями; інші рішення, необхідні для організації бухгалтерсь-
кого обліку тощо. 

Така облікова політика є сукупністю дій з формування 
комплексу методичних прийомів, способів і процедур організації 
та ведення бухгалтерського обліку, який відповідає особливостям 
діяльності підприємства та інтересам його власників. 

Облікова політика як специфічний елемент системи бух-
галтерського обліку повинна створювати організаційно-
методичне забезпечення виконання завдань бухгалтерського 
обліку. Відповідно, це вимагає від власників належної уваги до 
організації бухгалтерського обліку в цілому та, зокрема, до 
облікової політики підприємства, через яку вони реалізують свою 
власну політику в сфері бухгалтерського обліку.  

Завданням облікової політики є забезпечення одержання 
достовірної інформації про фінансовий стан підприємства (уста-
нови), результати його діяльності, що необхідно для усіх 
користувачів бухгалтерської звітності для прийняття відповідних 
рішень. Особливого значення облікова політика набуває на вели-
ких за розмірами підприємствах (установах) із значними обсяга-
ми та інтенсивністю надходження до управлінського персоналу 
бухгалтерської інформації, необхідної для оперативного 
управління підприємством. 

Таким чином, формування і реалізація облікової політики є 
тим інструментом, який дозволяє власникам організувати бух-
галтерський облік так, щоб максимально задовольнити їх потре-
би в інформації для управління власністю. 
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ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ОЦІНКИ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ 
 

Одним із важливих аспектів облікової політики підприємс-
тва має бути об’єктивне застосування методів формування варто-
сті основних засобів, адже саме її закладено в основу принципів 
бухгалтерського обліку і фінансової звітності, а саме обачності, 
за яким необхідно запобігати завищенню оцінки активів. 

Матеріальною основою виробничого процесу є насамперед 
засоби праці, що характеризують технічний і економічний рівень 
розвитку суспільства та являють собою необхідний елемент ви-
робництва, обігу й надання послуг. На підприємствах сукупність 
засобів праці набуває економічної форми основних засобів. 

Грошова оцінка основних засобів відіграє велику роль в 
правильному встановленні їх об’єму, складу і структури, визна-
ченні розміру амортизаційних відрахувань і обчисленні собівар-
тості продукції, а також в розрахунках економічної ефективності 
капітальних вкладень (інвестицій). Також оцінка використову-
ється як інструмент обміну та облікового відображення актів ку-
півлі-продажу в умовах товарно-грошових відносин. 

Тому, перед бухгалтерським обліком основних засобів пос-
тають такі завдання: точне визначення, правильна класифікація, 
достовірна оцінка, обґрунтованість амортизаційних відрахувань, 
встановлення подальших витрат, пов’язаних із експлуатацією 
об’єктів та інші. 

В Україні триває процес реформування бухгалтерського 
обліку та наближення його до міжнародних стандартів фінансо-
вої звітності. Із цією метою набрали чинності положення (стан-
дарти) бухгалтерського обліку, введено в дію План рахунків бух-
галтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарсь-
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ких операцій підприємств та організацій та інші нормативні до-
кументи. 

Ведення бухгалтерського обліку основних засобів в Украї-
ні регламентується П(С)БО 7 «Основні засоби», яким встановле-
но методологічні засади формування в бухгалтерському обліку 
інформації про основні засоби та інші необоротні матеріальні 
активи, а також розкриття інформації про них у фінансовій звіт-
ності. 

Загальновизнано, що оцінка є складовою методу бухгал-
терського обліку. На методологію та організацію реалізації фун-
кції оцінки в сучасній системі бухгалтерського обліку протягом 
всієї історії його існування найбільший вплив мали два чинники - 
гроші як вимірник вартості об’єктів бухгалтерського обліку та 
потреби управління в обліковій інформації. Вплив грошей, як 
вимірника вартості, зумовлений тим, що оцінка об’єктів бухгал-
терського обліку здійснюється в певній грошовій одиниці і з ви-
користанням певних методів визначення вартості. 

Вплив потреб управління в обліковій інформації на оцінку 
господарських об’єктів зумовлений тим, що бухгалтерський об-
лік зокрема і господарський облік в цілому є видом управлінської 
діяльності, спрямованим на інформаційне забезпечення обґрун-
тування управлінських рішень. Зміна внутрішнього і зовнішнього 
середовища як підприємства, так і економіки в цілому впливає на 
змістовні аспекти управління, а отже на його інформаційні пот-
реби і відповідно на методологічні та організаційні засади обліку 
й оцінки його об’єктів. Сучасні зміни в світовій економіці та еко-
номіці України вимагають посилення стратегічного управління, 
що, в свою чергу, посилило інтеграційні процеси між різними 
обліковими системами. 

В зв’язку з переходом нашої держави на ринкові відносини 
виникли проблеми оцінки (як елемента методу обліку), яка з ме-
тодологічної точки зору є одним з найважливіших аспектів облі-
ку. 

Від того, наскільки правильно оцінені основні засоби, за-
лежить точність показників наявності, структури та динаміки ос-
новних засобів. Наслідком неправильної оцінки основних засобів 
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може стати неточне обчислення сум зносу, що призведе до не-
правильного визначення собівартості продукції, яка виготовля-
ється. А, це, у свою чергу, стане причиною спотворення значень 
показників прибутку та показників, які характеризують ефектив-
ність виробництва. 

Ще у свій у свій час, Ле-Кутре В. писав: «... можна сміливо 
сказати, що література про баланс займалась перші 40-50 років 
виключно питаннями оцінки, всі інші питання залишались в сто-
роні» [1, с. 50]. 

Відомий математик та філософ Лейбніц Г.В. також займав-
ся питаннями оцінювання. Він запропонував використовувати 
експертну оцінку, яка спирається на поточні ціни [2, с. 41]. 

На початку ХІХ ст. були наявні дві протилежні концепції 
оцінювання. Зокрема, Глєбов С.Ф. був прихильником оцінки 
цінностей за цінами 1913 р. та пропонував систематично прово-
дити переоцінку об’єктів [3, с. 106-127]. Протягом тривалого ча-
су використовувалася саме ця методика. 

У наш час значний внесок в теоретичне обґрунтування 
сутності та функцій оцінки зробили Соколов Я.В. [4, с. 344], Па-
лій В.Ф. [5, с. 225]. 

Дослідження Малюги М.Н. спрямовані на доведення поло-
ження, що оцінка є невід’ємним елементом методу бухгалтерсь-
кого обліку, деталізації класифікації оцінок, удосконаленню ме-
тодик оцінки окремих об’єктів обліку, питанням розроблення 
облікової політики стосовно оцінки [6, с. 12]. 

Оцінка - це процес усвідомлення позитивної чи негативної 
значимості будь-яких господарських явищ, результатів праці, 
форм виробничо-трудової діяльності, матеріальних подій, здобу-
тків господарювання для задоволення людських потреб, інте-
ресів, цілей суб’єкта [7, с. 70]. 

У бухгалтерському обліку витрати зазвичай відображають-
ся за первісною вартістю, що частково обумовлено прагненням 
забезпечити повну об’єктивність відповідних рахунків. Облік за 
первісною вартістю передбачає, що товари або активи, які вико-
ристовуються у виробництві, повинні оцінюватися виходячи з 
фактично понесених видатків на придбання цих товарів чи акти-
вів, незалежно від того, наскільки давно в минулому ці видатки 
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мали місце. Разом з тим в системі національних рахунків засто-
совується поняття витрат згідно визначенню прийнятому в еко-
номіці. Витрати пов’язані з використанням якого-небудь існую-
чого активу чи товару у процесі виробництва, вимірюються су-
мою, яка могла бути отримана при іншому використанні цього 
активу чи товару. На відміну від витрат на придбання активу, 
понесених у визначений момент у минулому, витрати втраченої 
корисності вираховуються відносно можливостей, втрачених на 
момент використання даного активу чи ресурсу. На практиці об-
ліку витрат втраченої корисності найбільш відповідає облік за 
поточною вартістю, при якому використані у виробництві активи 
та товари оцінюються за їх фактичними або поточними ринкови-
ми цінами на момент здійснення виробництва [8, с. 123]. 

Згідно з П(С)БО 7 «Основні засоби», для оцінювання осно-
вних засобів дозволяється використовувати два види оцінки: за 
історичною собівартістю та за справедливою вартістю. 

Відповідно до Закону України «Про бухгалтерський облік 
та фінансову звітність в Україні», одним із принципів бухгалтер-
ського обліку є принцип історичної (фактичної) собівартості, згі-
дно з яким, пріоритетною для цілей бухгалтерського обліку є 
оцінка активів підприємства, виходячи з витрат на їх виробницт-
во та придбання. 

Однак, метод оцінки за історичною собівартістю не врахо-
вує процесів зносу основних засобів. Тому однакові основні за-
соби, придбані в різний час, будуть мати зовсім різні технічні 
можливості та різну вартість. 

Також необхідно зауважити, що оцінка основних засобів як 
економічного ресурсу може бути викривлена внаслідок того, що 
методологією бухгалтерського обліку чітко не визначено, який 
же із п’яти можливих за П(С)БО 7 «Основні засоби» методів на-
рахування амортизації найбільше корелює з їх зносом. 

Зміна історичної вартості активів можлива також з причи-
ни дії зовнішніх щодо підприємства чинників, а саме - зміни кур-
су національної валюти, коливання цін на ринку подібних акти-
вів, зменшення або відновлення корисності активів. Дія цих чин-
ників спричиняє як знецінення активів, так і збільшення їхньої 
вартості. 
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Що стосується справедливої вартості об’єкта основних за-
собів, то вона визначається самим підприємством за ринковою 
вартістю, а у випадку відсутності даних про його ринкову вар-
тість - за відновною вартістю (теперішньою собівартістю прид-
бання з урахуванням суми зносу на дату оцінювання). 

Тобто, даний вид оцінки дозволяє визначити реальну вар-
тість основних засобів підприємства, яка відповідатиме певному 
моменту часу. 

Отже, оцінка основних засобів - це специфічна форма ціни, 
яка використовується для правильного визначення їх загальної 
вартості, складу та структури, величини амортизаційних відраху-
вань, собівартості продукції, а також прибутку й рентабельності 
діяльності підприємства. 

Вирішення проблеми об’єктивності оцінки основних засо-
бів як одного з основних чинників економічних ресурсів, які за-
безпечують діяльність підприємств, лежить у площині обґрунту-
вання методики визначення їх зносу. 
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Всі труднощі, з якими стикається світова наука у вирішенні 
актуальних проблем розвитку сільськогосподарської діяльності в 
подоланні загрози продовольчої кризи та ресурсних обмежень 
пов’язані з неправильним відображення господарських процесів 
в обліково-інформаційній системі суспільства, яка представлена 
грошовою системою. Грошовий вимірник в динамічній системі 
бухгалтерського обліку призводить до існування ряду дискусій-
них проблемних, пов’язаних з об’єктивністю вартісної оцінки 
облікових даних. За гроші завжди купують енергію у всіх її про-
явах, а основним їх забезпеченням є сільськогосподарська проду-
кція. Гроші покликані відображати енергетичні потоки, які ство-
рюють сільськогосподарську продукцію. Але, гроші сьогодні жи-
вуть в нашому суспільстві самі по собі. Уряди їх друкують в нео-
бмежених кількостях, а США безмірно, що і викликає інфляційні 
процеси. Нестійка грошова маса породжує не адекватну оцінку 
фактам сільськогосподарської діяльності, виникає необхідність 
переосмислення сутності грошей та впровадження нових показ-
ників виміру в бухгалтерському обліку. 

У силу історично - сформованих обставин гроші зробилися 
основним двигуном нашої епохи. Вони є основним показником і 
визначають рівень розвитку країн. Прийняття управлінських рі-
шень ґрунтується на думці про співвідношення грошових захо-
дів.  

Сьогодні виділяється три направлення до визначення сут-
ності грошей через: релігійно - культурне богопізнання (соціаль-
ні грошові теорії); соціальні відносини та еквівалент для матеріа-
льного обміну (економічна грошова теорія). 

Узагальнюючи грошові теорії можна сказати, що похо-
дження грошей достовірно не встановлено. Це або угода людей, 
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або установка держави, або результат прогресу розвитку суспіль-
ства. Гроші пов'язані не тільки з економічними процесами, але і з 
духовною, фізіологічною та психологічною діяльністю людини. 

Сутність грошей необхідно розглядувати з двох сторін 
1) матеріальної, як вираз цінності (в формі активу), на яку 

може впливати влада; 
2)  нематеріальної, як вимога про зміну форми відповідно 

до рівня товарних відносин для ефективного функціонування 
економіки, пов’язана з людською фізіологією і психологією. 

В кожний період економічного розвитку суспільства з'яв-
лялася і переважала своя концепція сутності грошей, побудова 
грошових систем та бухгалтерського обліку. 

А. Сміт найближче підійшов до розуміння сутності грошей, 
назвавши грошову систему «Великим колесом обігу». Він підк-
реслював, що не можна плутати гроші і товари. Дохід слід вимі-
рювати товарами, а не грошима. Але в силу нерозуміння природи 
вартості А. Сміт не зміг пояснити природу грошей. К. Маркс на-
звав гроші специфічним товаром і включив «цей товар» в «коло 
грошового обігу» за допомогою формули:  

 (1) 
З цієї формули виходить, що рух вартості тотожний руху 

грошей: перший виявляється через друге; збільшення вартості Т! 
в процесі виробництва веде до збільшення кількості грошей в 
кінці кожного коло обігу; ніякої іншої ознаки, що вказує на збі-
льшення вартості, крім як збільшення кількості грошей в кінці 
кожного циклу, немає. Сьогодні навколишній світ сприймається 
виключно через призму безперервного, розширюється «кругообі-
гу» економічних відносин. Економічна наука досі не може відпо-
вісти на питання, - що ж є першоосновою, яка творить блага, які 
вона пропонує міряти за допомогою грошей. 

Особливістю бухгалтерського обліку є те, що всі господар-
ські операції, які обліковуються в натуральних та трудових вимі-
рниках, обов’язково узагальнюються в грошовому. А господар-
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ські операції, які не мають грошової оцінки, в бухгалтерському 
обліку не відображають. 

Гроші - це єдиний фактор, загальний для всіх господарсь-
ких операцій, тому вони є єдиною практичною одиницею виміру, 
що виражає ідентичну та порівнянну фінансову інформацію. Але 
гроші самі по собі суб’єктивні, являються символами, інформа-
ційними кодами властивостей продукції, кількісний вміст якого в 
продукції відображається числом на банкноті. Цю властивість 
продукції називають вартістю, але з фізичної точки зору чим яв-
ляється вартість, яка з’являється в продукції, не визначена, оскі-
льки це лежить за рамками економічної науки. Сільськогоспо-
дарська продукція виникає внаслідок дії енергетичного імпульсу 
– природної та людської енергії.  

В П(С)БО 30 «Біологічні активи» трактується: «Сільсько-
господарська продукція - актив, одержаний в результаті відокре-
млення від біологічного активу, призначений для продажу, пере-
робки або внутрішньогосподарського споживання. Біологічний 
актив - тварина або рослина, яка в процесі біологічних перетво-
рень здатна давати сільськогосподарську продукцію та/або дода-
ткові біологічні активи, а також приносити в інший спосіб еко-
номічні вигоди». 

Сільськогосподарська продукція виникає внаслідок біоло-
гічних перетворень (процес якісних і кількісних змін біологічних 
активів) під впливом енергетичного імпульсу людської та приро-
дної енергії.  

Зв'язок між потоками енергії і потоками грошей далеко не 
очевидний, між ними існує розрив, який і є джерелом виникнен-
ня криз і конфліктів. 

Спроби описати суть економічних результатів (підсумок 
вартості) через фізичні характеристики процесів перетворення 
одної форми речовини в іншу робилися ще за часів 
М.Кузанського (1454г.). Г. Лейбніц (1697г.) дав визначення тер-
міну «енергія». Ф.Кене наголошував на важливості ролі сільсько-
господарської діяльності в забезпечені суспільства енергією сон-
ця, але без знань фотосинтезу не зміг обґрунтувати енергетичну 
сутність взаємодії людини та природи. С. Подолинський (1880) 
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розвинув теорію фізіократів і сформулював засади економічної 
парадигми, основою для порівняння продукції вважав енергію, як 
матеріальну субстанцію продукції, і її кількість, нагромаджену в 
продукції завдяки праці.  

В період формування соціалістичної системи обліку в 
1919-1921 р.р. М. Смітом та С. Клепіковим висувались ідеї про 
вимір продукції в людино-машинній енергії - «енд». Енергетич-
ній сутності грошей присвячені праці Н. Ларуша (1970). Згідно 
праць М. Руденко вартість створюється сонячною енергію, і про-
понує в якості вимірника вважати зерно пшениці, обґрунтовуючи 
його як продукт, що є результатом синтезу енергії. Сонце є про-
відним кредитором процесу виробництва зернових культур, за-
пускаючи процес фотосинтезу безкоштовно. Підтримує цю дум-
ку і проф. В. Шевчук, який також пропонує вважати мірилом 
енергії зерно злаків. До речі «шекель» (грошова одинця Ізраїлю) 
в перекладі означає «ше» - пшениця, а «кель» - одиниця виміру.  

Д. Конторов запропонував свою систему одиниць, в яку 
входять таблиці фізичних, економічних, соціальних та інформа-
ційних одиниць. Повна її назва - Автономна система одиниць 
економічних величин.  

П.Г. Кузнецов (1973г.) пропонує всі процеси, які проходять 
економіці, фінансах, соціології перевести на мову потоків енергії, 
тобто на мову потужності і використовувати універсальну міру 
(Ват). Вчений стверджує, що універсальним забезпеченням для 
емісії грошей є корисна потужність країни, визначає її економіч-
ні можливості, і є універсальною мірою вартості. 

Саме на це наголошував В.М. Жук в «Концепції розвитку 
бухгалтерського обліку в аграрному секторі України», що мето-
дологія бухгалтерського обліку сільськогосподарської діяльності 
має будуватися як для «живого» типу економіки, а землю розгля-
дати як господарський актив національного багатства та природ-
ний ресурс планетарного значення . 

Основою грошей, як вимірників реальних економічних 
процесів, має бути абсолютна, а не відносна додаткова вартість. 
Відповідно матеріальним забезпеченням грошей, як мірила вар-



 235

тості матеріальних благ має бути продукція, в якій втілена абсо-
лютна додаткова вартість.  

До фази виробництва сільськогосподарської продукції до-
лучаються класичні елементи (людина, засобі праці та предмети 
праці), а також природні фактори (сонце, родючість ґрунту, опа-
ди, атмосферне тепло). Отже, в процес виробництва долучається 
разом з постійним капіталом (С) та переміннім капіталом (V) та-
кож і природній капітал (П). Результати процесу перетворення 
(біотрансформації) у формі біологічних активів буде мати вар-
тість, що позначається класично: 

(2) 
де m - додаткова вартість.  
Але дане рівняння не враховує внесок природи. Пропонує-

мо до процесу біотрансформації включити природний капітал: 

(3) 
де п – природній капітал  
Маючи найкращу корисну потужність в сільському госпо-

дарстві (чорноземи та сонце) Україна «ходить по світу з простяг-
нутою рукою», випрошуючи чужі гроші та якісь інвестиції. Інве-
стиції в доларовому вираженні в будь-яких країнах, призводять 
до інфляції, оскільки оплата за доларові вкладення відбувається 
не поверненням доларів, а тією продукцією, яка виробляється на 
даній території. Таким чином, країна, що використовує долар, 
платить за нього двічі: один раз, коли повертає борг з відсотками, 
а другий, коли забезпечує порожній папір доларів своїм енерго-
ресурсом. Американський долар - це нічим не забезпечений па-
пір, який набрав своєї енергетичної ваги тільки завдяки енерго-
ресурсам інших країн світу, в тому числі й України. 

Прихована субстанція, що ховається за цінами сільського-
сподарської продукції, досліджувалась ще з часів Аристотеля. На 
роль такої субстанції пропонувався якийсь ресурс, який викорис-
товується при виробництві взагалі всіх продуктів. В принципі, 
таким ресурсом є енергія. Таємниця грошей завжди полягала в 
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енергетичному забезпеченні грошової маси. Таким чином, за 
гроші завжди купується енергія а основним їх забезпеченням є 
сільськогосподарська продукція. Необхідність впровадження 
енергетичних показників для оцінки сільськогосподарської дія-
льності очевидна. Енергія повинна стати мірою вартості сільсь-
когосподарської продукції, необхідно знайти енергетичний екві-
валент, узгоджений з натуральними та грошовими одиницями.  
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РОЗВИТОК МЕТОДОЛОГІЇ ОЦІНКИ В 
БУХГАЛТЕРСЬКОМУ ОБЛІКУ 

 
Проблеми оцінки були й залишаються важливими для тео-

рії і практики бухгалтерського обліку. Оцінка є одним з основних 
елементів методу бухгалтерського обліку, який дозволяє отрима-
ти інформацію про майно підприємства та його зобов'язання. 

Дослідження вартісного вимірювання об'єктів бухгалтерсь-
кого обліку здійснювалися ще з часів виникнення подвійної бух-
галтерії. У процесі їх проведення постійно змінювалося розумін-
ня і значимість самої оцінки. Перш за все, це пов'язано з історич-
ним розвитком бухгалтерської науки, розширенням сфери засто-
сування облікової інформації, із збільшенням можливостей само-
го обліку. 

В сучасній Україні, як і в радянські часи, домінують погля-
ди на оцінку як на методичний інструмент вартісного вираження 
господарських процесів і явищ. 

Незважаючи на поглиблену увагу наукового співтоварист-
ва, проблема оцінки та її місії в освітленні фінансово-майнового 
стану господарюючих суб'єктів, проблема глобального впливу 
облікової оцінки на економіку залишаються недостатньо висвіт-
леними в загальнотеоретичному аспекті. 

Така ситуація, на наше глибоке переконання, пояснюється 
надто вузьким сприйняттям сфери використання методології оці-
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нки, що зумовлено, насамперед, консервативним трактуванням 
сутності бухгалтерського обліку, його місії та впливу на еконо-
міку.  

Так як, за нашим переконанням, бухгалтерський облік є си-
стемою більш широкою, ніж прийнято вважати сьогодні, а оцінка 
– його базис, тому цілком логічним є припущення про її тепері-
шнє звужене сприйняття. Зокрема такі дослідження активно про-
водять Інститут аграрної економіки та Інститут обліку і фінансів 
Національної академії аграрних наук України під керівництвом 
професора В.М. Жука. 

Усвідомлення ж бухгалтерського обліку як соціально-
економічного інституту дає новий поштовх і можливість розвит-
ку методології оцінки, що і визначає актуальність та нові підходи 
в дослідженнях. 

Раніше, при розкритті вченими змісту облікової оцінки, ро-
зглядалися лише окремі її сторони. Сьогодні посилюються дослі-
дження більш вагомою якісною характеристикою оцінки – її зда-
тності виражати інституціональний інтерес. (Під інституційним 
інтересом розуміється зацікавленість інституційної групи в 
отриманні вигоди від завищення або заниження вартості активу). 

Виділяється і вивчається, а також пояснюється природа 
впливу інституційного середовища на розвиток методології вар-
тісного виміру (оцінки) в обліку. 

Сьогодні облікова оцінка є виразом інституційних інтересів 
не стільки тих чи інших суб'єктів господарювання, скільки інсти-
туційних груп національного і більше – глобального вимірів. 

Виявлена проблема визначального впливу глобального ін-
ституту на формування сучасної методології облікової оцінки 
спонукає до розгляду наукової гіпотези про необхідність вирі-
шення цієї проблеми в єдності і боротьбі різних інтересів проти-
лежних інститутів та їх об'єднань. Такий підхід у формуванні ро-
звитку методології оцінки вимагає вдосконалення теоретичної 
основи, він пояснюється і вирішується інституційною теорією 
бухгалтерського обліку. 

За нової теорії, реалізація місії бухгалтерського обліку в 
попередженні економічних криз заснована на врахуванні інте-
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ресів інститутів, що відображають максимально широкий спектр 
соціально-економічного середовища. 

Нова теорія націлює наукове співтовариство бухгалтерів на 
необхідність відображення в МСФЗ інтересів різних інститутів 
не стільки для відстоювання інтересів «слабких», скільки для до-
тримання закону діалектики єдності і боротьби протилежностей в 
МСФЗ, а, отже, – це підсилить можливості бухгалтерського облі-
ку в попередженні економічних криз. 

Проникнення у внутрішньосуперечливу природу розвитку 
методології оцінки є важливим показником глибини теоретично-
го розуміння об'єкта дослідження інституційної теорії. 

Бухгалтерському обліку як науці важливо розуміти приро-
ду появи впливів на оцінку, щоб кожна нація, кожна інституційна 
група, кожна наукова школа не комплексувала, а відстоювала 
свої інтереси. Тому інституціональна теорія, на відміну від попе-
редніх теорій бухгалтерського обліку, розкриваючи природу оці-
нки, дає великі можливості розвитку її методології за рахунок 
розширення участі різних інституційних груп і наукових шкіл, 
що в кінцевому підсумку веде до прогресу і гармонії. 
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ОБЛІКОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОЦІНКИ ВАРТОСТІ 

БІЗНЕСУ 
 

В провідних галузях світової економіки (енергетика, мета-
лургія і т.д.) спостерігається збільшення обсягу та сум угод злит-
тя та поглинання. Загальносвітові економічні тенденції поширю-
ються і на український ринок, що зумовлює зростання потреби у 
здійсненні оцінки вартості бізнесу. 
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Варто зауважити, що оцінити вартість бізнесу набагато 
складніше, ніж нерухомість, майно або обладнання, тому що іс-
тотну частину вартості бізнесу складають нематеріальні активи 
та інші складові інтелектуального капіталу. Патенти, товарні 
знаки, підприємницькі здібності, кваліфікація персоналу і т.п. 
становлять основу успішного бізнесу. Без врахування вище наве-
дених складових, неможливо справедливо оцінити його вартість. 

Згідно МСФЗ 3 «Об'єднання бізнесу», бізнес – це 
сукупність видів діяльності та активів, що її можна вести та яки-
ми можна управляти з метою забезпечення доходу в формі 
дивідендів, нижчих витрат або інших економічних вигід безпосе-
редньо інвесторам або іншим власникам, членам чи учасникам. В 
системі міжнародних стандартів фінансової звітності чітко 
виділено, що вартість бізнесу – це не тільки сума активів 
підприємства, а ще діяльність. В обліковій термінологій вартість 
цієї «діяльності» позначають ще два терміни «гудвіл» та 
«інтелектуальний капітал». При чому друга складова вважається 
досі не оціненою повністю. 

Тому ми вважаємо, що методика оцінки бізнесу пов’язана з 
оцінкою інтелектуального капіталу, в умовах інноваційної 
економіки це є нерозривні процеси.  

Здійснення оцінки бізнесу може здійснюватись різними пі-
дходами та методами. Історично в економічній теорії сформува-
лося три основні підходи до визначення вартості бізнесу, а саме 
витратний (майновий), дохідний та порівняльний (ринковий) [2., 
с.132-134]. Ці ж підходи використовуються і в оцінці інтелектуа-
льного капіталу. 

Кожен з цих підходів може бути реалізований різними ме-
тодами. В теорії та на практиці (як зарубіжній так і вітчизняній) 
не існує єдиного методу, як в межах конкретного підходу так і 
загалом, який би міг бути застосований для оцінки вартості 
бізнесу будь-якого підприємства. По-перше, це спричинено тим, 
що метод оцінки вартості підприємства залежить від мети 
здійснюваної оцінки (наприклад, для оцінки ефективності 
діяльності менеджменту і т.п.). По-друге, кожен метод має свої 
недоліки і може застосовуватися у окремих випадках [1, с.13]. 
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В розрізі кожного з підходів оцінки вартості бізнесу є ме-
тоди, які найчастіше застосовуються при її визначенні, зокрема 
такі як: 

1) витратний (майновий) підхід - метод чистих активів, ме-
тод скоригованої балансової вартості, метод вартості заміщення, 
метод оцінки чистої ринкової вартості матеріальних активів; 

2) дохідний підхід - метод капіталізації прибутку, метод 
дисконтованого грошового потоку; 

3) порівняльний (ринковий) підхід - метод галузевих кое-
фіцієнтів, метод порівняння продажів, метод ринку капіталів 
(мультиплікаторів) [3, с.24]. 

Варто зауважити, що кожен з підходів та методів оцінки бі-
знесу характеризуються своєю різноманітністю та універсальніс-
тю – має свої переваги та обмеження у застосуванні. Дані методи 
можуть бути реалізовані за допомогою сформованої належним 
чином інформаційної бази. В залежності від інформаційного 
підґрунтя всі методи оцінки вартості бізнесу доцільно поділити 
на два типи: 

- 1-ий тип – методи, що ґрунтуються виключно на облі-
ковій інформації; 

- 2-ий тип – методи, що потребують як облікової так і по-
заоблікової інформації (інформація не фінансового характеру, 
або ж яка не залежить від суб’єкта господарювання). 

Визначення вартості бізнесу із застосуванням методів 1-го 
типу потребує виключно облікової інформації, яка є більш дос-
тупною, а сам процес визначення вартості потребує мінімальних 
затрат (часу та коштів). Ці методи при сучасному стані оцінки та 
відображення в звітності інтелектуального капіталу є 
недостовірними. Єдина їх перевага – дешевизна. 

Основні джерела облікової інформації для проведення 
оцінки бізнесу наведено на рис.1. 
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Рис.1. Облікова база для визначення вартості бізнесу 

 
Використання лише даних обліку знижує можливість от-

римання правильної оцінки бізнесу, адже облікова інформація є 
досить обмеженою. Однак, визначення вартості бізнесу на основі 
облікової інформації можливе, а іноді навіть і доцільне, в окре-
мих випадках, таких як: визначення вартості бізнесу безпосеред-
ньо працівниками підприємства, без залучення фахівців; розроб-
ка стратегічних планів; у випадку проведення аналізу 
ефективності бізнесу, прийняття внутрішніх управлінських 
рішень (незначного масштабу). В аналогічних ситуаціях доцільно 
проводити оцінку інтелектуального капіталу у вартісних показ-
никах. Тому що, як показує практика, дослідження якісних ха-
рактеристик цього виду капіталу переважають вартісні. 

У всіх інших випадках для оцінки бізнесу та 
інтелектуального капіталу необхідно використовувати методи, 
що дозволить одержати інтегральну оцінку. Методологія оцінки 
бізнесу є значно давнішою, ніж інтелектуального капіталу, який 
почали вивчати в кінці ХІХ століття, що вимагає перегляду 
більшості з наявних методів. 

Фінансова звітність 
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Установчі документи 
суб’єкта господарювання 

Свідоцтво про реєстрацію, Статут, офіційні 
нормативні документи, копії проспектів емісії та 
звітів про підсумки випуску грошових паперів 

Баланс, Звіт про фінансові результати, Звіт про 
рух грошових коштів, Звіт про власний капітал, 
Примітки до річної фінансової звітності, Додатки 

до приміток до річної фінансової звітності 
«Інформація за сегментами» 

Розшифровки активів і 
пасивів на дату прове-

дення оцінки 

Техніко-економічні та фінансові показники діяльності за останні три роки по 
компаніях та дочірніх товариствах 

Плани та перспективи розвитку на найближчі 5-7 років по компаніях та базових 
дочірніх товариствах. 
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У собівартості виготовленої продукції вагоме місце займа-

ють матеріальні витрати, значна питома вага у складі яких нале-
жить виробничим запасам. А тому актуальним є дослідження пи-
тання формування вартісної оцінки виробничих запасів при їх 
надходженні. 

Аналіз літературних джерел свідчить про неоднозначність 
підходу вітчизняних та зарубіжних вчених щодо обліку транспо-
ртно-заготівельних витрат і формування первісної вартості прид-
баних запасів. 

Зарубіжні вчені Б. Нідлз, Х. Андерсон, Д. Колдуелл зазна-
чають, що первинною основою обліку матеріальних запасів є со-
бівартість, яка в цілому визначається як сплачена ціна або видана 
компенсація при їх придбанні. До собівартості матеріальних за-
пасів, на думку вчених, доцільно включати такі елементи як: су-



 243

ми рахунку–фактури, за вирахуванням наданих знижок; вартість 
фрахту, включаючи суму страхування в дорозі; відповідні подат-
ки і тарифи. «Інші витрати, пов’язані з придбанням, прийманням 
і зберіганням, в принципі також повинні включатись до собівар-
тості матеріальних запасів», – вважають вчені [1, с. 164]. 

За собівартістю, яка дорівнює витратам на придбання ресу-
рсів на момент їх одержання або використання у процесі вироб-
ництва, пропонують визначати вартість придбання 
Е.С. Хендріксен та М.Ф. Ван Бреда [2, с. 362]. При цьому вона 
(собівартість) вимірюється чистою сумою грошових коштів, 
сплачених в минулому або майбутньому при придбанні товарів 
або ресурсів. Однак до собівартості, вважають вчені, не варто 
відносити затрати, які не плануються бути відшкодованими по-
купцями, а тому одна лиш наявність витрат не являється основою 
для їх включення в оцінку товарів. 

Вчені радянських часів В.І. Петрова [3, с. 49], 
П.С. Безруких, В.Б. Івашкевич, А.І. Кашаєв [4, с.98], 
А.С. Бражник, Б.С. Цеглов [5, с. 127]  зазначають про те, що ма-
теріальні цінності в обліку і в балансі необхідно відображати за 
їх фактичною собівартістю, яка складається з двох основних еле-
ментів – купівельної вартості і транспортно-заготівельних ви-
трат. 

В.А. Єрофеєва виділяє три варіанти оцінки запасів: за пла-
новими цінами – з відособленим обліком відхилень фактичної 
собівартості від планової; за оптовими цінами – з відокремленим 
обліком транспортно-заготівельних витрат; за фактичною собіва-
ртістю [6, с. 133]. 

Відповідно до П(С)БО 9 «Запаси» придбані виробничі за-
паси зараховуються на баланс підприємства за собівартістю, яка 
дорівнює первісній вартості їх придбання [7]. При цьому первіс-
ною вартістю запасів є собівартість, яка складається з фактичних 
витрат на їх придбання, транспортно-заготівельних та інших ви-
трат. 

В подальшому транспортно-заготівельні витрати підляга-
ють включенню до собівартості придбаних запасів за методами, 
зазначеними у П(С)БО 9 «Запаси». 
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Проте зазначені  методи не в повній мірі відповідають ви-
могам обліку та внутрішньогосподарського контролю за форму-
ванням первісної вартості запасів. 

Так, за методом прямого обліку транспортно-заготівельні 
витрати підлягають включенню до собівартості запасів безпосе-
редньо у момент їх виникнення. При цьому витрати 
розподіляються між видами придбаних запасів з подальшою 
калькуляцією кожної номенклатурної одиниці. 

За другим методом транспортно-заготівельні витрати зага-
льною сумою відображаються на окремому субрахунку обліку 
запасів. В подальшому такі витрати підлягають розподілу між 
сумою залишку запасів на кінець звітного місяця і сумою запасів, 
що вибули. 

Проте недоліком цього методу є накопичення транспортно-
заготівельних витрат «котловим» способом, а не за групами ма-
теріалів. 

Підсумовуючи вищевикладений матеріал зазначимо, що 
недосконалість методів обліку та розподілу транспортно-
заготівельних витрат, визначених П(С)БО 9 «Запаси», не сприяє 
чіткій організації обліку виробничих запасів та контролю за фо-
рмування їх первісної вартості, а наявність різних підходів щодо 
складових витрат, які будуть формувати вартісну оцінку запасів  
свідчить про те, що дане питання є не до кінця вивченим, потре-
бує додаткових досліджень з метою удосконалення. 
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БЕНЧМАРКІНГ ЯК ОДИН З НАЙСУЧАСНІШИХ 
МЕТОДІВ ОЦІНКИ РІВНЯ КОНКУРЕНТО-

СПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ 
 

Одним з найновіших та найсучасніших підходів до визна-
чення конкурентоспроможності підприємства є метод бенчмаркі-
нгу. 

Бенчмаркінг - це мистецтво виявлення того, що інші роб-
лять краще ніж ми, та вивчення, удосконалення і застосування 
методів роботи інших організацій. Мета бенчмаркінгу полягає в 
тому, щоб на основі дослідження надійно встановити ймовірність 
успіху підприємництва. 

Бенчмаркінг вперше в сучасному його значенні з’явився в 
1972 р. в Інституті стратегічного планування Кембриджа (США). 
Тоді дослідницько-консалтингова організація "PIMS" (вплив ма-
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ркетингової стратегії на прибуток) встановила, що для знахо-
дження ефективного рішення у сфері конкуренції необхідно зна-
ти кращий досвід інших підприємств, які отримали успіх у схо-
жих умовах. 

Західний економіст Марк Хью, який є одним із засновників 
методу, визначає бенчмаркінг як постійне порівняння організації 
виробництва на підприємстві з організацією виробництва подіб-
ного продукту на інших підприємствах. Тобто, бенчмаркінг за-
безпечує системний підхід до аналізу діяльності конкурентів. Як 
стверджує В. Вітвіцький, на основі аналізу діяльності вітчизня-
них підприємств, в Україні бенчмаркінг практично не використо-
вується. 

Бенчмаркінговий підхід призводить до істотної зміни про-
цедури ухвалення рішення в маркетингу. Традиційно маркетин-
гові рішення приймалися на основі результатів маркетингових 
досліджень та інтуїції менеджерів відносно комплексу маркетин-
гу. На основі цього розроблялася маркетингова стратегія підпри-
ємства. Сучасні умови ведення бізнесу призводять до того, що 
для забезпечення конкурентоспроможності підприємства і його 
стійкого положення подібних дій стає недостатньо - необхідно 
вивчати досвід діяльності і поводження на ринку лідерів бізнесу 
для підвищення обґрунтованості стратегій маркетингу. 

У таблиці 1 подано порівняльну характеристику значення 
бенчмаркінгу у процесі стратегічно орієнтованих маркетингових 
досліджень. 

Зазвичай бенчмаркінг проводиться за такими параметрами: 
частка підприємства на певному ринку, якість продукції, ціна 
продукції, технологія виробництва, собівартість продукції, що 
випускається, рентабельність продукції, що випускається, рівень 
продуктивності праці, обсяг продаж, канали збуту продукції, 
близькість до джерел сировини, якість менеджерської команди, 
нові продукти, співвідношення світових та внутрішніх цін, репу-
тація підприємства. 

Бенчмаркінг, на нашу думку, надзвичайно корисний, особ-
ливо в ситуації, коли необхідно переглянути внутрішню ефекти-
вність діяльності підприємства та визначити нові пріоритети дія-
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льності. Зіставлення показників ефективності дає можливість 
зрозуміти вразливі та раціональні сторони діяльності підприємс-
тва порівняно з конкурентами і лідерами у певній галузі, що до-
зволяє знайти незаповнені ринкові ніші. 

Таблиця 1 
Порівняльна характеристика значення бенчмаркінгу у про-
цесі проведення стратегічно орієнтованих досліджень 

Характеристики 
процесу дослі-

дження 

Значення бенчмаркінгу в стратегічно орієнтованих 
дослідженнях 

Дослідження 
ринку 

Аналіз кон-
курентів Бенчмаркінг 

Загальна ціль 

Аналіз ринків, 
ринкових сег-
ментів та ви-
знання товару 

Аналіз стра-
тегій конку-
рентів 

Аналіз того, що, 
чому і так гарно 
роблять конкуре-
нти чи підприємс-

тва-лідери 

Предмет вивчен-
ня 

Потреби поку-
пців 

Стратегії 
конкурентів 

Методи ведення 
бізнесу, котрі за-
довольняють пот-
реби покупців 

Об’єкт вивчення Товари та пос-
луги 

Ринки та 
товари 

Методи ведення 
справ, а також 

товари 

Основні обме-
ження 

Ступінь задо-
волення поку-

пців 

Діяльність 
на ринку Необмежений 

Значення для 
прийняття рі-

шень 
Незначне Малозначне Дуже велике 

Основні джерела 
інформації Покупці 

Галузеві ек-
сперти та 
аналітики 

Підприємства-
лідери в галузі, а 
також конкуренти 

 
Підвищення конкурентоспроможності сільськогосподарсь-

ких підприємств, фермерських господарств неможливе без підго-
товки висококваліфікованих кадрів, здатних в нових ринкових 
умовах ефективно працювати та приймати економічно обґрунто-
вані рішення на основі комплексного аналізу ринкового середо-
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вища, використовуючи вітчизняний і зарубіжний досвід ведення 
високоефективного конкурентоспроможного виробництва. 

Однак в сільськогосподарському виробництві спостеріга-
ється нестача спеціалістів та керівників, які могли б працювати в 
умовах ринкової економіки, вчасно переорієнтовувати виробниц-
тво в необхідному напрямку відповідно до попиту та пропозиції. 
Тому під час визначення конкурентоспроможності підприємства 
доцільно було б використовувати такий показник як конкуренто-
спроможність керівника, який враховував би його вік, освіту, 
фах, стаж роботи в галузі і на підприємстві. 

Також для сільськогосподарських підприємств важливим 
критерієм їх господарювання є ступінь раціональності викорис-
тання земельних ресурсів. Тому, оцінюючи рівень конкурентосп-
роможності аграрних підприємств, не можна не враховувати вка-
заний критерій. 

Враховуючи викладене, з метою більш повної та достовір-
ної оцінки рівня конкурентоспроможності сільськогосподарських 
підприємств методом бенчмаркінгу, пропонуємо додатково ви-
користовувати такі показники, як конкурентоспроможність кері-
вництва та ефективність використання земельних ресурсів. 
 
УДК 657.372.2 

Є.Ю. ПОПКО19, аспірантка, 
ННЦ "Інститут аграрної економіки" НААН, м. Київ 

 
ДОКУМЕНТАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОЦІНКИ 

БІОЛОГІЧНИХ АКТИВІВ ЯК ВНЕСКУ ДО СТАТУТНОГО 
КАПІТАЛУ 

 
Доказова повноцінність і достовірність інформації, яка 

циркулює в бухгалтерському обліку, базується на документаль-
ному підтвердженні здійсненого господарського факту. Лише 
дані, що містяться в первинному документі, є підставою для 

                                                 
19 Науковий керівник – В.М. Жук, доктор економічних наук, професор, член-
кореспондент НААН 
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відображення господарських операцій у поточному бухгалтерсь-
кому обліку. 

На кожному сільськогосподарському підприємстві щодня 
відбуваються сотні господарських операцій, кожна з яких має 
знайти своє відображення в документі. Саме на основі первинних 
документів у бухгалтерському обліку фіксується і накопичується 
різнобічна інформація про стан та рух біологічних активів, 
необхідна для здійснення безперервного контролю, підготовки та 
прийняття рішень на всіх ділянках і рівнях управління. 

Враховуючи те, що формування первинних документів є 
початковою стадіє бухгалтерського обліку та основою подаль-
ших записів в облікових регістрах, особливої уваги потребує 
правильна організація та подальше вдосконалення первинного 
обліку біологічних активів на сільськогосподарських 
підприємствах України. 

Форми первинних документів з обліку довгострокових та 
поточних біологічних активів у сільськогосподарських 
підприємствах затверджено наказом Міністерства аграрної 
політики України від 21.02.2008 р. № 73. 

На перший погляд, форми первинних документів, 
запропоновані державою, охоплюють всі види господарських 
операцій з біологічними активами, та їх цілком достатньо. Проте, 
результати опитування, проведеного серед бухгалтерів 
сільськогосподарських підприємств шляхом анкетування, 
свідчать про протилежне, а саме: 10,5 % респондентів вважають 
основною проблемою, яка виникла в поточній роботі 
бухгалтерської служби при впровадженні П(С)БО 30 "Біологічні 
активи", відсутність необхідних форм первинних документів. 

Відповідно до П(С)БО 30 "Біологічні активи" оцінка 
біологічних активів по справедливій вартості з урахуванням 
інших факторів (зокрема, витрат, безпосередньо пов'язаних з до-
веденням їх до стану придатності, очікуваних витрат на місці 
продажу тощо) здійснюється: 

− при отриманні як внесок до статутного капіталу 
підприємства; 

− при безоплатному отриманні; 
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− на дату проміжного та річного балансу; 
− при первісному визнанні. 
Зіставлення наведеного вище переліку випадків застосу-

вання оцінки по справедливій вартості із затвердженими форма-
ми первинних документами засвідчило відсутність ряду 
необхідних форм. 

Для ліквідації утвореного дефіциту необхідної первинної 
документації, вважаємо за необхідне розробити Акт приймання-
передачі біологічних активів до статутного капіталу 
підприємства. 

При внесенні до статутного капіталу біологічних активів 
відповідно до ст. 115 Цивільного кодексу України такі активи 
підлягають грошовій оцінці за домовленістю між засновниками 
(учасниками) створюваного товариства або незалежній 
експертній оцінці у визначених законом випадках. Засновники 
(учасники) мають право на власний вибір: 

1) або самостійно оцінити майно, що вноситься до статут-
ного капіталу новоствореного підприємства, і скласти про це 
відповідний акт; 

2) або звернутися до професійного оцінювача (обов’язково 
для підприємства із часткою державної власності) (рис. 1). 

Оскільки залучення незалежних експертів-оцінювачів крім 
того, що вимагає додаткових витрат, не усуває необхідності до-
кументального підтвердження погодження засновниками 
визначеної справедливої вартості біологічних активів, найбільш 
прийнятним вважаємо перший варіант. 

Документальним підтвердженням прийому-передачі та 
оцінки біологічних активів до статутного капіталу підприємства 
слугуватиме розроблений нами Акт приймання-передачі 
біологічних активів до статутного капіталу. 

Акт приймання-передачі біологічних активів до статутного 
капіталу складається і підписується засновниками та керівником 
новоствореного підприємства, який приймає на відповідальне 
зберігання передані біологічні активи. Затвердження Акту 
відбувається на основі Протоколу зборів засновників, про що ро-
биться запис у шапці документу. 
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Рис. 1. Порядок відображення в бухгалтерському обліку 
біологічних активів як внеску до статутного капіталу 

 
Форма цього документа має містити в собі інформацію що-

до біологічних активів, які передається до статутного капіталу 
(найменування, кількість), та їх грошову оцінку в національній 
валюті України. В Акті обов’язково слід зазначити персональні 
дані кожного із засновників для їх ідентифікації. Персональними 
даними для фізичних осіб є серія і номер паспорта, ким і коли 
виданий, ідентифікаційний номер; для юридичних осіб – код за 
ЄДРПОУ, банківські реквізити та юридична адреса. 

Зауважимо, якщо біологічні активи до статутного капіталу 
передає юридична особа, то в Акті в обов’язковому порядку 

Проведення оцінки незалежним 
експертом-оцінювачем 

ООццііннккаа   ббііооллооггііччнниихх   ааккттииввіівв   яякк   ввннеессккуу   ддоо   ссттааттууттнноо --
ггоо   ккааппііттааллуу   

Варіант № 2 

Проведення оцінки засновника-
ми підприємства 

Варіант № 1 

Складання 
ААккттуу   ппррииййммаанннняя --ппееррееддааччіі   
бб ііооллооггііччнниихх   ааккттииввіівв   ддоо   
ссттааттууттннооггоо   ккааппііттааллуу   

Вибір оцінювача та підписання 
договору на проведення оцінки 

Отримання від оцінювача Звіту 
про оцінку біологічних активів 

Складання Акту погодження 
справедливої вартості 

Затвердження результатів оцінки біологічних активів як внеску до статут-
ного капіталу загальними зборами засновників (Протокол) 

ВВііддооббрраажжеенннняя  ввааррттооссттіі  ббііооллооггііччнниихх  ааккттииввіівв  вв  ооббллііккуу  

ДДооввггооссттррооккооввіі  ббііооллооггііччнніі  ааккттииввии  
ДДтт  1166    ККтт  4466  

ППооттооччнніі  ббііооллооггііччнніі  ааккттииввии  
ДДтт  2211    ККтт  4466  
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зазначається, в особі кого представлена така юридична особа та 
на підставі чого діє її представник. 

Примірники Акту оформляються по одному для кожного 
учасника даної господарської операції. 

Отже, оформлення названого Акту вирішує відразу дві 
проблеми: 

1) необхідність встановлювати вартість біологічного акти-
ву як внеску до статутного капіталу для зарахування на баланс 
підприємства; 

2) підтвердження факту внесення засновником вкладу до 
статутного капіталу юридичної особи для державної реєстрації 
такої юридичної особи. 

Проведене дослідження показало, що запропонована форма 
Акту приймання-передачі біологічних активів до статутного 
капіталу підприємства дозволяє раціонально організувати бух-
галтерський облік визначення справедливої вартості біологічних 
активів, отриманих як внесок до статутного капіталу, 
здійснювати контроль за достовірністю проведеної оцінки та от-
римувати інформацію, необхідну для прийняття управлінських 
рішень. 
 
УДК 336.7 

Т.А.ТАЛАХ, к.е.н., доцент, 
кафедра обліку і аудиту, 

Луцький національний технічний університет 
 

А.С. ВОСПАНЧУК, магістр, 
Луцький національний технічний університет 

 
ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ 
МАРКЕТИНГОВИМИ ВИТРАТАМИ 

 
Сьогодні, коли ринок України розвивається й активність 

конкурентів зростає, все більшої уваги набирає потреба правиль-
ного управління маркетинговими витратами, накопиченими 
підприємством за час роботи. 
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З новою актуальністю постає потреба в удосконаленні 
методологічних засад управління маркетинговими витратами, з 
точки зору їх раціоналізації та підвищення ефективності. 

Проблема дослідження маркетингових витрат 
досліджувалась достатньо давно. Серед дослідників найбільший 
внесок у розвиток обраної тематики зробили такі вчені і фахівці: 
Ф. Котлер, Ж.-Ж. Ламбен та П. Доль, серед вітчизняних вчених 
дослідження були здійснені Г. Багіевим, А. Дуровичем та 
Б. Соловйовим. 

Незважаючи на значний науковий внесок у цьому питанні, 
на нашу думку, варто було б зосередити увагу на деяких важли-
вих аспектах, що відіграють принципову роль у розбудові 
маркетингової діяльності підприємства та залишаються 
дискусійними і потребують подальших досліджень. 

Підприємства гостро відчувають потребу в маркетингу, але 
в той же час нераціонально здійснюють вкладання коштів у ви-
щезазначену сферу.  

Причиною цього є: 
1. Складність оцінки ефективності і результативності вкла-

день в маркетинг; 
2.Брак уявлення стосовно бачення маркетингової 

діяльності на підприємстві, а отже, і визначення маркетингових 
витрат відповідно; 

3.Відсутність розуміння специфіки маркетингових витрат.  
Таким чином, дані дослідження свідчать про необхідність 

запровадження ефективної методики удосконалення 
маркетингової діяльності з метою визначення повноти реалізації 
маркетингового інструментарію й зниження рівня ризику систе-
ми маркетингової діяльності. 

Пріоритетною стала на сьогодні концепція визначення і 
оцінки витрат з точки зору управлінського обліку, яка 
характеризується спробою обґрунтування прийняття рішень що-
до розподілу фінансових засобів, призначених на маркетинг. 

При цьому проводиться: 
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1. Аналіз витрат з бухгалтерської сторони – 
характеризується відносно високим рівнем гнучкості рішень при 
визначенні розміру маркетингових витрат; 

2. Маркетингові витрати, які в результаті збільшують рин-
кову вартість підприємства – витрати в цьому контексті розгля-
даються як засіб впливу на збільшення ринкової вартості 
підприємства; 

3. Маркетингові витрати, як маркетингові інвестиції – дана 
концепція найбільш повно характеризує вітчизняний підхід вче-
них [1], які стверджують, що маркетингові служби мають дотри-
муватися тих самих принципів інвестування, що і фінансові або 
інші підрозділи. 

Завдяки цьому легше будуть сприйматися маркетингові і 
фінансові завдання, об’єктивніше оцінюватимуться сильні і 
слабкі сторони підприємства, простіше управляти ризиками і 
відстежувати результат маркетингової діяльності, що є в свою 
чергу свідченням перспективи розвитку даної проблеми. 

Слід додати, що, крім більш розвиненого рівня аналізу пи-
тання маркетингових витрат, їх сутність на цьому етапі дискусії 
лишилися на рівні загальних поділів і прикладних класифікацій, 
що з практичної точки зору не дає можливості безпосереднього 
використання у виробничо-господарській діяльності. 

На сьогоднішній день важливим є згрупувати маркетингові 
витрати у відношенні до витрат підприємства за ознакою рівня їх 
управління, а саме планування і контролю: 

1.Основні витрати, складають основний бюджет 
підприємства і безпосередньо стосуються його діяльності; 

2.Витрати на проведення окремих заходів – зовнішні затра-
ти, але можливі і внутрішні, наприклад залучення додаткових 
фахівців; 

3. Допоміжні витрати – складають допоміжний бюджет 
підприємства, витрати до яких належать внутрішні витрати ( на-
приклад витрати організаційної структури, та частково зовнішні, 
що пов’язані із діяльністю декількох компаній). 

Таке групування дозволить планувати і контролювати їх в 
повній мірі.  
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Для оцінки ефективності маркетингових витрати слід 
виділити такі характеристики: 

1. Торгова ефективність – для розрахунку показника 
ефективності залучаються витрати на здійснення маркетингових 
заходів;  

2. Комунікаційна ефективність – для розрахунку показника 
ефективності залучаються витрати на здійснення маркетингових 
заходів; 

3. Економічна ефективність – зміна прибутковості до зміни 
маркетингових витрат до та після проведення маркетингових 
заходів, також тут важливим аспектом є врахування майбутнього 
економічного ефекту, а не тільки розрахунок витрат. 

Виділені нами види ефективності не вичерпують всієї гами 
аналітичних досліджень, пов’язаних з управлінням маркетинго-
вою діяльністю. 

Отже, зростаюче значення маркетингу в діяльності 
підприємств та управління ним визначає актуальність 
дослідження даної сфери в цілому і зокрема витрат на неї. 

Проведене в роботі дослідження ідентифікації маркетинго-
вих витрат, визначення їх сутності та показників оцінки дало 
змогу теоретично обґрунтувати та вдосконалити методологічні 
засади формування уявлення про продуктивний маркетинг на 
підприємстві. 

Узагальнюючи сказане, питання визначення і ідентифікації 
маркетингових залишається досить дискусійним і потребує по-
дальших досліджень, глибокого вивчення основ і впровадження 
результатів на практиці. 
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Правове, методологічне та методичне забезпечення 
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ЗАСТОСУВАННЯ БЕНЧМАРКІНГУ В СИСТЕМІ  

УПРАВЛІНСЬКОГО ОБЛІКУ 
 

У ринковій економіці кожен крок та дія суб'єкта господа-
рювання пов'язані з ризиком. Вони можуть спричинити втрати 
або забезпечити позитивний ефект у ході зміни кон'юнктури ри-
нку та методів господарювання. У такій ситуації важливим стає 
прийняття обґрунтованих управлінських рішень та їх реалізація з 
урахуванням кінцевих результатів, що досягається за умов нале-
жної системи управлінського обліку. Позитивний кінцевий ре-
зультат діяльності підприємства не може бути досягнутий без 
вживання відповідних методів й інструментів управління, які до-
зволять оцінювати ефективність роботи підприємства на рівні 
окремих бізнес-процесів і, крім того, проводити оптимізацію біз-
нес-процесів до максимально ефективного рівня. Одним із таких 
інструментів управління є бенчмаркінг, який на сьогодні є пев-
ною «новинкою» в управлінському обліку.  

Усі бізнес-процеси повинні постійно вдосконалюватись. 
Особливо гостро стоїть проблема управління бізнес-процесами в 
сучасних умовах економічної кризи, що охопив усі галузі еконо-
міки. Це пов'язано, у першу чергу, з тим, що українські підпри-
ємства не були готові до різкого зниження попиту на їх продук-
цію, збільшенню цін на ресурси і якісну зміну кон'юнктури рин-
ку. У таких умовах застосування такої технології управління, як 
бенчмаркінг дає можливість підприємствам поліпшити результа-
ти своєї фінансово-господарської діяльності та прискорити про-
цес подолання наслідків впливу світової економічної кризи. 

                                                 
* Науковий керівник: к.е.н., доцент Тлучкевич Н. В. 
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В практиці вітчизняних підприємств бенчмаркінг поки не 
завоював належної довіри й дотепер часто асоціюється з метода-
ми бізнес-розвідки, або шпигунства. Однак, бенчмаркінг ефекти-
вно стали застосовувати великі українські компанії, саме при ре-
алізації елементів управлінського обліку.  

Термін «бенчмаркінг» (англ. Bench – місце, marking – від-
значати) не має однозначного перекладу українською мовою. 
Найчастіше його перекладають як «контрольні порівняння». У 
найбільш загальному значенні benchmark – це щось, що має пев-
ну кількість і якість та здатне бути стандартом (еталоном) щодо 
інших предметів чи сфер діяльності. Під бенчмаркінгом, зокрема, 
розуміють комплекс засобів, які дають змогу систематично зна-
ходити, оцінювати позитивний досвід інших підприємств, що є 
лідерами в галузі та використовувати його у своїй роботі [2]. 

Основний зміст бенчмаркінгу полягає у виявленні еталон-
них конкурентів у галузі, що досягли значних успіхів у цьому 
напрямі, ретельному вивченні їх бізнес-процесів і адаптації 
отриманих знань до власного підприємства з метою істотного 
поліпшення його діяльності. У цілому, універсальність методів 
бенчмаркінгу й успішність їх вживання за кордоном дозволяють 
зупинитися на бенчмаркінгу, як на перспективному управлінсь-
кому інструменті, що має всі шанси на визнання та широке вико-
ристання в практиці роботи провідних українських підприємств. 

В сучасних умовах поняття «бенчмаркінг» стало більш ба-
гатогранним і змістовним. У ньому відображено безліч аспектів 
діяльності суб’єкта господарювання, що має намір поліпшити 
свій бізнес, спираючись на творче сприйняття вдалого досвіду 
інших господарських структур. Бенчмаркінг є процесом, який 
розвивається в часі та становить частину управлінської діяльнос-
ті підприємства. 

Так, наприклад, С. Пашутін визначає бенчмаркінг як сис-
тематичну діяльність, спрямовану на вивчення кращих техноло-
гій, виробничих процесів і методів організації виробництва та 
збуту продукції [3]. 

В цілому, процес бенчмаркінгу складається з таких етапів: 
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– аналіз діяльності своєї організації та визначення об'єкта 
бенчмаркінгу, яким може бути підприємство в цілому, окремі 
підрозділи, процеси, продукція, товари; 

– вибір партнерів з бенчмаркінгу, тобто кращих суб’єктів 
господарювання, досвід яких стане предметом дослідження; 

– збір інформації, що припускає вивчення якісних і кількі-
сних характеристик діяльності партнерів, які пояснюють їх пере-
ваги; 

– аналіз отриманої інформації, виявлення можливостей по-
ліпшення діяльності свого підприємства, розробка відповідних 
рекомендацій. 

Залежно від вибору партнерів виокремлюють такі види бе-
нчмаркінгу: 

– внутрішній - вивчення досвіду власних підрозділів, філій 
організації; 

– конкурентний - дослідження діяльності безпосередніх 
конкурентів; 

– зовнішній - вивчення роботи аналогічних підприємств, 
що обслуговують інші ринки; 

– функціональний - дослідження досвіду організацій, що 
мають найкращі продукцію, товари, послуги, процеси. 

Разом з тим, розрізняють бенчмаркінг за складністю поста-
влених завдань (простий й складний), спрямованістю (внутріш-
ній й зовнішній), рівнем, на якому передбачається здійснювати 
бенчмаркінг (стратегічний й операційний). Зокрема, бенчмаркінг 
процесів (операційний бенчмаркінг) – спрямований на конкретні 
функціональні сфери діяльності підприємства в поточному пері-
оді та визначення досягнення в статусі «кращий у класі» у конк-
ретній предметній галузі. У свою чергу, стратегічний бенчмар-
кінг є інструментом стратегічного планування для забезпечення 
цілеспрямованого та прибуткового розвитку підприємства. Знан-
ня про методи роботи кращих підприємств галузі та вимоги спо-
живачів продукції, отримані в процесі стратегічного бенчмаркін-
гу, є важливою інформацією, необхідною для розвитку підпри-
ємства та забезпечення підвищення його конкурентоспроможно-
сті [1]. 
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Однак, бенчмаркінг не повинен розглядатись тільки як ін-
струмент для збору інформації, адже в ньому задіяна значна кі-
лькість кваліфікованих співробітників підприємства, досягається 
можливість одержання великої кількості корисних пропозицій, 
використання яких може змінити не тільки тактичні, але й стра-
тегічні цілі.  

Використання бенчмаркінгу в системі управлінського облі-
ку підприємства дозволяє: 

– подивитись підприємству на себе з боку – об'єктивно 
проаналізувати свої сильні і слабкі сторони; 

– вивчати підприємства, які є галузевими лідерами, ви-
значитися зі стратегічними орієнтирами для ліквідації відставан-
ня та виходу на провідні позиції; 

– сформувати нові ідеї як у виробничій сфері, так і в сфері 
збуту; 

– регулярно «тримати руку на пульсі» конкурентів, діяти 
активно та приймати ефективні управлінські рішення; 

– володіти альтернативою традиційного стратегічного 
планування від досягнутого; 

– застосовувати поточне планування (бюджетування) на 
основі переваг конкурентів та власних недоліків. 

Разом з тим, важливе значення в бенчмаркінгу відіграє не 
лише зовнішнє інформаційне забезпечення (дані конкурентів), а 
й внутрішнє, яке формується саме в управлінському обліку, так 
як дані фінансового обліку не несуть в собі такого роду інформа-
ційного забезпечення. Особлива увага має приділятися системі 
збору достовірної інформації (оперативної, поточної, стратегіч-
ної) та її відображення у внутрішній звітності, що дозволить по-
рівнювати дані підприємства з даними конкурентів, виявити пе-
реваги і недоліки та приймати рішення щодо подальшої роботи. 
Однак, проблемою залишається і отримання зовнішньої інфор-
мації конкурентів. 

Отже, бенчмаркінг сприяє формуванню іншого стилю ро-
боти, нової стимулюючої та конкурентної внутрішньої культури 
ведення бізнесу. Технології бенчмаркінгу дають змогу підприєм-
ству об'єктивно оцінювати результати своєї поточної діяльності, 
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ретельно вивчати досвід конкурентів та партнерів і визначати 
напрями вдосконалення бізнес-процесів, у тому числі пов'язаних 
із вдосконаленням управління в цілому.  
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ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ОРГАНІЗАЦІЇ  

УПРАВЛІНСЬКОГО ОБЛІКУ В РОСЛИННИЦТВІ 
 

Особливо актуальною і водночас, складною проблемою в 
сучасних умовах господарювання є посилення управлінської 
орієнтації обліку саме на сільськогосподарських підприємствах 
рослинницького напряму. Ця проблема перш за все стосується 
організації розробки на підприємствах та забезпечення 
належного функціонування системи управлінського обліку, як 
окремої ланки, а отже, вимагає зміни концепції всього 
господарського обліку. Загалом, від того наскільки оптимально 
буде побудована система управлінського обліку на 
сільськогосподарському підприємстві, наскільки об'єктивно вона 
відображатиме його діяльність, буде залежати процес 
ефективного управління підприємством. 
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При переході України на нову систему бухгалтерського 
обліку на підприємствах сільського господарства стало 
можливим самостійно визначати форму та організацію 
управлінського обліку. 

Слід відмітити недостатню кількість теоретичних розробок 
з питань організації управлінського обліку на 
сільськогосподарських підприємствах. Як правило виходять 
публікації, що розкривають міжнародну практику організації 
обліку. Лише окремі положення розроблені в працях С.Ф. Голова 
[1], В.М. Жука [2], А.Д. Шеремета [8], М.Г. Чумаченка [7] та ін. 
На нашу думку, це пояснюється відсутністю розгляду цієї 
проблеми у нормативних документах. Із прийняттям Закону 
України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в 
Україні» [3] відбулося законодавче визнання управлінського 
обліку, як окремої підсистеми бухгалтерського обліку, що мало б 
змінити такий стан справ, однак управлінський облік з переходом 
України на облік на основі міжнародних стандартів взагалі 
перестав існувати в інформаційній системі управління сільським 
господарством. 

Відповідно до вище зазначеного Закону підприємство, 
виходячи із своїх потреб, визначає форму обліку, порядок і 
спосіб реєстрації, узагальнення та аналізу інформації, звітності та 
контролю господарських операцій, самостійно визначає свою 
облікову політику, затверджує правила документообороту і 
технологію обробки облікової інформації. Саме останнє 
положення дає можливість самостійної організації обліку на 
підприємстві. 

Проте це право є відносним, тому що зняття законодавчих 
обмежень щодо організації управлінського обліку не свідчить 
про свободу вибору по всіх його положеннях. Такі обмеження 
встановлено нормативними документами: Методичними 
рекомендаціями з планування, обліку та калькулювання 
собівартості продукції (робіт, послуг) у сільському господарстві 
[4], Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 16 
«Витрати» [5], нормативними документами податкової служби 
України. Так, наприклад, управлінський облік за своїм 



 262

призначенням направлений на створення достатньої для 
управлінського апарату інформації про витрати виробництва. 
Нормативні документи визначають зміст, як мінімум, двох 
групувань витрат - за економічними елементами та статтями 
калькуляції. Таким чином проявляється умовність свободи 
організації управлінського обліку. Також на побудову 
інформаційних моделей управлінського обліку впливають 
об'єктивні фактори. В зв'язку з цим ці моделі повинні бути не 
розгалужені, а адекватні об'єктам обліку. До таких факторів 
можна віднести: масштаби та складність виробництва; технологія 
виробництва та номенклатура вирощуваної продукції; 
організаційна структура (цехова чи безцехова); характер 
розміщення виробничих підрозділів; методи обчислення 
фактичної собівартості продукції; принципи групування та 
методи оцінки об'єктів обліку; ступінь спеціалізації, концентрації 
та кооперації виробництва; рівень автоматизації облікових 
процесів та кваліфікації працівників; робочий план рахунків та 
системи звітності. 

На сільськогосподарських підприємствах до питання 
організації управлінського обліку необхідно підходити не стільки 
у концептуальному плані, скільки у поступовому, 
взаємопов'язаному та обґрунтованому втіленні ідеї його 
управлінської орієнтації в практичну діяльність. Для того, щоб 
вирішити поставлену задачу, необхідно враховувати загальні 
напрямки розвитку, а також дійсний стан кожного з видів 
бухгалтерського обліку, систем контролю і аналізу. 

Можна виділити два основних напрямки побудови 
управлінського обліку: управлінський облік спрямований на 
виробництво і удосконалення калькуляції та облік, зорієнтований 
на ринок і вдосконалення методології прийняття управлінських 
рішень щодо ефективності витрат та якості продукції. Хоча ці 
два підходи реалізуються за допомогою різних прийомів, вони 
мають адекватну мету - одержання оптимального кінцевого 
результату на основі раціонально прийнятого рішення. 

Організація управлінського обліку на 
сільськогосподарських підприємствах вимагає проходження 
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наступних етапів: відповідно до цілей управлінського обліку 
визначаються об'єкти обліку витрат та елементи методу 
управлінського обліку; визначається робочий план рахунків; 
виділяються центри відповідальності; встановлюється перелік 
первинних документів необхідних для інформаційного 
забезпечення управління; складається графік документообороту; 
визначаються форми внутрішньої звітності та періодичність їх 
подання; визначається склад облікових працівників в системі 
управлінського обліку та коло їх повноважень. 

В процесі організації управлінського обліку на 
сільськогосподарських підприємствах необхідно зважати на те, 
що при функціонуванні нових внутрішньогосподарських 
формувань центр аналітичних розробок зміщується у низові 
ланки, інакше потрібно вирішувати питання методики обліку 
витрат та ретельніше обґрунтовуватися склад їх статей. На 
відміну від традиційного виробничого обліку всі види 
виробничих ресурсів на всіх стадіях кругообігу засобів, в процесі 
виробництва або обігу, закріплюються за конкретними 
відповідальними особами. Завдяки цьому вдається уникнути 
знеособлення економії чи перевитрат ресурсів, а отже, підсилити 
мотиваційний фактор. Дане положення є однією із головних 
переваг організації управлінського обліку перед виробничим. 

Управлінський облік на сільськогосподарських 
підприємствах повинен будуватися з орієнтацією на потреби 
управління в інформації і має забезпечувати облік та контроль 
витрат за об'єктами обліку в рослинництві, а також аналіз та 
прогнозування напрямків розвитку виробничої діяльності та 
фінансових результатів за даними об’єктами. 

З прийняттям ПСБО 30 «Біологічні активи» [6] перелік 
об’єктів фінансового обліку був дещо видозмінений, що 
зумовило необхідність його уточнення для цілей організації 
управлінського обліку. Зокрема в рослинництві такими 
об’єктами є: витрати, пов'язані з біологічними перетвореннями 
біологічних активів в рослинництві; доходи отримані в процесі 
вирощування продукції рослинництва; фінансові результати від: 
від первісного визнання сільськогосподарської продукції та 
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додаткових біологічних активів рослинництва; від реалізації 
сільськогосподарської продукції та біологічних активів 
рослинництва; від зміни справедливої вартості біологічних 
активів на дату балансу. 

Слід зазначити, що у більшості керівників 
сільськогосподарських підприємств відсутній інтерес у створенні 
системи управлінського обліку. На підприємствах немає єдиної 
служби, яка б займалася аналізом економічної діяльності, 
складанням оперативної звітності, плануванням виробничих 
показників та ін. Вся ця робота проводиться різними службами, 
інформація розкидана і тому, втрачається фактор оперативності. 
На багатьох підприємствах відсутній аналіз основних показників 
діяльності як окремих структурних підрозділів, так і 
підприємства в цілому. Якщо ж економічний аналіз проводиться, 
то з великим запізненням, коли вже не можливо вплинути на 
фінансові показники діяльності. 

Нагромадження раціонального потоку інформації в галузі 
рослинництва формується за певними принципами: з'ясування 
інформаційних потреб, враховуючи управлінські напрями 
галузевої структури виробництва; способи найефективнішого їх 
використання; відображення об'єктивних процесів виробництва, 
обігу, розподілу та споживання; раціонального чи 
нераціонального використання природних, трудових, 
матеріальних і фінансових ресурсів; поєднання потоків 
інформації із різних джерел (бухгалтерської, статистичної, 
економічно-оперативної, даних спостережень), а також планових, 
оперативних даних; оперативність інформації, зв'язку та 
дистанційної передачі первинних даних з кожного об'єкта 
виробничо-господарської діяльності сільськогосподарського 
підприємства. 

Отже, з переходом до ринкових відносин і розширенням 
господарської самостійності підприємств, назріла необхідність в 
своєчасній і достатньо повній інформації, аналізуючи яку можна 
приймати ефективні управлінські рішення згідно з ситуаціями, 
що можуть скластися в процесі господарської діяльності. Це 
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підсилює увагу до методологічного забезпечення 
бухгалтерського, а відтак і управлінського обліку. 
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Амортизаційна політика стала однією з важливих 

складових управління виробничими витратами, суть якої в 
інтенсивному відновленні основних засобів в результаті їх 
експлуатації в процесі виробничої діяльності. 

На нашу думку, амортизаційна політика підприємства – це, 
в першу чергу, процес управління системою формування та ці-
льового використання амортизаційних відрахувань відповідно до 
обраної підприємством фінансово-інвестиційної стратегії, що 
регулюється чинним законодавством. 

Сьогодні амортизаційні кошти використовуються вітчиз-
няними підприємствами на власний розсуд, як правило, для по-
повнення оборотних активів, і не є вагомим інвестиційним ресу-
рсом. В такій ситуації держава зобов’язана використовувати пев-
ні методи для стимулювання розвитку бізнесу, модернізувати 
власні виробничі потужності за рахунок внутрішніх джерел. 

На нашу думку, у вирішенні проблеми ефективності вико-
ристання амортизаційних відрахувань для початку доцільно буде 
запровадити обмежені в часі податкові інструменти стимулюван-
ня інвестиційної активності бізнесу. До таких інструментів мож-
на віднести, зокрема, інвестиційну податкову знижку. 

Головна причина послаблення інвестиційного потенціалу 
підприємств України протягом останніх років - помилкові рі-
шення, покладені в основу розробки нормативного забезпечення 
державної амортизаційної політики, в результаті чого відбуваєть-
ся відрив її від реальних процесів відтворення активів та конкре-
тних умов їх експлуатації.  

                                                 
* Науковий керівник – к.е.н., доцент кафедри обліку і аудиту Нужна О.А. 
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Тому амортизаційна політика в останні роки не сприяє, а 
протидіє накопиченню ресурсів та руйнує на підприємствах фі-
нансову базу капіталоутворення як основу досягнення позитив-
ної економічної динаміки та економічного зростання. 

Для використання амортизаційної політики при стимулю-
ванні капіталовкладень необхідно, щоб, по-перше, податкова 
амортизація значно перевищувала економічну, і, по-друге, сти-
мулювати використання амортизаційних відрахувань тільки на 
інвестиційні цілі [2]. 

Погоджуючись із думкою Серебрянського Д.М., зазначимо, 
що основними напрямками вирішення питань щодо підвищення 
інвестиційного потенціалу підприємства повинні стати: 

1. Акумуляція амортизаційних відрахувань в амортизацій-
ному фонді та використання його лише для інвестицій в основ-
ний капітал. У випадку використання таких коштів на інші цілі 
необхідно включати їх в оподатковуваний прибуток і нарахову-
вати податок на загальних основах. 

2. Стимулювання інвестиційного використання амортиза-
ційних відрахувань шляхом впровадження механізму інвестицій-
ного податкового кредиту або податкової знижки [1]. 

Отже, амортизаційна політика підприємства повинна стати 
потужним інструментом стимулювання інвестиційної активності 
підприємств в різних галузях економіки. 
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Сільськогосподарське підприємство є відкритою системою. 

Воно повинно функціонувати в контексті змін соціально-
економічних умов. Останні десятиліття зумовили переосмислен-
ня напрямку розвитку суспільства. Так, концепція сталого роз-
витку, яка є домінуючою в нашій державі передбачає сукупність 
трьох основних складових: економічної, екологічної і соціальної. 
Науковці стверджують, що зниження до критичного рівня будь-
якої з цих складових навіть при високих показниках інших при-
зводить до виникнення проблем в суспільстві.  

У зв’язку із цим доцільно звертати увагу на екологічні і 
соціальні показники, які можливо відображати в системі 
управлінського обліку. У роботах І.К. Бистрякова, 
Б.В. Букринського, Л.С. Гриніва, Т.П. Галушкіної, Л.І. Максимів, 
Ю.Ю. Туниці всебічно досліджені теоретичні аспекти 
екологічного обліку, контролю, аудиту і управління загалом, 
запропоновані науково-практичні підходи до формування 
інформаційних сукупностей про стан навколишнього середовища 
з метою екоменеджменту. Проте всі вони розглядались через 
призму методів, об’єктів та принципів фінансового обліку. Це 
призвело до появи великої кількості питань, які залишились поза 
увагою теоретиків в результаті обмеженості системи бухгал-
терського фінансового обліку в часі, способах реєстрації 
інформації, методах оцінки об’єктів обліку тощо. 

В основному увага науковців на сучасному етапі розвитку 
вітчизняного екологічного обліку спрямована на визначення та 
відображення природоохоронних доходів та витрат, в той час як 
його об’єкти повинні розглядатись комплексно: охорона атмо-
сферного повітря, водних та земельних ресурсів; утилізація 



 269

відходів; дослідження у сфері охорони довкілля; відновлення і 
демонтаж обладнання; амортизація природоохоронних засобів; 
навчання персоналу, загальна адміністративна діяльність тощо. 

Екологізація – це процес послідовної розробки та впровад-
ження у виробничі процеси нових технологічних і управлінських 
заходів, які дозволяють підвищувати ефективність використання 
природних ресурсів при збереженні чи поліпшенні якості 
довкілля [1; 3]. В основу концепції екологічної ефективності аг-
рарного менеджменту має бути покладено ідею поєднання 
вигідної діяльності підприємства в поєднанні з найменшими 
втратами для навколишнього середовища та відновленням екоси-
стем. Така концепція повинна поширюватись на весь життєвий 
цикл продукції – планування процесів, безпосередньо виробниц-
тво, транспортування, технічне обслуговування й експлуатацію 
обладнання, механізмів, утилізацію відходів. 

Облік екологічної діяльності повинен охоплювати характе-
ристики як господарських процесів, так і самих товарів, послуг 
чи готової продукції. У результаті у процесі природоохоронних 
заходів можуть виникати ефекти, які на сучасному етапі важко 
або й неможливо виміряти вартісно. Як свідчать дослідження 
О.М. Царенка [3], агропромисловий комплекс є не менш небез-
печним для людини, ніж виробництво промислової продукції 
перш за все через кількість нітратів у сільськогосподарській 
продукції. Тому в системі показників управлінського обліку 
необхідно вводити ті показники, які дозволяють на локальному 
рівні підприємства контролювати внесення добрив.  

Відомо, що в Україні пропорції внесення добрив є дуже 
порушені. Калійні, азотні, фосфорні добрива мають свої 
пропорції внесення, але вони не дотримуються. Про це свідчать 
багато результатів досліджень науковців. Разом з тим на сучас-
ному етапі у фінансовому обліку ми не можемо дати відповідь на 
яку величину були понесені втрати для довкілля в результаті 
сільськогосподарської діяльності, чи яка родючість ґрунтів і все 
інше. 

Відповідно виникає питання, чи здатен бухгалтерський 
облік в рамках, визначених його правилами та законами фіксації 
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інформації, збирати та надавати усю необхідну сукупність даних 
для ефективної екологічної діяльності підприємства? Вважаємо, 
що найбільш раціональною є система формування показників 
взаємодії підприємства з довкіллям, побудована на основі 
конвергенції фінансового і управлінського обліку. В такому 
контексті вони будуть формувати єдину підсистему екологічного 
обліку, який визначають як процес виявлення, вимірювання, 
реєстрації, накопичення, узагальнення, зберігання, обробки та 
підготовки релевантної інформації про діяльність підприємства в 
галузі природокористування з метою передачі її внутрішнім і 
зовнішнім користувачам для ухвалення оптимальних 
управлінських рішень [2]. 

Використання показників управлінського обліку у 
природоохоронній діяльності сільськогосподарського 
підприємства зумовлене більш широкими його можливостями 
порівняно з фінансовим (використання усіх вимірників, різних 
методів збору і обробки інформації, часовий фактор): 

− велика частина природних втрат (пошкодження лісів, 
закислення ґрунтів, опустелення територій, погіршання 
ландшафтів) не виражається в грошовому вимірнику і важко 
піддається кількісному вимірюванню;  

− екологічна інформація часто представляє собою нечіткі 
дані (на яку величину були понесені втрати для довкілля в 
результаті використання добрив чи гербіцидів?); 

− на сучасному етапі у вітчизняній теорії обліку лише 
розробляється питання включення витрат на природоохоронну 
діяльність до собівартості продукції, тоді як для раціонального 
управління виробництва необхідно їх враховувати; 

− ринкові ціни не враховують обмеженість повільного ви-
черпування важковідновних ресурсів (наприклад, родючості 
землі). 

Екологічний управлінський облік, в свою чергу, повинен 
ліквідовувати зазначені обмеження і створювати цілісну картину 
екологічного ефекту від діяльності сільськогосподарського 
підприємства. У великій мірі цьому сприятимуть чітко визначені 
носії специфічної облікової інформації, регламентована методика 
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їх створення та встановлені напрямки інформаційного та 
організаційного взаємозв’язку із фінансовим обліком. 
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ОБЛІК ВИТРАТ НА ОХОРОНУ І ПОЛІПШЕННЯ  

НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА 
 

У зв’язку з протиріччями між господарською діяльністю та 
навколишнім середовищем, зростає необхідність еколого-
економічного управління. Це вимагає всебічного аналізу функці-
онування еколого-економічної системи, дослідження процесів та 
взаємодії, що відбувається в її межах, розгляд її елементів та 
з’ясування місця та важливості сільськогосподарських підпри-
ємств у цій системі. 

Еколого-економічне управління підприємством (ЕЕУП) – 
це система управління діяльністю підприємства, спрямована на 
досягнення екологічних цілей, проектів і програм, розроблених 
на основі принципів екоефективності і екосправедливості. 
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Планування екологічної діяльності має базуватися на облі-
ку екологічних складових та врахуванні вимог законодавчих та 
інших регламентних актів, що потребує проведення: 

а) ідентифікації екологічних аспектів, які витікають з ми-
нулих, поточних і планових видів діяльності, продукції або пос-
луг для визначення суттєвості впливу на навколишнє середови-
ще; 

б) ідентифікації правових вимог, що застосовуються до 
екологічних аспектів її діяльності, продукції або послуг. 

Бухгалтерський облік є однією з найважливіших функцій 
управління, що виявляє і систематизує дані про господарську ді-
яльність, забезпечуючи при цьому прийняття обґрунтованих 
управлінських рішень. Облікова інформація повинна дозволяти 
своєчасно визначати зовнішні та внутрішні умови, давати мож-
ливість досліджувати, оцінювати та вживати заходів щодо усу-
нення суттєвих відмінностей між потенційними можливостями 
підприємства та вимогами процесів, які проходять у навколиш-
ньому природному середовищі. 

Поява нетрадиційних для вітчизняної облікової системи 
об’єктів (об’єкти права інтелектуальної власності, фінансові ін-
струменти, трансакційні витрати, природно-ресурсний потенціал) 
зумовлює структурну перебудову інформаційного масиву, на ос-
нові якого приймаються управлінські рішення, чинить значний 
вплив і на носії облікової інформації – рахунки бухгалтерського 
обліку, на яких нові об’єкти повинні знайти бухгалтерське відо-
браження. Включення в існуючу систему бухгалтерського обліку 
нових об’єктів спостереження вимагає включення нових рахун-
ків, що підсилює інформаційні можливості системи та надає їй 
нових властивостей (синергетичний ефект). 

Можливості бухгалтерського обліку в умовах експлуатації 
природно-ресурсного потенціалу вимагають додаткового ви-
вчення, необхідна аргументація якісно нового підходу до отри-
мання облікової інформації, яка використовується для управлін-
ня ефективністю діяльності сільськогосподарських підприємств. 

У бухгалтерському обліку підприємств саме джерела пер-
винної інформації, у вигляді первинних облікових документів, є 
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основою для формування статистичного обліку і звітності, тобто 
джерел вторинної інформації. Слід зазначити, що у фінансовій 
звітності вітчизняних підприємств не передбачено розкриття 
екологічної інформації та не існує вимог законодавства щодо по-
дання звітності суб’єктами господарювання про здійснення опе-
рацій з охорони навколишнього природного середовища. Тому, 
на сьогодні подання екологічної інформації у вигляді статистич-
ної звітності як вторинного джерела облікової інформації часто 
носить недостовірний характер. 

Доцільно передбачити різні методики обліку для поточних 
і капітальних екологічних витрат. До поточних витрат при виро-
бництві екологічно чистої продукції рослинництва можна віднес-
ти витрати по обробітку ґрунту, який проводять відповідно до 
принципів органічного виробництва, придбання природних міне-
ральних препаратів, купівлі екологічно безпечних препаратів по 
захисту рослин, витрати по насінництву і купівлю насіння нових 
сортів, витрати на обслуговування складів, відстійників, сховищ, 
облаштуванню буферних зон, додаткові витрати, пов'язані з на-
сінництвом (сортові прополки, апробація, очищення комбайнів 
після збирання різних сортів, обробка насіння, витрати на збері-
гання).  

Непрямим шляхом на цю статтю повинні бути розподілені 
витрати по організації біологічної сівозміни, внесенню компос-
тів, добрив (що не вносяться безпосередньо під окрему культу-
ру), витрати з утилізації відходів, витрати з управління природо-
охоронною діяльністю. Розподіл доцільно проводити пропорцій-
но прямим витратам. Загальне групування прямих і непрямих 
витрат повинне відображатися в окремій відомості екологічних 
витрат. Описаний алгоритм створює можливість враховувати да-
ні витрати на окремому збирально-розподільному рахунку «Еко-
логічні витрати», що має наступні субрахунки:  

1. Охорона і раціональне використання водних ресурсів; 
2. Охорона повітряного басейну; 
3. Охорона і раціональне використання земельних ресурсів; 
4. Використання відходів виробництва і споживання; 
5. Науково-дослідні роботи; 
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6. Екологічні платежі 
Що стосується капітальних витрат на охорону навколиш-

нього середовища, то тут необхідно вести пооб’єктний облік ка-
пітальних природоохоронних витрат з підвищення ґрунтової ро-
дючості, будівництва складів, сховищ, відстійників, переоблад-
нання приміщень для утримання худоби, будівництва і придбан-
ня очисних споруд, закладки лісосмуг і буферних зон. У синте-
тичному обліку необхідно виділити субрахунок «Витрати з охо-
рони природи» до рахунку 15 «Капітальні інвестиції» і субраху-
нок «Природоохоронне обладнання» до рахунку 10 «Основні за-
соби» з відповідним віддзеркаленням окремим рядком цих ви-
трат у Журналі – ордері №13 с.-г. і у Виробничому звіті ф. №10.3 
б с.-г. 

Передумовою налагодження адекватної системи обліку 
природних ресурсів і послуг екосистем є їх вартісна оцінка. Од-
нією з останніх ініціатив у цьому контексті є оголошення, зроб-
лене представниками Світового банку у жовтні 2010 року в На-
гої, Японія, про нове глобальне партнерство, яке надасть країнам, 
що розвиваються, інструментарій для інтегрування економічних 
вигід, що їх надають екосистеми, такі як ліси, в національні сис-
теми обліку. Мета полягає в тому, щоб ввести практику оціню-
вання екосистем у національні рахунки в таких масштабах, які 
сприятимуть поліпшенню управління природним довкіллям Го-
ловною перешкодою для здійснення адекватного аналізу приро-
доохоронної діяльності є недосконалість обліку екологічних ви-
трат і екологічних вигід. Сьогодні облік екологічних витрат ве-
деться узагальнено, без розмежування їх за видами. Часто трап-
ляється й так, що екологічні витрати не обліковуються власне як 
«екологічні», а розсіюються у загальній сумі витрат. З вигодами 
від використання біорозмаїття і послуг екосистем ситуація ще 
складніша, оскільки їх облік не ведеться. 

Необхідність відображення в бухгалтерському обліку ви-
трат на охорону і поліпшення навколишнього середовища зумов-
лена, з однієї сторони тим, що будь-яка господарська діяльність 
підприємства впливає на стан навколишнього природного сере-
довища через витрату ресурсів (фінансових, матеріальних, тру-
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дових, енергетичних), які потрібно відображати в бухгалтерсь-
кому обліку, а з іншої – виробничий процес тісно пов’язаний з 
навколишнім природним середовищем, яке забезпечує економіч-
ні функції (джерело ресурсів, середовище функціонування та ін.) 
і кожна з цих функцій змінюється залежно від стану природного 
середовища, відповідно будь-яке відхилення позначається на ре-
зультатах діяльності підприємства. Для функціонування ефекти-
вної системи бухгалтерського обліку на підприємстві важливе 
значення має облік і аналіз екологічних витрат і зобов’язань. При 
цьому необхідно розділяти прямі та капітальні витрати в розрізі 
розмежування їх за видами на відповідних субрахунках із відо-
браженням у подальшому в відповідних реєстрах. Це дозволить 
отримувати інформацію для цілей управління з врахуванням її у 
побудові перспектив на майбутнє. 
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МІСЦЕ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ В ОРГАНІЗАЦІЇ  
УПРАВЛІНСЬКОГО ОБЛІКУ СІЛЬСЬКО-
ГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ 

 
На сучасному етапі формування ринкових відносин в Укра-

їні все більш виразними стають притаманні ринку характерні 
особливості - конкурентоспроможність виробництва, оператив-
ність, своєчасність та ризик прийнятих рішень. Досвід розвине-
них країн показує, що важливою складовою загального механіз-
му управління господарською діяльністю підприємств і об'єднань 
є ефективна облікова політика щодо управлінського обліку. 

Процес формування облікової політики передбачає вибір 
принципів, методів, процедур, способів організації та ведення 
бухгалтерського обліку з числа затверджених законодавчими та 
нормативними актами відповідно до особливостей галузевої дія-
льності конкретного підприємства. Тому враховуючи підхід до 
побудови управлінського обліку на підприємстві необхідно зва-
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жати на те, що на рівні держави він не регламентується, а повніс-
тю розробляється і запроваджується внутрішнім нормативним 
документом. 

Необхідність формування облікової політики підприємства 
полягає у наданні правдивої та неупередженої інформації про 
фінансовий стан і результати діяльності різним користувачам для 
прийняття рішень. При цьому треба формувати не просто обліко-
ву політику, а виважену облікову політику підприємства, що ба-
зується на таких складових: принципах, методах, процедурах. 

Ведення бухгалтерського обліку на сучасному етапі не в 
повній мірі відповідає вимогам апарату управління підприємства 
та інших користувачів облікової інформації, зокрема, організа-
ційно-технічні аспекти облікової політики, які в першу чергу 
впливають на внутрішньогосподарський (управлінський) облік та 
його організацію з вирішення проблеми забезпечення необхід-
ною інформацією керівництва підприємства. 

При організації бухгалтерського обліку на підприємстві ми 
розглядаємо наказ про облікову політику підприємства як основ-
ний документ, що використовується обліковою службою підпри-
ємства протягом усього періоду діяльності для відображення ко-
жної події в обліку. Зміст облікової політики обумовлюється ме-
тою, яку ставить перед собою власник, та стратегією сталого роз-
витку і впровадженням розпоряджень власника в діяльність під-
приємства. 

З метою сприяння успішної діяльності підприємство само-
стійно розробляє систему (необхідного вигляду та змісту форм) 
управлінської звітності, головною метою якої є надання керівни-
цтву відповідної інформації щодо рівня прибутковості (підпри-
ємства в цілому, конкретного підрозділу, певного продукту або 
груп); рівня витрат (підприємства в цілому, конкретного підроз-
ділу, певного продукту або груп продуктів); зіставлення показ-
ників за різні періоди та між фактичним виконанням і завданням.  

На підставі розглянутих альтернативних методів обліку рі-
зних об'єктів обліку проводяться розрахунки за кожним альтер-
нативним методом та оцінюється вплив проведених розрахунків 
на кінцевий фінансовий результат діяльності підприємства, ви-
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значаються переваги та недоліки кожного методу та ефективність 
від їх впровадження в діяльність підприємства. 

Враховуючи важливість визначення методологічних скла-
дових облікової політики варіанти яких запропоновані Міністер-
ством фінансів України в П(с)БО та враховуючи їх вплив на ре-
зультат фінансової діяльності. Ми пропонуємо підприємствам, 
які не розкрили методологію ведення управлінського обліку в 
подальшому доопрацювати зміст облікової політики в зв’язку з 
тим, що при невизначеності варіантів оцінки, елементів та мето-
дів ведення обліку витрат та виходу продукції, виконання робіт 
та надання послуг виникає викривлення результатів фінансово-
господарської діяльності підприємства. Такі недоліки при пере-
вірці підприємств передбачають штрафні санкції контролюючих 
органів. Що в свою чергу негативно впливає на ділову репутацію 
та ведення бізнесу конкретним суб’єктом підприємництва. 

З метою підвищення організаційно-технічного забезпечен-
ня обліку на сільськогосподарських підприємствах в сучасних 
умовах необхідно, до наказу про облікову політику внести корек-
тиви з урахуванням змін у нормативній базі та методології відо-
браження господарських процесів підприємствами галузі.  

Специфіка аграрного виробництва полягає в тому, що бі-
льшість видів сільськогосподарської продукції реалізуються від-
разу після оприбутковування (овочі, м'ясо, молоко, квіти) або 
через невеликий проміжок часу (зерно, технічні культури). Тому, 
якщо сільськогосподарська продукція оцінюється за справедли-
вою вартістю (тобто за цінами активного ринку), то виручка від її 
реалізації дорівнюватиме повній собівартості. Використання в 
процесі діяльності біологічних активів в основних галузях сіль-
ськогосподарського виробництва розкриває специфіку побудови 
управлінського обліку в конкретних умовах роботи підприємства 
та його місцезнаходження. 

Як зазначають у своїх працях провідні вчені Ф.Ф. Бути-
нець, М.М. Коцупатрий «Особливість сільськогосподарського 
виробництва якраз і полягає в тому, що тут використовуються 
біологічні активи, які здібні до біологічної трансформації та до 
відтворення самих себе. Отже, потрібно враховувати ці процеси. 
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Але облік має бути побудований так, щоб були дотримані його 
принципи, а отриману інформацію можна порівнювати з показ-
никами різних підприємств». Тому при розробці облікової полі-
тики з управлінського обліку ми повинні врахувати конкретні 
умови ведення діяльності та врегулювати проблемні питання, які 
не регламентовані нормативними документами.  

Ми приєднуємось до думки В.М. Жука, що однією з голов-
них проблем на сучасному етапі є оцінка біологічних активів за 
справедливою вартістю до моменту передачі даних активів за 
межі підприємства. Виходить, що в загальну суму чистого при-
бутку сільськогосподарські підприємства включатимуть доходи, 
які не підкріплені надходженням грошових коштів, або збіль-
шенням дебіторської заборгованості, а відповідно впливає на ро-
змір фінансового результату.  

Облікова політика підприємства формується на підставі 
введених національних стандартів і полягає у виборі конкретних 
принципів, методів і процедур, пов'язаних з оцінкою і відобра-
женням статей звітності. У обліковій політиці відповідно до 
П(С)БО 30 «Біологічні активи» повинна розкриватися інформація 
про визначення справедливої вартості біологічних активів. (п.14 
П(С)БО 30 «Біологічні активи»): 

- за останньою ринковою ціною з такими активами; 
- за цінами на подібні активи; 
- за додатковими показниками. 
Тому при розгляді облікової політики підприємства нам 

необхідно застосовувати реальні підходи до побудови дійової 
системи управлінського обліку, щодо оцінки готової продукції та 
наявних біологічних активів підприємства. 

Окрім цього ми пропонуємо в обліковій політиці підприєм-
ства відображати терміни корисного використання довгостроко-
вих біологічних активів, по кожній групі окремо, які як правило, 
визначається головним бухгалтером підприємства самостійно або 
призначеною керівником спеціальною комісією, залежно від три-
валості використання в запланованих цілях або можливого часу 
отримання від них сільськогосподарської продукції, додаткових 
біологічних активів (робіт, послуг). 
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Отже, застосування визначених обліковою політикою ме-
тодичних принципів управлінського обліку сприятиме приведен-
ню бухгалтерського обліку в сільському господарстві у відповід-
ність з міжнародними стандартами обліку. Зокрема підприємст-
вам, які активно працюють на міжнародних ринках і зацікавлені 
у використанні загальноприйнятих в міжнародній практиці облі-
кових правил. 
 
УДК 657.1:631 

Н.О. ГОЛУБ, к.е.н., доцент, 
кафедра обліку і аудиту, 

Таврійський державний агротехнологічний університет 
 

ОБЛІК ЕКОЛОГІЧНО ЧИСТОЇ ПРОДУКЦІЇ 
 

Сьогодні зростання сільськогосподарського виробництва 
повинне відбуватися на якісно новому рівні – на основі екологіч-
но безпечних технологій. При виробництві екологічно чистої 
продукції рослинництва повинно відбуватися оперативне управ-
ління процесом виконання робіт і контроль за якістю продукції, 
які необхідно оцінювати враховуючи вимоги виконання техноло-
гічних операцій та стандартів. 

Можливості бухгалтерського обліку в умовах виробництва 
екологічно чистої продукції рослинництва вимагають додатково-
го вивчення, необхідна аргументація якісно нового підходу до 
отримання бухгалтерської інформації, яка використовується для 
управління ефективністю галузі. 

З підвищенням рівня життя населення України будуть зро-
стати й екологічні потреби, тому вже сьогодні необхідно врахо-
вувати досвід країн ЄС, Японії. Так, наприклад, у цих країнах 
фірми одержують більші прибутки завдяки тому, що вирощують 
(виготовляють) екологічно чисту продукцію, використовують 
засоби для ліквідації наслідків скодиструктивного впливу; випу-
скають продукцію для підтримки імунітету, оздоровлення люди-
ни; застосовують енергозберігаючі технології; займаються реци-
ркуляцією відходів, охороною довкілля; пропагують екологозбе-
рігаючий стиль життя тощо. 
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Найбільш перспективним сегментом західноєвропейського 
агропромислового ринку є ринок екологічно чистих продуктів 
харчування. Розвиток органічного землеробства у світі являється 
стимулом до вирощування екологічно чистої продукції для укра-
їнських сільськогосподарських товаровиробників. Органічними 
або екологічно чистими вважаються продукти, виготовлені з до-
триманням визначених екологічних стандартів на всіх технологі-
чних та реалізаційних етапах. При виробництві органічних про-
дуктів застосовують технології максимального збереження по-
живних речовин. 

Здійснювати виробництво органічної продукції (сировини) 
має право фізична чи юридична особа будь-якої організаційно-
правової форми та будь-якої форми власності, яка пройшла атес-
тацію в установленому Законом порядку, отримала атестат та 
включена до Реєстру виробників органічної продукції. 

Виробництво органічної продукції та сировини здійсню-
ється після атестації. Атестація проводиться територіальним ор-
ганом Центрального органу виконавчої влади з питань аграрної 
політики та продовольства безкоштовно. Метою якої є оцінка 
технічних можливостей особи забезпечувати виробництво орга-
нічної продукції та/або сировини. Згідно Закону Україна «Про 
органічне виробництво» атестація виробництва органічної про-
дукції та/або сировини проводиться один раз на два роки. Поря-
док проведення атестації  встановлюється Кабінетом Міністрів 
України. 

Виробництво продукції здійснюється на землях сільського-
сподарського призначення. Землі (ґрунти) для ведення органіч-
ного виробництва підлягають обов'язковій сертифікації. Серти-
фікація земельних ділянок проводиться з урахуванням еколого-
токсикологічних показників агрохімічного паспорту земельної 
ділянки та результатів хімічного аналізу тест-рослин, які виро-
щуються на цих ґрунтах на час обстеження. За результатами про-
ведення сертифікації земель видається сертифікат встановленого 
зразка, а земельна ділянка може використовуватися в органічно-
му виробництві. 
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Основною метою обліку виробництва екологічно чистої 
продукції рослинництва є своєчасне, повне, вірогідне відобра-
ження фактичного розміру і складу витрат та контроль за вико-
ристанням всіх видів виробничих ресурсів, а також обсягу виро-
бленої продукції в натуральних та грошових вимірниках. Вироб-
ничі витрати в рослинництві здійснюються протягом тривалого 
періоду, продукцію отримують в момент біологічного дозрівання 
рослин. Тому бухгалтерський облік повинен чітко розмежувати 
витрати за роками: витрати під урожай поточного року і витрати 
під урожай майбутніх років.  

Важливе значення відіграє науково-обґрунтований бухгал-
терський облік витрат виробництва, що формує інформацію про 
використання матеріальних, трудових і фінансових ресурсів, со-
бівартості виробництва і реалізації, а в кінцевому результаті по-
казники ефективності роботи підприємства і об’єднань.  

Облік витрат на виробництво і калькулювання собівартості 
продукції має найбільшу специфіку в зв’язку з особливостями 
технології виробництва на підприємствах різних галузей і підга-
лузей. Крім того, аналітичний облік виробничих витрат необхід-
но організовувати також за видами виробництв і культурами, за 
основними статтями витрат, а також за внутрішньогосподарсь-
кими підрозділами. 

В основі організації обліку витрат на виробництво поляга-
ють наступні принципи: 

— документування витрат і повне їх відображення на ра-
хунках обліку виробництва; 

— групування витрат по об’єктам обліку і місцям їх вини-
кнення; 

— відповідність об’єктів обліку витрат з об’єктами кальку-
лювання собівартості продукції, показників обліку фактичних 
витрат з нормативними, плановими; 

— розширення кола витрат, які відносяться на об’єкти об-
ліку за прямим призначенням; 

— здійснення оперативного контролю за витратами вироб-
ництва і формуванням собівартості продукції. 

Як показує практика багато теоретичних і практичних про-
блем залишаються невирішеними. 
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Обсяг і якість інформації, яка відображається в бухгалтер-
ських документах, залежить як від завдань, які стоять перед кері-
вництвом, так і від попиту зовнішніх користувачів.  

Проаналізувавши витрати екологічної спрямованості, удо-
сконалення повинне торкнутися, насамперед, документації, якою 
оформлюється виконання технологічного процесу виробництва 
продукції. Таким чином, формування пакета первинних бухгал-
терських документів при виробництві екологічно чистої продук-
ції рослинництва є об’єктивною необхідністю. В основу розроб-
ки такої інформаційної бази повинні бути покладені стандарти 
екологічного виробництва й технологія виробництва продукції.  

При цьому сільськогосподарське підприємство розгляда-
ється комплексно (з урахуванням впливу один на одного галузей 
рослинництва й тваринництва). Таким чином, при виробництві 
екологічно чистої продукції рослинництва повинно відбуватися 
оперативне управління процесом виконання робіт і контроль за 
якістю продукції, які необхідно оцінювати враховуючи вимоги 
виконання технологічних операцій та стандартів 

На основі стандартів організації, яка проводить сертифіка-
цію виробництва, необхідно розробити методичні рекомендації 
для бухгалтерії екологічного господарства, у яких варто розкрити 
основні визначення й положення екологічного виробництва. У 
даних рекомендаціях повинні бути так само зазначені загальні 
вимоги до техніки, сільськогосподарським машинам, які викори-
стовуються на підприємстві, наведений перелік дозволених до 
застосування препаратів і добрив. Необхідно вказати дозволені 
агротехнічні прийоми, методи боротьби із хворобами й шкідни-
ками. Їхнє виконання може контролюватися по обліковим листам 
тракториста-машиніста, нарядам на виконання робіт. 

Пропозиції щодо організації обліку виробництва екологіч-
но чистої продукції на сільськогосподарських підприємствах на-
дадуть більш широкі можливості для управління екологічно без-
печним виробництвом на основі бухгалтерської інформації, до-
зволять ширше реалізувати такі функції бухгалтерського обліку в 
ринковій економіці як виявлення економічних, юридичних та 
екологічних наслідків господарських операцій. 
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УДК 658.15 
М.А. ГОРБАТЮК, здобувач, викладач, 

Березнівський лісовий коледж 
 

ОСОБЛИВОСТІ ВПРОВАДЖЕННЯ УПРАВЛІНСЬКОГО 
ОБЛІКУ НА ДЕРЕВООБРОБНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ 

 
В сучасних умовах ринку діюча система обліку не забезпе-

чує достатньою інформацією внутрішньогосподарське управлін-
ня діяльністю підприємства, оскільки для щоденного управління 
необхідний більший обсяг оперативної інформації, яка не може 
бути отримана лише з системи фінансового обліку. У зв’язку з 
цим назріла необхідність створення системи управлінського об-
ліку. 

Аналіз сучасних економічних видань показав, що питанню 
створення системи управлінського обліку на підприємствах при-
свячено праці багатьох вітчизняних та зарубіжних науковців, та-
ких як: Ф.Ф. Бутинець, С.Ф. Голов, М.Я. Дем’яненко, 
З.В. Задорожний, Л.В. Нападовська, М.С. Пушкар, 
Н.М. Ткаченко, М.Г. Чумаченко, Ч.Т. Хорнгрен, Дж. Фостер та 
інші. Слід зазначити, що думки щодо визначення сутності управ-
лінського обліку згаданих науковців різняться між собою, що й 
окреслює актуальність теми дослідження. 

Можливість практичного впровадження управлінського 
обліку обумовлена положеннями Закону України «Про бухгал-
терський облік і фінансову звітність в Україні» [1, ст. 1], згідно з 
положеннями якого « внутрішньогосподарський (управлінський) 
облік – це система обробки та підготовки інформації про діяль-
ність підприємства для внутрішніх користувачів у процесі управ-
ління підприємством». 

На думку М.С. Пушкаря «…управлінський облік є підсис-
темою обліку, яка пов’язана деталізацією витрат на виробництво 
та калькулюванням собівартості продукції в такому розрізі, який 
задовольняє систему управління» [2, с. 7]. 

Л.В. Нападовська визначає, що управлінський облік 
«..Інтегрована система підготовки і забезпечення різних рівнів 
управління інтерпретованою відповідним чином інформацією 
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для ефективного планування, контролю і прийняття управлінсь-
ких рішень» [3, с. 251]. 

Так, Ф. Бутинець та С. Голов характеризують його як 
«процес виявлення, вимірювання, накопичення, аналізу, підгото-
вки, інтерпретації та передачі інформації, що використовується 
управлінською ланкою для аналізу, планування, оцінки та конт-
ролю всередині підприємства» [4, с. 8]. 

Вчені економісти П.Т. Саблук та М.Я. Дем’яненко дають 
таке роз’яснення: «управлінський облік - методологічно відокре-
млена частина бухгалтерського обліку, яка передбачає форму-
вання інформації про витрати і вихід продукції за центрами при-
бутку, об’єктами обліку з метою контролю за процесами діяльно-
сті , наслідками роботи структурних підрозділів та ефективністю 
виробництва окремих видів продукції» [5, с. 133]. 

Отже, ведення управлінського обліку на підприємствах у 
сучасних ринкових умовах господарювання є необхідністю, адже 
забезпечує менеджерів різних рівнів управління відповідною ін-
формацією для прийняття управлінських рішень з метою ефекти-
вності діяльності підприємства. 

Деревообробна промисловість відіграє важливу роль у роз-
витку економіки, адже покликана задовольняти як потреби насе-
лення (товари народного споживання), так і галузі промисловості 
(предмети та знаряддя праці). Продукція деревообробної проми-
словості, що виготовляється в Україні, різниться за своїми фізич-
ними властивостями, а отже і технологією. Враховуючи сиро-
винну базу Західного регіону, пріоритетним є лісопильне вироб-
ництво, якому ми приділимо особливу увагу. 

Відповідно до сучасної філософії управління підприємство 
розглядається як відкрита система, що характеризується актив-
ною взаємодією із оточуючим його середовищем. Навколишнє 
середовище лісопильних підприємств є сукупністю суб’єктів та 
факторів, що впливають на побудову управлінського обліку. 

У цілому на організацію та методику управлінського облі-
ку, а отже, і на формування собівартості лісопильної продукції 
впливають фактори, які зумовлені організаційно-технологічними 
особливостями 
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Специфічною особливістю лісопильного виробництва є ви-
робниче використання лісу. Останній в свою чергу є вичерпним 
природнім ресурсом, та має специфіку, яка проявляється у трива-
лості відтворення виробничого циклу. На нього істотно вплива-
ють природні фактори – клімат, рельєф, ґрунти та ін. Деревні за-
паси не можна обновити за короткий строк. 

Варто зазначити, що орієнтація на сировинну базу відпові-
дного регіону при створенні лісопильних підприємств дає змогу 
формувати певні конкурентні переваги за рахунок скорочення 
витрат на транспортування, адже витрати на перевезення сиро-
винних матеріалів істотні, що безпосередньо позначається на со-
бівартості продукції. Пов’язано це насамперед з тим, що транс-
портування пиломатеріалів потребує спеціальних видів транспо-
рту (лісовози, залізниці з відповідним рухомим складом). 

Особливістю лісопильного виробництва є залежність ефек-
тивності використання лісу-кругляку – вихід якісних пиломатері-
алів в оптимальній кількості – від кваліфікації і добре організо-
ваної праці робітників. 

Значна кількість виробничих стадій потребує більше обла-
днання, персоналу, матеріалів і тим самим впливає на облік ви-
трат. 

Характерною особливістю лісопильного виробництва є те, 
що у процесі переробки (розпилювання) сировини утворюється 
відходи (горбилі, рейки, відрізки, тирса), які в подальшому мож-
на використовувати у виробництві іншої продукції. Вартість 
отриманих виробничих відходів спрямовується на зменшення 
собівартості. 

Лісопильні підприємства виготовляють однорідну продук-
цію зі сталим асортиментом та масовим характером, що дає змо-
гу скоротити організаційні витрати, пов’язані з налагодженням 
обладнання. 

Специфіка лісопильного виробництва визначається двоїс-
тим характером продукції, адже з одного боку її реалізовують як 
товари народного споживання, а з іншого використовують такі 
галузі промисловості – будівельна індустрія, транспорт, сільське 
господарство та ін. Такий сприятливий фактор для підприємств 



 286

виробників дає можливість диктувати певні умови реалізації (по-
рядок відвантаження, транспортування тощо) й впливає на облі-
кову систему. 

Отже, наявність своєрідних організаційно-технологічних 
особливостей у діяльності лісопильних підприємств виокремлює 
їх з-поміж інших промислових підприємств та є основними фак-
торами, що впливають на побудову управлінського обліку дохо-
дів та витрат досліджуваних підприємств. 

Тому правильно організований управлінський облік пови-
нен забезпечувати керівників лісопильних підприємств операти-
вною та достовірною інформацією для планування, аналізу, кон-
тролю та прийняття обґрунтованих управлінських рішень. 
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УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДИЧНОЇ ОСНОВИ ОБЛІКУ 

ДОПОМІЖНИХ ВИРОБНИЦТВ В ОБЛІКОВІЙ ПОЛІТИЦІ 
ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ 

 
Визначення облікової політики є одним із важливих етапів 

організації бухгалтерського обліку, а закріплення її у наказі – не-



 287

обхідна умова забезпечення вимог чинного законодавства. Згідно 
з П(С)БО 1 [1] підприємство має висвітлювати свою облікову 
політику шляхом опису принципів оцінки та методів обліку щодо 
окремих статей звітності. Проте обсяг та порядок формування 
наказу про облікову політику не регламентований жодним нор-
мативним документом. Звідси про його складання необхідно ке-
руватися професійними судженнями та враховувати вимоги 
Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку. 

Нами було досліджено основні складові та положення 
облікової політики більшості промислових підприємств, з яких 
видно, що в них немає згадки про допоміжні виробництва, що не 
сприяє достовірному обліку та контролю за станом їх діяльності. 

Нами запропоновано одним з пунктів облікової політики 
промислового підприємства виділити питання обліку 
допоміжних виробництв. Так, допоміжні виробництва потрібно 
відображати в обліковій політиці відповідно до принципів бух-
галтерського обліку з урахуванням вимог Закону України «Про 
бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» [2], а са-
ме: принципу повного висвітлення.  

Тому, рекомендуємо звертати увагу на такі шляхи вдоско-
налення допоміжного виробництва (господарства): 

1. Централізація і спеціалізація виробництва інструменту і 
стандартної технологічної оснастки, створення нових робочих 
місць по їх виробництву. 

2. Стандартизація і уніфікація спеціальної технологічної 
оснастки. 

3. Розширення фронту робіт по централізованому 
відновленню і ремонту інструменту і оснастки на підприємстві. 

4. Організація роботи централізованих складів і 
інструментально-роздаткових комор на основі автоматизації 
складських операцій. 

5. Широке впровадження передових систем оперативно 
виробничого планування і обліку в організації допоміжних ви-
робництв. 
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6. Вдосконалення форм контролю і технічного нагляду за 
станом інструментів і оснастки і додержання правил їх 
експлуатації. 

7. Подальший розвиток і поліпшення управління 
допоміжним виробництвом на основі впровадження нових 
підсистем. 

Запропоноване доповнення до облікової політики не су-
перечить чинному законодавству, а його наявність сприятиме 
чіткій організації бухгалтерського обліку та контролю за 
допоміжними виробництвами промислових підприємств.  
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РОЛЬ ТА ВИМОГИ ДО ВНУТРІШНЬОЇ ЗВІТНОСТІ 

 
З переходом до ринкової економіки нові вимоги представ-

ляються до системи управління, організації виробництва, плану-
вання, обліку, контролю і оцінці результатів. Суттєвому рефор-
муванню в Україні піддалася система бухгалтерського обліку. 

В сучасній науковій літературі облікового спрямування ос-
новна увага приділяється питанням ведення фінансового обліку і 
складанню зовнішньої фінансової звітності. При цьому залиша-
ється без уваги проблема організації внутрішньогосподарської 
звітності і складання внутрішніх звітів. Причиною може бути те, 
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що формування внутрішнього обліку і звітності на підприємствах 
регламентується ними самостійно.  

Внутрішня звітність – це сукупність упорядкованих показ-
ників і іншої інформації. У ній надається інтерпретація відхилень 
від цілей, планів і кошторисів, без чого управлінський облік за-
лишається формальним скупченням цифрових даних, непридат-
них для цілей внутрішнього керування.  

Метою внутрішньої звітності є забезпечення управлінсько-
го персоналу усіх рівнів необхідною управлінською інформаці-
єю. Для вищого рівня управління потрібні найбільш узагальнені 
показники діяльності підприємства, на нижчих рівнях більш де-
талізовані. Тому в першу чергу потрібно визначити обсяг, зміст, 
строки подання інформації для користувачів кожного рівня. Ва-
жливо розробити систему показників, які залежать від виконав-
ців, за виконання яких вони несуть безпосередню відповідаль-
ність. 

Необхідність внутрішньогосподарської звітності обумов-
лена двома основними причинами: 

- необхідність управлінського контролю діяльності керів-
ника виробничого підрозділу; 

- необхідність управлінського контролю діяльності підроз-
ділу самими керівниками підрозділу. 

Вимоги до формування внутрішньої звітності вироблені 
наукою та практичним досвідом. Причому мають значення як 
формальні, так і суттєві вимоги [2, c.76]. 

Формальними вимогами до внутрішньої звітності є наступ-
ні: 

- доцільність; 
- об'єктивність і точність; 
- оперативність; 
- стислість; 
- порівнянність; 
- адресність; 
- ефективність[1. с. 387-388].  
Наведемо спеціальні вимоги до внутрішньої звітності з ко-

роткими поясненнями:  
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- гнучка, але однакова структура звітної інформації випли-
ває із самої суті внутрішнього керування й управлінського облі-
ку. Інформація зворотного зв'язку та контролю повинна мати до-
статню внутрішню гнучкість, що забезпечує реагування на змінні 
цілі та потреби керуючих центрами відповідальності. Разом з тим 
необхідно забезпечити інформаційну однаковість. Система 
управлінського обліку та внутрішньої звітності не може перебу-
вати в стадії перманентної зміни. Вона може мінятися тільки 
дискретно у зв'язку з суттєвими змінами у характері діяльності 
організації; 

- зрозумілість і видимість інформації зводиться до того, що 
кожна звітна форма повинна містити тільки ту інформацію, що 
необхідна даному конкретному спеціалістові. Надмірна деталіза-
ція звітної інформації, її перевантаженість багатьма малоістот-
ними показниками ускладнює розуміння звітності, веде до вико-
ристання у керуванні не тієї інформації, що дозволила б знайти 
вірне рішення; 

- оптимальна частота подання звітності є похідною від при-
значення інформації та можливостей прийняття рішень, тобто від 
факторів, що визначають використання звітів в управлінні. Одні 
звіти потрібні частіше, інші рідше. Періодичність подання внут-
рішньої звітності коливається у значних межах. 

За напрямками використання внутрішньогосподарську зві-
тність, на нашу думку, можна розділити на такі види: прогнозну; 
оперативну; контрольну; оціночну. 

Розробити звітність, що дозволяє одержати інформацію для 
рішення комплексу проблем, не досить просто. Отримати задові-
льні результати можна тільки спільними зусиллями керівників і 
бухгалтерів, інших фахівців-економістів, плановиків тощо. 

 
Список використаних джерел 
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УДК 657.37 
Т.В. ДІДОРЕНКО, к.е.н., 

викладач кафедри аграрного бізнесу і обліку, 
Тернопільський національний економічний університет 

 
ОСОБЛИВОСТІ ЗАПОВНЕННЯ І ПОДАННЯ ПОДАТКО-
ВОЇ ЗВІТНОСТІ З ПОДАТКУ НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ 

 
Подання податкової декларації з податку на додану вар-

тість передбачено пунктом 46.1 статті 46 розділу ІІ "Адміністру-
вання податків, зборів (обов’язкових платежів)" та статтею 203 
розділу V "Податок на додану вартість" Податкового кодексу 
України.  

Подання уточнюючого розрахунку податкових зобов'язань 
з податку на додану вартість у зв'язку з виправленням самостійно 
виявлених помилок  передбачено пунктом 50.1 статті 50 розділу 
ІІ Кодексу. 

Подання копії записів у реєстрах виданих та отриманих 
податкових накладних в електронному вигляді передбачено пун-
ктом 201.15 статті 201 розділу V Кодексу.  

Платники податку – сільськогосподарські підприємства 
усіх форм власності, які відповідають вимогам статті 209 розділу 
V Кодексу, але не обрали спеціальний режим оподаткування дія-
льності у сфері сільського, лісового господарства і рибальства та 
реалізують молоко, худобу, птицю, вовну власного виробництва, 
а також молочні продукти, молочну сировину та м'ясопродукти, 
вироблені у власних переробних цехах, подають податкову де-
кларацію з податку на додану вартість (спеціальну), яка є невід'-
ємною частиною звітності за відповідний звітний період. До та-
кої податкової декларації включаються лише операції, визначені 
пунктом 209.18 статті 209 розділу V Кодексу.  

До податкової звітності з податку на додану вартість нале-
жать:  

податкова декларація з податку на додану вартість;  
податкова декларація з податку на додану вартість (скоро-

чена);  
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податкова декларація з податку на додану вартість (спеціа-
льна); 

податкова декларація з податку на додану вартість (пере-
робного підприємства); 

уточнюючий розрахунок податкових зобов'язань з податку 
на додану вартість у зв'язку з виправленням самостійно виявле-
них помилок; 

уточнюючий розрахунок податкових зобов'язань з податку 
на додану вартість у зв'язку з виправленням самостійно виявле-
них помилок (щодо діяльності відповідно до статті 209 розділу V 
Кодексу); 

уточнюючий розрахунок податкових зобов'язань з податку 
на додану вартість у зв'язку з виправленням самостійно виявле-
них помилок (щодо діяльності відповідно до пункту 209.18 статті 
209 розділу V Кодексу); 

уточнюючий розрахунок податкових зобов'язань з податку 
на додану вартість у зв'язку з виправленням самостійно виявле-
них помилок (щодо діяльності відповідно до пункту 1 підрозділу 
2 розділу ХХ Кодексу); 

копії записів у реєстрах виданих та отриманих податкових 
накладних в електронному вигляді; 

розрахунок податкових зобов’язань, нарахованих отриму-
вачем послуг, не зареєстрованим як платник податку на додану 
вартість, які постачаються нерезидентами, у тому числі їх пос-
тійними представництвами, не зареєстрованими платниками по-
датків, на митній території України. 

Податкова звітність подається до органу державної подат-
кової служби особою, яка зареєстрована платником податку на 
додану вартість згідно з вимогами розділу V Кодексу, за винят-
ком розрахунку податкових зобов’язань, нарахованих отримува-
чем послуг, не зареєстрованим як платник податку на додану ва-
ртість, які постачаються нерезидентами, у тому числі їх постій-
ними представництвами, не зареєстрованими платниками подат-
ків, на митній території України, який подається особою, не заре-
єстрованою платником податку на додану вартість, і тільки за 
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той звітний (податковий) період (календарний місяць), у якому 
такі послуги отримано. 

Декларація складається із вступної частини, службових по-
лів, чотирьох розділів та обов'язкових додатків.  

Платником заповнюються вступна частина, службові поля, 
перші три розділи та додатки. 

Розділ IV заповнюється працівниками органів державної 
податкової служби лише на оригіналі декларації, який залиша-
ється в органах державної податкової служби. 

Розрахунок частки використання товарів/послуг та/або не-
оборотних активів в оподатковуваних операціях здійснюється за 
попередній календарний рік. Для новоствореного платника та/або 
платника, у якого протягом попереднього календарного року бу-
ли відсутні неоподатковувані операції, – перший звітний (подат-
ковий) період, у якому задекларовані такі операції. 
 
УДК 657.1:339.92 

О.О. ДОВЖИК, к.е.н.,доцент, 
кафедра бухгалтерського обліку, 

Сумський національний аграрний університет 
 

НЕОБХІДНІСТЬ ВПРОВАДЖЕННЯ УПРАВЛІНСЬКОГО 
ОБЛІКУ НА ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ 

 
Однією із основних складових інформаційної системи під-

приємства, що забезпечує менеджерів різного рівня управління 
інформацією для прийняття обґрунтованих управлінських рішень 
є управлінський облік. В умовах функціонування та розвитку ри-
нкових відносин в нашій країні поступово змінюється обліковий 
механізм: контрольна функція бухгалтерського обліку, що домі-
нувала в командно-адміністративній економіці поступається міс-
цем функціям новітніх інформаційних систем управління, значна 
частка яких реалізується у сфері управлінського обліку. 

Основною помилкою більшості менеджерів вітчизняних 
підприємств є те, що прийняті ними управлінські рішення базу-
ються на даних минулих періодів і не спрямовуються на прогно-
зування майбутніх подій. Компанії зарубіжних країн з розвине-
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ною ринковою економікою ще в 60-70-х роках ХХ століття пе-
рейшли на новий рівень управління - застосування управлінсько-
го обліку, в результаті чого отримують кращі показники фінан-
сово-господарської діяльності. 

Окремі теоретичні та методологічні питання управлінсько-
го обліку знайшли своє відображення у працях провідних зару-
біжних і вітчизняних вчених-економістів: Бутинця Ф.Ф., Валуєва 
Б.І., Вахрушиної М.А., Голова С.Ф., Гуцайлюка З.В., Друрі К., 
Задорожного З.В., Івашкевича В.Б., Керімова В.Е., Ластовецького 
В.О., Нападовської Л.В., Палія В.Ф., Пушкара М.С., Сопка В.В., 
Ткача В.І., Ткача М.В., Хорнгрена Ч., Форстера Дж., Чумаченка 
М.Г. та ін., які здійснили вагомий внесок у розвиток теорії і 
практики управлінського обліку. 

Незважаючи на те, що інтерес до проблем управлінського 
обліку очевидний, далеко не завжди можна спостерігати серед 
фахівців єдину думку про його сутність, роль, призначення й мі-
сце в системі управління підприємством, теорії обліку; розгорта-
ється дискусія про те, чи є управлінський облік в Україні, якщо 
ні, то чи потрібний він і як його впроваджувати, якщо є, то чому 
ми раніше його не помічали або не використовували таке понят-
тя. 

Слід відмітити, що організації управлінського обліку на пі-
дприємствах АПК України постійно перешкоджає ряд проблем. 
На жаль вітчизняні економісти ще формують уявлення про сут-
ність, методи і прийоми управлінського обліку. Також недостат-
ньо спеціалістів здатних організувати систему внутрішньогоспо-
дарського обліку на вітчизняних підприємствах [1].  

У наш час актуальною проблемою забезпечення ефектив-
ної роботи й конкурентоспроможності підприємств є побудова 
такої системи управлінського обліку, яка надавала б зовнішню і 
внутрішню інформацію для забезпечення потреб не тільки виро-
бництва, а й маркетингу, керування дослідженнями й іншими 
функціями бізнесу. Така інформація дає змогу аналізувати діяль-
ність зі врахуванням як поточних, так і довгострокових цілей, 
формувати відомості про ключові фактори успіху: витрати, 
якість, час тощо. Відтак, дедалі частіше управлінський облік роз-
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глядають як складову процесу стратегічного управління, що по-
в'язано, насамперед, з посиленням ролі стратегічного управління 
в умовах глобальних змін у технологіях і системах управління. 

Також для ведення управлінського обліку потрібні відпові-
дні фахівці, обізнані не лише в обліку, а й таких дисциплінах, як 
стратегічний аналіз, оперативне планування, прогнозування, роз-
робка управлінських рішень. Не слід всі ці функції покладати на 
бухгалтера. Потрібний нового класу фахівець-аналітик чи аналі-
тик-менеджер, стратег-менеджер чи бухгалтер-менеджер з від-
повідною посадою, освітою і законодавчо визначеною відпові-
дальністю. 

Важливо підкреслити, що спрямовуючи свою управлінську 
діяльність на вирішення, відзначених пріоритетністю поточних 
завдань, керівники підприємства водночас повинні мислити біз-
нес-перспективами ними керованих організацій, як цього вима-
гають умови господарювання. У цьому контексті завдання, що 
вирішуються в процесі поточної діяльності, повинні підпорядко-
вуватись досягненню стратегічної мети і цілей підприємства. 
Тільки така система управління може бути основою розвитку ор-
ганізації. Необхідно відзначити, що дотепер застосовувані на пі-
дприємствах системи управління витратами виявились неефекти-
вними, що проявилось у зростанні якзагального їх рівня, так і 
рівня непродуктивних оперативних витрат. Причиною таких нас-
лідків став задовільний стан контролю витрат, а подекуди і його 
відсутність. 

 На шляху впровадження управлінського обліку є певні пе-
решкоди, які полягають у подоланні дискусійних проблем мето-
дології обліку та в необхідності організаційних заходів щодо йо-
го впровадження. Суттєвим гальмом поширення управлінського 
обліку в країні залишається відсутність чіткого визначення пере-
ліку складових цього обліку. Завдяки управлінському обліку бух-
галтер за потребою, крім власне обліку та калькулювання собіва-
ртості продукції, займається нормативним плануванням, еконо-
мічним аналізом та підготовкою управлінських рішень. 

На думку Щирби М.Т. основними завданнями Концепції 
управлінського обліку є: 
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– створення системи управлінського обліку, яка би сприяла 
наданню якісної інформації внутрішнім користувачам (менедже-
рам) для ефективного управління підприємницькою діяльністю 
суб’єкта господарювання; 

– забезпечення зв’язку системи управлінського обліку в 
Україні з урахуванням тенденцій його розвитку в економічно ро-
звинутих країнах та його адаптація до умов нашої країни; 

– залучення управлінського персоналу підприємств до 
впровадження у практику системи управлінського обліку, яка би 
була надійним інструментом отримання інформації для управ-
ління бізнес-процесами (розробка внутрішніх стандартів, мето-
дичних рекомендацій зі збору даних та їх обробки, підготовки 
інформації на запит менеджерів; розробка моделі управлінського 
обліку на підприємстві та ін.). 

Концепція управлінського обліку повинна включати: розк-
риття наукової картини (образу) управлінського обліку (сутність, 
структура, цінність); мету, завдання і функції управлінського об-
ліку; постулати та принципи управлінського обліку; об’єкти і 
суб’єкти управлінського обліку; методи, інструменти і процедури 
управлінського обліку; моделювання процесу управлінського 
обліку; облік витрат і калькулювання собівартості продукції; бю-
джетування; внутрішня управлінська звітність; трансферне ціно-
утворення; організацію управлінського обліку; оцінку ефектив-
ності системи управлінського обліку [2, с. 145]. 

Можна навести низку переваг використання управлінсько-
го обліку на підприємстві: кваліфікована підготовка оперативних 
даних для прийняття стратегічних рішень; формування, контроль 
і коректування системи бюджетного планування на підприємстві; 
аналіз і розрахунок альтернативних варіантів дій для прийняття 
вірного управлінського рішення; контроль за центрами фінансо-
вої відповідальності, що призведе до підвищення прибутковості 
та адекватного оцінювання діяльності підрозділів підприємства; 
збір, аналіз і надання інформації для оцінювання і контролю за 
діяльністю суб’єкта господарювання. 

Отже, управлінський облік є ефективним інструментом 
управління, тому що створює конкурентні переваги в ринковому 
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середовищі, а саме, забезпечує підприємство ключовою інфор-
мацією та служить інтересам ефективного управління; рішення 
про доцільність її ведення керівник повинен ухвалювати виходя-
чи з того, як він оцінює витрати і вигоди від її функціонування. 
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ГАЛУЗЕВІ ОСОБЛИВОСТІ ПОЛІТИКИ УПРАВЛІННЯ 
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СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВАХ 

 
Серед істотних факторів економічного поступу сільського 

господарства набуває виняткового значення відтворення основ-
них засобів. Значний вплив на ефективність використання основ-
них засобів забезпечується рівнем інтенсивності їх відтворення. 
В останні десятиріччя процес формування та відтворення основ-
них засобів сільськогосподарських підприємств зазнав суттєвих 
деформацій.  

Активна робота науковців України в напрямі формування 
ринкової стратегії відтворення ресурсного потенціалу АПК до-
зволила напрацювати окремі теоретичні положення регулювання 
процесу відтворення основних засобів у сільському господарстві. 
Так, учений-економіст Г.Г. Кірейцев зазначає, що капітальні 
вкладення витрат на технічне переозброєння, реконструкцію та 
створення нових необоротних активів необхідно проводити ра-
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зом із витратами на просте та розширене відтворення основних 
засобів. Болховітінова О. Ю. розглядає проблеми управління 
процесом відтворення в контексті сучасних економічних і полі-
тичних процесів. Наголошує на тому, що пріоритетними у сфері 
державного піклування, важливе місце посідає активація відтво-
рення основного капіталу, зокрема ефективної реновації – своє-
часного й повноцінного відшкодування та оновлення елементів 
основного капіталу на вищій техніко-технологічній основі [3]. 
Дослідники А.Д. Баранов, О.С. Філімоненков, А.Е. Фукс онов-
лення основних засобів розглядають його як передумову виходу 
вітчизняних підприємств із кризи [8]. М.М. Александрова, Н.Г. 
Виговська, А.М. Поддєрьогін та деякі інші вчені розглядають 
джерела відтворення основних засобів з погляду класифікації 
фінансових ресурсів підприємства залежно від об’єкта фінансу-
вання [6]. 

Процес відтворення основних засобів сільськогосподарсь-
ких підприємств має низку специфічних ознак, зокрема він орга-
нічно пов’язаний з темпами науково-технічного прогресу та ха-
рактером споживання сільськогосподарської продукції і залежить 
від змін відтворювальної, галузевої, територіальної структури 
капітальних вкладень, рівнів концентрації і спеціалізації вироб-
ництва [2].  

Особливості організації амортизаційної політики визнача-
ються й сезонними умовами сільськогосподарського виробницт-
ва. Процес праці в часі не завжди збігається із одержанням про-
дукції: праця витрачається впродовж цілого року, тоді як проду-
кцію рослинництва зазвичай одержують у певну пору року. Та-
кож, характерними особливостями цього процесу є: поступове 
списання вартості на витрати виробництва; часткове відтворення вар-
тості в готовому продукті та її нагромадження в грошовій формі; три-
валий часовий інтервал, необхідний для оновлення основних засобів 
у натурально-речовій формі; необхідність здійснення значних разо-
вих грошових витрат [7]. 

При формуванні амортизаційної політики підприємств, го-
ловним елементом якої є основні засоби, необхідно визначитися, 
що входить до цієї категорії. Так, згідно наказу Міністерства аг-
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рарної політики України «Про затвердження спеціалізованих 
форм первинних документів з обліку основних засобів і інших 
необоротних активів сільськогосподарських підприємств та Ме-
тодичних рекомендацій щодо їх застосування» № 701 від 
27.09.2007 р., до основних засобів сільськогосподарських підпри-
ємств належать земельні ділянки, капітальні витрати на поліп-
шення земель, будинки, споруди та передавальні пристрої, ма-
шини та обладнання, транспортні засоби, інструменти, прилади, 
інвентар (меблі), інші основні засоби, а також тварини (службові 
собаки, циркові тварини тощо) та багаторічні насадження (озеле-
нювачі та декоративні насадження на вулицях, площах, у парках, 
скверах на території підприємства і у дворах житлових будинків, 
снігозахисні та полезахисні смуги тощо), які не пов'язані із сіль-
ськогосподарською діяльністю [5]. 

Також, необхідною умовою при формуванні амортизацій-
ної політики сільськогосподарських підприємств є здійснення 
класифікації основних засобів. Сукупність однотипних за техніч-
ними характеристиками, призначенням і умовами використання 
об’єктів основних засобів формують їх групи (типи, класи). 

Щодо класифікації основних засобів, то необхідно зазначи-
ти, що всі об’єкти основних засобів поділяються на виробничі та 
об’єкти невиробничого призначення. До основних виробничих 
засобів відносять засоби праці, що тривалий період безпосеред-
ньо беруть участь у процесі виробництва продукції, не змінюючи 
своєї натурально-речової форми. Невиробничі основні засоби 
функціонують тривалий період і характеризуються поступовою 
втратою споживчої вартості, проте їх не застосовують безпосере-
дньо у виробничому процесі. Причому під невиробничими осно-
вними засобами розуміють капітальні активи, що не використо-
вуються в господарській діяльності суб’єкта господарювання.  

Оскільки різні об’єкти основних засобів відіграють неод-
накову роль у процесі виробництва, важливе значення має їх по-
діл на дві основні частини: 

• активну, яка безпосередньо бере участь у виробничому 
процесі й завдяки цьому забезпечує належний обсяг і якість про-
дукції; 
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• пасивну, що створює умови для здійснення процесу ви-
робництва. 

Співвідношення окремих видів (груп) основних засобів, 
виражене у відсотках до їх загальної вартості на підприємстві, 
визначає видову (технологічну) структуру використовуваних за-
собів праці. За інших однакових умов що більша питома вага ак-
тивної частини основних засобів, то прогресивнішою й ефектив-
нішою є їх структура. 

Разом з тим важливе значення має видова класифікація, 
згідно з якою основні засоби розподілено на види за ознакою по-
дібності їх функціонального призначення та натурально-речового 
складу. 

Вибір критеріїв і способів класифікації основних засобів на 
кожному сільськогосподарському підприємстві диференціюється 
залежно від комплексу та міри впливу на його функціонування 
різноманітних чинників, серед яких важливе значення, на нашу 
думку, має рівень спеціалізації ведення господарської діяльності, 
обсяги виробництва і площа сільськогосподарських угідь, що 
знаходяться в розпорядженні підприємства тощо. 

Як засвідчує практика ведення господарської діяльності, 
вартість основних засобів сільськогосподарських підприємств, 
що подається у фінансовій (баланс, примітки до фінансової звіт-
ності) та статистичній звітності, досить часто відображена нето-
чно, із значними відхиленнями від реальної або ринкової вартості 
відповідних об’єктів. Тому при формуванні амортизаційної полі-
тики визначення достовірної вартісної оцінки кожного об’єкта 
необоротних активів є досить важливою та необхідною умовою 
для формування ефективної системи відтворення основних засобів, 
оскільки безпосередньо визначає рівень інформативності даних про 
майновий [1]. 

Іншою важливою складовою амортизаційної політики є 
вибір методу амортизаційних відрахувань. Під час вибору мето-
дів нарахування амортизації, необхідно враховувати особливості 
використання основних засобів і потреби підприємства в їх онов-
ленні. 
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Також важливим під час формування амортизаційної полі-
тики врахувати такий елемент, як забезпечення надходження до-
статніх обсягів та розробку вдалої структури джерел відтворення 
основних засобів з обов’язковим урахуванням принципу макси-
мізації критеріальної ознаки ефективності використання таких 
об’єктів та мінімізації ймовірності появи або розвитку додатко-
вих фінансових ризиків [4]. 

Певну відмінність в організації обліку відтворення основ-
них засобів сільськогосподарських підприємств має й докумен-
тальне оформлення нарахування амортизаційних відрахувань.  

Отже, при формуванні амортизаційної політики на сільсь-
когосподарському підприємстві необхідно враховувати низку 
теоретичних і методичних питань. Розуміння і прийняття амор-
тизаційної політики має ґрунтуватися не тільки на глибокому і 
всебічному вивченні ринкового середовища, потенціалу і перспе-
ктиві розвитку підприємства, нормативної бази діяльності і ве-
дення облікових робіт, а й на інформації, що одержана після про-
ведення аналітичних розрахунків та оцінки наслідків вибору того 
чи іншого методу амортизаційних відрахувань. При цьому осно-
вним критерієм при виборі того чи іншого методу амортизацій-
ної політики повинна бути економічна ефективність, оскільки від 
прийнятих методів нарахування амортизації залежить своєчасне 
використання фону на оновлення необоротних активів, що забез-
печить ефективне функціонування виробництва.  

Отже, амортизаційна політика кожного сільськогосподар-
ського підприємства повинна здійснюватися розумним поєднан-
ням законодавчого регулювання і власної ініціативи підприємст-
ва щодо ведення обліку основних засобів, їх відтворення та відо-
браження у фінансової звітності, враховуючи галузеві особливо-
сті. Саме галузеві аспекти здебільшого визначають спектр мето-
дологічних та організаційно-технологічних особливостей амор-
тизаційної політики. 
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Облікова політика кожного підприємства включає правила, 

способи, методи, якими керуються працівники бухгалтерської 
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служби і інші виконавці в процесі ведення обліку поточної гос-
подарсько-фінансової діяльності підприємства і складання звіт-
ності. 

Однак, питання призначення облікової політики знаходять-
ся в тісному зв’язку з її користувачами, в першу чергу із зовніш-
німи, оскільки, як стверджує  Дмитренко Т.М. та Чаадаєв С.Г., 
«суть облікової політики полягає в механізмі узгодження майно-
вих інтересів підприємства і зовнішніх користувачів щодо розк-
риття облікової інформації. В умовах, коли первинні документи 
знаходяться в повному розпорядженні підприємства, а допуск до 
них зовнішніх користувачів практично виключений, підприємст-
во отримує можливості для маніпулювання методами узагаль-
нення первинних даних і підготовки інформації та визначення 
необхідних для себе фінансових результатів. Реалізація концепції 
облікової політики забезпечує простір і незалежність для діяль-
ності підприємства, надійний захист комерційної таємниці. Од-
нак, вона обмежує інтереси зовнішніх користувачів, практично 
створює можливість вводити їх в оману, виключає співставність 
інформації про результати діяльності підприємств, які застосо-
вують різну облікову політику. При чому баланс інтересів пору-
шується на користь підприємства» [1, с. 15]. 

Облікова політика охоплює всі стадії облікового процесу, 
всю сукупність способів, прийомів і методів збору, реєстрації та 
обробки інформації, а також всі аспекти облікового процесу – 
теоретичний, методологічний, технологічний, організаційний.  

Таким чином, вважаємо доцільним розглядати облікову 
політику як обрану підприємством, з урахуванням установлених 
норм та особливостей, методологію бухгалтерського обліку, яка 
спрямована на досягнення його цілей і завдань та використову-
ється з метою забезпечення надійності фінансової звітності. Для 
цього необхідна інформація, яку має надавати система бухгал-
терського обліку, що виявляє й систематизує дані про господар-
ську діяльність підприємства та базується на основі вибраної об-
лікової політики.  

Різні види обліку максимально задовольняють інтереси рі-
зних груп користувачів облікової інформації, що в свою чергу, 



 304

визначає особливості облікової політики. Розглянемо на рис.1 
облікову політику щодо того, через які види обліку вона реалізу-
ється та які напрями їх інтересів охоплює. 

Користувачами облікової інформації слід вважати фізич-
них та юридичних осіб, державу та міждержавні організації, які 
проявляють інтерес до подій і процесів, що відбуваються на під-
приємстві, та хочуть мати інформацію про стан майна, результа-
ти діяльності, партнерську надійність, впевненість у тому, що 
підприємство буде успішно функціонувати й надалі.  

Бухгалтерський облік як інформаційна система переслідує 
мету найбільш повного і своєчасного забезпечення користувачів 
достовірними даними стосовно майнового і фінансового стану, а 
також результатів діяльності підприємств. У світовій практиці 
облік називають мовою бізнесу. 

Саме облік повинен забезпечувати користувачів інформа-
цією стосовно щонайменше таких двох напрямів роботи підпри-
ємства: 

– з оцінки економічної ефективності діяльності, яка ви-
значається через прибутковість; 

– з визначення майбутньої платоспроможності, можливо-
сті своєчасного і повного погашення своїх зобов’язань, що про-
являється через фінансове становище суб’єкта господарювання. 

До того ж окремі групи користувачів своїми діями по різ-
ному впливають на величину фінансових показників. Одні ста-
раються їх мінімізувати, інші бажають збільшення їх значень. І 
тільки окремі з них хочуть мати реальну картину.  

Інформація за даними напрямами найперше необхідна 
для такої найбільш важливої групи користувачів, якими є влас-
ники (засновники, інвестори). 

Прибутковість діяльності, її зростання дає надію власни-
кам на одержання частини прибутку у формі дивідендів. А пок-
ращення фінансового стану підвищує курс акцій підприємств на 
ринку фінансових інвестицій. Саме за двома зазначеними напря-
мами будується облікова політика з врахуванням основної вимо-
ги власників підприємства – одержання найбільш вигідних для 
них результатів діяльності. Соколов Я.В. визначає облікову полі-
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тику, як «… засіб легальним способом одержувати необхідну ад-
міністрації величину прибутку і подавати фінансовий стан фірми 
у відповідності з інтересами власників» [2, с. 24]. 

 

 
Рис. 1. Облікова політика у взаємозв’язку з видами обліку та 

потребами користувачів облікової інформації 
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Незалежно від вибору облікової політики, різних методів 
та методологій обліку, П(С)БО вимагають, щоб фінансові звіти 
відповідали всім вимогам та принципам і в повному обсязі вико-
нували основне завдання та мету фінансової звітності [3, c. 26].  

Таким чином, облікова політика підприємства є не просто 
сукупність способів ведення обліку, обраних відповідно до умов 
господарювання, а вибір концепції інтерпретації інформації для 
ідентифікації підприємства у площині прийняття рішень як внут-
рішніми так і зовнішніми користувачами звітної інформації. 

 
Список використаних джерел 

1. Дмитренко Т.М., Чаадаєв С.Г. Судебная (правовая) бухгалте-
рия: Ученик. – М.: «ПРОСПЕКТ», 1998. – 336 с. 

2. Бухгалтерський учет: учеб. / И.И. Бочкарева, В.А. Быков, 
Я.В. Соколов. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: ТК «Велби», 
2008. – 776с. 

3. Пантелійчук Л. Формування облікової політики підприємства 
/ Л. Пантелійчук // Бухгалтерський облік та аудит. – 2004. - 
№ 12. - С. 25-29. 

 
УДК 657.22 

О.Д. КАРПЕНКО, студент, 
кафедра обліку, аналізу та аудиту в АПК, 

ДВНЗ "Київський національний економічний університет  
імені Вадима Гетьмана" 

 
ОРГАНІЗАЦІЯ ОБЛІКУ І ЗВІТНОСТІ ЗА ФІКСОВАНИМ 

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИМ ПОДАТКОМ 
 

Альтернативним способом оподаткування аграрних 
підприємств є оподаткування за фіксованим сільсько-
господарським податком, механізм справляння якого 
визначається розділом XIV Податкового кодексу України. 

Фіксований сільськогосподарський податок (далі - ФСП) – 
це податок, який справляється з одиниці земельної площі у 
відсотках від її нормативної грошової оцінки та сплата якого 
замінює сплату окремих податків і зборів, а саме: податку на 
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прибуток підприємств; земельного податку; збору за спеціальне 
використання води; збору за провадження деяких видів 
підприємницької діяльності [1 с. 470] 

Сільськогосподарські товаровиробники для набуття і підт-
вердження статусу платника ФСП подають не пізніше 20 лютого 
поточного року звітність та документи: 

1) Загальна податкова декларація з ФСП на поточний рік 
щодо всієї площі земельних ділянок, з яких справляється ФСП  

2) Звітна податкова декларація з ФСП на поточний рік 
окремо щодо кожної земельної ділянки, в тому числі додаток до 
податкової декларації з ФСП «Відомості про наявність земельних 
ділянок»; 

3) Розрахунок частки сільськогосподарського товаровиро-
бництва за попередній звітний рік [2]. 

На титульній сторінці податкової декларації з ФСП плат-
ник ФСП повинен зробити позначку «Тип декларації», тим са-
мим підтвердивши, яка саме податкова декларація з ФСП пода-
ється – загальна, нова загальна, уточнююча загальна, звітна, нова 
звітна, уточнююча звітна [3]. 

Обчислення ФСП здійснюється безпосередньо в 
податковій декларації з ФСП за кожною земельною ділянкою. 
Для цього відомості про площу земельної ділянки та нормативну 
грошову оцінку одиниці площі земельної ділянки щодо всіх зе-
мельних ділянок вносяться до податкової декларації з ФСП 
(відповідно к. 3 та к. 4) з додатка до неї «Відомості про наявність 
земельних ділянок» за категоріями (рілля, сіножаті, тощо); в к. 5 
зазначається ставка ФСП. Після цього визначається річна сума 
ФСП за кожною земельною ділянкою як добуток площі 
земельної ділянки, її нормативної грошової оцінки та ставки 
ФСП і зазнається в клітинці на перетині відповідного рядка та к.6 
податкової декларації з ФСП. 

Сплата ФСП проводиться щомісяця протягом 30 календар-
них днів, що настають за останнім календарним днем податково-
го (звітного) місяця, на відповідний рахунок місцевого бюджету 
за місцем розташування земельної ділянки у розмірі третини су-
ми ФСП, визначеної на кожний квартал від річної суми ФСП, у 
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таких розмірах: а) у I кварталі - 10 відсотків; б) у II кварталі - 10 
відсотків; в) у III кварталі - 50 відсотків; г) у IV кварталі - 30 
відсотків. 

У разі якщо платник ФСП (орендодавець) надає 
сільськогосподарські угіддя та/або землі водного фонду в оренду 
іншому платникові ФСП (орендарю), орендована площа земель-
них ділянок не може включатися до декларації з ФСП орендаря, а 
враховується у такій декларації орендодавця. Якщо платник ФСП 
(орендар) орендує сільськогосподарські угіддя та/або землі вод-
ного фонду в особи (орендодавця), яка не є платником ФСП, 
орендована площа земельних ділянок включається до декларації 
з ФСП орендаря. 
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Тенденції до зниження частки власного капіталу в 
структурі фінансових ресурсів підприємств можна оцінювати по-
різному. З одного боку, підприємства, що використовують  пере-
важно власний капітал, є найбільш фінансово стійкими, проте, з 
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іншого – вони обмежують темпи свого розвитку, так як не мо-
жуть забезпечити формування необхідного додаткового обсягу 
активів для розширення господарської діяльності за сприятливої 
кон’юнктури ринку.  

З точки зору економіки в цілому, орієнтація підприємств 
переважно на власні фінансові ресурси має ряд суттєвих 
недоліків. По-перше, стримується мобільність капіталів, консер-
вуються структурні пропорції, що склалися, і не здійснюється 
трансфер інвестиційних ресурсів у прогресивні види промислової 
діяльності; по-друге, несвоєчасно ухвалюються рішення щодо 
провадження нововведень, обов’язкових для підтримання 
конкурентоспроможності продукції в довгостроковому плані [2, 
с.53]. 

Не виключено, що діяльність підприємства, яке 
використовує переважно власний капітал йде на спад, оскільки 
воно не використовує позиковий капітал для зростання 
дохідності виробництва. В даній ситуації, основною причи-
ною(мотивацією) оновлення технології виробництва та асорти-
менту виробленої продукції підприємства  стає його збитковість. 

Позичковий капітал – це частина авансованого капіталу, 
сформована за рахунок ще не повернутих позичкових джерел, які 
повинні бути відшкодовані кредиторам через певний строк у 
зумовленій формі [1, с.415].  

Позичковий капітал відображається в пасиві балансу 
бухгалтерської звітності підприємств, зокрема, у розділах 2-5 : 
«Забезпечення наступних витрат і платежів» (частково), 
«Довгострокові зобов’язання» і «Доходи майбутніх періодів». 
Залежно від джерела позичкового капіталу підприємства форму-
ють відповідні структурні елементи авансованого капіталу. 
Відтак, довгострокові банківські кредити спрямовуються на 
формування основного капіталу, а короткострокові, як правило, - 
на поповнення оборотного капіталу.  

Кредити як частина позичкового капіталу надаються 
підприємствам за плату, тобто вони сплачують за його викори-
стання певний відсоток від їх суми. Платним для підприємства є і 
таке джерело формування позичкового капіталу, як випуск 
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облігацій. Це вигідна форма залучення капіталу, оскільки влас-
ники облігацій не мають права втручатися у господарську 
діяльність підприємства на відміну від акцій, які дають право 
участі в капіталі, а отже, і в управлінні ним. 

Крім кредитів і випуску облігацій підприємства можуть за-
лучати для виробничих потреб засоби інших юридичних осіб у 
вигляді позик, сплачуючи за це певний відсоток. Так, 
підприємства можуть користуватися комерційним (товарним) 
кредитом для здійснення розрахунків за куплену продукцію, 
надані їм послуги чи виконані для них роботи. Даний кредит мо-
же надаватися постачальниками у формі відстрочки платежу без 
спліти відсотків. 

Безоплатним для підприємства є використання і такого 
джерела позичкового капіталу, як кредиторська заборгованість 
по заробітній платі, за товари і послуги, за розрахунками з бюд-
жетом, за страхування тощо. Ці елементи позичкового капіталу 
мають бути повернуті підприємством, але поки воно ними 
володіє до терміну їх погашення (а нерідко і за межами цього 
терміну), то вказаними коштами таке підприємство 
розпоряджається на свій розсуд. 

Використання позичкового капіталу надає підприємствам, 
крім прямих, раніше розглянутих переваг, і опосередковані пере-
ваги, як, наприклад, зменшення бази оподаткування, а отже, і 
скорочення платежів по бюджету (відсотки за кредит відносять 
до витрат і завдяки цьому зменшується прибуток до оподатку-
вання). Підприємство може дістати додаткову вигоду від викори-
стання позичкового капіталу в період підвищення темпів 
інфляції. Це зумовлено тим, що повернення боргу здійснюється 
грошима меншої купівельної спроможності.  

Проте, залучення підприємствами позичкового капіталу 
несе в собі і певні загрози, основна з яких – це зростання ризику 
зниження їх фінансової стійкості  та платоспроможності. Крім 
того, виплачені відсотки за кредит є елементом витрат, а отже, 
вони зменшують масу прибутку підприємства і рентабельність 
авансованого капіталу. Слід зауважити, що на суму відсоткових 
платежів, а значить, на величину витрат від звичайної  діяльності 
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та на ефективність виробництва, істотно впливає рівень 
відсоткової ставки за взятий підприємством кредит. 

Важливо враховувати і той факт, що підприємства, які роз-
раховують на взяття кредиту, можуть понести серйозні втрати в 
умовах нестабільного ринкового середовища і через виниклу у 
зв’язку з цим недоступністю кредиту (високі відсоткові ставки за 
кредит, завищені вимоги до застави як гарантії кредиту тощо).  

Також варто наголосити, що надання кредиту пов’язане з 
кредитоспроможністю підприємства, під якою розуміють його 
здатність своєчасно і в повному обсязі  виконувати взяті на себе 
кредитні зобов’язання. Кредитоспроможність залежить від 
фінансового стану позичальника, наявністю в нього ліквідної за-
стави. Рішення про надання позичкового капіталу кредитною ус-
тановою залежить також від кредитної історії підприємства, його 
ділової репутації, рівня якості поданого бізнес-проекту, під який 
береться кредит. 

Таким чином, стає очевидним, що одним з із принципових 
питань формування авансованого капіталу є визначення 
допустимої з економічної точки зору частки позичкового 
капіталу відносно до частки капіталу, сформованої за рахунок 
власних коштів. А це, в свою чергу, має проводитись з урахуван-
ням вартості позикового капіталу. Підприємство повинно 
відслідковувати середньозважену вартість капіталу і не допуска-
ти значного його росту (критерієм є перевищення рентабельності 
власного капіталу, рентабельності інвестицій над середньозваже-
ною вартістю капіталу). 
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Актуальність проблеми управління трансакційними витра-

тами суб’єкта господарювання обумовлена тим, що наявність 
таких витрат і зростання їх величини є характерною ознакою 
здійснення підприємницької діяльності в ринковій економіці. 

Процес управління трансакційними витратами потребує 
формалізації на основі розробки та впровадження в практику мо-
делей оцінки й прогнозування, оптимізації величини 
трансакційних витрат. Необхідність виділення трансакційних 
витрат у загальних витратах суб’єктів господарювання, їх 
вимірювання й управління ними визначили актуальність 
дослідження трансакційних витрат як витрат підприємств і 
організацій, що спричинені становленням ринкових стосунків та 
функціонуванням підприємств у ринковій економіці. 

Метою розробки інформаційного й організаційного забез-
печення управління трансакційними витратами, на думку Г.В. 
Козаченко [2], є конкурентоспроможність суб’єкта господарю-
вання та його вартості в результаті капіталізації в умовах 
ринкової економіки в довгостроковій перспективі, в 
короткостроковій – скорочення витрат, отримання прибутку. Об-
рана мета обумовлює такі завдання управління трансакційними 
витратами: 

 – сприяти в сучасних ринкових умовах розумінню 
процесів, форм і способів дії на трансакційні витрати;   

– сприяти гнучкістю, динамічністю і ефективністю 
процесів управління трансакційними витратами. 

Л.В. Лисяк [3] вважає, що для здійснення ефективного 
управління суб'єктом господарювання в цілому, для забезпечення 
його конкурентоспроможності в умовах ринкової економіки сис-
тема управління трансакційними витратами на рівні суб'єкта гос-
подарювання повинна базуватися на наступних принципах: 
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- облік трансакційних витрат на рівні суб'єкта господарю-
вання; 

- органічне поєднання зниження сумарних витрат 
(трансакційних і  трансформаційних) на одиницю 
виготовлюваної продукції з високою якістю продукції (робіт, по-
слуг); 

- доцільність і обґрунтованість трансакційних витрат; 
- впровадження методів зниження сумарних витрат на оди-

ницю продукції; 
- підвищення зацікавленості виробничих підрозділів 

підприємства в зниженні сумарних витрат на одиницю продукції. 
Управління трансакційними витратами і їх окремими скла-

довими є одним з чинників вдосконалення управління всією 
діяльністю суб'єкта господарювання. В процесі управління 
трансакційними витратами підприємства можна виділити: 
управління процесами формування трансакційних витрат і 
управління процесами зниження трансакційних витрат 
(трансформаційних і трансакційних) на одиницю продукції. 

Процес управління трансакційними витратами, на думку 
А.В. Черепа [4], включає наступні етапи: 

1) вивчення складу трансакційних  витрат, необхідних для 
організації виробництва продукції (робіт, послуг); 

2) вивчення складу трансакційних витрат, необхідних для 
подальшої реалізації виробленої продукції (робіт, послуг); 

3) використання класифікації трансакційних витрат і гру-
пувань для прогнозування, планування, обліку; 

4) вдосконалення схем, моделей, методів прогнозування, 
планування і обліку трансакційних витрат; організацію робіт по 
плануванню, обліку трансакційних витрат; 

5) організацію робіт по аналізу і прогнозуванню трансак-
ційних витрат з використанням економіко-математичних методів. 

О. А. Кириченко вважає [1], що управління 
трансакційними витратами слід розглядати в двох напрямках. 
Перший напрямок полягає в тому, що трансакційні витрати зро-
стають пропорційно збільшенню невизначеності умов господа-
рювання та ненадійності партнерів. Рівень трансакційних витрат 
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впливає на інтенсивність цінової конкуренції, формування мас-
штабу ринку, галузі виробництва, вид стратегії просування това-
ру, еластичність попиту на товар та стадії життєвого циклу това-
ру; покращує конкурентоспроможність і збереження потужно-
стей підприємства.  

Інший напрямок передбачає скорочення трансакційних 
витрат, що призводить до зменшення собівартості, ціни 
продукції та витрат діяльності, оскільки величина трансакційних 
витрат впливає на кінцевий результат діяльності підприємства. 

Основними функціями системи управління витратами, на 
думку Ж. В. Южак [5] слід вважати прогнозування і планування, 
облік, контроль (моніторинг), координацію і організацію, а також 
аналіз витрат. 

Відсутність або невисока якість планів і прогнозів 
трансакційних витрат на підприємстві призводять до ухвалення 
невірних рішень, помилкових дій, що в результаті є причиною 
незадовільного фінансового стану і може призвести до банкрут-
ства. 

На ефективність управління трансакційними витратами має 
значний вплив така функція як організація. Вона дозволяє вста-
новити період і ті підрозділи й структури, які повинні управляти 
трансакційними витратами суб'єкта господарювання у встанов-
лений період. Слід зазначити, що на цьому етапі необхідно ви-
значити типологію способів, інформації і документів, що врахо-
вують і відображують досліджуваний вигляд витрат. 

Таким чином, в умовах сучасної економіки управління 
трасакційними витратами є надзвичайно складним і багатоетап-
ним процесом. Як правило, процесі управління трансакційними 
витратами підприємства поділяють на два основних напрямки: 
управління процесами формування трансакційних витрат і 
управління процесами зниження трансакційних витрат 
(трансформаційних і трансакційних) на одиницю продукції. 
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ОРГАНІЗАЦІЇ 
 

В сучасних умовах всі підприємства вимушені функціону-
вати в жорстокій конкурентній боротьбі, що вимагає від мене-
джерів своєчасного та оперативного вирішення конкретної про-
блеми. Тому тема контролінгу та його інструментів не залишає  
ніяких підстав для сумніву в її актуальності, адже саме завдяки 
такій комплексній системі управління менеджери мають можли-
вість обробляти й систематизувати величезний масив інформації, 
необхідний якраз для прийняття раціонального та ефективного 
управлінського рішення. 

На даному етапі економічного розвитку переважна частина 
світових підприємств приділяє значної уваги цілісності та струк-
турованості системи управління та менеджменту. Ефективність 
функціонування даної системи досягається за рахунок контролін-
гу та його механізмів, котрі дозволяють проводити структуриза-
цію та аналізувати інформацію на підприємстві в короткі строки, 
тим самим підвищуючи обґрунтованість управлінських рішень.  
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Однією із суттєвих проблем сучасного менеджменту країн 
є слабе використання інструменту контролінгу на українських 
підприємствах, що знижує їх конкурентоздатність у порівнянні з 
західними.  

Метою дослідження є визначення місця контролінгу в сис-
темі менеджменту організації, а також доведення ефективності 
впровадження його механізмів. 

Для досягнення поставленої мети необхідно визначити ряд 
завдань: 

1) проаналізувати сутність контролінгу; 
2) визначити перелік найбільш розповсюджених та ефек-

тивних методів та інструментів контролінгу; 
3) вивчити досвід України з питань реалізації контролінгу. 
Предметом даного дослідження є система управління підп-

риємством в цілому, об’єктом – система контролінгу на підпри-
ємстві, суб’єктом – сукупність методів та інструментів забезпе-
чення контролінгової діяльності на підприємстві. 

В залежності від сфери діяльності контролінга існує декі-
лька підходів до його визначення: 

1) концепція, орієнтована на систему обліку; 
2) концепція, орієнтована на інформаційну систему; 
3) концепція, орієнтована на систему управління. 
Найбільш часто зустрічаються прихильники третьої конце-

пції, а саме того, що контролінг є інструментом системи управ-
ління, котрий контролює систему управління, координує як сис-
тему обліку, так й  інформаційну систему.  

Контролінг є важливим фактором забезпечення конкурен-
тоспроможності організації, оскільки дозволяє вирішити в суку-
пності цілий ряд питань, пов’язаних зі стабільністю бізнесу та 
його фінансів, своєчасним виявленням несприятливих ситуацій 
та їх причин всередині підприємства, прогнозуванням стану 
справ в організації. Такий широкий спектр питань контролінгу 
пояснюється тією ж метою, котра полягає в орієнтації на досяг-
нення всіх цілей, поставлених перед підприємством. 

Основними завданнями контролінгу є: 
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1) створення інформаційної системи, котра сприяє прийн-
яттю управлінських рішень на основі даних бухгалтерського, ви-
робничого та управлінського обліків; 

2) планування діяльності підприємства; 
3) координація діяльності організації, її структурних під-

розділів. 
Розрізняють такі види контролінгу: 
• контролінг зовнішнього середовища; 
• контролінг забезпечення ресурсами; 
• контролінг персоналу;  
• контролінг виробництва; 
• контролінг логістики; 
• контролінг маркетингу та збуту; 
• контролінг інвестицій;  
• контролінг інновацій;  
• фінансовий контролінг. 
В залежності від сфери реалізації контролінгу визначається 

механізм, інструмент його здійснення. Найбільш поширеними є: 
GAP-аналіз; розрахунок маржинального прибутку та коефіцієнтів 
ліквідності; портфоліо-аналіз; фінансова «павутина»; CVP (Cost 
Value Profit ) - витрати, доходи, прибуток-аналіз; VC (variable 
costing) – метод обліку змінних витрат; AC (absorption costing) – 
метод обліку повних витрат; RBP (Reengineering Business 
Process) – реінжинирінг бізнес-процесів; бенчмаркінг 
(Benchmarking) система обліку інформації про конкурентів; 
управління ланцюжками поставок (SCM - Supply Chain 
Management) – система обліку та управління взаємовідносин з 
постачальниками; CK (cost-killing) – метод управління витратами 
з метою мінімізації;  ABC (Activity Based Costing) – функціона-
льно-вартісний аналіз, метод визначення вартості. Такий широ-
кий перелік механізмів контролінгу дозволяє підприємству охоп-
лювати як фактори внутрішнього середовища підприємства, так і 
зовнішнього, а відповідно, приймати найбільш ефективні управ-
лінські рішення.  

Практика застосування контролінгу в Україні значно пос-
тупається таким країнам як США, Англія, Німеччина. В нашій 
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країні контролінг часто прирівнюють до аудиту та управлінсько-
го обліку, а спеціалістів у сфері контролінгу плутають з контро-
лерами або зі спеціалістами автоматизованих систем управління 
підприємством. Тим не менш, у вітчизняній бізнес-практиці іс-
нують виключні приклади впровадження системи контролінгу, 
котрі дозволяють підтвердити гіпотезу про ефективність його 
застосування. 

Наприклад, на деяких підприємствах автомобільної проми-
словості Україні при наявності серйозних виробничих проблем 
було прийнято рішення про створення групи контролінгу по роз-
робках. Під котролінгом розробок розуміється система управлін-
ня проектами на основі єдиного інформаційного простору, її уча-
сників відкликають із різних підрозділів підприємства. 

За даною групою закріплюється ряд функцій та завдань: 
1) забезпечення даними єдиного інформаційного центру 

підприємства; 
2) оперативне та довгострокове планування робіт;  
3) контроль за виконанням планів, внесення пропозицій 

щодо зміни методів робіт для скорочення строків та витрат. 
Першими кроками групи з контролінгу є створення конс-

трукторської документації та системи показників. Перший пока-
зник – співставлення строків за фактом та за планом; другий по-
казник – характеристика якості характеристика виготовленої  
продукції, ступінь відповідності її конструкторській документа-
ції; третій показник – характеристика відхилень фактичної собі-
вартості продукту від планової. Розрахунок показників здійсню-
ється шляхом таких методів, як  CVP (Cost Value Profit) - витра-
ти, доход, прибуток-аналіз; VC (variable costing) - метод обліку 
змінних витрат; AC (absorption costing) - метод обліку повних 
витрат, а також ABC (Activity Based Costing) – функціонально-
вартісний аналіз, метод визначення вартості. 

На сьогоднішній день підприємства, що впровадили конт-
ролінг, розглядають його вже як механізм, котрий забезпечує ус-
пішний перехід на більш якісний рівень управління. 

Отже, можна зробити висновки, що система контролінгу є 
оптимальним способом, котрий: 
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1) дозволяє визначити результати діяльності підприємства;  
2) порівняти ці результати з поставленою метою;  
3) виявити причини «поразок» у випадку відхилення фак-

тичних результатів від запланованих та знайти способи усунення 
«вузьких місць».  
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ГАЛУЗЕВІ ОСОБЛИВОСТІ ВНУТРІШНЬОГОСПОДАР-
СЬКОГО ОБЛІКУ В СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ 

 
Облік на сільськогосподарських підприємствах на відміну 

від інших виробництв, має певні особливості, які в першу чергу 
пов’язані із технологією вирощування біологічних активів та 
продукції рослинництва і тваринництва, що є основою саме даної 
галузі народного господарства і впливають на його методику і 
організацію. 

Галузева специфіка визначає структуру і зміст статей ви-
трат. В межах одного господарства займаються виробництвом 
різноманітних видів сільськогосподарської продукції, управлін-
ський облік яких має свої особливості.  

Першочергова відмінність процесу виробництва сільського-
сподарської продукції полягає у використанні землі, як основного 
засобу виробництва. При відповідному використанні вона не тіль-
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ки не виснажується, але й набуває нових властивостей, підвищує 
свою віддачу як виробнича сила.  

Виробничий процес в сільському господарстві пов’язаний 
із застосуванням робочої сили та техніки. Ефективність їх вико-
ристання залежить в першу чергу від природних факторів, так як 
роботи, як правило, виконуються на відкритому повітрі. Тому, 
саме погода впливає на обсяги виробництва продукції, полегшує 
чи ускладнює виконувані роботи. Це, у свою чергу, призводить 
до зміни технології виробництва за нормами витрат, часом, і в 
подальшому впливає на планування обсягів виробництва та реа-
лізації продукції.  

Отже, в сільському господарстві діє правило, що при одна-
кових витратах вихід продукції стає різним і він не прямо зале-
жить від витрат на її виробництво, що відповідно, змінює собіва-
ртість і ціну продукції [3]. 

Разом з тим, процес виробництва в сільському господарстві 
переплітається з природнім процесом відтворення, адже окрім 
продукції господарства займаються вирощуванням біологічних 
активів – рослин та тварин.  

Сезонність сільськогосподарського виробництва зумовлює 
нерівномірне використання технічних засобів та робочої сили 
протягом календарного року. Так, витрати періодично накопи-
чуються на рахунках обліку протягом року, а розподіл їх на 
об’єкти обліку та розрахунок фактичної собівартості біологічних 
активів і продукції здійснюється наприкінці звітного періоду (ро-
ку). 

Тривалість виробничих циклів, що залежать від періоду 
трансформації біологічних активів, визначає необхідність розме-
жування витрат за виробничими періодами, які не збігаються з 
календарним періодом. 

Особливості сільськогосподарського виробництва визнача-
ють класифікацію витрат, методи обліку і калькулювання собівар-
тості продукції, період розрахунку калькуляцій, елементи і методи 
аналізу, планування та контролю, і тим самим, впливають на ме-
тодику і організацію поточного та стратегічного управлінського 
обліку витрат в аграрній сфері [9]. 
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Сільське господарство є однією з основних галузей народ-
ного господарства, яка забезпечує населення основними продук-
тами харчування – молоко, м’ясо, яйця, цукор, різними видами 
зернових тощо. При цьому, умови та ціни реалізації на сільсько-
господарську продукцію частково регулюються державними ор-
ганами, які не завжди виправдовують себе порівняно з понесе-
ними витратами.  Тому, інформація управлінського обліку витрат 
ще в процесі виробництва продукції рослинництва і тваринницт-
ва повинна враховувати та передбачати можливі з боку держави 
зміни щодо дій та положень нормативно-законодавчих актів, які 
впливатимуть на фактичні результати роботи підприємства. 

У той же час, технологічні особливості виробництва в сіль-
ському господарстві вимагають разом із застосуванням типових 
форм первинних і зведених документів застосування спеціаль-
них, для належного заповнення яких необхідні відповідне інфор-
маційне забезпечення та кваліфіковані спеціалісти на всіх рівнях 
підприємства. 

Отже, особливості сільськогосподарського виробництва 
потребують адекватного відображення в управлінському обліку і 
звітності з врахуванням відповідних положень нормативно-
методичної бази для належного інформаційного забезпечення 
керівників з метою прийняття управлінських рішень. 
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ІНФОРМАЦІЙНО-ТЕХНОЛОГІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  
ОБЛІКОВОГО ПРОЦЕСУ ЯК ВАЖЛИВА СКЛАДОВА  

ОРГАНІЗАЦІЇ УПРАВЛІНСЬКОГО ОБЛІКУ 
 

Будь який процес у філософському розумінні передбачає 
послідовність змін у явищах та подіях. У технологічному процесі 
предмети праці перетворюються на готовий продукт. 

Облік також можна розглядати як технологічний процес, де 
з вхідних даних у результаті обробки та переробки дістають ви-



 323

хідну продукцію у формі показників на основі яких приймаються 
управлінські рішення. 

Як технологічний процес не може існувати без забезпечен-
ня предметами та засобами праці, так і обліковий процес не може 
існувати без відповідного забезпечення, тому визначення складо-
вих забезпечення облікового процесу є актуальним питанням ор-
ганізації обліку. Особливо слід звернути увагу на це питання в 
умовах переходу на застосування міжнародних стандартів, пе-
редбачене статтею 121 Закону України «Про бухгалтерський об-
лік та фінансову звітність в Україні». 

Незважаючи на те, що бухгалтерський облік досить часто 
визначають як інформаційну систему, яка вимірює, обробляє і 
передає інформацію про господарюючий суб'єкт, він сам потре-
бує інформаційного забезпечення, насамперед нормативного. 

Діюча в Україні система регулювання бухгалтерського об-
ліку та фінансової звітності забезпечила створення певної систе-
ми нормативного регулювання бухгалтерського обліку взагалі і 
управлінського обліку зокрема, яка представлена п’ятьма рівня-
ми, кожен з яких охоплює ряд документів. 

На першому рівні системи нормативно-правового регулю-
вання обліку Закони України, тобто нормативно-правові акти 
вищої юридичної сили. 

На другому рівні – нормативні акти Кабінету Міністрів 
України, інших урядових органів, що встановлюють принципи, 
які необхідно використовувати під час розробки положень тре-
тього й четвертого рівнів. 

Третій рівень представлений національними Положеннями 
(стандартами) бухгалтерського обліку з окремих тем і напрямів 
та іншими нормативно-правовими документи з бухгалтерського 
обліку і фінансової звітності, що затверджуються Міністерством 
фінансів України. 

На четвертому рівні складаються рекомендації з організації 
й ведення управлінського бухгалтерського обліку окремих видів 
активів, зобов’язань, інших господарських операцій Мінфіном і 
іншими органами, що розробляються і затверджуються на основі 
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П(С)БО з урахуванням особливостей і потреб певних видів дія-
льності. 

На п’ятому рівні власником (керівником) підприємства 
приймаються рішення щодо організації управлінського бухгал-
терського обліку і застосування конкретної облікової політики, 
на підставі попередніх чотирьох пакетів документів нормативно-
правового забезпечення. Саме на цьому рівні необхідно приділя-
ти належну увагу забезпеченню облікового процесу підприємст-
ва. 

В обліковому процесі предметами праці є інформація (пер-
винна або проміжна), яка підлягає переробці на результативну. 
Особливістю облікового процесу є те, що предмети його праці 
утворюються в самому технологічному процесі як первинні до-
кументи, а саме носії даних. Організація управлінського бухгал-
терського обліку як певний напрям діяльності людей виробляють 
інформацію (продукт праці), котра має свою технологію вигото-
влення, зумовлену об’єктом праці, цілями та завданнями. 
Центральними складовими процесу вироблення інформації є 
збір, обробка, передача й видача інформації. Означений процес 
як сукупність робіт передбачає виконання, з одного боку, різних 
операцій, а з іншого — різних видів методичних і технічних при-
йомів. Усі вони визначають технологію організації управлінсько-
го обліку, котра має бути організована як у часі, так і в просторі. 

Отже, без інформації існування облікового процесу немож-
ливе, тому однією із складових облікового забезпечення є інфор-
маційне забезпечення. 

Інформаційне забезпечення – це сукупність вхідних даних, 
система їх обробки й одержання необхідної інформації. Важливо 
відмітити, що в умовах запровадження міжнародних стандартів 
роль інформаційного забезпечення значно зростає, так як бухгал-
терам необхідна інформація щодо особливостей ведення обліку 
за міжнародними стандартами. Крім нормативно-методологічної 
бази з ведення бухгалтерського обліку в його організації широко 
використовується і позаоблікова інформація. Найбільший обсяг 
позаоблікової інформації використовується при розробці пропо-
зицій з прийняття стратегічних управлінських рішень. До позао-
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блікової інформації, яку використовує система управлінського 
обліку належать: 

- соціальна інформація; 
- екологічна інформація; 
- різноманітна технічна і технологічна документація тощо. 
Інформацію для забезпечення системи бухгалтерського об-

ліку отримують з багатьох джерел (семінари, відвідування біблі-
отеки, підписка на періодичні видання, тощо). 

Всі способи інформаційного забезпечення бухгалтерського 
обліку мають право на існування. У питаннях створення відділів 
інформатизації та автоматизації документообігу бухгалтерської 
служби є багато недоречностей та недоліків, які гальмують роз-
виток системи інформаційного забезпечення управлінського бух-
галтерського обліку, що знижує ефективність нових та новітніх 
інформаційних технологій. Серед них слід виділити такі: 

- використання різноманітних програмних засобів як но-
вих, так і застарілих, значно ускладнює обслуговування інфор-
маційної системи та знижує ефект її впровадження; 

- усунення окремих недоліків різноманітних програмних 
засобів може перейти в повсякденну проблему, що потребує 
створення засобів моніторингу стану всієї інформаційної мережі; 

- відсутність нормативної бази для регулювання автомати-
зованої форми обліку на вітчизняному рівні. 

Однак, використанням одного способу обмежуватись не 
слід, адже кожен спосіб має як переваги, так і недоліки. Визнача-
льними факторами при виборі способів отримання інформації є її 
ціна, своєчасність та повне задоволення вимог облікового проце-
су. 

На сьогодні не менш важливим є технічне забезпечення 
управлінського обліку. Потік інформації настільки великий, що 
без технічних засобів не можлива її швидка обробка та своєчас-
ність прийняття управлінських рішень. Технічне забезпечення – 
це комплекс технічних засобів і методів, які становлять відповід-
ну основу функціонування бухгалтерського обліку, контролю та 
аналізу. 
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Елементами технічного забезпечення обліку є технічні за-
соби, методичні і керівні матеріали, технічна документація, пер-
сонал. Невід'ємною складовою забезпечення облікового процесу 
на сьогоднішній день є також програмне забезпечення. 

Потік інформації настільки великий, що без технічних за-
собів не можлива її швидка обробка та своєчасність прийняття 
управлінських рішень. 

Останнім часом обчислювальна техніка перетворилась на 
визначальний фактор організації обліку. Програмне забезпечення 
автоматизованої інформаційної системи обліку являє собою су-
купність програм, призначених для розв’язання на базі обчислю-
вальної техніки задач обліку, контролю й аудиту та інструктив-
но-методичних матеріалів щодо їх застосування. Застосування 
комп’ютерних технологій дозволяє прискорити обробку обліко-
вої інформації та передачу її за всіма напрямками. 

Поряд з обліковою інформацією з допомогою 
комп’ютерної техніки можна отримувати оперативно і вчасно 
всю інформацію для забезпечення системи бухгалтерського облі-
ку, а тому однією з вирішальних складових матеріально-
технічного забезпечення управлінського обліку є його 
комп’ютеризація і програмне забезпечення. В умовах швидкого 
розвитку технології не можна забувати про інтенсивність праці 
та навантаження на облікових працівників. Тому для якісної ор-
ганізації обліку важливим компонентом також являється ергоно-
мічне забезпечення. 

Ергономічне забезпечення – це сукупність методів та засо-
бів, які призначені для вибору оптимальних умов для роботи об-
лікового працівника. 

Математичне забезпечення системи обліку являє собою су-
купність засобів та методів, які дозволяють будувати економіко-
математичні моделі і алгоритми задач обліку. 

Правове забезпечення – це сукупність норм, виражених у 
нормативних актах, які встановлюють та закріплюють організа-
цію системи обліку. 
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Лінгвістичне забезпечення системи обліку – це сукупність 
термінів, мовних засобів, а також правил формування облікових 
даних із ціллю ефективної роботи та обміну інформацією. 

Отже, основними складовими забезпечення організації об-
лікового процесу управління підприємством є інформаційне, те-
хнічне, програмне та ергономічне забезпечення обліку. Крім то-
го, в ході організації обліку, необхідно звертати увагу на матема-
тичне, правове та лінгвістичне забезпечення. Визначені основні 
складові забезпечення облікового процесу стосуються всіх 
суб’єктів господарювання. Не залежно від вибраної форми орга-
нізації та ведення обліку функціонування облікового процесу на 
кожному етапі неможливе без належного його забезпечення, то-
му в подальшому необхідно визначити особливості забезпечення 
облікового процесу на кожному його етапі. 
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ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ОРГАНІЗАЦІЇ АНАЛІЗУ 
ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ 

 
В умовах безперервних економічних змін інновації стають 

основним чинником, що сприяє динамічному розвитку і підви-
щенню результативності функціонування як окремих ринкових 
суб'єктів господарювання, так і економічної системи загалом. За 
умов переходу економіки країни і суб'єктів господарювання до 
інноваційної моделі розвитку значно зростає роль системного та 
своєчасного аналізу інноваційної діяльності підприємства. 

Результати економічного аналізу та можливості їх 
використання для знаходження резервів господарювання 
залежать від достатності економічної інформації – планової, 
нормативної, облікової. Виявлені в ході аналізу внутрішні й 
зовнішні резерви та сформовані відповідні прогнози щодо 
перспектив розвитку слугують інформаційною основою 
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планування діяльності всіх структурних підрозділів 
підприємства. 

Питання аналізу iнновацiйної дiяльності,  розглянуті в пра-
цях вiтчизняних та зарубiжних зокрема, Єндовицький Д.А., Йох-
на М.А., Крупка Я.Д., Крилов Є.І., Мних Є.В. та інші. 

Економічний аналіз інноваційної діяльності є складовою 
інвестиційного, зміст якого полягає в оцінці та порівнянні обсягу 
передбачуваних інвестицій і майбутніх грошових надходжень, 
інвестиційної привабливості альтернативних проектів.  

Метою аналізу інноваційної діяльності є: комплексна оцін-
ка та обґрунтування доцільності, безпеки, масштабності та при-
бутковості здійснення інноваційних проектів; визначення напря-
мів інноваційного розвитку підприємства та пріоритетних галу-
зей ефективного вкладення капіталу; розробка основних принци-
пів та орієнтирів дієвої інноваційної політики; оперативне вияв-
лення і усунення чинників, що впливають на відхилення фактич-
них показників проведення інноваційної діяльності від заплано-
ваних; розробка оптимальних управлінських рішень, спрямова-
них на успішну реалізацію інноваційного проекту, зміцнення 
конкурентних переваг підприємства, покращення його фінансо-
вого стану. 

Предмет аналізу інноваційної діяльності становить визна-
чений інноваційний проект – комплект документів, що визначає 
процедуру і комплекс усіх необхідних заходів (у тому числі інве-
стиційних) щодо створення і реалізації інноваційного продукту і 
(або) інноваційної продукції. 

Можна виділити такі об’єкти: 
1) фінансовий стан підприємства, на базі якого планується 

здійснити інноваційний проект, його економічний потенціал, ін-
вестиційна привабливість; 2) макроекономічні (галузеві), техніч-
ні, технологічні, фінансові, соціально-економічні, юридичні й 
екологічні умови реалізації інноваційного проекту; 3) ефектив-
ність проекту, конкурентоспроможність інноваційної продукції; 
4) науково-дослідні, дослідно-конструкторські, проектно-
технологічні й експериментальні роботи, результатом яких є 
створення інноваційного продукту; 5) застосування нового мето-
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ду виробництва чи технологічного процесу, впровадження нових 
організаційно-технічних рішень виробничого, адміністративного 
та комерційного характеру, виробництво та реалізація інновацій-
ної продукції. 

Суб’єкти аналізу інноваційної діяльності поділяються на 
виконавців та користувачів. Аналітичну роботу можуть здійсню-
вати призначені для цього структурні підрозділи та посадові осо-
би підприємства-інноватора (фінансовий відділ, планово-
економічний відділ, відділи маркетингу та збуту, головний інже-
нер, технолог, економіст, бухгалтер та ін.), зовнішні учасники, 
які забезпечують реалізацію інноваційного проекту (відділи про-
ектного фінансування та кредитування комерційних банків), зов-
нішні суб’єкти господарювання з надання інформаційних послуг 
– експерти, аудиторські та консалтингові фірми. Користувачами 
інформаційних ресурсів аналізу інноваційної діяльності є: влас-
ники та виконавчі органи управління, керівники структурних 
підрозділів підприємства, на базі якого здійснюється інновацій-
ний проект; приватні інвестори; банки та інвестиційні фонди; 
страхові компанії; уповноважені державні органи. 

При проведенні аналізу інноваційної діяльності доцільно 
користуватися наступною інформаційною базою: 

1) законодавчі акти, нормативи та інструкції; 
2) дані бухгалтерського обліку та звітності; 
3) внутрішня позаоблікова інформація (накази, акти 

перевірок, аудиторські висновки, доповідні записки та ін.); 
4) технологічна документація; 
5) планово-нормативні документи (бізнес-плани, норми 

витрат, прейскуранти цін і тарифів, договори та ін.); 
6) маркетингова інформація; 
7) дані періодичних видань та спеціальної літератури.  
При проведенні аналізу інноваційної діяльності застосову-

ються різноманітні методи в залежності від визначених завдань 
та об’єктів, зокрема: 

1) деталізація – розчленування складного процесу на 
простіші складові елементи для подальшого вивчення їх 
кількісних та якісних сторін, зв’язків і взаємодії; 
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2) порівняння – зіставлення одного (невідомого) показника 
з іншими; 

3) розробка системи показників – використання сукупно-
стей показників діяльності підприємства, які всебічно 
відображають стан і розвиток досліджуваного об’єкта; 

4) балансовий метод – ґрунтується на жорстких 
взаємозв’язках між окремими елементами сукупності й 
обмеженості величини доступних ресурсів; 

5) елімінування – застосовується, якщо на показник, що 
аналізується, здійснюється вплив кількох факторів, а потрібно 
встановити роздільний вплив кожного з них; 

6) моделювання – заміна об’єкта дослідження 
матеріальною чи абстрактною (математичною, графічною) мо-
деллю, що дає змогу зосередити увагу на його найбільш суттєвих 
характеристиках; 

7) дисконтування показників – коригування показників 
внаслідок зміни ситуації (умов, обставин); 

8) ряди динаміки – розрахунок показників, які характери-
зують зміну величин в часі; 

9) аналітичні таблиці – складання інформативних таблиць 
для унаочнення розрахунків; 

10) графічний спосіб – ілюстрація тенденцій та зв’язків 
економічних показників. 

Отже, представлено лише загальний спосіб організації 
аналізу інновацій, який у відповідності до реальних вихідних 
умов і особливостей впровадження конкретного інноваційного 
проекту вимагає змін і оптимізації. 
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МЕТОДИ ОПЕРАТИВНОЇ ДІАГНОСТИКИ ВИРОБНИЧОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 
 

Сучасний етап розвитку економіки України є досить скла-
дним, тому що відбувається перехід до нових форм власності та 
господарювання. Ринкові умови вимагають ведення ефективного 
виробництва. Кожне підприємство повинно самостійно дбати про 
підвищення ефективності свого виробництва та конкурентоспро-
можності  виробленої продукції.  

Однією із умов подолання економічної кризи та підвищен-
ня ефективності  виробництва є розробка, обґрунтування, прийн-
яття та реалізація раціональних управлінських  рішень. Впрова-
дження раціональних рішень сприяє скороченню витрат вироб-
ництва, попередженню негативних наслідків господарювання, 
зберігаючи при цьому можливість отримання найкращих резуль-
татів діяльності та максимального прибутку. 

В сучасних умовах результати роботи кожного підприємс-
тва значною мірою залежать від системи управління, яка забез-
печує економічну самостійність підприємства, його конкуренто-
спроможність та стійке фінансове становище на ринку. Важливу 
роль в цьому відіграє діагностика виробничої діяльності, яка 
проводиться з метою оцінки різних напрямків роботи підприємс-
тва з метою виявлення "вузьких місць", можливостей і небезпек 
для прийняття оптимальних оперативних і стратегічних рішень. 

В даний час діагностика виробничої діяльності підприємс-
тва наповнюється конкретним змістом, а саме: аналіз обґрунту-
вання і виконання планів і бюджетів; порівняльний аналіз марке-
тингових заходів, що включає зіставлення реального розвитку 
подій з очікуваними за визначений відрізок часу; аналіз можли-
востей виробництва і збуту; з'ясування внутрішніх і загальноеко-
номічних ситуацій, які впливають на виробництво і збут; аналіз 
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ділових сценаріїв і їхнього реального здійснення; аналіз співвід-
ношення попиту та пропозиції; аналіз постачальників сировини і 
комплектуючих виробів; аналіз конкретних споживачів і їхньої 
оцінки якості товарів, що випускаються; аналіз кінцевих фінан-
сових результатів виробничої, збутової, маркетингової діяльнос-
ті. 

Для проведення діагностики стану підприємства викорис-
товуються дані бухгалтерського обліку, управлінського обліку, 
звітності підприємства, матеріали ревізій, зовнішнього і внутрі-
шнього аудиту, дані лабораторного і лікарсько-санітарного конт-
ролю, результати перевірок податкової служби, засоби масової 
інформації, внутрішні документи підприємства 

Найбільш ефективним для досягнення короткострокових 
цілей управління є використання методів оперативної діагности-
ки виробничої діяльності підприємства. Будучи засобом операти-
вного управління, вони призначені для забезпечення оперативних 
управлінських рішень.  

Оперативна діагностика відслідковує і оцінює ключові 
сфери діяльності підприємства і, перш за все, аналізує фінансо-
вий стан підприємства, беззбитковість, матеріальні і інформацій-
ні потоки, оцінює ризик і розробляє рекомендації по управлінню 
ризиками. 

Аналіз фінансового стану дозволяє визначити стійкість пі-
дприємства, чи здатне воно своєчасно розплачуватися зі своїми 
кредиторами, який прибуток воно отримало. Головною метою 
аналізу фінансового стану є своєчасне виявлення та усунення 
недоліків у фінансовій діяльності підприємства і пошук шляхів 
зміцнення фінансового стану підприємства та його платоспро-
можності. 

Одним з найбільш розповсюджених методів, який застосо-
вується при аналізі матеріальних потоків є АВС-аналіз. В основі 
цього методу лежить закон, відкритий італійським економістом 
В. Парето. Стосовно до витрат на створення матеріальних запасів 
цей закон формулюється в такий спосіб: 80% витрат припадає на 
20% видів матеріалів (наприклад, 80% виторгу підприємства мо-
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же припадати на 20% видів продукції). Відповідно, що саме цим 
20% варто приділяти пріоритетну увагу. 

Суть АВС-аналізу матеріальних потоків полягає в розподі-
лі усіх видів матеріалів на три групи: група А — найбільш дорогі 
види матеріалів (ті самі 20%, на які припадає  80% витрат); група 
В — матеріали середньої важливості (ті, на які в сумі припадає 
15% витрат); група С — малоцінні матеріали (ті, сумарна вар-
тість яких складає всього 5% всіх витрат на створення матеріаль-
них запасів). 

Аналіз взаємозв’язку “витрати - обсяг – прибуток” -  це ме-
тод системного дослідження взаємозв’язку витрат, обсягу діяль-
ності та прибутку підприємства з метою визначення: обсягу про-
дажу, що забезпечує відшкодування всіх витрат і отримання ба-
жаного прибутку; величини прибутку за певного обсягу продажу; 
впливу зміни величини витрат, обсягу та ціни реалізації на при-
буток підприємства; оптимальної структури витрат. 

Важливий аспект діагностики підприємства - аналіз інфор-
маційних потоків. В процесі вивчення інформаційних зв’язків і 
інформаційних потоків вивчаються процеси виникнення, руху і 
обробки інформації, а також направленість і інтенсивність доку-
ментообігу на підприємстві. Метою аналізу інформаційних пото-
ків на підприємстві є виявлення місць дублювання надлишку і 
нестачі інформації, причин її затримок. 

Інформаційне забезпечення – це динамічна система одер-
жання, оцінки, зберігання та переробки даних, створена з метою 
розробки управлінських рішень. Інформаційне забезпечення мо-
жна розглядати і як процес забезпечення інформацією, так і су-
купність форм документів, нормативної бази прийнятих рішень 
щодо обсягів, розміщення та форм існування інформації, яка ви-
користовується в інформаційній системі. 

З цього випливає, що формування інформаційного забезпе-
чення включає як визначення джерел надходження інформації, 
так і інтерпретацію змісту інформації, її класифікацію. При його 
проектуванні потрібно враховувати основні вимоги, що висува-
ються до інформації з огляду на потреби оперативного управлін-
ня.  
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Основними вимогами, що висуваються до інформаційного 
забезпечення, є корисність, ефективність, надійність. 

Максимальної корисності інформації, необхідної для при-
йняття ефективних управлінських рішень, можна досягти тільки 
за умови її релевантності, тобто максимального відношення до 
досліджуваної проблеми. Звичайно, якщо інформація релевантна, 
вона має бути достатньою – повністю конкретною щодо змісту. 
Надлишкова інформація, зайві дані або зовсім не використову-
ються при виробленні конкретних управлінських рішень, або 
мають дублюючий характер. З іншого боку, недостатня інформа-
ція перешкоджає вирішенню проблем управління. Крім того, ін-
формація має бути своєчасною (придатною для прийняття рі-
шення раніше, ніж втратить властивість впливати на рішення) і 
спроможною забезпечувати зворотні зв’язки (використовувати 
результати одного рішення для прийняття наступного).  

Якісні характеристики інформаційного забезпечення мають 
бути визначені як атрибут корисності, ефективності й надійності 
інформації. Інформація має бути зорієнтованою як на користува-
ча, так і на вироблення дієвого рішення. 

З метою усунення недоліків у поточному й оперативному 
управлінні необхідно розробляти комплексну систему оператив-
ного планування, яка б поширювалася на всі елементи маркетин-
гових, виробничих і фінансових процесів, чітко визначала б спів-
відношення та пропорції їх неперервності й ритмічності з ураху-
ванням непередбачених внутрішніх і зовнішніх обставин, за 
строками максимально наближалася до них. Така система ство-
рила б передумови для неперервного аналізу і забезпечила б пос-
тійний контроль за рівнем досягнення визначеної мети підприєм-
ства. 
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СУЧАСНИЙ СТАН ОРГАНІЗАЦІЇ СТАТИСТИЧНОЇ І 
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КОМПАНІЙ 

 
Функціонування аграрних холдингів викликає підвищений 

інтерес до них з боку багатьох інституцій в аграрному секторі 
України: органів державної влади, місцевого самоврядування, 
науки. Функціонування холдингових систем, з одного боку, має 
ряд переваг перед звичайними акціонерними товариствами, а з 
іншого — характеризується особливостями, що зумовлюють ряд 
проблем. Однією з них є відсутність механізму збору та узагаль-
нення інформації про діяльність холдингів. Особливого статусу 
набула ця проблема, щодо аграрних холдингів, так як їх діяль-
ність прямо пов’язана з використанням національного багатства - 
сільськогосподарських земель  України.  

У зв’язку з цим, важливим напрямом наукових досліджень 
є з’ясування сучасного стану та внесення пропозиції щодо удо-
сконалення організації статистичної та податкової звітності агра-
рних холдингів. Розробка ефективного інформаційного забезпе-
чення про діяльність холдингів, дозволить  виявляти позитивні та 
негативні сторони їх функціонування та аналізувати вплив на 
важливі соціально-економічні показники розвитку сільських те-
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риторій, як то ефективність землекористування, розвиток інфра-
структури тощо.  

В основі інформаційного забезпечення лежить бухгалтер-
ський облік та звітність. Бухгалтерська звітність – звітність, що 
складається на підставі даних бухгалтерського обліку для задо-
волення потреб певних користувачів. За змістом і джерелами фо-
рмування розрізняють статистичну, фінансову, податкову, спеці-
альну, внутрішньогосподарську (управлінську) звітність. 

Статистичний звіт – документ, в якому наведено статисти-
чні дані про роботу підприємства; він представляється до спеціа-
льної установи (регіональний орган державної статистики) в за-
тверджені терміни за підписами уповноважених осіб. 

Всі підприємства повинні подавати в органи державної 
статистики річні форми статистичного спостереження. Так згідно 
ст.4 Закону України від 13.07.2000 р. № 1922-ІІІ «Про державну 
статистику» [1] респондентами, тобто особи, що підлягають ста-
тистичному спостереженню є юридичні особи, відокремленні 
підрозділи юридичних осіб що знаходяться на території України 
та за її межами. 

Форми статистичного спостереження подаються юридич-
ними особами, їх відокремленими підрозділами незалежно від 
форм власності та підпорядкування. Форми, залежно від змісту, 
подаються до органу державної статистики за місцем знаходжен-
ня підприємства або за місцем здійснення діяльності. 

Схематично організацію статистичної звітності холдинго-
вої компанії можна відобразити наступним чином, зазначивши 
при цьому, що материнська компанія зазвичай знаходиться в об-
ласному центрі, а дочірні в районах тієї чи іншої області (рис. 1). 

Необхідно зазначити, що на сьогоднішній день ведуться 
лише статистичні спостереження. Жоден з державних органів не 
вповноважений перевіряти достовірність статистичної звітності. 

Також не ведеться статистика по кількості агрохолдингів, 
не можна виокремити землі та їх площу, які орендуються тими 
чи іншими холдингами. Дана інформація частково доступна ли-
ше в звітах про діяльність холдингів в примітках, які вони публі-
кують. Так як більшість аграрних холдингів є публічними акціо-
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нерними товариствами, це зобов’язує їх вести облік за міжнарод-
ними стандартами та оприлюднювати свою фінансову звітність. 
На даний момент це єдине джерело відносно достовірної інфор-
мації про діяльність конкретного холдингу та про його склад. 

 

 
Рис. 1. Порядок надання статистичної звітності холдинговою 

структурою 
 
Закон України «Про холдингові компанії в Україні» від 

15.03.2006 № 3528-IV [2] містить фразу: «Холдингова компанія 
набуває статусу юридичної особи з дня її  державної реєстрації в 
Державному реєстрі холдингових компаній України, який є не-
від'ємною частиною Єдиного державного  реєстру юридичних 
осіб та фізичних осіб - підприємців.» ст. 3 п.4. – це єдина згадка в 
законодавчих документах про цей реєстр. Відповідно можна 
припустити, що даного реєстру не існує. 

Що стосується податкової звітності, то оскільки холдингом 
являється акціонерне товариство, яке утримує холдинговий пакет 
акцій двох і більше корпоративних підприємств, то очевидно, що 
ці підприємства є окремими юридичними особами. А у Податко-
вому кодексі України щодо холдингових компаній не передбаче-
но жодних особливих умов сплати податків та подачі звітності. 
Тому податкова звітність з усіх податків, які сплачуються холди-
нгами, подається кожним з підприємств, що входять до холдингу 
(у тому числі материнським), самостійно.  
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Проаналізувавши сучасний стан організації статистичної і 
податкової звітності холдингових компаній пропонуємо: 

зобов’язати Державну службу статистики України розро-
бити систему реєстрації холдингових компаній в Державному 
реєстрі холдингових компаній України (про який зазначено в За-
коні України «Про холдингові компанії в Україні» від 15.03.2006 
р. [2]); 

зобов’язати холдинги подавати інформацію до Державної 
служби статистики про підприємства, якими вони володіють чи 
можуть управляти їхньою діяльністю та вказувати вид діяльності 
з метою виявлення можливого монополізму на тому чи іншому 
ринку; площу земель сільськогосподарського призначення, яку 
холдинг використовує із зазначенням територіального розміщен-
ня. 

З метою контролю за використанням земель та збережен-
ням їх родючості зобов’язати підприємства подавати інформацію 
про використання земель та їх поліпшень в управління агропро-
мислового розвитку зі схемами сівозмін. Головному управлінню 
агропромислового розвитку розробити систему штрафних санк-
цій за не подання інформації та не виконання схем сівозмін. 

Що ж стосується податкової звітності, вважаємо не доціль-
ним розробку  особливих умов для аграрних холдингових компа-
ній подання податкової звітності. Так як практично всі податки 
сплачуються за місцем діяльності дочірніх підприємств чи відо-
кремлених підрозділів тобто місцеві бюджети мають надходжен-
ня такі ж як і від інших підприємств. 
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ІСТОРИЧНІ ЕТАПИ ОПОДАТКУВАННЯ ПОДАТКОМ НА 
ДОДАНУ ВАРТІСТЬ В УКРАЇНІ 

 
На сьогоднішній день в Україні існує своя податкова сис-

тема, яка не є простим копіюванням досвіду інших країн. Роз-
роблено і відображено (хоча й далеко не досконало) законодавст-
во з питань оподаткування, його інструктивне та методичне за-
безпечення, створена сучасна податкова адміністрація із сучас-
ною організаційною структурою. 

З точки зору вирішення фіскальних завдань непрямі подат-
ки завжди ефективніші за прямі. Одним із основних видів непря-
мих податків є ПДВ.  

Незважаючи на те, що податок на додану вартість 
використовується в Україні вже 20 років, він був запроваджений 
як альтернатива податку з обороту та податку з продажу. Це був 
цікавий експеримент, бо за своїм змістом ПДВ найкраще працює 
в демонополізованій економіці з мінімальним застосуванням 
«внутрішньокорпоративних» цін та відсутністю так званих 
«зв'язаних осіб».  

Слід зазначити, що становлення податку на додану вартість 
в Україні проходило в 3 етапи:  

Протягом першого етапу мми визначили основні риси 
діючої до 01.10.1997 року системи оподаткування доданої 
вартості: 

відсутній механізм бюджетної компенсації стійкого дебе-
тового сальдо; 

відсутні правила інфляційної нейтральності; 
ПДВ є розподільчим податком, зобов'язання бюджетів 

різних рівнів, щодо компенсацій не визначені; 
момент виникнення права на кредитування визначається за 

принципом обліку собівартості ПДВ, сплаченій у ціні товарних 
запасів, не зменшує податкових зобов'язань; ПДВ, сплаченій у 
ціні капітальних товарів, амортизується; 
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податкове поле зруйновано численними пільгами в 1995 
році при базовій ставці 20 % середня ставка податкових вилучень 
(до загальних обсягів реалізації) становить 11 % . 

В Україні ПДВ був запроваджений Декретом Кабінету 
Міністрів України «Про податок на добавлену вартість» від 26 
грудня 1992 р. № 14-92. До Декрету вносилися численні зміни та 
доповнення і на сьогодні ПДВ регламентується ПКУ. 

Декретом про ПДВ  керувались біля п'яти років. Хоча 
недоліків було чимало (про що викладено вище), проте декрет 
діяв. Він передбачав різний підхід до оподаткування товарови-
робника і торгівлі. Усі розуміли, що необхідні зміни. 

З часу прийняття першого Закону України «Про податок на 
добавлену вартість» від 20.12.1991 р. видано ще чотири 
законодавчі акти, якими вносились зміни та доповнення до Зако-
ну. Пізніше став діяти Декрет Кабінету Міністрів України від 
26.12.1992 р. «Про податок на добавлену вартість», до якого 13 
разів вносилися зміни та доповнення. 

Другий етап становлення податку на додану вартість роз-
почався із змін, які знайшли своє втілення в законопроекті прий-
нятому Верховною Радою України як закон 03.04.97 р. і введе-
ному в дію з 1 жовтня 1997 року, до окремих статей якого згодом 
було внесено значну кількість поправок і змін. Згідно цього За-
кону механізм оподаткування податком на додану вартість у 
корені змінився, а саме: 

Введено податковий облік, згідно з яким є обов'язковим 
для платників податку при здійсненні продажу товарів (робіт, 
послуг) надання податкової накладної. 

Податкова накладна складається у момент виникнення по-
даткових зобов'язань продавця у двох примірниках. Оригінал 
податкової накладної надається покупцю, копія залишається у 
продавця товарів (робіт, послуг). При отриманні податкових на-
кладних, платники заносять їх до книги обліку придбання 
товарів, а при виписці - до книги обліку продажу товарів. На 
підставі даних книг обліку продажу та придбання товарів 
заповнюється податкова декларація по податку на додану 
вартість. 
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Встановлено єдину ставку податку, що становить 20 
відсотків до бази оподаткування та додається до ціни товарів 
(робіт, послуг), за винятком операцій звільнених від оподатку-
вання, та операцій до яких застосовуються нульова ставка. 

Значний час податок на додану вартість в Україні регулю-
вався Законом України «Про податок на додану вартість», прий-
нятим Верховною Радою 3.04.1997 р., зміненим і доповненим 
більш як 50 разів. 

З 1 жовтня 1997 р. порядок обчислення і сплати ПДВ рег-
ламентувався Законом України «Про податок на додану вартість» 
від З квітня 1997 р. На жаль, податкове законодавство щодо ПДВ 
було дуже нестабільним. Так, тільки з часу прийняття вказаного 
Закону і до введення його в дію було прийнято чотири закони, 
які вносили зміни щодо ПДВ та спостерігаються зміни, 
викликані прийняттям ПКУ, що значно систематизувало та по-
легшило оподаткування ПДВ. 

Створенню заплутаних схем сприяли зміни в Законі 
України «Про податок на додану вартість» від 3 квітня 1997 ро-
ку, в якому базою оподаткування по операціях з продажу товарів 
визначено загальну вартість. Попередні нормативні документи 
визначали базою оподаткування по таких операціях торгову 
націнку. Встановлення базою оподаткування загальної вартості 
товару спростило податковий облік. При такому методі визна-
чення суми податку на додану вартість (метод рахунків-фактур) 
забезпечується окремий облік ПДВ, сума по ньому не 
відноситься на витрати виробництва. Разом з тим значно 
послаблені можливості контролю за достовірністю податкових 
оборотів на попередніх етапах обігу. 

Останні радикальні зміни в оподаткуванні податку на до-
дану вартість відбулися із набуттям чинності Податкового кодек-
се України. Прийнявши до уваги всі основні зміни законодавства 
по досліджуваному питанні ми розробили власну класифікацію 
історичних етапів розвитку ПДВ в Україні, яка представлена в 
таблиці 1. 
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Таблиця 1 
Етапи розвитку ПДВ в Україні 

Період Дата 
початку Характеристика 

І 
26 

грудня 
1992 р. 

Відсутній механізм бюджетної компенсації стійкого дебе-
тового сальдо; 
Відсутні правила інфляційної нейтральності; 
ПДВ є розподільчим податком, зобов'язання бюджетів 
різних рівнів, щодо компенсацій не визначені; 
Момент виникнення права на кредитування визначається 
за принципом обліку собівартості ПДВ, сплаченій у ціні 
товарних запасів, не зменшує податкових зобов'язань; 
ПДВ, сплаченій у ціні капітальних товарів, 
амортизується; 
Податкове поле зруйновано численними пільгами в 1995 
р. при базовій ставці 20 % середня ставка податкових 
вилучень (до загальних обсягів реалізації) – 11 %. 

ІІ 
1 жовт-
ня 1997 
р 

Встановлено єдину ставку податку, що становить 20 
відсотків до бази оподаткування та додається до ціни 
товарів (робіт, послуг), за винятком операцій звільнених 
від оподаткування, та операцій до яких застосовуються 
нульова ставка; 
Регулярні зміни і доповнення законодавства; 
Введено податковий облік, згідно з яким є обов'язковим 
для платників податку при здійсненні продажу товарів 
(робіт, послуг) надання податкової накладної; 
При отриманні податкових накладних, платники заносять 
їх до книги обліку придбання товарів, а при виписці - до 
книги обліку продажу товарів; 
На підставі даних книг обліку продажу та придбання 
товарів заповнюється податкова декларація по податку на 
додану вартість; 
Доходи від ПДВ спрямовуються до центрального (дер-
жавного) бюджету. 

ІІІ 1 січня 
2011 р. 

Відбулася систематизація всіх норм і правил оподатку-
вання ПДВ в єдиному документі; 
Передбачено зниження ставки податку на додану вартість 
до 17 % з 1 січня 2014 року; 
У період з 1 січня 2011 року до 31 грудня 2013 року пере-
дбачено застосування ставки податку у розмірі 20 %; 
Поетапно введено реєстрацію податкових накладних в 
єдиному реєстрі. Проводиться постійна і систематична 
робота по зміні положень, викладених у ПКУ, відповідно 
до потреб державного апарату. 
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На нашу думку, податок на додану вартість в бюджеті 
країни відіграє значну роль, особливо на сьогоднішньому етапі 
розвитку країни він служить стимулюючим важелем впливу на 
агропромисловий сектор. Вважаємо, що подальше вдосконалення 
податкового законодавства та усунення окремих його недоліків 
позбавить противників цього податку підстав для критики і збе-
реже державні кошти в бюджеті. 

Відносним недоліком ПДВ є більш складний процес його 
адміністрування. Цим, а також рівнем розвитку економічної нау-
ки, пояснюється те, що ПДВ був «винайдений» і отримав широке 
поширення порівняно недавно. 
 
УДК 658.15 

І.В. МУРГА, магістр 
спеціальності «Облік і аудит», 

Мукачівський державний університет 
 

РОЗВИТОК СИСТЕМИ УПРАВЛІНСЬКОГО ОБЛІКУ 
 

Розвиток суспільного виробництва є циклічним процесом, 
що пов'язаний, насамперед, з оптимальним поєднанням наявних 
ресурсів внаслідок їх вичерпаності для отримання позитивних 
результатів на рівні держави загалом та підприємства зокрема. 

Орієнтація економіки на ринкові відносини докорінно змі-
нює підходи до вирішення багатьох економічних проблем, 
пов’язаних з оперативним управлінням підприємствами і розроб-
кою стратегічних напрямів їх сталого розвитку. Встановлено, що 
досягти бажаного стану сучасних підприємств можливо шляхом 
розробки управлінського обліку як основного джерела інформа-
ції для потреб управління 

Управлінський облік – це процес виявлення, вимірювання, 
нагромадження, аналізу, підготовки та передачі інформації, яка 
використовується управлінською ланкою для планування і конт-
ролю виробничих ситуацій та оцінки можливих тенденцій розви-
тку всередині організації. 
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Управлінський облік виник в країнах з ринковою економі-
кою в інтересах внутрішніх користувачів інформації в другій по-
ловині 19 століття. Його метою було: 

- надання інформаційної допомоги управлінцям; 
- контроль та прогнозування витрат; 
- вибір найбільш ефективних шляхів діяльності фірми. 
На думку Ф.Ф. Бутинця процес формування та розвитку 

управлінського обліку можна поділити на три етапи. 
Перший етап – виникнення управлінського обліку. Причи-

нами цього явища стало те, що тривалий час бухгалтерський об-
лік був лише засобом реєстрації господарських операцій, мето-
дом подвійного запису і складання фінансової звітності. Облік 
витрат, як частина бухгалтерського обліку, здійснював тільки 
узагальнення витрат для калькулювання собівартості продукції.  

На початку 20 століття виявилося, що традиційний облік не 
повною мірою задовольняє потреби управління в умовах високої 
конкуренції, ускладнення технології та організації виробництва. 
В результаті цього на основі розробки методів нормування праці 
(система Ф. Тейлора) було посилено контрольну функцію через 
систему калькулювання стандартних витрат і оперативного ана-
лізу відхилень. 

Другий етап розвитку управлінського обліку розпочався 
всередині 30-х років і був пов’язаний з розробкою системи каль-
кулювання змінних витрат (директ-костинг) та обліку за центра-
ми відповідальності. В даній системі застосовувались не лише 
грошові вимірники і вона орієнтувалася не на потреби калькулю-
вання продукції для складання офіційної звітності, а на прийнят-
тя поточних управлінських рішень. Таким чином як самостійна 
система управлінський облік сформувався всередині 50-х років. 

Третій етап розвитку управлінського обліку почався всере-
дині 70-х років у зв’язку з посиленням ролі стратегічного управ-
ління в умовах глобальних змін в технології та системах управ-
ління. На даному етапі він все більше орієнтується не лише на 
управління виробництвом, а поступово перетворюється на стра-
тегічний управлінський облік, який включає аналіз беззбитковос-
ті та бюджетування. 
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Деякі інші автори вказують на те, що виникнувши як облік 
витрат виробництва, управлінський облік у своєму розвитку 
пройшов такі етапи, що отримали наступні умовні назви: 

- аналітичний (до початку Другої світової війни).; 
- маржинальний (до 1975 р. 20 століття); 
- стратегічний (до теперішнього часу). 
Управлінський облік спрямовується на забезпечення інфо-

рмаційних потреб керівництва підприємства, тобто виключно 
внутрішніх користувачів, є доповнюючим елементом системи 
фінансового обліку, а в історичному аспекті його розвиток 
пов’язаний з: 

– розвитком та ускладненням виробничих відносин; 
– управлінням витратами на всіх стадіях господарської дія-

льності; 
–посиленням ролі інформації оперативного, тактичного, 

стратегічного характеру у прийнятті рішень. 
З одного боку управлінський облік є елементом бухгалтер-

ського обліку, з іншого – застосування його в практичній діяль-
ності передбачає лише внутрішню інформаційну спрямованість, 
а також чітке розмежування власних завдань між управлінським 
та фінансовим обліком, визначення поняття управлінського облі-
ку, його ролі в управлінні підприємством, відносно якої вже дов-
гий час точаться дискусії між вченими, практиками. 

Основними чинниками виникнення управлінського обліку 
в Україні є: 

- наявність різних форм власності, що призводить до поя-
ви різних користувачів та рівнів управлінської інформації; 

- загострення конкуренції на внутрішньому і зовнішньо-
му ринках збуту вітчизняної продукції, що потребує своєчасної 
інформації про їх кон’юнктуру; 

- інтеграція економіки України у світову економіку, що 
неодмінно приводить до переорієнтації як практики, так і теорії 
облікових знань. 

Основою управлінського обліку є збір інформації про ви-
трати підприємства і собівартість.  
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Для виявлення сутності управлінського обліку необхідно 
врахувати, що в сучасних умовах з’явилися ряд нових вимог, які 
ставляться менеджерами до системи обліку відносно характеру й 
обсягу інформації, яка потрібна їм для управління. Зокрема до 
управлінської інформації ставляться сьогодні наступні вимоги: 

- своєчасність (інформація повинна випереджати будь-які 
управлінські рішення, а тому порядок і частота її надання повин-
ні відповідати характеру й періоду виконання завдань, які вирі-
шуються менеджером); 

- диференційованість (що стосується повноти й одночас-
но вимоги про те, що інформація має відповідати запиту мене-
джера й бути конкретною); 

- доступність форми та змісту (зважаючи на різноманіт-
ність рівнів компетенції менеджерів, інформація повинна бути 
викладена в доступній та зрозумілій формі); 

- компактність (форми подання звітності та інформації 
повинні бути простими, але одночасно мають дозволяти контро-
лювати не тільки підсумкові показники, а й їх складові); 

- варіативність (інформація має забезпечувати можли-
вість вибору оптимального альтернативного варіанту управлін-
ського рішення). 
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УДК 658.15 
К.Є. НАГІРСЬКА, к.е.н., 

Луцький національний технічний університет 
 

УПРАВЛІНСЬКА ЗВІТНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВ:  
СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ 

 
Значимість інформації, потенційно корисної для прийняття 

управлінських рішень та контролю над їх виконанням в процесі 
господарської діяльності, важко переоцінити. Інформація 
відображає різні процеси та події як в середині підприємства, так 
і за його межами. Таким чином, можна говорити про зовнішнє та 
внутрішнє інформаційне середовище, необхідне для підтримки 
певних зусиль та ресурсів, що є основним фактором при 
визначенні успіху підприємства на ринку.  

Внутрішня (управлінська) звітність є однією із складових, 
що дають змогу забезпечити обґрунтованість управлінських 
рішень менеджерів, оскільки це важливе джерело інформації, 
необхідної для управління виробництвом. Суттєвим недоліком 
вітчизняної системи внутрішньої звітності вважаємо 
недостатність оперативної інформації і несистемність її подання 
для управлінців різного ієрархічного рівня.  

На сьогоднішній день в практиці підприємств складають 
типові форми звітності, які передбачені специфікою 
технологічних і господарських процесів та порядком 
відображення їх результатів в обліку. Разом з тим, внутрішні 
звіти готуються різними відділами відповідно до свого розуміння 
змісту й оформлення. В результаті, до користувача потрапляє 
невзаємопов’язаний набір форм, які часто суперечать одна одній 
і відображають недостовірні дані про діяльність підприємства. 

В умовах глобалізації економіки та відповідно реформу-
вання бухгалтерського обліку, першочерговим є завдання забез-
печення умов для формування фінансової, податкової та 
статистичної звітності – на запити зовнішніх користувачів. Проте 
управлінська орієнтація бухгалтерського обліку реалізується че-
рез формування управлінської (внутрішньої) звітності. Основни-
ми проблемами формування такої звітності на підприємстві є: 
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відсутність єдиного підходу до визначення змісту вимог до 
звітної інформації; відсутність градації в її використанні за 
рівнями управління та центрами відповідальності (паралелізм в 
обробці однієї і тієї самої інформації); відсутність методичних 
рекомендацій щодо порядку формування та представлення 
звітності зацікавленим користувачам.  

В наш час господарюючим суб’єктам надається повна 
юридична, економічна та підприємницька самостійність, яка при 
відносно нерозвинених ринкових механізмах та методах 
управління призвела до зниження ефективності їх діяльності. В 
умовах розвитку конкуренції і становлення інвестиційного ринку 
необхідно мати інформацію, яка дозволить внутрішнім користу-
вачам звітності адекватно оцінити результати діяльності 
підприємства. Реформування бухгалтерського обліку спричинило 
істотні зміни в інформаційному середовищі і висунуло нові ви-
моги до підготовки звітності. Відбулась переорієнтація всієї 
діяльності в сфері збору і обробки інформації на забезпечення 
кінцевої мети - задоволення інформаційних запитів користувачів, 
що стало підставою для окремих науковців трактувати останній 
етап розвитку обліку як інформаційний. Сучасний характер змін 
в системі економічних відносин та рівень розвитку господарюю-
чих суб’єктів стали передумовою збільшення кількості 
користувачів з різними інформаційними запитами. Формування 
науково обґрунтованої системи внутрішньої (управлінської) 
звітності є одним із перспективних напрямів дослідження. Ок-
реслена проблема є багатогранна, адже стосується практично всіх 
галузей економіки, організаційно-технологічну специфіку 
виробничої діяльності яких не в змозі охопити жоден з інших 
видів звітності.  
 
УДК 657.221 

О.О. ОМЕЛЬЧУК, магістр з обліку і аудиту, 
Луцький національний технічний університет 

 
ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ 

ПІДПРИЄМСТВА 
 

При організації роботи новоствореного підприємства особ-
ливе місце належить формуванню облікової політики. Головною 
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метою при її створенні має бути формування якісної, достовірної 
та правдивої інформації про діяльність підприємства для 
зацікавлених користувачів. 

Формування облікової політики на підприємстві 
супроводжується низкою проблем, оскільки не має ні чіткого 
процесу формування, ні алгоритму її складання.  

При визначенні, якою буде облікова політика необхідно 
використовувати проектні матеріали бухгалтерського обліку, 
тобто графіки документообігу, посадові інструкції, проекти ав-
томатизованого обліку, плани щодо організації бухгалтерського 
обліку. Важливе значення набуває використання установчих 
документів, в яких зазначені основні засади побудови 
господарської та організаційної діяльності підприємства. 

Облікова політика так чи інакше враховує вимоги законо-
давства та нормативних документів. Враховуючи вимоги Законів 
України та П(С)БО підприємство сприяє уникненню помилок у 
фінансовій звітності. Проте необхідно пам’ятати, що при 
визначенні пріоритетних напрямків бухгалтерського обліку 
керівник підприємства може мати на меті різні цілі, які вплива-
тимуть на розробку документа, що і загострює виникнення про-
блем на початковому рівні розробки облікової політики. 

Нами було виявлено, що при розробці та реалізації 
облікової політики так чи інакше виникають проблеми методич-
ного характеру, а саме через існуючі умовності в нормативній 
базі, яка потребує постійного вдосконалення. Це пояснюється 
недосконалістю та вузькою направленістю бухгалтерського і по-
даткового законодавства, яке не дозволяє вирішити низку питань 
за допомогою наказу про облікову політику.  

Рекомендуємо формувати облікову політику поетапно, 
враховуючи на кожному етапі такі питання: 

- визначення завдань використання об’єктів бухгалтерсько-
го обліку щодо яких буде розроблена облікова політика (галузь 
діяльності підприємства, технологію виробництва); 

- ретельне дослідження та оцінка факторів, які впливати-
муть на здійснення вибору принципів, методів ведення бухгал-
терського обліку та складання фінансової звітності; 
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- ідентифікація даних принципів та методів з умовами 
діяльності підприємства та запитами користувачів звітної 
інформації; 

- оформлення облікової політики відповідно до вимог. 
Отже, можна стверджувати, що створення та удосконален-

ня облікової політики важкий процес, при цьому фахівці з бух-
галтерського обліку розуміючи вагомість та необхідність даного 
документа для підприємства, особливого значення як 
інструменту забезпечення облікового процесу не надають. Це 
пояснюється, тим що власники не приділяють належної уваги 
формуванню облікової політики, що негативно впливає на 
обліковий процес та визначення фінансових результатів. 
 
УДК 657.474 

О.П. ПАНАДІЙ, аспірант  
відділу методології обліку та аудиту, 

ННЦ «Інститут аграрної економіки» НААН, м. Київ 
 

РОЗПОДІЛ ВИРОБНИЧИХ НАКЛАДНИХ ВИТРАТ В 
УПРАВЛІНСЬКОМУ ОБЛІКУ АГРОФОРМУВАНЬ 

 
Серед проблем, що повинні вирішуватися у царині бухгал-

терського обліку (як у публічній, так і, тим більше, в управлінсь-
кій його детермінантах), одне з центральних місць займає питан-
ня мінімізації умовностей у формуванні собівартості продукту, 
який виробляє підприємство. Для теоретично «підкованих» бух-
галтерів не є секретом, що достовірність інформації про собівар-
тість залежить від правильності ідентифікації зв’язку між поне-
сеними підприємством витратами та продуктом, який виробля-
ється. Саме для потреб визначення цих зв’язків у теорії управлін-
ського обліку і функціонує класифікація витрат на основні та на-
кладні, прямі і непрямі, хоча для спрощення розуміння цих кла-
сифікацій у міжнародних формальних інститутах фінансового 
обліку (йдеться про визнання виробничих витрат за МСБО 2 «За-
паси») витрати, пов’язані з виробництвом, узагальнено поділя-
ють на прямі і накладні. І якщо поняття «прямоти» окремих видів 
витрат (наприклад, прямих матеріальних витрат чи витрат на 
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оплату праці безпосередніх виконавців технологічних операцій) 
саме по собі передбачає однозначність включення їх у собівар-
тість, то доцільність включення виробничих накладних витрат у 
цю собівартість потребує наявності відповідної доказової бази.  

В якості критерію, за допомогою якого можна довести мо-
жливість чи неможливість включення накладних витрат у собіва-
ртість, виступає розподіл таких витрат на постійні та змінні. 
Оскільки сума змінних накладних витрат залежить від об’ємів 
виробництва, такі витрати за порядком включення наближені до 
прямих витрат (адже сума прямих витрат також динамічно змі-
нюється в залежності від змін у кількості продукту, який вигото-
вляється), а тому розподіляються на продукцію, у виготовленні 
якої беруть участь, без будь-яких обмежень. Натомість алгоритм 
перевірки доцільності включення в собівартість постійних виро-
бничих накладних витрат значно складніший. Для означених ці-
лей використовується похідний розподіл постійних виробничих 
накладних витрат на частини, одну з яких прийнято розподіляти 
на продукцію, а іншу – списувати на витрати періоду без вклю-
чення до собівартості.  

Визначення частини постійних виробничих накладних ви-
трат, яка підлягає віднесенню на витрати виробництва, базується 
на використанні показника нормальної потужності виробничого 
устаткування. Під нормальною потужністю розуміється очікува-
ний рівень виробництва, якого підприємство може досягти в се-
редньому протягом кількох періодів за звичайних обставин, якщо 
взяти до уваги зменшення потужності, що виникає в результаті 
запланованого обслуговування виробництва. При цьому на про-
дукцію розподіляється та частина постійних виробничих наклад-
них витрат, яка дорівнює процентному відношенню фактичного 
обсягу виробництва у звітному періоді до його нормальної вели-
чини.  

Логіка такої бази розподілу полягає в тому, що при отри-
манні фактичних обсягів виробництва, які за результатами звіт-
ного періоду нижчі нормального для підприємства рівня (коефі-
цієнт співвідношення фактичної та нормальної потужностей під-
приємства менший за 1), постійні накладні витрати, пов’язані з 
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процесом виробництва (особливо це стосується амортизації), на 
одиницю продукції, що виробляється, не зростатимуть порівняно 
з їх питомою вагою в собівартості у минулих періодах. Тобто 
такі витрати не «обтяжуватимуть» собівартість своєю непродук-
тивною частиною, оскільки ця частина не покрита вартістю про-
дукту, який недовироблено по відношенню до нормального пока-
зника, і саме тому вона відноситься до витрат періоду, а не до 
собівартості. Якщо ж фактичний рівень виробництва вищий , ніж 
нормальна для підприємства потужність (тобто спостерігається 
перевиконання планових показників виробництва), або якщо ці 
два показники приблизно рівні (коефіцієнт співвідношення фак-
тичної і нормальної потужностей дорівнює або більший за 1), то 
сума постійних виробничих накладних витрат, по суті, розподі-
ляється на фактично виготовлену продукцію у повній сумі, ана-
логічно змінним виробничим накладним витратам, таким чином 
зменшуючи її собівартість.  

Для унаочнення розуміння вищесказаного схема варіантів 
віднесення накладних витрат до витрат періоду та собівартості 
графічно представлена на рис. 1. 

 
Рис. 1. Варіанти розподілу виробничих накладних витрат  

Накладні витрати 

Змінні накладні  
витрати 

Постійні накладні  
витрати 

Розподілені Нерозподілені 

1. Якщо фактична потуж-
ність дорівнює нормальній 

або вища за неї 

2.Якщо нормальна 
потужність вища за 

фактичну 

Собівартість 
продукції 

Витрати звітного 
періоду 



 353

 
У міжнародних правилах бухгалтерського обліку передба-

чено, за базу розподілу постійних виробничих накладних витрат 
може бути взято фактичний рівень виробництва на підприємстві, 
якщо він приблизно дорівнює нормальній потужності його виро-
бничого устаткування. У такому випадку постійні накладні ви-
трати розподіляються на продукцію в повній сумі. Однак це не 
означає, що підприємство не повинно постійно контролювати 
стан своїх потужностей на предмет виникнення факту їх недоза-
вантаження.  

Вітчизняна методологія фінансового обліку (П(С)БО 16) 
повторює вимоги до розподілу постійних виробничих накладних 
витрат, які закладені міжнародними правилами. Однак, на жаль, 
до розподілу у фінансовому обліку підприємств України прийма-
ється лише частина виробничих накладних витрат, перелік яких 
нормативно закріплений під назвою «загальновиробничі витра-
ти». Проте навіть вимоги, передбачені П(С)БО 16, не знайшли 
свого застосування у сільському господарстві. Згідно з докумен-
тами методичного характеру, які регулюють облік витрат та по-
рядок калькулювання собівартості сільськогосподарської проду-
кції (йдеться про Методичні рекомендації з планування, обліку і 
калькулювання собівартості продукції (робіт, послуг) сільського-
сподарських підприємств, які у вітчизняних наукових колах ще 
гучно називають «методичними рекомендаціями з управлінсько-
го обліку в аграрному секторі»), загальновиробничі витрати сіль-
ськогосподарських підприємств («бідний аналог» виробничих 
накладних витрат за міжнародною практикою) на постійні та 
змінні не розподіляються. Це означає, що для сільськогосподар-
ських підприємств прийнято, що їх фактична потужність завжди 
дорівнює нормальній. Однак аксіоматичність цього задекларова-
ного твердження викликає великі сумніви.  

Звичайно, в сільському господарстві обсяг виробництва 
(потужність по продукції) залежить і від природних факторів, а 
не лише від діяльності людей. Саме цим можна пояснити спро-
щений підхід до розподілу виробничих накладних витрат в їх 
вітчизняному нормативному розумінні, якому сумнівним ви-
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правданням слугує те, що сільськогосподарські товаровиробники 
не в силі тримати на контролі саме природну складову процесу 
виробництва. І сумнівне воно тому, що, якщо приймати за основу 
розподілу виробничих накладних витрат показник «нормальної 
потужності виробничого устаткування», інтенсивність роботи 
такого устаткування (сільськогосподарських машин, тварин-
ницьких приміщень та комплексів) прямо залежить від 
завантаженості продуктивних посівних площ та від наявності 
поголів’я тварин на підприємстві. У зв’язку з вищезазначеним 
вважаємо, що сільськогосподарським підприємствам при 
розподілі загальновиробничих витрат в кінці кожного звітного 
періоду слід оцінювати, чи не відбулося суттєвих негативних 
змін у поголів’ї тварин та у структурі продуктивних посівних 
площ, оскільки такі умови можуть призвести до порушення тео-
реми про постійну відповідність фактичної потужності 
підприємства за період його нормальним показникам. І в разі ви-
явлення суттєвих негативних змін у такій потужності (прикладом 
може бути загибель тварин або посівів, яка тягне за собою недо-
використання обладнання) доцільно застосовувати розподіл ви-
робничих накладних витрат за показниками нормальної 
потужності.  

Вважаємо, що налагоджувати контроль за виробничою по-
тужністю сільськогосподарських підприємств та за їх накладни-
ми виробничими витратами потрібно у системах управлінського 
обліку. Адже в них знайдуть свою реалізацію три важливих за-
вдання (як мінімум), які слугуватимуть факторами підвищення 
достовірності інформації про фактичну собівартість сільськогос-
подарської продукції і які наразі не вирішуються у фінансовому 
обліку агроформувань: 

1. Питання контролю за коливаннями у потужності підп-
риємства, які дозволять порівнювати показники нормальної та 
фактичної потужності; 

2. Питання розподілу на продукцію постійної та змінної 
частини загальновиробничих витрат сільськогосподарських під-
приємств (за відсутності такого порядку у методичних докумен-
тах з обліку витрат аграрних підприємств) у разі, якщо фактична 
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потужність підприємства у звітному періоді виявляється одноз-
начно нижчою, ніж нормальна; 

3. Питання розподілу на продукцію постійної та змінної 
частини інших виробничих накладних витрат сільськогосподар-
ського виробництва, які за вітчизняною методологією та відпові-
дно до методичного забезпечення фінансового обліку витрат в 
аграрному секторі не відображаються на рахунку 91 «Загально-
виробничі витрати», а відносяться до витрат, що розподіляються, 
в межах рахунку 23 «Виробництво». Звичайно, останнє тягне за 
собою виникнення різниць у собівартості продукції в управлін-
ському та фінансовому обліку, але представляє менеджменту 
оцінку втрат підприємства, які стаються за рахунок зменшення 
потужностей виробництва. І навіть більше того: налагодження 
такого розподілу в перспективі полегшить процес складання зві-
тності за міжнародними стандартами для тих із сільськогоспо-
дарських підприємств, які потребуватимуть такого складання, 
адже в зарубіжному обліку витримано аналогічний порядок. 
 
УДК 657.1 

Т.М. ПИСАРЕНКО, к.е.н., доцент, 
кафедра обліку і аудиту, 

Луцький національний технічний університет 
 

ФОРМУВАННЯ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ ПІДПРИЄМСТ-
ВА З МЕТОЮ ОРГАНІЗАЦІЇ УПРАВЛІНСЬКОГО ОБЛІКУ 

 
Існування різних видів обліку на одному підприємстві зу-

мовлює облікову службу формувати свою облікову політику з 
урахуванням різних підходів до організації таких видів обліку, не 
забуваючи, при цьому, про економічні інтереси різних користу-
вачів облікової інформації. 

Враховуючи поділ обліку на різні сфери, залежно від кори-
стувачів облікової інформації, доцільно було б у регламентова-
ному визначенні (передбачене Законом про бухгалтерський облік 
і П(С)БО № 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності») дещо 
змінити акценти: «облікова політика – сукупність принципів, ме-
тодів та процедур, що використовуються підприємством для 
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складання і подання фінансової, податкової та управлінської зві-
тності». 

Структурно облікова політика включає в себе три компо-
ненти: принципи обліку, методи обліку, процедури обліку. 

Принципи обліку – це ті правила, за якими вимірюють, 
оцінюють і реєструють господарські операції, а потім їх резуль-
тати відображають у звітності підприємства.  

Методи обліку – це способи і прийоми, за якими господар-
ські операції відображають в обліку. Для облікової політики 
встановити метод – означає вибрати облікову оцінку статей фі-
нансової, податкової та управлінської звітності. Можливі варіан-
ти облікових оцінок статей фінансової звітності передбачені від-
повідними Національними стандартами обліку, але кожне підп-
риємство обирає з них ту, яка дозволить максимально точно уя-
вити його фінансову картину. Що стосується методики оцінки 
статей податкової звітності, то вона чітко визначена податковим 
законодавством. Методи ведення управлінського обліку є індиві-
дуальними для кожного підприємства і повністю залежать від 
принципів обліку.   

Процедура обліку передбачає встановлення порядку доку-
ментообігу і технології обробки облікової інформації, форму ве-
дення обліку, переліку звітних форм, методику аналізу результа-
тів обліку та прийняття управлінських рішень в інтересах підп-
риємства на різних рівнях діяльності суб’єкта господарювання.  

Облікову політику повинні знати: керівник підприємства, 
який несе відповідальність за її формування; бухгалтер підпри-
ємства, за участю якого можна грамотно та всебічно обґрунтува-
ти зміст облікової політики; аудитор, оскільки облікова політика 
є одним з об’єктів дослідження при здійсненні аудиторської пе-
ревірки; податковий інспектор, адже від багатьох принципів об-
лікової політики залежить порядок формування того чи іншого 
об’єкта оподаткування. 

На облікову політику підприємства впливають різні факто-
ри, а саме: форма власності та організаційно-правова форма; га-
лузь або вид діяльності; система оподаткування; ступінь свободи 
дій в ринкових умовах: можливість самостійного прийняття рі-
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шень з питань ціноутворення, вибору партнерів; цілі й задачі 
економічного розвитку організації на довгострокову перспекти-
ву, очікувані напрямки інвестицій; забезпеченість комп’ютерною 
технікою, та іншими засобами автоматизованої обробки інфор-
мації; система інформаційного забезпечення підприємства; рі-
вень кваліфікації бухгалтерських кадрів та керівництва господа-
рюючого суб’єкта; система матеріальної зацікавленості праців-
ників в ефективності роботи підприємства та матеріальної відпо-
відальності за виконання своїх обов’язків; обсяг діяльності, кіль-
кість працюючих та ін. 

Управлінський облік - це не що інше як система інформа-
ційної підтримки апарату управління у сферах планування, конт-
ролю та прийняття рішень. 

Сутністю управлінського обліку є виробництво інформації 
для здійснення ефективного управління господарською діяльніс-
тю підприємства. А от процес виробництва такої інформації на 
кожному підприємстві різний. Звичайно основою такого обліку є 
виробничий облік на підприємстві, який фіксує факти його гос-
подарського життя. 

При визначенні облікової політики для цілей управлінсько-
го обліку необхідно: 

− визначитися хто буде вести управлінський облік на під-
приємстві, встановити ступінь відповідальності за достовірність 
ведення такого обліку; закріпити відповідальність за якість ве-
дення обліку у посадових інструкціях та інших внутрішніх доку-
ментах підприємства, що мають адміністративну та юридичну 
силу;  

− визначити центри відповідальності на підприємстві у 
розрізі яких буде надаватись інформація; 

− чітко накреслити ієрархічну структуру управлінського 
персоналу та вказати коло осіб, які будуть мати доступ до інфор-
мації управлінського характеру, визначитися із обмеженнями 
доступу до інформації такого типу; 

− систематизувати інформаційні потоки залежно від еко-
номічних інтересів користувачів інформації: розробити графік 
документообігу первинних документів, визначити перелік регіст-
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рів аналітичного та синтетичного обліку, форм фінансової звіт-
ності, які будуть використовуватися при формуванні даних 
управлінського обліку; 

− розробити методику обліку та розподілу витрат діяльно-
сті; 

− визначити систему калькулювання собівартості продук-
ції, робіт, послуг; 

− визначитися із методикою оцінки доходів та визначення 
фінансових результатів; 

− розробити систему бюджетів для прогнозування госпо-
дарської діяльності підприємства; обґрунтувати методику аналізу 
бюджетних відхилень;  

− розробити форми управлінської звітності та методику їх 
заповнення, визначитися з термінами їх подання. 

Основні елементи облікової політики для цілей управлін-
ського обліку подібні до елементів облікової політики, що виді-
ляють при організації фінансового обліку. Відмінність полягає 
лише у тому, що в управлінському обліку ці елементи розгляда-
ють у розрізі центрів відповідальності, а не в масштабах усього 
суб’єкта господарювання. 
 
УДК 631.162:657.1.014.134:004.78  

О.Д. РАДЧЕНКО, к.е.н., с.н.с., 
ННЦ "Інститут агарної економіки" НААН, м. Київ 

 
ВИМОГИ ДО ІНФОРМАЦІЇ ПРО СТАН СІЛЬСЬКОГО 

ГОСПОДАРСТВА ДЛЯ ЙОГО БЮДЖЕТНОЇ ПІДТРИМКИ 
 

Бюджетна підтримка сільськогосподарського виробництва 
є частиною інституційних засад державної фінансової підтримки 
аграрного сектора. Це  важлива складова системи фінансового 
забезпечення розвитку, вагомий важіль впливу на вирішення 
проблем, пов’язаних із суспільною значущістю сільського госпо-
дарства. 

Відповідно до Закону Про державну підтримку сільського 
господарства України від 24.06.2004 № 1877-IV передбачено ряд  



 359

об’єктів підтримки, а на даний час сформувався певний 
інструментарій бюджетної підтримки  за напрямами: виробничі 
дотації товаровиробникам; субсидії на придбання ресурсів; кре-
дитування витрат аграрного сектора; стимулювання технічного 
переоснащення господарств агропромислового сектору; 
здійснення цінового регулювання аграрного ринку; підтримка 
окремих форм господарювання на селі; фінансування заходів 
щодо розвитку соціальної сфери тощо. 

Питання бюджетної підтримки досить широко висвітлені в 
працях відомих вчених-аграрників: О. Бородіної, М. Дем’яненка, 
А. Діброви, Ю. Лупенка, Н. Танклевської, Л. Тулуша та ін. [1-4]. 
Вченими досліджено, що механізм бюджетної підтримки розвит-
ку аграрної галузі знаходиться у стані перманентного реформу-
вання, оскільки державна підтримка ще не забезпечує належного 
стимулювання виконання завдань аграрної політики. Але важли-
вою є проблема формування інформації про стан сільського гос-
подарства, відповідно до якої вибудовується загальна стратегія 
державного регулювання та бюджетної підтримки сільського 
господарства, що вимагає подальшого поглиблення досліджень.  

Дослідники проблем фінансового забезпечення розвитку 
аграрного сектора економіки вказують на те, що економічне зро-
стання в аграрному секторі стало політичним пріоритетом. Щоб 
ця тенденція не набула подальшого розвитку, необхідний ре-
тельний аналіз фактичного стану економіки сільського господар-
ства.  

Хоч на заходи підтримки виробництва спрямовується 
найбільше коштів, проте, бюджетні програми не пов’язуються з 
реальними показниками розвитку аграрного виробництва, про що 
свідчать постійні зміни у виборі об’єктів фінансування та чис-
ленних редакціях Порядків розподілу коштів на розвиток галузей 
і видів продукції. Аналіз стану розвитку сільського господарства 
за результативними показниками діяльності та рівня бюджетного 
фінансування (табл. 1) свідчить, що в останні роки заходи 
підтримки не мають комплексного характеру і не справляють 
суттєвого впливу на ефективність виробництва та формування 
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сприятливих умов для сталого розвитку аграрної галузі 
економіки. 

Таблиця 1 
Результати діяльності аграрних підприємств та рівень їх 

державної фінансової підтримки у 2008-2011рр. 
Показники 2008 2009 2010 2011 

Кількість с.-г. підприємств, 
од.: 9284 9249 9180 9538 

- з них частка прибуткових, 
% 64,0 63,3 69,3 78,7 

Дохід (виручка) від 
реалізації, млн. грн. 52615,8 65851,6 81165,2 96885,0 

Прибуток від реалізації, 
млн. грн. 6304,0 8093,0 14177,6 20239,7 

Рентабельність діяльності, 
загальна, % 13,1 14,4 21,1 26,4 

- в т.ч. рослинництва, % 19,5 16,9 26,7 32,3 
- в т.ч. тваринництва, % 0,4 5,5 7,8 13,0 
Обсяги державної 
фінансової підтримки, млн. 
грн. 

5749,3 3278,1 4608,1 4039,8 

 в т.ч. - за рахунок бюджет-
них дотацій, млн. грн. 3343,8 738,5 1316,0 684,0 

- за рахунок ПДВ, млн. грн. 2405,5 2539,6 3292,1 3355,8 
Відношення обсягу 
державної фінансової 
підтримки до виручки від 
реалізації, % 

10,9 5,0 5,7 4,2 

Джерело: Узагальнено за даними Держкомстату України www.ukrstat.gov.ua 
 
З даних таблиці видно, що загалом розвиток сільського 

господарства характеризується позитивною динамікою, тоді як 
бюджетне фінансування не відзначається стабільністю. Зокрема, 
фінансові результати господарювання сільськогосподарських 
підприємств показують, що частка прибуткових господарств 
галузі протягом досліджуваного періоду стабільно збільшувалась 
із 65 до 70 %. Причому, найбільший рівень рентабельності, а 
відповідно і доходності, сільськогосподарські підприємства 
одержують в роки, які характеризуються не найбільшими обся-
гами державної фінансової підтримки. У виручці від реалізації 
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частка державної підтримки теж нестабільна за роками та 
стрімко знижується – з майже 11% у 2008 році до 4,2% у 2011 
році.  

Постає питання – якими критеріями розвитку аграрного 
виробництва керується державне управління при виборі напрямів 
бюджетних програм? Наскільки достовірні дані (фінансові і 
економічні) про стан сільського господарства? 

На сьогодні основним джерелом інформації про стан 
сільського господарства є фінансова та статистична звітність, 
методологія  яких опирається на міжнародні вимоги, зокрема 
розвиток бухгалтерського обліку здійснюється з орієнтацією на 
МСФЗ, де урівноважено інтереси користувачів, і немає 
відмінності в інформаційному забезпеченні держави та 
інвесторів. Треба зазначити, що принципова відмінність 
традиційного вітчизняного бухгалтерського обліку від сучасних 
МСФЗ полягала в обслуговуванні потреб ефективності вироб-
ництва, що прямо відповідає завданням державного управління. 
Тоді як облік за міжнародними стандартами обслуговує потреби 
управління капіталом і не завжди пов'язаний з оцінкою вироб-
ництва. Свідченням цього є галузевий стандарт П(С)БО 30 
«Біологічні активи», який передбачає не визначати фактичну 
собівартість продукції, а оцінювати її за справедливою вартістю 
– сумою, за якою можна обміняти актив або погасити 
заборгованість в операції між обізнаними, зацікавленими та не-
залежними сторонами. Окрім того, на повноту облікової 
інформації впливає і той факт, що переважна більшість 
сільськогосподарських підприємств сплачує фіксований 
сільськогосподарський податок, а особливості його обчислення 
не залежать від розміру отримуваного прибутку, тому йому не 
приділяється належна увага органами державного контролю, що 
теж послаблює інформаційну достовірність звітних даних.  

Варто відзначити, що у країнах ЄС бюджетна підтримка 
розвитку сільського господарства напряму не пов’язується із 
ефективністю вирощування продукції. Так, в ЄС фермери одер-
жують погектарні прямі платежі, не ув’язані з ефективністю ви-
робництва (така підтримка коливається від 500-600 доларів у 
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країнах ЄС до 200-300 доларів у США та Канаді), і лише деякі 
країни продовжують практику виплат, пов’язану із 
результативністю сільськогосподарської діяльності. Закономірно, 
що особливості обліку також не впливають на збір інформації 
про стан сільського господарства. 

Але в Україні ефективність механізмів державного 
управління залежить від повноцінного дослідження процесів у 
суспільстві та достовірності показників функціонування об’єкту 
державної підтримки.  Тому необхідно формалізувати вимоги до 
інформації для державного управління розвитком сільського гос-
подарства за рядом базових принципів, серед яких: 

1. Повнота інформаційного забезпечення. Реалізація зазна-
ченого принципу вимагає створення такої системи обліку, стати-
стики, різних рівнів моніторингу сільськогосподарської 
діяльності, у якій комплексно вирішуються питання 
інформаційного забезпечення користувачів даних на різних 
рівнях державного управління. При цьому, система повинна бути 
організована таким чином, щоб дані були деталізовані настільки, 
аби без додаткових трансформацій формувати інформаційну ос-
нову для прийняття управлінських рішень. Тут має бути 
реалізована вимога стандартизації, уніфікації ефективності, що  
полягає в необхідності застосування типових уніфікованих і 
стандартизованих елементів функціонування збору інформації. 
Важливо також досягти і раціонального співвідношення між вит-
ратами на створення інформації і цільовим ефектом, одержаним 
при її функціонуванні. 

2. Достовірність даних. Нині існує проблема зіставності та  
достовірності макроекономічних облікових та статистичних да-
них.  За різними формами звітності майже неможливо здійснити 
аналіз – оскільки наявна варіативність у виборі форм обліку, за-
стосування кожним підприємством власної облікової політики, 
різних форм статистичного спостереження для звичайних та ма-
лих і фермерських господарств. Необхідно узгодити між собою 
форми статистичного спостереження і річної звітності 
сільськогосподарських підприємств, уменшити варіативність ви-
бору, застосовуючи наприклад лише повну та скорочену форми, 
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але охопивши таким спостереженням максимальну кількість 
сільськогосподарських товаровиробників, у тому числі і особи-
стих селянських господарств, частка яких у виробництві валової 
продукції досить вагома.  

3. Інформаційне відокремлення даних для забезпечення по-
треб різних користувачів інформації. Необхідна об'єктивність 
розподілу потоків облікової інформації для потреб різних 
користувачів, оскільки їх інформаційні потреби відрізняються. 
Цей принцип дає змогу розглядати досліджуваний об'єкт як одне 
ціле; виявляти на цій підставі різноманітні типи зв'язків між 
структурними елементами, які забезпечують цілісність системи; 
установлювати напрямок виробничо-господарської діяльності 
системи і здійснювані нею конкретні функції. Підхід передбачає 
проведення двохаспектного аналізу  «макро- і мікропідходів». 
Відповідно до методичних рекомендацій [6], організовуючи про-
ведення оцінки ефективності бюджетних програм, головний роз-
порядник самостійно визначає: обсяг і структуру інформації, на 
базі якої здійснюватиметься оцінка ефективності бюджетних 
програм, виходячи із особливостей своєї діяльності, мети та зав-
дань кожної бюджетної програми; джерела отримання 
інформації; порядок та періодичність збору інформації, 
технологію обробки та аналізу отриманої інформації. 

4. Організаційне відокремлення даних. Потреба 
організаційного відокремлення у значній мірі визначає проблеми 
інформаційного забезпечення процесу управління. На практиці 
нехтування цим принципом призводить до змішування даних про 
об’єкти; знижує юридичну доказовість даних. Це необхідно для 
забезпечення здатності взаємодії різних видів, рівнів управління 
у процесі їх спільного функціонування. Реалізація цього принци-
пу дає змогу забезпечити нормальне функціонування 
економічних об'єктів, підвищить ефективність управління народ-
ним господарством та його окремими ланками. Відповідно, за 
результатами оцінки ефективності бюджетних програм головні 
розпорядники у межах своїх повноважень вживають заходів що-
до підвищення ефективності бюджетних витрат [6]. 
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Таким чином, інформація як сукупність даних і знань 
характеризує рівень організаційного розвитку системи 
управління і є її стрижневим елементом. Наскільки ефективні 
процеси збирання, накопичення, зберігання, пошуку, передаван-
ня та методів опрацювання інформації, настільки дієва й уся сис-
тема управління у цілому. 

Для ефективної політики державного управління розвит-
ком сільського господарства в умовах інформаційного 
суспільства [5] необхідним є якомога ширше вивчення всієї 
інформації, з якою стикається галузь в процесі своєї діяльності.  

Оскільки оцінка ефективності бюджетних програм 
передбачає заходи з моніторингу, аналізу та контролю за 
цільовим та ефективним використанням бюджетних коштів [6], а 
для неї можуть використовуватись офіційна державна статистич-
на, фінансова та інша звітність, дані, бухгалтерського, стати-
стичного та внутрішньогосподарського (управлінського) обліку, 
інформація про результати контрольних заходів, проведених 
контрольно-ревізійним підрозділом розпорядника бюджетних 
коштів тощо – всі ці складові мають бути упорядковані до 
єдиних вимог потреб державного управління. 
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ЗНАЧЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ В УПРАВЛІННІ 

ПІДПРИЄМСТВОМ 
 

Стати лідером на ринку, підвищити ефективність роботи 
персоналу, створити оптимальну структуру управління – це пер-
шочергові завдання керівника підприємства. 

Для потреб управління підприємством бухгалтерський об-
лік повинен надавати повну та своєчасну інформацію, що потре-
бує його належної організації. Відповідно це зумовлює широке 
застосування бухгалтерських пакетів і програм, завдяки впрова-
дженню яких підвищується оперативність обробки даних і віро-
гідність ділової інформації, приймаються об’єктивніші фінансові 
й управлінські рішення. Проте сьогодні ще далеко не всі підпри-
ємства, установи та організації автоматизували виконання за-
вдань, пов’язаних зі специфікою їх діяльності, управлінням пер-
соналом. Наявність цих та інших питань зумовлює актуальність 
теми дослідження. 

Проблеми формування і використання обліково-
аналітичної інформації в управлінні підприємством розглянуто в 
працях як вітчизняних, так і зарубіжних економістів, зокрема: 
І.О. Белебехи, Ф.Ф. Бутинця, Р. Вандер Віла, І.І. Каракоза, 
А.Н. Кашаєва, Т.М. Ковальчук, М.С. Пушкаря, О.Х. Румак, 
П.Т. Саблука, В.К. Савчука, В.В. Сопка, М.Г. Чумаченка та ін-
ших вчених. 

Завдання автоматизації полягає у підвищенні результатів 
фінансово-господарської діяльності підприємства на базі опера-
тивного отримання якісної, своєчасної інформації, яка є основою 
для прийняття управлінських рішень. Автоматизація бухгалтер-
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ського обліку, точність і оперативність інформації є вирішальним 
фактором успішного розвитку підприємства. Для належного ін-
формаційного забезпечення системи управління підприємством 
засобами обліку і аналізу доцільно сформулювати комплекс ре-
комендованих завдань для досягнення ефективного обліково-
аналітичного забезпечення реалізації управлінської функції: 

• розробити критерії та порядок оцінки якості інформації, 
яка створюється у системі бухгалтерського обліку та економічно-
го аналізу; 

• розробити методику оцінки якості облікового циклу та 
процесу аналітичної обробки облікової інформації; 

• встановити порядок генерування необхідної управлінню 
кількості даних у системі обліку та порядок подальшої трансфо-
рмації облікових даних у аналітичну інформацію. 

В умовах сучасної інформаційної технології найперспекти-
внішим напрямом застосування обчислювальної техніки є ство-
рення і впровадження інформаційних систем нового покоління, 
які зорієнтовані на розподільну обробку даних на основі автома-
тизованих робочих місць планово - управлінського персоналу, 
обчислювальних мереж, експертних систем підтримки прийняття 
рішень.  
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РОЗРОБКА СИСТЕМИ БЮДЖЕТІВ НА ПІДПРИЄМСТВІ 
 

Сьогодні українським підприємствам надається право са-
мостійно розробляти власні виробничі програми, плани виробни-
чого і соціального розвитку, визначати стратегії цінової політи-
ки, а отже, суттєво зростає відповідальність керівників за прийн-
яті ними управлінські рішення. 

Для прийняття оперативних і ефективних рішень керівни-
кам необхідна достовірна інформація про фінансово-
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господарську діяльність підприємства. Виконанням цього за-
вдання і займається бухгалтерська служба підприємства. 

В сучасних умовах процес управління підприємством зна-
чно ускладнився у зв'язку з наданням підприємству повної гос-
подарської та фінансової самостійності. 

Виходячи з цього ускладнюються й завдання, що постають 
перед системою бухгалтерського обліку.  

Завдяки сучасним комунікаційним технологіям різко зрос-
ли інформаційні потоки, можливості оперативної роботи з вели-
кими масивами інформації. З метою координації та підготовки 
необхідної інформації для управління є доцільним виділення 
управлінського обліку з системи обліку підприємства. Від якості 
інформації, її корисності, а також повноти задоволення потреб 
користувачів у прийнятті управлінських рішень залежить їх 
якість. Показником її високого рівня є здатність підприємства 
вистояти в жорстокій конкурентній боротьбі.  

Оскільки система управлінського обліку спрямована на за-
безпечення ефективності функціонування суб’єкта господарю-
вання, то важливе значення має планування. При плануванні вра-
ховуються як вихідні так і перспективні можливості підприємст-
ва. Процес планування безпосередньо пов’язаний з процесом ко-
нтролю. 

Бюджетування визначає короткотермінові завдання в ме-
жах загальних стратегій. Результатом бюджетування є складання 
бюджету.  

Бюджетування відносять як до надбань вітчизняного досві-
ду, так і до управлінських інструментів, розроблених західною 
економічною наукою, що, на відміну від традиційних методів і 
способів управління, ефективніше впливає на використання ре-
сурсів, рух коштів і на результати фінансово-господарської дія-
льності, зокрема операційної. Це досягається за рахунок операти-
внішого отримання інформації, яка є значною аналітичною цінні-
стю для прийняття управлінських рішень. 

Бюджет – це план майбутніх операцій підприємства. При 
здійсненні бюджетування важливе значення має узгодження різ-
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них видів бюджетів, приведення їх у відповідність і розробка 
зведеного бюджету. 

Розробка бюджетів на підприємстві дає можливість збіль-
шити поінформованості керівництва підприємства та окремих 
структурних підрозділів щодо зовнішнього економічного середо-
вища, попередити про можливі проблеми в майбутньому. Напри-
клад, отримавши інформацію про нестачу грошових коштів про-
тягом певного періоду (наприклад, літніх місяців) для забез-
печення поточної діяльності на підставі даних відповідного бю-
джету керівництво заздалегідь має можливості запобігти негатив-
ним тенденціям або шляхом скорочення витрат на цей період, 
або залучивши додаткове фінансування; 

Бюджети на підприємстві сприяють: 
• координації діяльності менеджерів різних підрозділів 

підприємства; 
• є засобом за допомогою якого можна оцінити ефектив-

ність роботи підприємства (підрозділу); 
• здійсненню контролю 
Доцільно зазначити, що види, склад та структуру бюджетів 

підприємство обирає самостійно залежно від типу внутрішньої 
організації, профілю та видів діяльності, спеціалізації, розміру, 
етапу життєвого циклу, особливостей середовища функціонуван-
ня, стадії впровадження та застосування бюджетної системи та 
інших чинників.  

Бюджет підприємства (установи, організації) – це внутріш-
ній документ, представлений у формі розпису видатків і/або до-
ходів об’єкту бюджетування (підприємства, підрозділу, центру 
відповідальності), що складається на певний період шляхом бага-
товаріантного аналізу діяльності підприємства. 

Ефективність використання бюджетів підприємства безпо-
середньо залежить від обраних методів їх розробки, які повинні 
максимально враховувати особливості діяльності підприємства. 

Звичайно бюджет складають на досить тривалий період, 
щоб мати можливість показати ефект обраної керівництвом гос-
подарської політики, але водночас досить короткий, щоб оцінки 
були зроблені з достатньою точністю. Це правило передбачає 
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складання кількох видів бюджетів, які охоплюють різні проміжки 
часу.  

Операційний і фінансові бюджети найчастіше складають 
на рік з подальшою їх деталізацією на менш тривалі періоди: 
квартал, місяць, два тижні або декаду.  

Чим коротший бюджетний період, тим складніше сформу-
вати бюджет, оскільки зростає роль непередбачуваних чинників. 
Наприклад, визначити обсяг продажу за кожний тиждень набага-
то складніше, ніж встановити його величину в цілому на місяць. 
У свою чергу, бюджети капітальних інвестицій звичайно розра-
ховані на період від 5 до 10 років. 

Бюджетування охоплює розроблення бюджетів різних видів 
на підприємстві, побудову в організаційній структурі управління 
органів, що займатимуться бюджетуванням, формування поло-
жень щодо стимулювання розробників та виконавців бюджетів, 
перевірку та оцінювання результативності функціонування бю-
джетної системи на підприємстві, усунення недоліків та відхилень, 
що виявлені у процесі бюджетного контролювання, на основі за-
безпечення необхідних регулювальних заходів.  

Результатом бюджетування є отримані методи менеджменту 
(різноманітні бюджети, положення про бюджетний комітет, бю-
джетний регламент, положення про стимулювання працівників за 
виконання бюджетних показників тощо), які після трансформації в 
управлінські рішення стають способами впливу керуючої системи 
підприємства на керовану. 

Процес бюджетування охоплює такі основні стадії: 
1. Доведення основних напрямів політики підприємства до 

осіб, котрі відповідають за підготовку бюджетів. 
2. Визначення обмежувальних чинників. 
3. Підготовка бюджету продажу. 
4. Попереднє складання бюджетів. 
5. Обговорення бюджетів із вищим керівництвом. 
6. Координація та аналіз обговорених бюджетів. 
7. Затвердження бюджетів. 
Основними бюджетами, які доцільно формувати на підпри-

ємствах, є бюджет доходів та витрат, бюджет руху грошових кош-
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тів та бюджет активів і пасивів. При цьому розробка основних бю-
джетів організації шляхом консолідування бюджетних показників 
дозволяє керівникам економічних служб відслідковувати міжфун-
кціональні взаємозв’язки та вплив планових змін у виробничо-
господарській діяльності на фінансову результативність, розраху-
нкову активність, структуру активів та пасивів, фінансову стабіль-
ність підприємства. 

Формування вищевказаних основних бюджетів дозволить 
системно оцінити діяльність організації та отримати повну і дос-
товірну інформацію для прийняття обґрунтованих управлінських 
рішень на вищому, середньому та нижчому рівнях управління. 
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УПРАВЛІНСЬКОГО ОБЛІКУ 
 

Системи управлінського обліку накопичують, класифіку-
ють, узагальнюють і повідомляють інформацію, яка дозволяє ке-
рівникам підприємств та організацій приймати ефективні рішен-
ня, контролювати діяльність, здійснювати планування їх функці-
онування та розвитку. Важливим аспектом управлінського обліку 
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є детальний аналіз залежностей типу витрати-обсяг-прибуток, а 
також управління і планування надходжень і витрат.  

Особливого значення в системі управлінського обліку на-
буває  прогнозування рівня загальних витрат виробництва, оскі-
льки їх величина залежать від великої кількості факторів і зміню-
ється в залежності від багатьох об’єктивних і суб’єктивних чин-
ників. 

Необхідною умовою отримання точної інформації про оці-
нку витрат виробництва, а особливо про їх прогнозні значення, є 
використання сучасних математико-статистичних методів аналі-
зу. Широке застосування комп’ютерної техніки дозволяє викори-
стовувати складні кількісні методи навіть в невеликих структу-
рах бізнесу. 

Дослідженню питання застосування математичних методів 
для потреб управлінського обліку присвячені наукові  праці бага-
тьох зарубіжних і вітчизняних вчених, зокрема К. Друри, Джейм-
са К. Ван Хорна, Джона М.Ваховича, В.А.Чернова та інших нау-
ковців.  

Для отримання досить точних результатів прогнозування 
оцінки витрат виробництва при розгляді декількох незалежних 
видів затратах найчастіше використовують методику множинно-
го регресійного аналізу. 

Якщо припустити, що між групою незалежних факторів рі-
вня виробництва (виходу продукції, числа робітників, затрат 
праці основних робітників тощо) mXXX ,..., 21  і показником Y 
(загальні затрати) існує одностороння, випадкова, лінійна залеж-
ність, то вона може представлена у вигляді:  

lXaXaXaaY mm +⋅++⋅+⋅+= ...22110  
Для розрахунку числових значень параметрів моделі мно-

жинної лінійної регресії, зазвичай, використовують метод най-
менших квадратів, суть якого полягає в тому, що сума квадратів 
відхилень розрахункових значень показника (витрат) від 
фактичних значень показника (витрат) повинна прямувати до 
мінімума. 



 372

Використовуючи дослідні значення витрат виробництва і 
обсягів виробництва, знаходимо числові значення параметрів 
рівняння множинної лінійної моделі. 

Побудовану числову множинну лінійну модель, яка описує 
залежність між витратами виробництва і його незалежними 
факторами можна аналізувати, провівши попередньо оцінку її 
адекватності (відповідності) фактичним даним. 

Перевіряють адекватність побудованої економетричної 
моделі експериментальним даним використовуючи критерій 
Фішера, розрахункове значення якого обчислюється за 
формулою: 
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де 2R - коефіцієнт множинної детермінації, який 
розраховується за формулою: 
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Табличне значення табF  критерію Фішера знаходимо за 

заданою ймовірністю p  та числом ступенів вільності 
1k  і 2k  які 

визначаються за формулами:  
mk =1 ,  12 −−= mnk , 

де n  – кількість проведених спостережень; 
m  – кількість факторів, які мають суттєвий вплив на 

показник. 
За умови, якщо розрахункове значення більше за табличне, 

тобто таброз FF > , то побудована економетрична модель, яка 
характеризує рівень витрат в залежності від факторів рівня 
виробництва, вважається адекватною експериментальним даним і 
для неї справедливі всі закономірності функціонування і 
розвитку, що характерні для реального економічного явища, 



 373

тобто для залежності між рівнем загальних витрат і факторами 
рівня виробництва. 

Крім того, для для аналізу побудованої моделі 
використовують наступні показники: 

- коефіцієнт множинної детермінації; 
- коефіцієнти еластичності. 
За таким методом можна побудувати і дослідити 

залежність між загальними витратами та кількістю годин роботи 
обладнання, кількістю годин роботи основних робітників, 
кількістю одиниць випущеної продукції, кількістю виробничих 
циклів тощо. 

Особлива цінність застосування математичних моделей в 
управлінському обліку полягає в можливості прогнозування 
рівня витрат в залежності від різних рівнів факторів виробництва 
та застосування результатів прогнозу для прийняття 
управлінських рішень. 

Для визначення прогнозного значення показника у здобуте 
регресійне рівняння підставляють прогнозного значення 
незалежних факторів. Результатом такої підстановки є точкова 
оцінка середнього значення показника при даних рівнях 
незалежних факторів. 

Отже, якщо задані прогнозні значення факторів моделі 
множинної лінійної регресії тпрпрпр ххx ,...,, 21 , то прогнозне зна-

чення показника прY~  буде обчислюватися за формулою: 

mппmпрпрпр XaXaXaaY ++++= ...~
22110  

Щоб визначити ступінь точності розрахованого 
прогнозного значення залежної змінної, що було отримане на 
основі вибраних прогнозних значень факторів, фактичним даним 
витрат використовують коефіцієнт змішаної кореляції. 

Дослідження того, як змінюються витрати в залежності від 
різних незалежних між собою факторів виробничої діяльності, та 
прогнозування їх рівня є важливим аспектом, важливе значення 
для планування, прогнозування і прийняття управлінських рі-
шень в системі управлінського обліку. 



 374

Аналізувати, а особливо прогнозувати витрати нелегко, 
оскільки їх динаміка залежить від багатьох суб’єктивних та 
об’єктивних обставин.  

Саме тому для аналізу і прогнозування витрат виробництва 
в залежності від різних факторів рекомендується використовува-
ти методи множинного регресійного аналізу із застосуванням 
комп’ютерної техніки, що дозволить підвищити точність прове-
дених досліджень та зекономити ресурси. 
 
УДК 657.47 

І.Б. САДОВСЬКА, к.е.н., професор, 
Луцький національний технічний університет 

 
ТОЧКИ ДОТИКУ БІЗНЕСУ І УПРАВЛІНСЬКОГО ОБЛІКУ 

 
Управлінський облік все частіше визнають партнером біз-

несу. І чим тісніший зв'язок, тим краще розвивається бізнес. 
Бізнес (англ. business - справа, діло) - підприємницька, ко-

мерційна чи будь-яка інша діяльність, що не може суперечити 
закону і спрямована на отримання прибутку. 

Зазвичай, бізнес розвивається на основі індивідуальної, 
партнерської та корпоративної форм власності. На індивідуаль-
ній власності заснований бізнес, в якому власником і підприєм-
цем є одна особа, що отримує всі доходи і несе відповідальність 
за ведення справи. Відповідно до статистичних спостережень, 
таких власників понад 75 % від загальної кількості підприємств, 
але вони отримують лише до 9 % грошових надходжень. Для ма-
лого бізнесу характерні незалежний менеджмент, власний капі-
тал, локальний район операцій, невеликі розміри. Він відіграє 
значну роль у забезпеченні зайнятості, певною мірою забезпечує 
насичення ринку споживчими товарами та послугами, сприяє 
послабленню монополізму, розвиткові конкуренції, структурній 
перебудові економіки, є засобом досягнення особистого успіху. 
Малий бізнес - важливе джерело інновації.  

На основі партнерської (групової) форми власності розви-
вається бізнес добровільно офіційно зареєстрованих асоціацій 
двох і більше осіб. Партнери створюють компанії, товариства та 
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інші організації і стають співвласниками спільної власності. Пар-
тнерство в середньому становить майже 8 % обсягу підприємни-
цької діяльності і 4 % відсотка всіх підприємницьких доходів. 

На корпоративній формі власності заснований великий біз-
нес. Корпорації існують, як незалежні юридичні суб'єкти, відпо-
відальність акціонерів за зобов'язанням фірми, за правовими пре-
тензіями до неї обмежуються їх внесеними грошовими коштами. 

Жодна з трьох форм організації бізнесу не є універсаль-
ною. Одноосібний бізнес має таку перевагу, як простота. Парт-
нерство сприяє об'єднанню капіталів і талантів декількох осіб. 
Корпорації пропонують обмежену відповідальність і необмежену 
діяльність самої організації отримання прибутку. Центральна по-
стать будь-якого бізнесу - менеджери, які формують організацій-
ну структуру бізнесу, контролюють взаємодію всіх ресурсів. 

Бухгалтерська інформація сприймається як невід'ємний 
елемент економічного інформаційного простору бізнес-
підприємства. Вона взаємодіє з іншими його складовими і роз-
ширює межі свого охоплення. Одночасно до бухгалтерської ін-
формації бізнес висуває вимоги підвищення її якісного рівня, 
вдосконалення структурного складу, оперативності і способів 
представлення, відповідності дійсності. Стосовно виробництва 
бухгалтерська інформація більшою мірою формує дані для внут-
рішніх користувачів, притягаючи значні об'єми плановою і нор-
мативно-довідковою видів економічної інформації. 

Реалізація концепції управлінського обліку, спрямованої на 
систему управління бізнесом в усіх його проявах, залежить від 
існуючих на підприємствах підходів до її організації. Нині вини-
кли і розвиваються різні підходи: функціональний; системний, 
орієнтований на сукупність взаємозв'язаних і постійно таких, що 
змінюються в умовах зовнішнього середовища елементів (люди, 
структура, завдання, технологія і так далі); ситуаційний, характе-
рним для якого є використання різних методів управління, що 
відповідають цій ситуації. Як наслідок, розробляються адекватні 
їм системи і процедури управлінського обліку, що відповідають 
їм, для конкретних бізнес-моделей. Зокрема, це стосується моде-
лювання обліку витрат і доходів від виробництва на підприємст-
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вах з різною організаційною структурою, впливом змінних зов-
нішніх чинників (конкуренції, інфляції, структурної перебудови  
галузей економіки і тому подібне). Взявши за основу  звіти фахі-
вців з управлінського обліку громадського (експертного) інсти-
туту (Yertified Institute of Management Accountants - СІМА), і 
представників дванадцяти професійних асоціацій з Австралії, 
Канади, Італії, Малайзії, Великобританії США (From Book 
keeping before the Management participating YFAC Bodies 
Australia), можна відмітити наступні тенденції розвитку, або так 
звані точки дотику. По-перше, міняються процедури нагляду і 
регулювання діяльності організації у зв'язку з реформуванням 
системи корпоративного управління. По-друге, відбувається 
процес інтеграції бухгалтерського управлінського обліку у без-
посереднє управління виробництвом. По-третє, намітилася тен-
денція до формування в управлінському обліку інформації про 
стратегічні перспективи організації, включаючи дані про потен-
ційні можливості підприємства, використання його потенціалу, 
оцінку зовнішнього середовищу у вигляді окремої звітності по 
ринках збуту, конкурентам. По-четверте, бізнес не може не вра-
ховувати соціальні та екологічні фактори, що вимагає їх обліко-
вого відображення і представлення у соціальних звітах. 

Все вище зазначене спонукає до переосмислення значення 
облікової функції управління і надає нову якість бухгалтерсько-
му управлінському обліку, як галузі наукових знань, яка доки 
знаходиться у стадії свого розвитку. 

Особливе наукове і практичне значення придбаває сьогодні 
уточнення і структуризація понятійного апарату, використовува-
ного в управлінському обліку, адекватного не лише вимогам су-
часного бізнесу, але і традиційному бухгалтерському сприйняттю 
в цілях усунення термінологічних різночитань ідентичних понять 
і категорій в різних видах обліку і, що дуже важливо, в різних 
областях економічної інформації. 
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УДК 657.47 
Л.А. САХНО, к.е.н., доцент, 

кафедра обліку і аудиту, 
Таврійський державний агротехнологічний університет 

 
ВДОСКОНАЛЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ПОТОКІВ 
ФІНАНСОВОГО ОБЛІКУ ПРИ УПРАВЛІННІ 

ПІДПРИЄМСТВОМ 
 

Сучасні підприємства потребують гнучких систем оцінки й 
аналізу діяльності  як своїх підрозділів, так підприємства в ціло-
му. Техніко-економічні, фінансові та інші показники виробничо-
фінансової діяльності, які використовуються в обліково-
аналітичній практиці, так як і методи їх оцінки і використання в 
системі ефективного управління підприємством, мають суттєві 
недоліки. В даних умовах найбільш важливим елементом управ-
ління господарською діяльністю є бухгалтерський облік. Обліко-
ва та аналітична інформація повинна забезпечувати досягнення 
поставлених цілей і завдань, які використовуються на різних рів-
нях управління підприємством. Для цього необхідно сформувати 
та реалізувати обліково-аналітичну систему. 

Значний вклад в дослідження проблем теорії та методології 
формування інформаційних потоків обліку та обліково-
аналітичної системи внесли наступні науковці: Ф.Ф. Бутинець, 
М.А. Вахрушина, А.М. Герасимович, С.Ф. Голов, З.В. Гуцайлюк, 
Л.В. Нападовська, Б.Нідлз, Л.К. Сук, Ф.В. Палій, М.С.Пушкар, 
В.В. Собко, Дж. Фостер, Ч.Т. Хорнгрен, А.Д. Шеремет. 

Однак, проблемі визначення місця і ролі обліково-
аналітичної системи для прийняття управлінських рішень не бу-
ло приділено належної уваги. 

Функціонування системи управління неможливе без досто-
вірної оперативної, релевантної інформації та її аналітичного 
опрацювання. Система обліково-аналітичного забезпечення віді-
грає важливу роль в функціонуванні системи управління підпри-
ємством, забезпечуючи взаємодію різних структурних підрозді-
лів та реагуючи на зміни внутрішнього та зовнішнього середо-
вища.  
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Необхідно відмітити, що інформаційні потоки обліку є 
складовою загальної системи управління, які базуються тільки на 
даних бухгалтерського обліку і здійснюються працівниками бух-
галтерії. Їхня суть полягає в об’єднанні облікових та аналітичних 
операцій в один процес, проведення оперативного мікроаналізу, 
забезпеченні безперервності даного процесу і використання його 
результатів при формуванні рекомендацій для прийняття управ-
лінських рішень. 

Завданням обліково-аналітичної системи є визначення кін-
цевого результату діяльності суб’єкта господарювання в необхід-
ні для управлінців терміни, забезпечення контролю за викорис-
танням ресурсів на рівні підприємства та центрів відповідальнос-
ті. Обліково-аналітична система складається з елементів, які вза-
ємодіють між собою, залежать одне від одного і формують єдине 
ціле. 

Таким чином, інформаційним забезпеченням управління 
діяльністю підприємства повинна стати належним чином побу-
дована обліково-аналітична система, яка являє собою сукупність 
інформаційних потоків обліку та отриманих на їхній базі аналі-
тичних даних, що сприяють прийняттю управлінських рішень на 
макро- і мікро- рівнях. Основним принципом, який забезпечує 
ефективність функціонування обліково-аналітичної системи, є 
безперервність взаємодії її складових: обліку, аналізу та аудиту. 

Законодавство України зобов'язує кожне підприємств вес-
ти бухгалтерський (фінансовий) облік. Але для ухвалення 
управлінських рішень існує об'єктивна необхідність організації 
системи контролінгу. 

Не дивлячись на те, що завдання бухгалтерського обліку 
практично не змінилися і є процесом накопичення і узагальнення 
значущої для діяльності підприємства інформації і надання її за-
цікавленим користувачам для ухвалення рішень, форми її нако-
пичення дозволяють використовувати таку інформацію не тільки 
зовнішніми користувачами, але і користувачами внутрішніми. 

Оскільки ніякої регламентації управлінського обліку на за-
конодавчому рівні не передбачено, то і до організації даного ви-
ду обліку підприємства підходять абсолютно самостійно. Одне з 



 379

основних завдань контролінгу – це управління витратами, бо 
тільки шляхом зменшення витрат можна досягти збільшення 
прибутку підприємства. Слід розрізняти облік витрат підприємс-
тва і визнання  відповідної частини затрат витратами.  

Для обліку витрат підприємства застосовуються рахунки 
класу 9. Також ми пропонуємо вести облік витрат по елементах з 
використанням рахунків класу 8. На нашу думку, відповідно до 
вимоги керівних документів, ведення обліку витрат по рахунках 
класу 9 і одночасний облік елементів витрат по рахунках класу 8 
доцільно з погляду ведення управлінського обліку підприємств. 

 Оцінка діяльності підприємства за звітний період і можли-
вість порівняння діяльності за аналогічні періоди попереднього 
року відображається згідно П(С)БО 3 «Звіт про фінансові резуль-
тати», яким визначаються зміст і форма Звіту про фінансові ре-
зультати (форма 2).  

Форма Звіту про фінансові результати (форма 2) побудова-
на таким чином, що в ньому відображається інформація і по ви-
тратах (розділ I), і по елементах витрат (розділ II). 

Як наголошувалося вище, на основі інформації з бухгал-
терського обліку може бути складена не тільки фінансова звіт-
ність, але і аналітична інформація у будь-якому вигляді, яка мо-
же використовуватися управлінським персоналом. 

При цьому таку наявну інформацію необхідно буде тільки 
згрупувати по заданому алгоритму, але не вносити другий раз 
(що, крім усього іншого, мінімізує вірогідність додаткових поми-
лок) в систему контролінгу. Таке угрупування може виглядати 
наступним чином: 

• забезпечення керівників і фахівців інформацією про 
рух витрат для ухвалення рішення; 

• визначення собівартості послуг, що надаються; 
• визначення і оцінка фінансових результатів діяльності 

підприємства в цілому і окремо по структурних підрозділах 
(центрам відповідальності); 

•  планування рівня витрат і контроль фактичного рівня 
витрат. 
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У загальних рисах групування витрат, з погляду віднесення 
до калькуляції собівартості, може бути представлено в таблиці 1. 

Внесення даних в регістри обліку руху запасів супрово-
джується оформленням блоку бухгалтерських проводок, які фо-
рмуються одночасно з оформленням інформації у виробничому 
(управлінському) обліку. 

Дані таблиці 1 можуть бути успішно застосовані при гру-
пуванні витрат по відношенню до об'єму реалізації послуг. При 
цьому дані з таблиці 1 застосовуються при обліку і аналізі змін-
них витрат, тобто тих, які змінюються прямопропорційно зміні 
об'єму реалізації продукції (робіт, послуг). 

Дані таблиці дуже зручні у використанні, при чому наочно 
можна побачити зв'язок бухгалтерського та управлінського облі-
ку, що сприяє ефективному прийняттю рішень. Обробку такої 
інформації, як зазначалося вище, проводять бухгалтера і оформ-
ляють її у вигляді робочих таблиць, з якими, після певної підго-
товки, зможуть працювати управлінці безпосередньо при підго-
товці відповідних рішень. 

Аналогічно можна згрупувати адміністративні витрати пе-
ріоду, які не включаються в собівартість продукції (робіт, пос-
луг); витрати періоду, що були здійснені при реалізації продук-
ції; та розкрити інші операційні витрати періоду, які не включа-
ються в собівартість продукції (робіт, послуг). 

Вищезазначені дані слід застосовувати при обліку і аналізі 
постійних витрат, тобто тих, які визнаються витратами періоду і 
не залежать від зміни об'єму реалізації продукції (робіт, послуг). 
Величину таких витрат можна змінити унаслідок управлінських 
рішень після відповідних розрахунків їх доцільності. 

Звичайно, що дані таблиці стосуються тільки дійсних ви-
трат, тобто тих витрат, які припускають витрачання грошових 
коштів або інших активів. В той же час ніякі бухгалтерські облі-
кові системи не можуть оцінити і врахувати альтернативні витра-
ти, тобто витрати, що характеризують втрачену вигоду у разі ух-
валення тих або інших варіантів відповідних управлінських рі-
шень. 

Отже, для досягнення ефективності в управлінні необхідно 
правильно організувати використання наявної інформації бухгал-
терського обліку. 
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МЕТОДЫ МАТЕМАТИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ В 

СОВРЕМЕННОМ УПРАВЛЕНЧЕСКОМ УЧЕТЕ 
 

Математизация экономического знания как метод эконо-
мических исследований весьма широко распространена в совре-
менной экономической науке. Суть ее состоит в построении аб-
страктно-математических моделей, раскрывающих сущность ис-
следуемых хозяйственных процессов. Экономико-
математическая модель – математическое описание экономиче-
ского процесса или объекта, отображающее или воспроизводя-
щее его сущностные характеристики и способное дать об этом 
процессе или объекте принципиально новую информацию. Со-
временную экономическую науку невозможно представить без 
огромного количества эффективно действующих экономических 
моделей, изучение которых составляет наиважнейший элемент 
экономического образования и научных исследований в области 
управления экономическими процессами.  

Экономико-математическое моделирование основано на 
методе аналогии, который использует идеальные или материаль-
ные предметы, адекватно отражающие исследуемые процессы 
для того, чтобы сделать выводы о наличии какого-либо признака 
у исследуемого предмета на основе сходства в других признаках. 
Аналогия – метод, который не имеет большой доказательной си-
лы. Сходство, на основании которого производится доказатель-
ство, может оказаться случайным, а при выборочном анализе 
признаков существенные признаки могут быть заменены на не-
существенные. Вот почему об аналогии говорят как о вероятно-
стном методе. Математические модели приводят исследователя к 
формально и логическим выводам с использованием математиче-
ского инструментария, а содержательная интерпретация моделей 
и результатов расчетов находятся в области теоретической и эм-
пирической экономики. 
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Для получения математической модели вводят систему бу-
квенных обозначений элементов реального объекта и затем, на 
основе изучения существующих взаимосвязей между ними со-
ставляют отражающие их математические соотношения (уравне-
ния, неравенства). При наличии математической модели отсутст-
вует необходимость в дорогостоящих экспериментах, требующих 
многократного повторения и капиталовложений. Формализация 
выявленных соотношений дает возможность сформулировать 
реальную задачу как математическую и воспользоваться для ана-
лиза универсальным и мощным математическим аппаратом, ко-
торый не зависит от природы конкретного объекта. Математика 
позволяет провести детальный количественный анализ модели, 
помогает предсказать, как поведет себя объект в различных усло-
виях, и дает рекомендации для выбора наилучших вариантов ре-
шения проблемы. 

С другой стороны, полезный эффект от использования ме-
тода математического моделирования может быть достигнут 
только в случае, если созданная модель обладает следующими 
свойствами: адекватность, объективность, простота, чувстви-
тельность, устойчивость, универсальность. Для того, чтобы ма-
тематическая модель удовлетворяла всем перечисленным требо-
ваниям, необходимо тщательно изучить предметную область, 
собрать и проанализировать большой объем информации. Слож-
ность экономических систем не позволяет выработать универ-
сальные методы построения моделей для любой хозяйственной 
ситуации. С другой стороны, одна и та же математическая мо-
дель может применяться для решения задач различного содержа-
ния.  

В результате научных исследований в области экономико-
математического моделирования накоплен определенный пере-
чень моделей и методов решения задач, который позволяет отне-
сти реальную задачу к одному из вариантов и тем самым упро-
стить решение поставленной задачи. В случае отсутствия подхо-
дящей модели приходится решать уникальную задачу, что явля-
ется гораздо более сложным и дорогостоящим способом.  
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Еще одним сложным моментом в применении метода мо-
делирования является этап интерпретации полученных результа-
тов. Излишне формальное отношение или незнание предметной 
области может привести аналитика к неверным выводам, а дей-
ствия менеджера на основе сформированных рекомендаций - к 
негативным экономическим последствиям. 

Характерным признаком современного менеджмента явля-
ется широкое применение электронных информационных техно-
логий, позволяющих снять ограничения по трудоемкости учет-
ных операций, обработке массивов статистических данных. Ис-
пользование IT-технологий изменяет подходы к процессам хра-
нения, передачи и агрегирования учетно-аналитической инфор-
мации, а также создает реальные предпосылки к использованию 
в бухгалтерском управленческом учете сложного математическо-
го аппарата: теории множеств, методов линейного программиро-
вания, теории нечеткой логики, средств компьютерного модели-
рования [1].  

Наиболее частое применение в современном управленче-
ском учете находят модели принятия решений, которые сводят 
исходные задачи оптимального планирования производства, ра-
ционального распределения ограниченных ресурсов и эффектив-
ной деятельности экономических субъектов к экстремальным 
задачам, задачам оптимального управления и игровым задачам. 
Формирование теоретических основ математического програм-
мирования ученые относят к 30-40 гг. ХХ века, начало этому 
процессу положила работа Л.В.Канторовича «Математические 
методы организации и планирования производства», опублико-
ванная в 1939 г. Сегодня вопросам построения оптимальных про-
грамм деятельности с использованием методов линейного про-
граммирования посвящены труды как отечественных ученых – 
Л.Е. Басовского, Б.И. Вайсблата, О.Н. Волковой, 
В.Б. Ивашкевича, так и зарубежных – А. Апчерча, К. Друри, 
Д. Хана, Х. Хунгенберга и др.  

Традиционно для проведения вычислений на реальных ис-
ходных данных используют специализированные программные 
продукты. При этом возникает проблема загрузки больших объ-
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емов необходимой информации о ценах, выручке, продажах, за-
тратах за исследуемый период. Другим способом является созда-
ние программных блоков, обладающих способностью интегра-
ции в бухгалтерские базы данных. В этом случае не требуется 
повторный ввод исходной информации.  

Попытка математического описания поведения людей при-
водит к формализации принципов поведения. В рамках такой 
формализации описывается не всякое поведение, а поведение 
разумных людей, связанное с принятием решений. Традиционная 
классическая экономическая теория основана на предположении, 
что индивиды абсолютно рациональны: сознают свои цели, стре-
мятся к их достижению, способны принимать правильные реше-
ния. Альтернативное направление экономической теории, полу-
чившее развитие в конце XX - нач. XXI вв. под названием «ин-
ституционализм», представляет экономического агента как более 
сложное и многоплановое образование. По мнению институцио-
налистов, индивиды ограничены в способности определять цели 
и просчитывать долгосрочные последствия принимаемых ими 
решений [2]. На помощь в построении моделей принятия управ-
ленческих решений в данном случае приходят методы нечеткой 
логики. 

Основоположником теории нечетких множеств является 
Л.Заде. Его труды были опубликованы во второй половине ХХ 
века и оказались сегодня особенно актуальными. В случае четкой 
(«обычной») логики и четких множеств, о каждом элементе х 
можно сказать, принадлежит ли он рассматриваемому четкому 
множеству Х. Таким образом, можно определить функцию 
принадлежности множеству Х, которая принимает значение 1, 
если элемент принадлежит множеству, и 0 - в противном случае. 
В случае нечеткой логики функция принадлежности принимает 
значения на интервале [0; 1] и задает вероятность события, что 
элементы универсального множества принадлежат заданному 
нечеткому множеству А [3]. 

Например, при проведении анализа эффективности 
инвестиционных проектов в качестве исходных «нечетких» 
переменных можно использовать предполагаемые значения 
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чистой текущей стоимости (NPV), внутренней нормы 
рентабельности (IRR), срока окупаемости проекта (РВ), учетной 
нормы рентабельности (ARR) и индекса рентабельности 
инвестиций (PI). Анализ и сопоставление вероятностей принятия 
выбранными показателями диапазонов значений, предложенных 
экспертами, приводит к получению решения задачи – в качестве 
выходной переменной выступает вероятность принятия проекта 
[4]. 

Одной из специфических ситуации при принятии решений 
является наличие неопределенности в прогнозах развития собы-
тий. В управленческой практике нередко возникают ситуации, 
когда принятие одного решения ставит менеджера или собствен-
ника компании перед следующим выбором. Когда нужно при-
нять несколько решений в условиях неопределенности, и при 
этом каждое следующее решение зависит от предыдущего, то для 
решения такой задачи применяют модель, называемую деревом 
решений. Для построения дерева решений необходимо предста-
вить графическое изображение процесса принятия решений, в 
котором отражены альтернативные решения и состояния среды, 
соответствующие вероятности и «выигрыши» для любых комби-
наций решений и состояний среды.  

Принятие компетентных решений в неопределенной, быст-
ро изменяющейся обстановке – достаточно сложная проблема, 
требующая высокой квалификации лиц, принимающих решения. 
В современном управленческом учете все более частое примене-
ние будут находить модели принятия решений – математическое 
описание экономического процесса или объекта, отображающее 
или воспроизводящее его сущностные характеристики и способ-
ное дать об этом процессе или объекте принципиально новую 
информацию. 
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Розвиток ринкових відносин в Україні зумовлює зростання 

потреби в інформації, яка потрібна для планування, контролю і 
прийняття управлінських рішень. Формування та надання такої 
інформації є головним завданням управлінського обліку. Інфор-
мація, яку надає управлінський облік, зорієнтована на задоволен-
ня потреб як стратегічного, так і поточного управління, на опти-
мізацію використання ресурсів, забезпечення об’єктивної оцінки 
діяльності підрозділів та окремих менеджерів. Тобто управлінсь-
кий облік є складовою процесу управління, що надає інформацію 
важливу для: визначення стратегії та планування майбутніх опе-
рацій організації, контролювання її поточної  діяльності, оптимі-
зації використання ресурсів, оцінки ефективності діяльності, 
зниження рівня суб’єктивності в процесі прийняття рішень. Кін-
цевою метою управлінського обліку є допомога керівництву у 
досягненні стратегічної мети підприємства. Тому управлінський 
облік є необхідною складовою інформаційно-аналітичного забез-
печення. 

Необхідність побудови управлінського обліку розглядаєть-
ся у працях відомих  вчених С.Ф. Голова, Ф.Ф. Бутинця, 
М.Г. Чумаченка, М.С.Пушкаря, І.Д. Фаріона, О.В.Лишиленка, 
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Л.В. Нападовської, В.Г. Лінника, І.А. Белоусової, О.С. Бородкіна, 
Б.І.Валуєва,  К. Друрі, Р.Ентоні, В.Б.Івашкевича, Т.П. Карпової, 
Е. Майєра, Р. Манна, Д. Міддлтона, Б. Нідлза, С.Н.Ніколаєвої, 
В.Ф. Палія, Дж. Ріса, Т. Скоуна, В.І.Ткача, Ч.Т.Хорнгрена, 
А.Д.Шеремета, А.Яругової та ін. 

Дані управлінського обліку використовують на всіх рівнях 
управління підприємством, що потребують інформації. Він є ін-
формаційною основою прийняття управлінських рішень всере-
дині підприємства на оперативному, поточному і перспективно-
му рівнях менеджменту.  

У процесі еволюції економічна категорія «управлінський 
облік» зазнала певних змін. Значний теоретичний доробок вітчи-
зняних та зарубіжних вчених, зауважує Ю.О. Шумило, вимагає 
уважного аналізу, в процесі якого стає можливою систематизація 
підходів та вироблення єдиної точки зору щодо тлумачення по-
няття «управлінський облік». Щодо сучасних поглядів на сут-
ність управлінського обліку то їх розкрито у таблиці 1. 

Таблиця 1 
Підходи до визначення сутності категорії  

«управлінський облік» 
Автори Характеристика сутності категорії «управлінсь-

кий облік» з точки зору зазначених авторів 
О.Бородкін, Л.Н. 
Ветрова, Б.Жданов, 
В.Б. Івашкевич, В.Ф. 
Палій 

Управлінський облік не є бухгалтерським облі-
ком, а системою управління підприємством 

В.Е. Керимов, К.А. 
Медведко, Л.В. Напа-
довська, В.Г. Щіробо-
ков 

Управлінський облік можна визначити як інтег-
ровану інформаційну систему внутрішньогос-
подарського обліку, що надає інформацію про 
затрати і доходи як всієї організації, так і її 
окремих структурних підрозділів, яка призначе-
на для прийняття оперативних, тактичних та 
стратегічних управлінських рішень 

Л. Гнилицька, 
3.Гуцайлюк, 
Т.Каменська, 
Є.Кириченко 

Управлінський облік - це інтегрована система 
обліку затрат і доходів, нормування, плануван-
ня, контролю та аналізу, яка систематизує інфо-
рмацію для оперативних управлінських рішень і 
координації проблем перспективного розвитку 
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акціонерних товариств  
М.С.Кузьмина, 
Я.В. Соколов 

Управлінський облік - це створена підсистема 
бухгалтерського обліку в цілях інформаційного 
забезпечення менеджменту 

І. Білоусова, Є. Бо-
кова, 
А. Глушаченко, 
А. Загородній, М. 
Корягін, 
В.Б. Моссаковський, 
М. Сірош, Р. Чумак 

Управлінський облік - це процес виявлення, 
вимірювання, накопичення, аналізу, підготов-
ки та передавання інформації, що використо-
вується управлінською ланкою, для плануван-
ня і контролю виробничих ситуацій та оцінки 
можливих тенденцій розвитку всередині орга-
нізації 

С. Зарубін Під системою управлінського обліку будемо 
розуміти синтез організаційної структури та 
функцій, які вона виконує по забезпеченню 
процесів виявлення, вимірювання, накопичу-
вання, аналізу, підготовки, інтерпретації й пере-
дачі інформації, необхідної керівництву компа-
нії для прийняття управлінських 
рішень 

 
На думку Шумило Ю.О., кожне з цих тверджень має право 

на існування, оскільки управлінський облік можна розглядати як 
інструмент і механізм, так і як функцію. Абсолютно не супере-
чить підхід, де визначено управлінський облік як процес чи ін-
формаційну систему, оскільки практичний бік застосування 
управлінського обліку на практиці не зміниться жодним чином. 
Отже, управлінський облік - це сукупність аналітичних даних, 
які збираються, оброблюються та подаються для всіх рівнів 
управлінців підприємства у зручній регламентованій формі, з 
метою ефективного управління підприємством. 

Процес управління підприємством нерозривно пов'язаний 
зі збором, переробкою і видачею інформації, яка одночасно є 
предметом і продуктом управлінської праці, а відповідно систе-
ма збору, зберігання і перетворення інформації - найважливішим 
елементом системи управління. 

У системі управління бізнесом управлінський облік є ін-
формаційною основою для прийняття рішень та водночас дієвим 
інструментом внутрішнього контролю. Власники та менеджмент 
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компанії повинні чітко розуміти, що повноцінна система управ-
лінського обліку та звітності за сучасних умов - це одна із кон-
курентних переваг бізнесу, яка потенційно може впливати на йо-
го вартість та інвестиційну привабливість. 

Основною метою управлінського обліку є орієнтація 
управлінського процесу на досягнення цілей, визначених для пі-
дприємства, забезпечення управлінського апарату оперативною, 
достовірною та максимально повною, інтегрованою інформацією 
для прийняття раціональних рішень. Інформація для прийняття 
рішень отримується переважно із фінансової звітності. Дані про 
витрати і результати господарської діяльності мають розглядати-
ся в розрізі необхідних для управління об'єктів з метою оптимі-
зації фінансових результатів діяльності підприємства. Від своє-
часного надання об'єктивних даних менеджерам залежить якість 
управлінського рішення, що, в свою чергу, є інструментом впли-
ву на об'єкт управління та окремі його підсистеми, важливою 
ланкою формування відносин управління в організації, а також 
становить основу реалізації кожної з функцій менеджменту. 

Отже, створення системи інформаційно-аналітичного за-
безпечення менеджменту є необхідною умовою для правильної 
та оперативної оцінки рівня фінансового стану підприємства, 
прийняття правильних управлінських рішень в процесі управлін-
ня підприємством.  
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ФОРМУВАННЯ БІОЛОГІЧНИХ АКТИВІВ ТА КАЛЬКУ-
ЛЮВАННЯ СОБІВАРТОСТІ ПРОДУКЦІЇ ІНКУБАЦІЇ 

 
З набуттям чинності з 1 січня 2007 року П(С)БО 30 

«Біологічні активи» відбулися певні зміни в обліку продукції 
сільськогосподарського виробництва. Ці нововведення не оми-
нули діяльність інкубаторно-птахівничих підприємств. П(С)БО 
30 «Біологічні активи» внесло в лексикон бух галера такі нові 
поняття, як «біологічні активи», «додаткові біологічні активи», 
«біологічні перетворення» [1]. 

Ознайомившись з системою обліку формування 
біологічних активів на інкубаторно-птахівничих підприємствах 
(далі - ІПП), та калькулювання собівартості продукції інкубації, 
внесено пропозиції щодо їх удосконалення, запропоновано 
вдосконалені форми первинних документів з обліку витрат та 
виходу продукції інкубації. Одним із необхідним елементом 
організації обліку виробництва є обґрунтоване встановлення 
об'єктів обліку витрат та об'єктів калькулювання з метою ство-
рення раціональної системи накопичення витрат виробництва і 
визначення оцінки сільськогосподарської продукції у 
внутрішньогосподарському (управлінському) обліку.  

Вивчення чинної системи організації обліку витрат показа-
ло, що в ІПП облік витрат на інкубацію яєць усіх видів птиці ве-
дуть на одному аналітичному рахунку "Інкубація яєць". Така по-
будова обліку не забезпечує достатньої деталізації інформації для 
ціноутворення, здійснення контролю й аналізу результатів гос-
подарювання, а також оперативного управління діяльністю 
підприємств. 

Важливе значення в організації обліку процесу формування 
біологічних активів в ІПП має економічно обґрунтована номенк-
латура статей витрат. Передбачена Методичними 
рекомендаціями з планування, обліку і калькулювання 
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собівартості продукції (робіт, послуг) сільськогосподарських 
підприємств номенклатура статей витрат для галузі тваринництва 
не враховує технологічних особливостей процесу інкубації, який 
є досить специфічним, і в зв'язку з цим потребує уточнення. З 
огляду на організаційно-технологічні аспекти діяльності ІПП, 
методичні рекомендації, науковий і практичний досвід ІПП 
різних типів, а також узагальнивши критерії віднесення окремих 
витрат до самостійних статей тут обґрунтовано доцільність ве-
дення обліку витрат в інкубаторних цехах за такою номенклату-
рою статей витрат: інкубаційні яйця; інші матеріальні витрати; 
витрати на оплату праці; відрахування на соціальні заходи; робо-
ти та послуги (в тому числі електроенергія); амортизація; витрати 
на ремонт необоротних активів; інші витрати; загальновиробничі 
витрати [3, C. 589]. 

В зв’язку з огляду на те, що в ІПП відсутній єдиний доку-
мент для фіксування фактів надання послуг з інкубації яєць на 
давальницьких засадах, запропоновано використовувати розроб-
лений Акт приймання-передачі яєць для інкубації на давальниць-
ких засадах. 

Калькулювання собівартості продукції інкубаційних цехів 
є завершальною стадією обліку процесу виробництва. У зв'язку із 
набуттям чинності П(С)БО 30 "Біологічні активи" методика 
калькулювання собівартості продукції інкубації, визначена Ме-
тодичними рекомендаціями з планування, обліку і калькулюван-
ня собівартості продукції (робіт, послуг) сільськогосподарських 
підприємств, не повністю враховує вимоги нормативно-правових 
документів і специфіку діяльності ІПП, яка полягає в одночасній 
інкубації яєць різних видів птиці та наданні послуг з інкубації 
яєць на давальницьких засадах. Тому відповідно до видів 
виробничої діяльності ІПП та специфіки формування в них 
біологічних активів підлягають уточненню об'єкти калькуляції та 
сама методика визначення собівартості продукції [2]. 

За рахунок цих чинників доведено, що об'єктом калькулю-
вання в інкубації поряд із добовим молодняком птиці є послуги з 
інкубації яєць, у тому числі прийнятих на давальницьких засадах. 
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Відповідно до вимог П(С)БО 30 "Біологічні активи" почи-
наючи з 1 січня 2007 р. одержані в процесі біологічних перетво-
рень додаткові біологічні активи і сільськогосподарська 
продукція при їх первісному визнанні оцінюють за справедливою 
вартістю, зменшеною на очікувані витрати на місці продажу. То-
му собівартість добового молодняку птиці розраховують лише у 
внутрішньогосподарському (управлінському) обліку [1]. 

З вимог, які висувають до інформації, що є основою для 
прийняття управлінських рішень, особливо важливими є 
достовірність та оперативність. Показник собівартості продукції 
або послуг, визначений у кінці року, має низку недоліків. 
Натомість поточна собівартість дає змогу не тільки точніше 
ув'язати витрати із отриманим результатом, встановити опти-
мальну ціну на продукцію, а й оперативно реалізувати стратегію, 
спрямовану на скорочення витрат виробництва. Результати про-
веденого дослідження свідчать, що умовами оперативного визна-
чення собівартості послуг з інкубації яєць на давальницьких за-
садах є своєчасне відображення в обліку виникнення й погашен-
ня заборгованості за спожиті послуги, відсутність галузі рослин-
ництва в ІПП, ліквідація сезонності інкубації яєць [4, С. 79-85]. 

Калькулювання собівартості послуг з інкубації яєць має 
важливе значення для оптимального ціноутворення відповідно до 
економічних законів розвитку виробництва, швидкого реагуван-
ня на потреби ринку, з чим постає необхідність перегляду 
періодичності калькуляційних робіт в ІПП. Визначення 
собівартості продукції інкубації протягом року можливе за умови 
своєчасного відображення в обліку виникнення й погашення 
заборгованості за спожиті послуги, відсутності рослинництва в 
ІПП і ліквідації сезонності інкубації яєць. 
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УПРАВЛІННЯ ВИТРАТАМИ ІННОВАЦІЙНОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ 
 

Управлінський облік відіграє основну роль в управлінні 
витратами на підприємстві. В системі даного обліку збирається 
інформація, на базі якої керівник підприємства приймає управ-
лінські рішення, в першу чергу, в області витрат і очікуваних 
економічних результатів діяльності підприємства. 

Однією з найважливіших умов досягнення ефективності 
цієї діяльності як найважливішого чинника зростання конкурен-
тоспроможності будь-якої фірми є відповідний сучасним умовам 
управлінський облік витрат на інноваційну діяльність. 

Впровадження управлінського обліку як основної системи 
обліку запасів, витрат і результатів інноваційної діяльності в 
обов'язковому порядку повинно бути засноване на внутрішніх і 
зовнішніх передумовах. 

Зовнішньою передумовою є законодавче забезпечення ор-
ганізаціям економічної свободи в рамках бухгалтерського обліку 
(наявність і використання розвинутої системи національних бух-
галтерських стандартів та плану рахунків бухгалтерського обліку 
з виділенням рахунків для управлінського обліку).  
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Серед нормативних актів, що регулюють планування та 
облік витрат є Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 
«Витрати» [1], а також спеціалізовані - Типове положення з пла-
нування, обліку і калькулювання собівартості науково-дослідних 
та дослідно-конструкторських робіт [2], що призначене для пла-
нування та обліку витрат на НДДКР для бюджетних установ та 
Методичні рекомендації визначення кошторисної вартості 
НДДКР для організацій (підприємств) різних форм власності та 
господарювання (крім бюджетних установ) [3]. 

Однак дані нормативні акти не дають змогу детально та 
правильно калькулювати витрати, що в подальшому унеможлив-
лює бухгалтерам самостійно здійснювати оцінку ОІВ в процесі 
інноваційної діяльності.  

На часі формування по наукових підгалузях типових мето-
дик планування обліку і калькулювання продукції інноваційної 
діяльності. Подібні методики (методичні рекомендації) необхідні 
і для організації обліку інноваційної діяльності недержавними 
підприємствами й установами [4].  

Крім того, розробка нових методик та методологій зумов-
лює доповнення рахунків доходів, витрат, фінансових результа-
тів відповідними субрахунками. Це у свою чергу передбачає змі-
ни фінансової та статистичної звітності. 

Серед внутрішніх передумов виділяють: організацію 
управлінського обліку, яку слід розглядати як пріоритетний вид 
вкладень. Тобто необхідно вкладати гроші в підготовку фахівців 
у певній галузі, розробку структури обліку, організацію докумен-
тообігу, виділення центрів відповідальності, тощо При цьому 
окупність зазначених витрат носить довгостроковий характер; 
проектування системи управлінського обліку, яке в більшості 
випадків передбачає виділення центрів відповідальності, адапта-
цію документообігу та форм внутрішньої звітності, налаштуван-
ня системи управлінського обліку на подання інформації, яка є 
основою прийняття рішень; облік зворотного зв'язку між корис-
тувачами інформації; необхідність розвитку комп'ютерних інфо-
рмаційних систем, що дозволяють істотно підвищити оператив-
ність і точність обробки інформації, що надасть додаткові аналі-
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тичні можливості. Тобто важливою внутрішньою передумовою є 
правильна організація обліку на підприємстві та облікова політи-
ка.  

Наказ про облікову обліку – це розпорядчий документ, 
який регламентує та організовує бухгалтерський облік на підпри-
ємстві. В цей же час він може бути вагомим інструментом управ-
лінського обліку, а саме в частині бюджетування. Зазвичай в на-
казі відображаються питання, що регулюють фінансовий облік та 
звітність. Однак існує необхідність включення питань і управлін-
ського обліку до наказу про облікову політику, а саме питань 
бюджетування.  

Бюджетування – є важливою частиною управлінського об-
ліку. В процесі бюджетування можна визначити не тільки обсяг 
необхідних матеріалів, обсяг майбутніх витрат, а й оптимальні 
строки купівлі матеріалів. Бюджетування – це частина управлін-
ського обліку й загальної технології управління. Систему бюдже-
тування почали впроваджувати з метою оптимізації процесу 
прийняття управлінських рішень [5].  

Головною статтею витрат – є витрати на матеріали (насін-
ня, добриво, паливо,засоби захисту рослин). На підприємствах 
при складанні звіту про витрати на виробництво та визначення 
собівартості є доцільним використання технологічної карти.  

Технологічна карта – внутрішній документ, в якому відо-
бражається розрахунок собівартості продукції та витрат на її ви-
робництво. За допомогою цього документу не тільки контролю-
ють витрати, а й складають плани на наступний рік на основі да-
них, які містяться в цьому документі.  

Технологічну карту доцільно використовувати і як елемент 
фінансового обліку, і як елемент управлінського обліку, на осно-
ві якого можна проводити економічний аналіз витрат та планува-
ти витрати майбутнього. Для того, щоб технологічна карта вра-
ховувалась при бухгалтерських розрахунках необхідно включити 
її в розділ Додатки. Також необхідно зазначити, що планування 
проводиться на основі даних технологічної карти.  

Отож, як бачимо питання управління витратами інновацій-
ної діяльності є досить важливим, тому перед бухгалтерським 
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обліком ставляться завдання щодо розробки належного інформа-
ційного забезпечення управління інноваційною діяльністю. 
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ОБЛІК ІНВЕСТИЦІЙ ЗА УМОВ ПРОЕКТНОГО 
МЕНЕДЖМЕНТУ 

 
У сучасних умовах застосування нових принципів еконо-

мічних відносин виникла необхідність перегляду функцій бухга-
лтерського обліку й можливостей інтегрованого використання з 
іншими функціями управління. Очевидним став факт необхідно-
сті зміни обліку й значно більшої його адаптації до потреб 
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управління порівняно з можливостями його статичної моделі ви-
користаної раніше, в якій вплив конкуренції на хід відтворення 
основних засобів і довгострокових біологічних активів врахову-
валися недостатньо. 

Закономірності відновлення основного фізичного та фінан-
сового капіталу обумовили зміну їхнього обліку й звітності. Така 
необхідність пов’язана із тим, що в умовах планової економіки й 
в умовах ринкової економіки діють різні принципи формування 
інвестиційних ресурсів, використовуються різні джерела віднов-
лення основних засобів. 

Ринкові відносини об'єктивно вимагають зміни функціона-
льної спрямованості бухгалтерського обліку інвестиційних про-
цесів. Вони переорієнтовують його з інструменту ретроспектив-
ного відображення інвестиційних процесів у інструмент інфор-
маційного забезпечення обґрунтованих інвестиційних рішень. 
Виходячи із цього, форми організації обліку, що використовува-
лися, як і його прийоми, повинні відповідати вимогам методоло-
гії обліку як складової методології економічної науки. 

Сучасний стан обліку інвестиційної діяльності підприємств 
АПК не задовольняє потреби менеджменту. Обумовлено це не-
дооцінкою потенціалу його функцій, невикористаними можливо-
стями функціональної й структурної інтеграції обліку з іншими 
функціями управління, а також недоліками організаційної роботи 
бухгалтерії. На основі раціональної побудови облікового процесу 
така робота забезпечує своєчасну і повну підготовку даних про 
інвестиційну діяльність, підвищує їхню ймовірність, створює 
можливості повнішої реалізації зовнішніх корисних функцій об-
ліку в процесах підготовки, прийняття інвестиційних рішень, ко-
нтролю та оцінки виконання. 

Пошук внутрішніх і зовнішніх джерел фінансування інвес-
тиційної діяльності є одним із пріоритетних завдань, котрі вирі-
шують більшість сільськогосподарських підприємств. Успішне 
вирішення якого неможливе без створення дієвої системи облі-
ково-аналітичного забезпечення інвестиційних програм підпри-
ємств АПК. В основі таких систем використовуються бухгалтер-
ська інформація й професіоналізм працівників, які володіють 
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прогресивними, автоматизованими технологіями обробки еконо-
мічної інформації. У цих умовах, з метою підвищення ефектив-
ності управління й поліпшення якості бухгалтерського обліку - 
можна рекомендувати для використання і впровадження інфор-
маційних технологій на основі використання програмного забез-
печення для професійного управління проектами [1]. 

У цей час на ринку країн СНД і Балтії представлений до-
сить великий перелік програмного забезпечення для управління 
проектами, але найбільш відомі й поширені тільки три з них. Це 
Project Planner Primavera (Oracle), Microsoft Project і Spider 
Project. Причому, кожна з перерахованих систем управління про-
ектами оптимальна при вирішенні різноманітних завдань. Це по-
яснюється тим, що якщо при наборі функцій їх можна назвати 
приблизно однаковими, то за можливостями, вони істотно відріз-
няються одна від другої. Усі ці продукти позиціонують себе, як 
корпоративні системи управління проектами, але під корпорати-
вністю в кожній системі маються на увазі різні речі. Насправді, 
MSP і Spider Project дотепер залишаються інструментами одно-
користувальницького управління.  

Щодо Project Planner Primavera (Oracle), дане програмне 
забезпечення – це інструмент побудови єдиної корпоративної (у 
повному змісті цього слова) системи управління проектами, що 
особливо корисне для великих багатопрофільних компаній, так 
як дає можливість користувачеві представити кожний з видів ді-
яльності компанії як окремий проект або програму, що склада-
ється із низки проектів. 

Інформаційною базою даних можуть бути будь-які бази 
програмного забезпечення, які нині діють. Використання про-
грамного забезпечення Project Planner Primavera (Oracle), з одно-
го боку надасть можливість створення ефективної й прозорої си-
стеми обліку в компанії в цілому, а з іншого боку - внаслідок 
оперативного управління інформаційними потоками усередині 
компанії – дозволить підвищити ефективність прийняття управ-
лінських рішень і менеджменту в цілому.  

Корпоративне управління проектами - це методологія ор-
ганізації, планування, управління, координації людських і мате-
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ріальних ресурсів усієї сукупності проектів організації, спрямо-
вана на ефективне досягнення цілей проектів шляхом застосу-
вання системи сучасних методів, техніки й технологій управлін-
ня для досягнення передбачених у проекті результатів за складом 
і обсягом робіт, вартістю, часом і якістю [2]. 

При використанні методології управління проектами в роз-
витку бізнесу слід мати на увазі: якщо проект інвестицій містить 
кілька видів робіт, то всі вони мають бути враховані на одному 
субрахунку в розрізі видів витрат, що забезпечить додаткові мо-
жливості їхнього аналізу, обліку відхилень від кошторисів і оцін-
ки фінансових результатів від капіталовкладень у конкретні про-
екти. Критеріями додаткового аналітичного розподілу витрат ка-
пітального характеру в рамках управлінського обліку, на наш 
погляд, можуть слугувати: 

а) ознаки аналітичності. Чинні проекти, коли в аналітичних 
розрахункових формах облік здійснюється в розрізі проектів за-
ходів розвитку тих або інших сфер діяльності, аналітичність ін-
формації покращується. У цьому випадку менеджменту не потрі-
бно додаткових зусиль, щоб зіставити витрати на проект із отри-
маними від нього доходами й оцінити ефективність у силу реалі-
зації стратегії; 

б) регламентування безпосередньої організації обліку. Ета-
пи робіт визначають, коли бухгалтерський облік довгострокових 
вкладень організується, виходячи з їх певних попередніх етапів. 
Доцільність такої організації планування й обліку обумовлена 
тим, що для підприємства з фінансової точки зору не однаково, 
коли, у який саме період здійснені капітальні витрати, чи мають 
вони одноразовий характер або будуть здійснюватися протягом 
тривалого проміжку часу. 

Якщо йдеться про поетапне інвестування, то для аналізу 
необхідно зробити більш складні розрахунки, щоб оцінити реа-
льну ефективність інвестицій з урахуванням фактора часу, і об-
лік, як підсистема менеджменту, повинен надати відразу готові, 
згруповані дані [3]. 

Варіант організації аналітичного обліку відповідно до за-
пропонованого угруповання можливий уже сьогодні й не вимагає 
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зміни існуючого плану рахунків і механізму обліку. Усі операції 
при цьому здійснюються аналогічно, тільки капітальні витрати 
різних проектів довгострокових інвестицій не «змішуються» в 
одному документі, а диференціюються й збираються в розрізі 
окремих проектів (при цьому можна ввести кодування проектів). 

Такий варіант обліку витрат у рамках управлінського облі-
ку приймається, якщо стратегічні заходи містять тільки витрати 
капітального характеру. У більшості випадків, реалізація страте-
гії вимагає обліку та попереднього планування витрат на проек-
тування й наступне обслуговування в розрізі конкретних проек-
тів і сегментів ринку. 

Найбільш складним для сучасного українського проект-
менеджменту є не автоматизація процесу управління (це - лише 
функція здатності замовника оплатити сучасні технічні й про-
грамні засоби), а нестача інформації, що утворилася в інвести-
ційній сфері в результаті розпаду старої системи технічного нор-
мування й практичної неможливості, через відсутність системи, 
створення нової, котра відповідала б сучасним умовам інформа-
ційної системи підтримки інформаційної діяльності. У цих умо-
вах надто важливо організувати процес накопичення досвіду на 
основі використання інформаційних технологій. 

Отже процес управління проектами повинен бути належним 
чином інформатизований, підтримуватися сучасними технологія-
ми для чого необхідно створити й підтримувати в належному стані 
бази й банки даних по фазах і етапах життєвого шляху проектів, 
що забезпечує облік та впровадити сучасні автоматизовані систе-
ми планування й контролю, а також засоби обробки й передачі 
даних. Найбільш ефективним інструментом є програмне забезпе-
чення Primavera, (Oracle) для корпоративного управління проекта-
ми 
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Сучасний розвиток облікової думки нерозривно пов'язаний 

із систематизацією та автоматизацією облікового процесу. Кла-
сифікація витрат є проміжною ланкою, що об’єднує ці процеси. 
Класифікація витрат та категорії якими вона керується – не-
від’ємна складова повноцінного розуміння обліку витрат. 

Наукова  класифікація – спосіб пізнання системи об'єктів за 
класами відповідно до визначених ознак, за допомогою яких 
здійснюється пізнання ступені подібності та відмінності об’єктів. 
Інколи вживають термін категоризація у значенні "розподілення 
об'єктів на категорії". Категорія – відображає універсальні влас-
тивості і відношення об'єктивної дійсності, загальні закономірно-
сті розвитку всіх матеріальних, природних і духовних явищ [3]. 

Щоб класифікувати об’єкти будь-якої природи, необхідно 
визначити набір класифікаційних ознак, що визначають підставу 
розподілу об’єктів. 

Будь – яка класифікація інформації має відповідати таким 
основним вимогам: 

• забезпечення повноти охоплення об’єктів множини, що 
вивчаються; 

• не перетинання груп об’єктів, що виділяються; 
• можливість включення нових груп об’єктів; 
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• лаконічність, чіткість і зрозумілість класифікаційних 
ознак; 

• незмінність прийнятої класифікаційної ознаки на всіх 
рівнях класифікації. 

До основних систем класифікації економічної інформації 
належать: ієрархічна, фасетна, змішана і дескрипторна.  

Ієрархічна система класифікації — це система, у якій поділ 
множини об’єктів на підмножини виконується послідовно згідно 
із заданими ознаками. Первинна множина об’єктів спочатку по-
діляється на підмножини, утворені за однією ознакою, котра мо-
же набувати різних значень. Далі кожна здобута підмножина по-
діляється на групи за значеннями наступної ознаки. Ці групи у 
свою чергу поділяються на підгрупи за наступними ознаками і т. 
д. Між виділеними групами об’єктів встановлюється певна ієрар-
хія. При цьому кожна підмножина належить лише одній вищій 
множині. Ієрархічна система класифікації характеризується гли-
биною, тобто кількістю ступенів поділу первинної множини, або, 
що те саме, кількістю заданих ознак класифікації. Ієрархічній 
системі класифікації притаманні простота, наочність, логічність 
побудови, добра пристосованість до ручного оброблення. Вадами 
такої системи є жорсткість структури через фіксованість ознак і 
порядку їх розміщення, складність включення нових ознак, необ-
хідність великого резерву місткості. 

Фасетна класифікація полягає в паралельному поділі мно-
жини об’єктів на незалежні підмножини. 

Переваги фасетної системи класифікації полягають у гнуч-
кості її структури, можливості включення нових фасет і виклю-
чення старих. 

До вад такої системи можна віднести нетрадиційність і 
складність її використання в разі ручного оброблення даних і не-
достатньо повне використання місткості з огляду на те, що багато 
можливих комбінацій фасет не мають практичного застосування. 
Зміна системи класифікації передбачає використання обох згада-
них систем. 

В ієрархічній системі класифікації на будь-якому рівні пі-
дмножини елементи не повинні перетинатися. Сума елементів 
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усіх множин кожного рівня дорівнює кількості елементів пер-
винної (початкової) множини. Для фасетної класифікації це не є 
обов’язковим, сума елементів підмножини може бути більшою за 
кількість елементів початкової множини [2]. 

У комбінаційних класифікаціях систематизатор має змогу 
самостійно створювати певні ділення завдяки винесенню в окре-
му групу понять, що характеризують типові ознаки документів. 
Більшість сучасних документальних класифікацій є комбінацій-
ними. Вони компактніші за перелічувальні, дають широкі мож-
ливості для багатоаспектного відображення документів, забезпе-
чують потрібну глибину індексації [1]. 

Дескрипторна система класифікації. Для організації пошу-
ку інформації, для ведення тезаурусів (словників) ефективно ви-
користовується дескрипторна (описова) система класифікації, 
мова якої наближається до природної мови опису інформаційних 
об'єктів. Особливо широко вона використовується в бібліотечній 
системі пошуку. 

Суть дескрипторного методу класифікації полягає в насту-
пному: відбирається сукупність ключових слів або словосполу-
чень, що описують певну предметну область або сукупність од-
норідних об'єктів. Причому серед ключових слів можуть знахо-
дитися синоніми; вибрані ключові слова та словосполучення під-
даються нормалізації, тобто із сукупності синонімів вибирається 
один або декілька найбільш вживаних [4]. 

Проаналізувавши 100 вітчизняних і зарубіжних джерел на-
ми досліджено, що в працях вітчизняних вчених велику увагу 
приділяють класифікації по відношенню до обсягів виробництва. 
Її частка складає 86 %. Далі йде класифікація по відношенню 
включення до собівартості – 81 % згадувань. 68 % складають 
згадування  по відношенню до виробничого процесу і 63 % скла-
дає класифікація згідно елементів витрат. 

Найбільш згадуваною ознакою в працях зарубіжних авто-
рів є класифікація по відношенню до обсягів виробництва і вона 
складає 81 % від усіх згадувань. Далі йде класифікація включен-
ня до собівартості з показником в 52 %. За функціональною 
ознакою згадується в 52 % праць зарубіжних авторів. Далі з ре-
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зультатом в 50 % розглянутих джерел займає класифікаційна 
ознака за контрольованістю. 

Отже, вірне розуміння сутності класифікації, правильний 
розподіл витрат між класифікаційними ознаками, необхідні 
умови для ефективного функціонування підприємства. В наш час 
велику роль відіграє прийняття правильного рішення. Тому 
найбільш поширенішою класифікацією по відношенню до обся-
гів виробництв і розподіл витрат на постійні і змінні. 
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Режим доступу: http://uk.wikipedia.org/wiki/Класифікація. 

4. Класификация и кодирование информации [Електронний ре-
сурс] / підручник. – Режим доступу: http://phys.bspu.Unibel.by/ 
static/lib/inf/posob/stu_m/glaves /glava2/gl_2_2.htm. 
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СИНТЕТИЧНИЙ ТА АНАЛІТИЧНИЙ ОБЛІК ОПЛАТИ 

ПРАЦІ В СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ 
ПІДПРИЄМСТВАХ 

 
Синтетичний і аналітичний облік оплати праці аграрних 

підприємств за журнально-ордерною формою здійснюється за 
спеціалізованими формами регістрів журнально-ордерної форми 
обліку та Методичними рекомендаціями щодо застосування регі-
стрів журнально-ордерної форми обліку для сільськогосподарсь-
ких підприємств, що затверджені Міністерством аграрної політи-
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ки України у 2009 році з метою забезпечення єдиних методологі-
чних принципів ведення бухгалтерського обліку в аграрних підп-
риємствах (1). За пострадянський період це вже треті методичні 
рекомендації з організації та ведення бухгалтерського обліку за 
журнально-ордерною формою на аграрних підприємствах. Знач-
не місце в рекомендаціях займає облік розрахунків за виплатами 
працівникам та відрахувань на соціальні заходи.  

Розрахунки з оплати праці у сільськогосподарських підп-
риємствах ведуться на синтетичному рахунку 66 "Розрахунки за 
виплатами працівникам" в розрізі субрахунків: 661 "Розрахунки 
за заробітною платою"; 662 "Розрахунки з депонентами"; 663 
"Розрахунки за іншими виплатами".  

Нарахування оплати праці робиться на підставі перевіре-
них і затверджених первинних документів згідно до діючих по-
ложень й накопичуються показники в зведених регістрах, що 
призначені для об'єднання первинних документів й отримання 
узагальнених показників за галузями основного виробництва, 
видами допоміжних та обслуговуючих виробництв та за економі-
чним змістом витрат виробництва - статтями виробничих витрат 
(2). Групування даних про нараховану заробітну плату за кожним 
працівником відбувається в типових реєстрах і документах: На-
ряд на відрядну роботу, Табель обліку робочого часу, Накопичу-
вальна відомість обліку вантажного автотранспорту, Накопичу-
вальна відомість обліку використання машино-тракторного пар-
ку.  

Аналітичний облік розрахунків з оплати праці ведеться в 
Розрахунково-платіжних відомостях (форма № П-6) або в Книзі 
обліку розрахунків з оплати праці. Розрахунково-платіжну відо-
мість відкривають на місяць на кожну бригаду, ферму та інші 
виробничі підрозділи. Ці відомості зберігають у спеціальних па-
пках окремо від первинних та інших документів. Наприкінці ро-
ку їх підшивають у папки і передають на зберігання до архіву. В 
Книзі обліку розрахунків з оплати праці на кожного працівника 
відводять один рядок, в якому протягом року у певних графах 
записують за кожний місяць дані про нарахування оплати праці, 
видачу і утримань з неї. Для видачі з каси сум, яка належать пра-
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цюючим, на підставі записів у книзі складається Розрахунково-
платіжна відомість (зведена) (форма № П-7).  

На основі первинних документів з обліку праці, накопичу-
вальних відомостей, Журналу обліку робіт і витрат в ремонтній 
майстерні, Журналу обліку робіт і затрат кожного місяця скла-
дають Зведену відомість нарахування та розподілу оплати праці 
та відрахувань від неї за об'єктами обліку витрат (№ 5.1 с.-г.). В 
цій відомості зазначається кількість відпрацьованих людино-
годин, сума нарахованої оплати праці та відрахування від неї згі-
дно з діючим законодавством (на соціальні заходи, на забезпе-
чення майбутніх витрат і платежів) за об'єктами обліку, виробни-
чими підрозділами і загалом по підприємству. Зведену відомість 
(форму № 5.1 с.-г.) використовують для обліку фонду оплати 
праці по підприємству та виробничих підрозділів, а також при 
складанні статистичної звітності (форма № 1-ПВ "Звіт з праці"). 
Навпроти кожної суми нарахованої оплати праці вказується ко-
респондуючий рахунок. Дана відомість виступає підставою для 
записів у звіти (№ 5.5 с.-г., 5.6 с.-г., 5.7 с.-г., 5.8 с.-г., 5.9 с.-г.) і 
Відомість № 5.4 с.-г. аналітичного обліку по рахунку 65 "Розра-
хунки за страхуванням".  

Нарахування оплати відпусток проводиться підприємства-
ми користуючись резервом оплати відпусток, створеного для рі-
вномірного розподілу витрат на оплату відпустки за звітний пе-
ріод. Резерв створюється шляхом щомісячного його нарахування 
за нормативом від фактичних витрат на оплату праці. У бухгал-
терському обліку нарахування резерву оплати відпусток відо-
бражається оборотом по кредиту субрахунку 471 "Забезпечення 
виплат відпусток" у кореспонденції з дебетом відповідних рахун-
ків витрат, на які віднесена нарахована заробітна плата. Для об-
ліку операцій по рахунку 471 "Забезпечення виплат відпусток", 
використовується Журнал-ордер № 7 с.-г. і Відомість № 7.3 с.-г. 
аналітичних даних по рахунку 47 "Забезпечення майбутніх ви-
трат і платежів". Кредитові обороти по кредиту рахунку 47 із 
Журналу-ордеру № 7 с.-г. переносять до Головної книги.  

Зведений облік і контроль за використанням фонду оплати 
праці і складання встановленої звітності здійснюється за допомо-
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гою Зведеної відомості за розрахунками з робітниками і службо-
вцями (№ 5.3 с.-г.). Її складають за підсумковими даними розра-
хунково-платіжних відомостей (форма № П-6) або Книги обліку 
розрахунків з оплати праці. Підсумкову суму нарахованої оплати 
праці по Зведеній відомості № 5.3 с.-г. за розрахунками з робіт-
никами та службовцями звіряється з показниками Журналу-
ордера № 5 Б с.-г. Суми виплат і утримань з оплати праці звіря-
ють з Журналами-ордерами №№ 1 с.-г., 3 А с.-г., 3 Б с.-г., 3 Г с.-г. 

Обліку розрахунків по субрахунку 662 "Розрахунки з депо-
нентами" ведеться в "Книзі обліку розрахунків з депонентами" 
(форма № 5.2 с.-г.). Записи в книгу роблять на підставі складених 
касиром реєстрів невиданої заробітної плати у відповідному звіт-
ному періоді з посиланням на номер Розрахунково-платіжної ві-
домості (зведеної) (форма № П-7). Облік розрахунків за виплата-
ми, які не належать до фонду оплати праці, тобто допомога по 
частковому безробіттю, допомога по тимчасовій непрацездатнос-
ті ведетьсяна субрахунку 663 "Розрахунки за іншими виплатами". 
Облік операцій по рахунках 65 "Розрахунки за страхуванням" 
субрахунки 651 " За розрахунками із загальнообов'язкового дер-
жавного соціального страхування", 652 "За соціальним страху-
ванням", 66 "Розрахунки за виплатами працівникам" ведеться в 
Журналі-ордері № 5 Б с.-г., Зведеній відомості № 5.1 с.-г. нара-
хування та розподілу оплати праці та відрахувань від неї за об'єк-
тами обліку витрат і Відомості № 5.4 с.-г. аналітичного обліку по 
рахунку 65 "Розрахунки за страхуванням" субрахунках: 651 "За 
розрахунками із загальнообов'язкового державного соціального 
страхування"; 652 "За соціальним страхуванням". Кредитові обо-
роти по кредиту рахунків 65 (субрахунки 651, 652), 66 із Журна-
лу-ордеру 5 Б с.-г. переносяться до Головної книги.  

 
Список використаних джерел 
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 409

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://zakon.nau.ua/doc/?uid=1021.6157.0. 

2. Методичні рекомендації щодо застосування регістрів журна-
льно-ордерної форми обліку для сільськогосподарських підп-
риємств [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://zakon.nau.ua/doc/?uid=1021.6157.0. 

3. Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського 
обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій 
підприємств і організацій, затверджена наказом Міністерства 
фінансів України від 30.11.1999 р. № 291 [Електронний ре-
сурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/ 
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ОБЛІКОВА ПОЛІТИКА В СИСТЕМІ ВНУТРІШНЬО-
ГОСПОДАРСЬКОГО (УПРАВЛІНСЬКОГО) ОБЛІКУ 

 
Особливої актуальності і складності сьогодні набуває про-

блема посилення орієнтації обліку на управління, що в першу 
чергу стосується організації впровадження та забезпечення на 
підприємствах належного застосування внутрішньогосподарсь-
кого (управлінського) обліку.  

Облікова політика внутрішньогосподарського обліку є вну-
трішньою справою самого суб’єкта господарювання, оскільки він 
служить лише інтересам управлінської ланки та не є 
обов’язковим для підприємств з погляду законодавчого регулю-
вання, рішення щодо доцільності його ведення приймається кері-
вником підприємства. При цьому, управлінський облік в практи-
ці вітчизняних підприємств повинен функціонувати як система 
елементів обліку і управління. 

Формування облікової політики в системі управлінського 
обліку передбачає сукупність принципів і елементів побудови 
облікового апарату з метою своєчасного отримання достовірної 
інформації про виробничу, фінансову та інвестиційну діяльність 
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підприємства, здійснення аналізу і контролю за господарськими 
процесами, планування та прийняття управлінських рішень. 

При переході України на національні стандарти бухгалтер-
ського обліку на підприємствах стало можливим самостійно ви-
значати форму та організацію внутрішньогосподарського (управ-
лінського) обліку. 

У практичній діяльності підприємств облікова політика 
управлінського обліку повинна враховувати загальні напрямки 
розвитку підприємства та дійсний стан кожного з видів обліку, 
аналізу, планування і контролю. При цьому необхідним є розроб-
ка плану організації управлінського обліку, який характеризує 
системний підхід до його впровадження і передбачає такі кроки: 

1) виділення структурних підрозділів та сегментів; 
2) вибір форми обліку та способів обробки і представлення 

інформації; 
3)  документування операцій та документообіг; 
4) виокремлення рахунків управлінського обліку; 
5) уточнення класифікації витрат і методів калькулювання; 
6) обґрунтування найбільш вагомих показників аналізу ви-

трат, видів планування та контролю; 
7) формування ефективної системи внутрішньої управлін-

ської звітності; 
8) розподіл обов’язків між виконавцями облікових робіт на 

всіх рівнях управління. 
Для внутрішньої регламентації управлінського обліку з бо-

ку підприємства, основні моменти щодо його ведення не повинні 
відображатись в Наказі про облікову політику підприємства, 
який є доступним для зовнішніх користувачів, а розкриватися у 
внутрішньому Положенні про організацію управлінського облі-
ку, адже така інформація є конфіденційною для кожного підпри-
ємства. Зазначене положення повинне включати усі моменти, що 
стосуються такого обліку на підприємстві (облік, контроль, ана-
ліз, бюджетування, нормування, відповідальність тощо), розроб-
лятися безпосередньо керівником відділу управлінського обліку 
та затверджуватися головним бухгалтером і керівником підпри-
ємства. У Наказі про бухгалтерський облік і облікову політику 
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підприємства можна окреслити лише загальні положення веден-
ня управлінського обліку. 

Облікова політика повинна передбачати системну послідо-
вність усіх етапів організації управлінського обліку та взає-
мозв’язок елементів обліку й управління за ними, зокрема на ме-
тодичному, технічному та організаційному етапах, дотримання 
яких призведе до раціонального його функціонування та підви-
щення своєчасності прийняття управлінських рішень. 

При цьому необхідно забезпечити розподіл загальних за-
вдань управління підприємства між всіма його рівнями таким 
чином, щоб керівник кожного з них відповідав за свою ділянку та 
за вирішення визначених йому завдань.  

На сьогоднішній день в структурі вітчизняних підприємств 
переважно відсутня служба, яка займається управлінським облі-
ком, аналізом, бюджетуванням і контролем виробничих показни-
ків та складанням внутрішньої звітності. Цим частково займа-
ються, як правило, планово-економічний відділ, бухгалтерія, і 
тому втрачається оперативність даних управлінського обліку. На 
багатьох підприємствах взагалі відсутні такі його складові, як 
аналіз, планування (прогнозування) і контроль. 

Тому, з метою забезпечення більшої ефективності управ-
лінської інформації на підприємствах необхідно виділити в скла-
ді бухгалтерської служби спеціалізовану службу – відділ управ-
лінського обліку, що дозволить надати останньому більших мож-
ливостей у реалізації його функцій. При цьому організаційна 
структура бухгалтерського апарату відповідатиме комбінованому 
типу, що передбачає усунення дублювання операцій та дозволяє 
самостійно розпоряджатися відповідним спеціалістам в межах 
своєї компетенції. 

Ця служба буде займатись обліком, аналізом, контролем, 
бюджетуванням, прогнозуванням витрат, доходів і інших 
об’єктів управлінського обліку та складанням на їх основі відпо-
відної внутрішньогосподарської звітності на чолі з її керівником 
та спеціальними бухгалтерами. 

Діючий в Україні План рахунків підприємств і організацій 
не забезпечує конфіденційність інформації, оскільки він перед-
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бачає самостійне використання лише рахунків 8-го класу “Витра-
ти за елементами” та аналітичних рахунків. Сьогодні для деталь-
нішого обліку витрат підприємства використовують 9-й клас ра-
хунків з відповідними синтетичними та аналітичними рахунками. 
При цьому, вони можуть використовувати і рахунки 8-го класу, 
на які спочатку відносяться витрати, а потім списуються на раху-
нки класу 9 і на рахунок 23 “Виробництво”. 

В обліковій політиці управлінського обліку доцільно в ме-
жах єдиного плану рахунків виділяти рахунки фінансового й 
управлінського обліку. При цьому до рахунків останнього слід 
відносити: окремі (витратні) рахунки першого, другого, четвер-
того та шостого класів; часткові рахунки сьомого класу; рахунки 
восьмого класу (для групування витрат за елементами); рахунки 
дев’ятого класу. На рахунках активів, зобов’язань, доходів і ви-
трат доцільно окремо відображати інформацію для потреб фінан-
сового й управлінського обліку. Доходи і фінансові результати в 
управлінському обліку повинні бути згруповані за центрами від-
повідальності (сегментами), видами продукції, покупцями, спо-
живачами тощо.  

Особливе місце в управлінському обліку займає внутріш-
ньогосподарська звітність, яка виступає важливим елементом 
при прийнятті управлінських рішень і є індивідуальною для кож-
ного підприємства. Адміністративний персонал самостійно вста-
новлює склад, терміни і періодичність її подання.  

В обліковій політиці управлінського обліку слід розкрити 
методику складання і подання внутрішньої звітності. Внутрішня 
звітність формується відповідно до характеру діяльності підпри-
ємства, цілей і завдань управління в цілому та його рівнів. Тому 
форма її повинна максимально розкривати зміст представлених 
показників. Вимоги до змісту висувають безпосередньо її корис-
тувачі. При цьому, в додатках до облікової політики доцільно 
подати шаблони форм звітності для різних рівнів управління 
(центрів відповідальності),  господарських сегментів, видів про-
дукції, використання яких сприятиме належному інформаційно-
му забезпеченню системи менеджменту та прийняттю своєчас-
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них управлінських рішень. Разом з тим, необхідно уточнити види 
звітності, період її складання та подання. 

Таким чином, успішність і стабільність виробничої та фі-
нансової діяльності підприємства залежить від врегульованої си-
стеми управлінського обліку, яка досягається за умов раціональ-
ної її організації. 
 
УДК 457.47 

В.Ю. ФАБІЯНСЬКА, к.е.н., ст. викладач, 
Вінницький національний аграрний університет 

 
ВИЗНАЧЕННЯ СУТНОСТІ МЕТОДУ ОБЛІКУ ВИТРАТ ТА 

МЕТОДУ КАЛЬКУЛЮВАННЯ ЯК КАТЕГОРІЙ 
УПРАВЛІНСЬКОГО ОБЛІКУ 

 
Залежно від особливостей діяльності: виду й організації 

виробництва; технологічного процесу, який застосовується; ор-
ганізаційної структури підприємства; потреби управління витра-
тами, підприємство обирає метод обліку витрат виробництва. 

Метод внутрішньогосподарського обліку витрат виробниц-
тва, який є сукупністю способів документування і відображення 
виробничих витрат, що забезпечують визначення фактичної собі-
вартості продукції, а також віднесення витрат на одиницю про-
дукції, підприємство обирає самостійно, про що має бути зазна-
чено в наказі про облікову політику підприємства. 

Колектив авторів на чолі з Ф.Ф. Бутинцем вказує, що різ-
номанітність прийомів обліку і калькулювання собівартості про-
дукції визначається низкою факторів, які можна звести в дві гру-
пи: галузеві особливості та організаційні передумови [4, 
с. 388-389]. 

Галузеві особливості обліку витрат виробництва залежать 
від номенклатури виготовленої продукції, виконаних робіт і на-
даних послуг, характеру виробництва і технології, яка застосову-
ється. Наведені фактори змінюються залежно від конкретних 
умов та впливають на організацію обліку, вибір об’єктів витрат 
та об’єктів калькулювання. 
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До організаційних передумов належать: рівень розвитку 
виробничого обліку і діяльності структурних підрозділів підпри-
ємства; прийнятий спосіб оперативного контролю за собівартіс-
тю; ступінь забезпеченості адміністрації, власників, засновників 
та акціонерів інформацією для прийняття рішень. 

Проведені дослідження дають змогу стверджувати, що бі-
льшість науковців не відокремлюють поняття методи обліку та 
методи калькулювання, а розглядають їх як цілісну систему, при 
цьому деякі з них ще виділяють способи калькулювання, як тех-
нічні процедури розрахунку собівартості (табл. 1). 

Таблиця 1 
Погляди вчених щодо поняття «методи обліку витрат» 

та «методи калькулювання» 
Поняття «методи обліку витрат» та «методи калькулювання» -  

тотожні поняття 
1. Метод обліку витрат та калькулювання - сукупність способів ана-

літичного обліку витрат на виробництво за калькуляційними об’єктами 
і прийомами розрахунку калькуляційних одиниць [3, с. 457,458] 

2. Метод внутрішньогосподарського обліку витрат виробництва - 
сукупність способів аналітичного документування та відображення ви-
робничих витрат за калькуляційними об’єктами і прийоми обчислення 
калькуляційних одиниць [13, с. 32] 

3. Метод калькуляційного обліку собівартості продукції розгляда-
ється як сукупність прийомів ведення обліку й контролю витрат вироб-
ництва в розрізі калькуляційних статей витрат, які забезпечують засто-
сування різних способів калькулювання фактичної собівартості проду-
кції [5, с. 26] 

4. В. Швець вважає, що методом калькулювання є сукупність при-
йомів аналітичного обліку витрат на виробництво й розрахункових 
процедур визначення собівартості продукту [12, с. 170] 

5. І. Білоусова та М. Чумаченко, роблячи короткий огляд методів 
обліку і калькулювання собівартості продукції, дійшли висновку, що 
останні все частіше називають методами калькулювання (костинг) [2, с. 
7] 

6. С. Голов розглядає калькулювання як певні системи калькулю-
вання собівартості продукції на основі обліку витрат за об’єктами [6, с. 
291] 

7. Метод калькулювання являє собою сукупність способів аналітич-
ного обліку витрат на виробництво за калькуляційними об’єктами і 
прийомами визначення собівартості калькуляційних одиниць [10, с. 
223] 
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Продовження таблиці 1 
Поняття «методи обліку витрат» та «методи калькулювання» -  

різні поняття 
1. Під методом обліку витрат на виробництво слід розуміти сукуп-

ність способів побудови аналітичних позицій (аналітичних рахунків) з 
формування витрат з метою обґрунтованого калькулювання собівартос-
ті продукції (робіт, послуг) і управління ними. Метод калькулювання – 
це спосіб групування витрат за об’єктами калькулювання та прийоми 
калькуляції як технічний засіб розрахунку собівартості продукції [7, 
с.21] 

2. М. Чумаченко в своїх ранніх наукових працях (1965 р.) визна-
чення «метод обліку виробничих витрат і калькулювання собівартості 
продукції» прокритикував і запропонував класифікацію «методів обліку 
виробничих витрат» і «способів калькулювання собівартості продукції» 
[11, с. 16] 

3. І. Басманов підтримав підхід, викладений М. Чумаченком щодо 
класифікації методів обліку і калькулювання собівартості продукції: 
«На сучасному етапі необхідні розгорнуті теоретичні дослідження цієї 
проблеми…Впритул до вирішення досліджуваного питання підійшов 
М. Чумаченко [1, с. 62] 

4. Методи обліку витрат і методи калькулювання – це дві стадії 
одного процесу, між ними є єдність, але не тотожність. О.Олійник вва-
жає, що є сенс говорити не про вибір якого-небудь одного методу облі-
ку витрат, а про створення на кожному підприємстві системи обліку 
витрат [9, с. 9]. 

 
Дослідження літературних джерел щодо поняття методу 

обліку витрат та калькулювання собівартості продукції дозволи-
ли нам виділити два напрями: 

1) учені, які розуміють метод обліку і калькулювання як 
одне ціле, тобто ототожнюють їх (таких учених більшість); 

2) учені, які вважають, що це два зовсім різних поняття. 
Проаналізувавши дані таблиці, видно, що науковці першо-

го напряму методи обліку витрат і калькулювання собівартості 
визначають як «сукупність способів аналітичного обліку витрат 
на виробництво» та «прийоми визначення собівартості продук-
ції», «прийоми розрахунку калькуляційних одиниць», тобто ото-
тожнюються ці два поняття в єдине.  

Учені другого напряму вчених, навпаки, розділяють ці по-
няття у два різних. Зокрема, пропозиція М. Чумаченка щодо кла-
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сифікації «методів обліку виробничих витрат» і «способів каль-
кулювання собівартості продукції» використана у підручнику з 
управлінського обліку Л. Нападовської [8]. При цьому О. Олій-
ник вважає, що між поняттями «метод обліку витрат» та «метод 
калькулювання» є єдність, але не тотожність, оскільки це дві ста-
дії одного процесу. 

Дійсно, облік витрат виробництва і калькулювання – це 
єдиний процес, і такі стадії цього процесу нерозривно пов’язані 
між собою, оскільки метою виробничого обліку є калькулюван-
ня.  

Отже, провівши дослідження поглядів науковців щодо 
співвідношення понять «методи обліку витрат» та «методи каль-
кулювання», ми дійшли висновку, що методи обліку витрат – це 
способи групування та накопичення витрат за об’єктами витрат, 
а методи калькулювання – це способи групування витрат за 
об’єктами калькуляції та технічні прийоми розрахунку собівар-
тості одиниці продукції. 
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МІСЦЕ ОБЛІКУ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ 

БЮДЖЕТНИМИ УСТАНОВАМИ 
 

Переорієнтація бухгалтерського обліку в бюджетних уста-
новах на нові вимоги, вектор на виконання яких задано нормати-
вними змінами останніх років, спрямована на удосконалення ор-
ганізаційного та методологічного забезпечення майбутнього фу-
нкціонування цієї системи. Однак ці зміни носять прикладний 
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характер та не ставлять собі за мету вирішення теоретичних про-
блем, однією з яких нам вбачається необхідність переосмислення 
уявлень про місце обліку та бухгалтерів як його носіїв у загаль-
ній системі управління бюджетними установами. 

Визначити теперішнє місце обліку в системі управління 
бюджетними установами та окреслити орієнтир на підвищення 
його ролі в цій системі, не дослідивши структуру такої системи, 
неможливо. Тому не зайвим буде нагадати, що ж собою являє 
система управління бюджетними установами.  

Ця система представляє собою складний багаторівневий 
механізм, складовими якого є підсистеми стратегічного, адмініс-
тративного, соціального, фінансового управління, а також підси-
стема управління персоналом. В свою чергу, кожна з таких під-
систем формується з елементів управління, які мають своє приз-
начення та місце в ієрархії управління.  

Одним з таких елементів є бухгалтерський облік виконання 
кошторису, який в сучасному теоретичному розумінні є складо-
вою підсистеми фінансового управління. Поряд з обліком, до 
елементів підсистеми фінансового управління також відносять: 
планування доходів і видатків бюджетної установи, мобілізацію 
та розподіл фінансових ресурсів бюджетної установи, внутрішній 
контроль фінансово-господарської діяльності установи, фінансо-
вий аналіз діяльності бюджетної установи[1]. Призначення облі-
ку полягає у безперервному забезпеченні достовірною інформа-
цією кожного з вищезазначених елементів підсистеми фінансово-
го управління.  

З одного боку, значущість обліку в системі управління бю-
джетними установами не викликає сумнівів, так як облік висту-
пає каталізатором функціонування однієї з підсистем управління. 
З іншого боку, можливості обліку в системі управління є значно 
потужнішими, аніж фактичне виконання інформаційно-сервісної 
функції у цій системі. Вважаємо що фахівці бухгалтерських 
служб (як люди, що мають найбільш об’єктивне уявлення про 
стан справ в установі, організації), повинні брати безпосередню 
участь у вирішенні поточних та стратегічних завдань не лише 
облікового але і управлінського характеру. Насправді ж фахівці 
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бухгалтерських служб, незважаючи на те, що мають на руках 
ключі до розуміння всієї системи управління, затиснені рамками 
інформаційно-сервісної функції обліку в цьому управлінні. 

Така ситуація простежується не лише в системі бухгалтер-
ського обліку в державному секторі, а й в системі обліку країни в 
цілому. 

Орієнтиром вирішення цієї проблеми, на нашу думку, є за-
стосування основних положень інституціональної теорії бухгал-
терського обліку, основою якої, за словами професора В.М. Жу-
ка, має стати перспективне розширення сприйняття бухгалтерсь-
кого обліку від технічного процесу та мистецтва облікових запи-
сів до вагомого соціально-економічного інституту, який забезпе-
чує порозуміння та керованість між учасниками господарських 
відносин [2]. 

 
Рис. 1. Місце бухгалтерського обліку в системі управління 

бюджетними установами 
 
Вважаємо, що така прогресивна перспектива, в контексті 

розширення місії бухгалтерського обліку в управлінні бюджет-
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ними процесами, та зростання ролі бухгалтерів у системі управ-
ління бюджетними установами, має бути взята на озброєння і 
теоретиками та методологами обліку в державному секторі. 

При такому переосмисленні облік у системі управління 
бюджетними установами, трансформується з елементу підсисте-
ми фінансового управління в самостійну платформу, на якій ба-
зуються всі складові системи управління (рис. 1). 

Таке зростання значущості місця та ролі бухгалтерського 
обліку є цілком виправданим, оскільки кожна з визначених під-
систем управління зможе не тільки задовольнити потреби у не-
обхідній для прийняття рішень інформації, а й отримати профе-
сійне пояснення від укладачів такої інформації, що, в свою чергу, 
дозволить знизити ризики та ліквідувати невизначеність при 
прийнятті відповідних рішень. 
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Усвідомлення мети підприємства і її чітке формулювання – 

складний і відповідальний процес. Тут недостатньо лише інтуїції, 
навіть таланту – виникає постійна потреба приведення у відпові-
дність всіх елементів системи управління. Процес вироблення 
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управлінських рішень в наш динамічний час, в умовах жорсткої 
конкуренції – складна робота, яку не можна успішно виконати за 
завченими формулами. Керівник має поєднувати розуміння істин 
і значущості численних варіацій, з допомогою яких розрізняють 
ситуації.  

Без інформаційних ресурсів не можна прийняти обґрунто-
ваних управлінських рішень. Створення системи раціонального 
обліково-інформаційного забезпечення оперативного економіч-
ного аналізу, здатного на практиці реалізувати принципи ефекти-
вного управління, неможливе без інтеграції різних видів інфор-
мації. Оперативність аналізу полягає в систематичному та своє-
часному виявленні та дослідженні короткотермінових змін, які 
виникають в процесі здійснення економічних процесів. 

З метою забезпеченості функціонування системи управлін-
ня оперативний економічний аналіз як інструмент вироблення 
рішень має сприяти тому, щоб вони відповідали таким вимогам: 

• реальності – за допомогою системного аналізу факторів, 
які породили проблему, інформація повинна бути достовірною; 

• оптимальності – пошук шляхів вирішення проблеми за 
мінімально можливий час, з найменшими витратами і при одноча-
сному дотриманні обмежуючих умов; 

• якості – управлінські рішення повністю залежать від то-
го, наскільки результати аналізу спрямовують господарські опера-
ції на досягнення мети відповідно до вимог управління; 

• своєчасності – оперативний аналіз має дати можливість 
впливати на керований об’єкт у ході взаємодії з ним; 

• об’єктивності – є прямим наслідком об’єктивності аналі-
тичних висновків. 

У зв’язку з тим, що оперативний аналіз має забезпечити 
апарат управління інформацією, необхідною для прийняття опе-
ративних рішень, дуже важливо при цьому визначити пріоритет-
ність аналізу показників, тобто як здійснювати аналіз – від варті-
сних показників до натуральних чи навпаки. Ми погоджуємось з 
думкою вчених, що аналітичні оцінки потрібно здійснювати від 
натуральних показників, які характеризують кількісну і якісну 
сторони виконання операцій технологічного процесу, до вартіс-
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них, які дозволяють оцінювати кожну проведену операцію з точ-
ки зору вигоди та узагальнювати роботу структурних підрозділів 
і галузі в цілому за певний період. Це створить передумови для 
ефективного управління та контролю за діяльністю сільськогос-
подарського підприємства [1]. 

В кризовій ситуації, що виникла на сучасному етапі, поси-
люється роль оперативного аналізу забезпеченості та викорис-
тання дефіцитного ресурсного потенціалу як головної функції 
управління матеріально-технічними ресурсами шляхом форму-
вання множини допустимих варіантів оптимального використан-
ня обмежених ресурсів та розробка організаційних, економічних 
і виробничо-технічних заходів з ресурсозбереження. Саме опера-
тивний аналіз має дати відповідь на наступні питання: 

• як забезпечена кожна організаційно-правова структура 
необхідними ресурсами виробництва в даний момент для здійс-
нення конкретної господарської операції; 

• яке поєднання ресурсів для її виконання є найбільш раці-
ональним; 

•  які ресурси необхідно залучити або придбати для своє-
часного і якісного виконання робіт у випадку непередбаченого 
впливу зовнішнього середовища (погодно-кліматичних умов) з 
метою дотримання технологічної дисципліни. 

Таким чином, здійснення оперативного економічного аналі-
зу, метою якого є оперативна економічна оцінка короткотерміно-
вих змін у виробничих процесах відносно заданої програми розви-
тку і забезпечення її ефективного функціонування на сьогодні на-
буває важливого значення в системі інформаційного забезпечення 
управління сільськогосподарським підприємством. 
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ВІДОБРАЖЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ ПРО РЕАЛІЗАЦІЮ 
М’ЯСА ПТИЦІ В ЗВІТНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 

 
Для вивчення фінансового стану підприємства необхідна 

інформація про економічні ресурси, його фінансову структуру, 
ліквідність та платоспроможність, а також здатність адаптувати-
ся до змін середовища, в якому воно функціонує. Таку інформа-
цію можна отримати з балансу. 

Баланс – звіт про фінансовий стан підприємства, який відо-
бражає на певну дату його активи, зобов’язання, власний капітал. 
Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 2 "Баланс" 
визначається зміст і форма балансу, загальні вимоги до визна-
чення і розкриття його статей [1]. 

Що ж стосується реалізації, то статті Балансу "Розрахунки 
з дебіторами за товари і послуги, термін сплати яких не настав 
або минув" показується вартість відвантаженої продукції ( вико-
наних робіт та наданих послуг), що представляє заборгованість 
покупців і замовників, включаючи відвантаження за бартерними 
контрактами. 

Результати діяльності виробничого підприємства від реалі-
зації продукції відображаються у формі № 2 "Звіт про фінансові 
результати". Даний звіт являє собою бухгалтерський документ, в 
якому підсумовуються доходи і витрати звітного періоду. 

Відповідно до П(С)БО 3 "Звіт про фінансові результати" 
виробництво та реалізація продукції відносяться до основної дія-
льності підприємства, що, в свою чергу складає частину опера-
ційної діяльності [2]. Тому для розкриття обраної теми дослі-
дження доцільно буде проаналізувати частину форми № 2, яка 
присвячена фінансовим результатам від операційної діяльності.  

                                                 
* Науковий керівник: к.е.н., доцент Кушнір Л.А. 
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У статті "Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, 
робіт, послуг) " виробниче підприємство розкриває загальний 
дохід від реалізації своєї продукції без врахування наданих зни-
жок, страхових відшкодувань, повернення проданої продукції та 
непрямих податків (податку на додану вартість, акцизного збору 
тощо). Зокрема у цій статті показують одержані підприємством 
суми доходів, що належать комітентам, принципалам тощо. Для 
заповнення даного рядка інформацію беруть із рахунку бухгал-
терського обліку 70 "Доходи від реалізації". 

У рядку 015 "Податок на додану вартість» відображають 
суму ПДВ, яка включена до складу доходу від реалізації продук-
ції. Ця цифра може бути розрахована як відсоток від рядка 10, 
якщо весь дохід оподатковується податком на додану вартість. 
Однак, якщо не всі товари обкладаються ПДВ, необхідно взяти 
суму з рахунка 641, враховуючи при цьому, що ПДВ до сплати в 
бюджет за отриманими авансами в цей рядок не включається. 

У статті "Інші вирахування з доходу" (рядок 030) відобра-
жаються надані знижки, повернення товарів та інші суми, що пі-
длягають вирахуванню з доходу від реалізації продукції. Зокре-
ма, у цій статті відображають одержані підприємством від інших 
осіб суми доходів, що за договорами належать комітентам, прин-
ципалам тощо. Для заповнення рядка дані беруть з кредиту суб-
рахунку 704 "Вирахування з доходу". 

Після заповнення рядків 010-030 підраховують чистий до-
хід, який підприємство отримує від реалізації своєї продукції 
(рядок 035). Він визначається шляхом вирахування з доходу (ви-
ручки) від реалізації продукції відповідних податків, зборів, зни-
жок тощо. Дані беруть безпосередньо з субрахунків 701-703. 
Крім того ці дані повинні дорівнювати рядку 010 за мінусом ряд-
ків 015, 020, 025, 030. 

При реалізації готової продукції підприємства обов’язково 
списують її собівартість. Виробнича собівартість реалізованої 
продукції розкривається у статті 040 звіту форми № 2 «Собівар-
тість реалізованої продукції». Для цього використовуються дані 
бухгалтерського рахунку 90. Собівартість реалізованої продукції 
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(товарів, робіт, послуг) визначається згідно з П(С)БО 9 "Запаси" і 
П(С)БО 16 "Витрати".  

Заповнення статей доходів від реалізації продукції, а також 
її собівартості дають змогу визначити валовий прибуток/збиток. 
Для цього у Звіті про фінансові результати передбачено рядки 
050 і 055. Валовий прибуток/збиток розраховується як різниця 
між рядком 035 і 040. Отримані результати повинні відповідати 
даним рахунку 791 «Результат операційної діяльності». 

Інформація, пов’язана з виробництвом та реалізацією про-
дукції розкривається також і в другому розділі Звіту про фінан-
сові результати «Елементи операційних витрат». Проте слід мати 
на увазі, що в даному розділі не включаються витрати, що ввійш-
ла до собівартості продукції, яка вироблена і спожита самим під-
приємством. 

Результатом реалізації готової продукції є надходження 
грошових коштів від покупців. Така інформація відображається у 
Звіті про рух грошових коштів (форма № 3), а саме у першому 
розділі «Рух коштів у результаті операційної діяльності» [3]. 

У рядку 010 «Надходження від реалізації продукції (това-
рів, робіт, послуг)» виробничі підприємства показують суму ко-
штів, отриманих від покупців та замовників. А в рядку 020 «Над-
ходження від покупців і замовників авансів» зазначають суму 
отриманих авансів за продукцію, яку підприємство зо-
бов’язується відвантажити покупцям. 

Інформація про виробництво і реалізацію продукції міс-
титься також у формах № 5 і № 6: «Примітки до річної фінансо-
вої звітності», а також додатку до них «Інформація за сегмента-
ми».  

У формі № 5 в розділі VIII «Запаси», а саме в рядку 900 ро-
зкривається інформація про балансову вартість готової продукції. 
Розділ IX «Дебіторська заборгованість» містить дані про забор-
гованість покупців і замовників за продукцію (рядок 940). Підп-
риємства, які займаються виготовленням та реалізацією сільсько-
господарської продукції деталізують інформацію про неї у розді-
лах XIV і XV Приміток до фінансової звітності [4]. 
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У формі № 6 деталізуються дані про доходи від реалізації 
продукції, а також її собівартість за географічними та господар-
ськими сегментами підприємства. Це дає змогу проаналізувати, 
діяльність яких сегментів підприємства є найбільш ефективною, і 
яка продукція приносить підприємству найбільші прибутки. 

Сільськогосподарські підприємства складають Форму 
№ 50-с.-г. «Основні економічні показники роботи сільгосппідп-
риємств» . 

У І розділі форми № 50-с.г. відображають виробництво та 
реалізацію тільки власної сільгосппродукції.  

У графі 2 "Собівартість основної продукції" як платник фі-
ксованого сільгоспподатку зазначають його суми (окремо за ко-
жним кодом або видом продукції). Суму нарахованого (сплаче-
ного) фіксованого с/г податку протягом року відносять до зага-
льновиробничих витрат (рахунок 91). 

Суми отриманих дотацій не включають до складу вироб-
ничої собівартості основної і реалізованої продукції (графи 2, 5) 
та доходу (виручки) від реалізації (графа 6). їх показують у формі 
№ 50-с-г. за кодом 0366 "Інші операційні доходи". До того ж у 
графі 5 показують собівартість реалізованої продукції без акциз-
ного збору, а у графі 6 - дохід (виручку) від реалізації продукції 
разом з акцизним збором. Таким чином, для обчислення валового 
прибутку (збитку) (код 0360 мінус код 0365) від результату від 
реалізації продукції (робіт, послуг) (код 0270, графи 6 мінус гра-
фа 5) необхідно відняти суму акцизного збору (код 0221). 

Показники розділу III форми № 50-с.-г. треба обов’язково 
ув’язати з відповідними показниками форми № 2 "Звіт про фі-
нансові результати". 

В результаті проведених досліджень складання фінансової 
звітності можна зробити висновки, що у фінансових звітах розк-
ривається уся необхідна інформація про виробничу продукцію, а 
саме її фактичну вартість на дату балансу, дохід від реалізації 
продукції, а також її собівартість за звітний період, грошові над-
ходження, що виникли як результат такої реалізації продукції, 
деталізацію цих даних за сегментами, тощо. 
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Розвиток аудиту та його значення в забезпеченні 
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ННЦ "Інститут аграрної економіки" НААН, м. Київ 

 
РЕПУТАЦІЯ АУДИТОРСЬКОЇ КОМПАНІЇ ЯК СКЛАДОВА 

ЯКОСТІ АУДИТОРСЬКИХ ПОСЛУГ 
 

Одним із важливих складових показників якості аудитор-
ських послуг є репутація аудиторської компанії. Аудиторська 
компанія з бездоганною репутацією може мати широке коло клі-
єнтів, які, в свою чергу, надають позитивні відгуки і рекомендації 
компанії, сприяючи залученню нових клієнтів. Репутація ауди-
торської компанії формується поступово на основі виконання 
робіт її професійним складом. Від того настільки компанія може 
задовольнити вимоги і потреби своїх клієнтів залежить її дохід-
ність. 

Сьогодні функціонує чимало аудиторських фірм, які не 
мають достатнього досвіду роботи в галузі. До штату цих фірм 
залучаються спеціалісти з недостатньою кваліфікацією. Високок-
валіфіковані спеціалісти у таких фірмах не затримуються, адже 
вони не хочуть працювати на керівника, який має нижчий за них 
фах. Як результат така фірма є нереспектабельною і неприбутко-
вою, оскільки задовольнити потреби своїх клієнтів у повному 
обсязі не в змозі. Тому така фірма не буде мати належної репута-
ції та довго працювати в даній сфері не зможе. 

Ділова репутація аудитора залежить не тільки від норм, 
встановлених законодавством, але й від особистих якостей осіб, 
що присвятили себе аудиторській діяльності. Якісний аудит не-
обхідний кожному клієнту. 

Питання визначення змісту поняття репутації та вивчення 
напрямів її впливу на діяльність аудиторської компанії становить 
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актуальний напрям науково-практичних досліджень у галузі ау-
диту. 

До визначення поняття репутації автори підходять по-
різному (табл. 1). Як правило, розглядається репутація окремої 
людини або певного товару. Проте в кожному випадку є позити-
вні або негативні якості, якими володіє їх носій, і які сприйма-
ються іншими особами при спілкуванні з носієм репутації чи при 
споживанні товару. 

Таблиця 1 
Визначення поняття «репутація» в довідкових джерелах 

№ 
п/п Автор Визначення 

1. Даль В.І.  
[2, c. 93] 

Репутація – слава людини, загальна думка про 
когось 

2. 

Мочерний С.М. 
[1, c. 140] 

Репутація: 
- загальна думка, що складається про позити-
вні якості чи недоліки товару або юридич-
ної особи; 

- про гідність, діловитість (або їх відсутність) 
людини. 

3. Ожегов C.І.  
[3, c. 553] 

Репутація – набута кимось або чимось суспі-
льна оцінка, складена загальна думка про яко-
сті та достоїнства і недоліки когось або чо-
гось. 

4. Уолт Н., Марку-
зе Я., Лайз Д., 
Мартин Б.  
[4, c. 403] 

Репутація марки – показник (а на практиці 
контроль) того місця, яке займає у свідомості 
споживачів марка виробника по відношенню 
до конкуруючих продуктів. 

 
За даними таблиці можна зробити висновок, що репутація 

визначає сприйняття суспільством певного явища та характер 
відношення до нього. 

Відносно аудитора поняття аудитора носить доволі жорст-
кий характер. Аудитор не має права на помилку, адже це може 
стати вирішальним для діяльності клієнта, і як наслідок втрати 
репутації аудитора та аудиторської фірми. Якщо аудитор один 
раз припустився помилки, порушив принципи етики, тоді немає 
жодних гарантій, що це не повториться знову. Користувачі фі-
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нансової інформації, підданої аудиту, не матимуть довіри до ау-
дитора з порушеною репутаціє, внаслідок занижену репутацію 
матиме аудиторська фірма, яка буде втрачати своїх клієнтів. 

Репутація аудиторської компанії та практикуючих аудито-
рів на пряму залежить від якості аудиторських послуг та профе-
сійного судження аудитора. 

Значну роль у формуванні репутації аудиторської компанії 
відіграє склад її фахівців та її керівництво (партнер, що управляє 
компанією, або власник компанії). Основними факторами, що 
формують репутацію аудиторської компанії є: 

1. на рівні аудиторської компанії: 
- компетентне керівництво; 
- кваліфікований персонал; 
- база користувачів послуг; 
- рівень якості послуг; 
- наявність внутрішніх стандартів; 
- постійний контроль над персоналом під час надання по-

слуг; 
- досвід роботи на ринку аудиторських послуг; 
- проведення періодичного моніторингу персоналу; 
- оформлення приміщення офісу; 
2. на рівні аудитора: 
- дотримання принципів етики аудиторів; 
- досвід роботи; 
- рівень кваліфікації; 
- виконання професійних обов’язків на високому рівні; 
- дотримання вимог внутрішніх стандартів компанії; 
- проходження курсів підвищення кваліфікації; 
- наявність ділових та особистих якостей. 
Репутація є базовим активом будь-якої аудиторської ком-

панії, головною рушійною силою у її зростанні та розвитку, оскі-
льки вона багато в чому визначає рівень доходів компанії. Також 
репутація є основним капіталом практикуючого аудитора. При 
цьому репутація аудиторської компанії безпосередньо залежить і 
формується на базі репутації аудиторів, що працюють в ній. 
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Аудиторська компанія повинна, насамперед, поширювати 
довіру і впевненість. Під час оцінки репутації може здійснювати-
ся її поділ на такі види як позитивна та негативна. Позитивна ре-
путація може носити стійкий та нестійкий характер. Негативна 
репутація може поділятися на сумнівну, прозору та зіпсовану. 

Оцінка репутації аудиторської компанії може здійснювати-
ся за різними критеріями, серед яких основними є фінансова ус-
пішність компанії, кількість і якість проектів, в яких брала і бере 
участь компанія, дотримання принципів етики, законодавства та 
інші. 

Позитивна репутація не завжди базується на великих обо-
ротах діяльності, вона не визначається зайнятим місцем в рейти-
нгах, фешенебельними офісами, отриманими нагородами і про-
веденими презентаціями. 

Найбільшого значення при набутті позитивної репутації ві-
діграють принциповість, послідовність у відстоюванні позиції, 
уміння відокремлювати безпосередні завдання аудитора від сум-
нівних пропозицій, якими б привабливими вони не були, здат-
ність поставити інтереси клієнта, якщо не вище, то, принаймні, 
на рівні з власними. Наведені характеристики повинні реалізову-
ватись разом професіоналізмом, накопиченим досвідом на ринку 
надання аудиторських послуг, а також надійною командою, здат-
ною працювати на спільну мету. 

Найбільша залежність репутації аудиторської компанії ви-
значається якістю послуг, що надаються клієнтам. Таку залеж-
ність можна прослідкувати за зворотнім зв’язком. Зворотній зв'я-
зок між репутацією аудиторської компанії та якістю аудиту вияв-
ляється в тому, що якість визначає рівень репутації компанії. Ви-
сока репутація, в свою чергу, вимагає підвищення якості надання 
аудиторських послуг. Робота щодо створення, зміцнення і підт-
римки позитивної репутації носить щоденний характер. 

Отже, від якості аудиторських послуг та професійного су-
дження аудитора залежить репутація аудиторської компанії та 
практикуючих аудиторів. Репутація аудиторської компанії фор-
мується поступово на основі виконання робіт її професійним 
складом. 
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Проблеми державного регулювання земельних відносин, 

подальшого розвитку земельного законодавства, раціонального 
використання та поліпшення земель мають різні трактування як в 
теорії, так і на практиці, а становлення і розвиток ринку земель є 
одним з найбільш дискусійних питань аграрної політики в Украї-
ні. 

Сучасний міжнародний досвід свідчить про посилення 
впливу держави на ринок земель, що проявляється у застосуванні 
низки економічних важелів, які сприяють концентрації земель, 
особливо сільськогосподарських, формуванню сталих землево-
лодінь і землекористувань. У жодній країні світу не існує абсо-
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лютно вільного земельного ринку та необмеженого права прива-
тної власності на землю, безконтрольних операцій з її боку [1, с. 
172 ]. 

Державне регулювання земельних відносин передбачає ор-
ганізаційно-адміністративний (включаючи, природоохоронні за-
ходи), економічний та фіскальний вплив органів державної та 
місцевої влади на суб’єктів ринку земель із метою ефективного 
використання та охорони землі як національного багатства.  
Будь-яка форма державного регулювання економіки передбачає 
контрольні дії. Тому в контексті державного регулювання земе-
льних відносин особливе місце посідає державний фінансовий 
контроль, який є необхідною умовою існування сильної держави 
та важливим фактором розвитку країни. 

Оскільки земля є багатофункціональною категорією, то 
державне регулювання земельних відносин здійснюється чотир-
ма групами методів: організаційно-адміністративними, природо-
охоронними, економічними та фіскальними. 

Значне місце в державному регулюванні земельних відно-
син посідають природоохоронні методи, які здійснюються з ме-
тою запобігання правопорушенням, які можуть заподіяти істотну 
шкоду природі.  

Організаційно-адміністративні методи державного регулю-
вання передбачають встановлення дозвільного порядку щодо на-
буття і реалізації прав на землю. Інструментами їх є нормування, 
стандартизація, встановлення правил і нормативів користування 
землею тощо. Мартин А. Г. стверджує, що "... подібний механізм 
дуже обмежує свободу господарювання, індивідуальні права на 
розпорядження власністю, а також свободу ринкових угод. Тому 
широке використання подібного підходу в умовах ринкової еко-
номіки значною мірою нівелює саму ідею ринку як вільного та 
конкурентного середовища, спотворює ринкову цінність землі як 
товару і пригнічує ринкове саморегулювання економіки" [2, с. 
39]. Тому є доцільним організаційно-адміністративні методи по-
єднувати з економічними. 

Економічні методи державного регулювання земельних ві-
дносин в Україні передбачають сплату щорічного земельного 
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податку або орендної плати; встановлення пільг щодо плати за 
землю, визначення вартості земель тощо.  

В цій групі методів значне місце посідають фіскальні мето-
ди, спрямовані на максимізацію грошових надходжень до бю-
джету. Фіскальні методи регулювання земельних відносин часто 
розглядають у складі економічних методів. Науковці справедли-
во виділяють недоліки фіскального регулювання: 1) наявність 
часового лагу між запровадженням податкових платежів та їхнім 
впливом на ринкове середовище, що сприятиме зниженню ефек-
тивності таких методів; 2) необхідність здійснення витрат суспі-
льних ресурсів на адміністрування фіскальних платежів; 3) висо-
кі ставки оподаткування операцій із земельними ділянками приз-
водять до виникнення тіньового ринку.  

Всі перераховані методи державного регулювання земель-
них відносин мають у своєму складі контрольні дії. Регулюючі 
функції держави в економічній сфері – це не лише виявлення, 
попередження та усунення фінансових порушень, але і існування 
дієвої системи державного фінансового контролю для підвищен-
ня ефективності використання бюджетних ресурсів та державно-
го і комунального майна. Вітчизняна економіка несе значні втра-
ти від низької фінансової, бюджетної та податкової дисципліни, 
що призводить до нецільового використання державних коштів, 
махінацій по їх вилученню, вивезення капіталів за кордон та ле-
галізації доходів, отриманих злочинним шляхом.  

Зокрема, статистика свідчить, що інспекційні підрозділи 
органів земельних ресурсів протягом 2011 року виявили 43,2 тис. 
порушень земельного законодавства. До адміністративної відпо-
відальності притягнуто 18,4 тис. громадян та посадових осіб, на 
яких накладено штрафів на суму 4,9 млн. гривень. Земельні ін-
спектори нарахували шкоду, заподіяну внаслідок самовільного 
зайняття земельних ділянок, використання земельних ділянок не 
за цільовим призначенням, зняття ґрунтового покриву без спеці-
ального дозволу на суму 117,7 млн. гривень. Загалом фахівці ко-
нтрольних підрозділів зафіксували 7,1 тис. таких випадків [3 ]. 
До органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядуван-
ня інспекційні підрозділи торік направили 11,3 тис. клопотань 
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про усунення порушень вимог земельного законодавства. Під-
розділи земельної інспекції передали до прокуратури та інших 
правоохоронних органів 4,1 тис. матеріалів стосовно порушень 
вимог земельного законодавства. У результаті цього порушено 
153 кримінальні справи. 

В цих умовах значно зростає інтерес до проблем реформу-
вання діючої системи державного фінансового контролю, що ви-
магає проведення теоретичних досліджень в цій галузі, уточнен-
ня та узгодження категоріально-понятійного апарату, визначення 
місця контролю у сфері земельних відносин.  

Досить розповсюдженою є думка науковців про необхід-
ність дослідження фінансового контролю з системних позицій. 
Використання системного підходу надає ряд переваг: 1) можли-
вість врахування всіх взаємозв’язків (залежності) між елемента-
ми контрольної системи та системи контролю з системами інших 
рівнів; 2) надання можливостей виявити економічний ефект та 
провести аналіз цього ефекту в системі управління; 3) можли-
вість виявити резерви підвищення дієвості та ефективності сис-
теми контролю.  

Державний фінансовий контроль – важлива складова фі-
нансового контролю. Адаптуючи наведені характеристики фі-
нансового контролю до державного контролю за допомогою ме-
тоду екстраполяції, визначимо, що останньому теж властиві сис-
темні ознаки, що обумовлює застосування системного підходу 
при дослідженні проблем державного фінансового контролю. 

Однак, в основному, в економічній літературі державний 
фінансовий контроль визначають через ряд критеріїв: особливос-
ті суб’єктів контролю, їх завдання, зміст контрольних повнова-
жень, характер відносин суб’єкта контролю з підконтрольним 
об’єктом (бюджетний контроль, податковий контроль, банківсь-
кий контроль, валютний контроль). Ці підходи об’єднує те, що 
державний фінансовий контроль завжди поєднують з діяльністю 
його суб’єктів, але водночас контроль є об’єктивним явищем в 
економічному житті суспільства, невіддільною частиною систе-
ми регулювання фінансовими відносинами. Об’єктивність конт-
ролю також підтверджується тим, що він властивий будь-якій 
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суспільній формації. Державний фінансовий контроль та правове 
регулювання фінансових відносин у всіх сферах використову-
ються розвинутими країнами в тій мірі, в якій диктуються вирі-
шальними політичними та економічними задачами. 

Водночас державний фінансовий контроль є суб’єктивним, 
але його прояв можливий лише в процесі діяльності суб’єктів 
контролю. Тому розкриття економічного змісту державного 
фінансового контролю необхідно здійснювати через 
відображення економічних відносин, обумовлених дією 
контрольної функції фінансів. Водночас ототожнювати 
фінансовий контроль і контрольну функцію фінансів недоцільно.  

Характерні риси державного фінансового контролю в сфері 
земельних відносин пов’язані з особливостями об’єкту контро-
лю: 1) оскільки земля є багатофункціональною категорією, то 
контроль земельних відносин повинен бути різноспрямованим та 
всеохоплюючим (охоплювати всі категорії земель на території 
країни, всіх власників земель та землекористувачів, орендарів та 
інших носіїв земельних прав); 2) здійснюється як загальнодержа-
вний фінансовий контроль спеціальними контрольними органами 
(Державна фінансова інспекція, Державна податкова служба то-
що) та як відомчий фінансовий контроль - відділами внутрішньо-
го аудиту Держземагентства (що є розпорядником бюджетних 
коштів); 3) повинен, в першу чергу, запобігати порушенням за-
конодавства у сфері земельних відносин та спрямовуватись на 
раціональне використання і охорону земель. 
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Важливими факторами, що забезпечують достовірність ін-
формації про фінансовий стан і результати діяльності суб’єктів 
господарювання, виступають обґрунтованість формування та по-
слідовність застосування положень облікової політики. Процес 
формування та якість інформації визначаються безпосередньо 
ефективністю облікової політики. 

Питання формування та організації облікової політики до-
сліджувалось у працях багатьох як українських та і зарубіжних 
вчених, а от питанню проведення аудиту облікової політики при-
ділено недостатньо уваги. Тому дана проблема залишається ак-
туальною та потребує подальшого ґрунтовного дослідження. 

Згідно статті 1 Закону України «Про бухгалтерський облік 
та фінансову звітність» від 16.07.1999 р. № 996-14 облікова полі-
тика – сукупність принципів, методів і процедур, що використо-
вуються підприємством для складання та подання фінансової зві-
тності [1]. В обліковій політиці реалізуються не тільки вимоги 
своєчасного формування економічної інформації, її достовірнос-
ті, але й корисності для користувачів, оскільки можливість вибо-
ру конкретних способів ведення бухгалтерського обліку, особли-
вості використання цих прийомів і складають у цілому ступінь 
свободи суб’єктів господарювання у формуванні облікової полі-
тики. 

Саме від облікової політики значною мірою залежить ефе-
ктивність фінансового управління, можливості реалізації контро-
льних функцій бухгалтерського обліку та рівень достовірності 
бухгалтерської звітності. У зв’язку з цим зауважимо, що питання 
формування облікової політики та її виконання належать до важ-
ливих ділянок аудиту, що впливають на судження про достовір-
ність фінансової звітності. 

На нашу думку, процес отримання аудиторських доказів 
доцільно організувати у три етапи: 
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1) визначення мети та вибір процедур збору; 
2) дослідження фактів господарської діяльності та опис 

доказів, отриманих при перевірці; 
3) оцінка отриманих доказів. 
Значення та роль кожного з описаних етапів визначаються 

рівнем важливості результатів, отриманих на певній стадії ауди-
торської перевірки, з точки зору загальних підсумків та об’ємів 
витраченого часу. 

Метою аудиту облікової політики підприємства є комплек-
сна оцінка її положень у відповідності з нормами діючих законо-
давчих та нормативних актів, а також масштабом та характером 
діяльності суб’єкта господарювання. 

Об’єктом аудиту є організація та функціонування системи 
бухгалтерського обліку та внутрішнього контролю. Джерелами 
інформації при цьому виступають всі внутрішні документи, яки-
ми регламентовано питання організації та ведення бухгалтерсь-
кого обліку. На підприємстві таким внутрішнім нормативним 
документом, що містить сукупність способів і процедур органі-
зації та ведення обліку, що використовуються для підготовки та 
складання фінансової звітності, є Наказ про облікову політику. 

Відповідно до поставленої мети основними завданнями ау-
диту облікової політики є: 

• встановлення наявності на підприємстві Наказу про об-
лікову політику та його відповідності вимогам законодавства та 
Положенням (стандартам) бухгалтерського обліку; 

• вивчення системи організації бухгалтерського обліку та 
внутрішнього контролю, на основі яких визначається об’єм та 
порядок проведення аудиторських процедур; 

• аналіз та оцінка положень облікової політики для визна-
чення їх впливу на показники бухгалтерської звітності та їх дос-
товірність; 

• дослідження повноти розкриття вибраних способів ве-
дення бухгалтерського обліку, що здійснюють істотний вплив на 
показники бухгалтерської звітності, оцінку та прийняття рішень 
її користувачами; 
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• перевірка наявності затверджених посадових інструкцій, 
графіків документообігу, порядку проведення інвентаризації 
майна і зобов’язань, робочого плану рахунків бухгалтерського 
обліку. 

Для виконання поставлених завдань слід застосовувати такі 
методичні прийоми:  документальні (дослідження документів та 
прийоми нормативно-правового регулювання), розрахунково-
аналітичні, узагальнення та реалізації результатів аудиту. У свою 
чергу кожний з методичних прийомів ґрунтується на певних ау-
диторських процедурах, які становлять систему методичних дій 
аудитора на об’єкт дослідження в процесі отримання аудиторсь-
ких доказів. Обраним методичним прийомам відповідають такі 
процедури, як нормативно-правові, лічильно-обчислювальні, ло-
гічні, опитування, порівняльно-зіставлювальні та узагальнення. 

В ході дослідження методичних питань облікової політики 
окремо вивчаються: прийняті методи нарахування амортизації 
основних засобів та обґрунтованість їх застосування; вживаний 
порядок обліку та фінансування ремонту основних засобів; кла-
сифікаційні вимоги до об’єктів нематеріальних активів та поря-
док відображення у бухгалтерському обліку нарахування аморти-
зації по таких об’єктах; вибраний порядок відображення в обліку 
процесу придбання запасів та метод їх оцінки при списанні у ви-
робництво; методи калькуляції собівартості продукції; діючий 
порядок обліку витрат майбутніх періодів; перелік створюваних 
резервів майбутніх витрат і платежів; варіант оцінки незаверше-
ного виробництва; прийняті способи розподілу непрямих витрат; 
обраний порядок відображення в обліку випуску готової продук-
ції; спосіб оцінки готової продукції, товарів; порядок викорис-
тання чистого прибутку, який залишається у розпорядженні під-
приємства; варіант відображення в бухгалтерській звітності по-
точної частини довгострокових кредитів та позик. 

При проведенні аудиту основних елементів облікової полі-
тики вважаємо за доцільне використовувати спеціально розроб-
лену контрольну таблицю.  

За наслідками аудиту облікової політики складається ауди-
торський висновок, в якому відображаються виявлені недоліки, 
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обґрунтовуються можливі негативні наслідки, а також пропону-
ються конкретні заходи щодо їх усунення у подальшій діяльності 
підприємства. 

Аудит облікової політики проводять не лише для контролю 
за її дотриманням та оцінки відповідності чинним нормативним 
документам. Він є, насамперед, базою для формування методич-
ної складової цієї політики. Удосконалення аудиту облікової по-
літики сприятиме підвищенню надійності системи бухгалтерсь-
кого обліку як безпосередньої основи управління, розширенню 
можливостей стабільного функціонування підприємства. 

Якісне проведення аудиту облікової політики і надання 
кваліфікованих рекомендацій керівництву стосовно правильної 
організації бухгалтерського обліку на підприємстві дає змогу у 
майбутньому запобігти непорозуміння з боку користувачів фі-
нансової звітності та керівництва. 

Подальше уточнення та розвиток методики аудиту обліко-
вої політики сприятиме кращому та ефективнішому проведенню 
перевірки цього важливого об’єкту для формування стратегії фі-
нансового господарської діяльності підприємства. 
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АУДИТ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ 
 

На даний час аудит розглядається користувачами фінансо-
вої звітності не тільки як функція перевірки достовірності звітно-
сті, а і як консалтинг в сфері управління ризиками, аналізу фі-
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нансової стійкості, податкового консультування, аналізу системи 
внутрішнього контролю. Одним із видів послуг, які пропонують-
ся аудиторськими фірмами, є консультування в області викорис-
тання інформаційних технологій (ІТ). 

Метою аудиту інформаційних технологій (ІТ-аудиту) є 
вдосконалення системи контролю за впровадженням і викорис-
танням ІТ.  

На  ринку ІТ-аудиту виділяють такі види послуг: 
− обстеження ІТ -  збір достовірної інформації про поточ-

ний стан ІТ; 
− експертна оцінка ІТ – оцінка адекватності інвестицій в 

придбання обладнання та ІТ-послуг; 
− технічний аудит ІТ – збір та аналіз інформації, розробка 

рекомендацій щодо поліпшення роботи окремих технічних еле-
ментів ІТ-інфраструктури; 

− аудит ІТ бізнес-процесу – аудит інформаційних техно-
логій і систем, критичних для виконання конкретного бізнес-
процесу компанії з заданими критеріями якості та ефективності;  

− аудит критерію ІТ - збір та аналіз інформації і розробка 
рекомендацій за обраним критерієм ІТ, наприклад, безпека, про-
дуктивність, надійність, доступність тощо;  

− комплексний аудит ІТ – аудит, який здійснює визначен-
ня та аналіз взаємозв’язків бізнес-процесів, вимог до них, інфор-
маційних та суміжних технологій, сукупності програмно-
апаратних засобів з метою порівняння адекватності ІТ потребам 
бізнесу. 

В міжнародній практиці при проведені аудиту інформацій-
них технологій аудитори використовують спеціально розроблені 
стандарти CobiT, COSO, ITIL, CMMI та інші законодавчі акти 
[1]. 

В 1996 році Організацією аудиту та контролю інформацій-
них систем (Information Systems Audit and Control Foundation, 
ISACF), розроблено стандарт Control Objectives for Information 
and Related Technology (CobiT). Він складається з 40 міжнарод-
них стандартів з управління та аудиту безпеки в сфері ІТ.  Метою 
стандарту є дослідження, розробка і розповсюдження сучасних 
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правил в сфері управління ІТ та їх перевірки.Cтандарт пов’язує 
інформаційні технології і дії аудиторів, об’єднує різні методичні 
рекомендації в єдиний ресурс, дозволяє на сучасному рівні 
управляти цілями і задачами, які ставляться перед конкретним 
підприємством чи фірмою і розв’язуються в інформаційній сис-
темі. CobiT враховує всі особливості інформаційних систем будь-
якого масштабу і складності. Основна цінність CobiT полягає в 
тому, що він пропонує модель, яка забезпечує взаємозв’язок між 
бізнес-цілями та ІТ-процесами. 

COSO – стандарт призначений для покращення якості фі-
нансової звітності завдяки ефективному управлінню системою 
внутрішнього контролю. Стандарт опублікований в 1992 році  
Комітетом спонсорських організацій (Committee of sponsoring 
organisations). Стандарт передбачає розподіл завдань на три гру-
пи: операційна діяльність, фінансова звітність, відповідність за-
конодавчим актам. 

ITIL (IT infrastructure library) являє собою серію книг, в 
яких викладені теоретичні аспекти і практичний досвід в сфері 
управління ІТ і надання високоякісних інформаційних послуг. 
Цей стандарт є корисним для аудиторів, так як представляє дві 
концепції роботи інформаційних технологій: цілісний підхід і 
управління сервісом і орієнтацію на кінцевого користувача. Цілі-
сність полягає в розробці універсальних програм аудиту, які вра-
ховують вимоги користувачів послуг і аудиторів. Визначення 
ефектів впливу нових і модифікованих систем допомагають ау-
дитору визначати вплив інформаційних компонентів на фінансо-
ву звітність. 

CMMI (Capability maturity model integration) – це збірник 
практичних рекомендацій для покращення процесу розробки 
програмних продуктів та інформаційних систем. В стандарті оха-
рактеризовані чотири предметні області: системний інжиніринг, 
інжиніринг програмного забезпечення, розробка вбудованих 
продуктів і процесів, робота з постачальниками [1]. 

Законодавцями США прийнято низку законів, серед яких 
слід відзначити Акт Клінген-Кохена «Використання інформацій-
них технологій для перетворення управління». На підставі назва-
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ного закону розроблена модель аудиторської перевірки ІТ, скла-
довими якої є наступні етапи: аудит попереднього клопотання 
про придбання ІТ; аудит вимог до придбаного ІТ-проекту; аудит 
відбору альтернативних проектів; аудит планування придбання; 
аудит документів клопотання; аудит початкового відбору; аудит 
управління контрактом; аудит випробування і прийому в експлу-
атацію ІТ-проекту [2]. 

Для автоматизації аудиторської перевірки, в тому числі і 
інформаційних технологій,  використовується безліч аудиторсь-
ких програм, серед яких:  «Асистент Аудитора», «Помощник ау-
дитора»,  «ЕкспрессАудит: ПРОФ», AuditXP «Комплекс Аудит», 
AuditNET, «IT Audit: Аудитор» та програмний комплекс «Івахне-
нков & Катеньов Аудит», розроблений українськими науковця-
ми. 

Результати ІТ-аудиту поділяються на три групи: 
− організаційні - планування, управління, документообіг 

функціонування ІС; 
− технічні - збої, несправності, оптимізація роботи елеме-

нтів ІС, безперервне обслуговування, створення інфраструктури 
тощо; 

− методологічні - підходи до вирішення проблемних ситу-
ацій, управління та контролю, загальної впорядкованості і струк-
туризації. 

Компанії проводять аудит інформаційних технологій для 
того, щоб оперативно отримувати систематизовану і достовірну 
інформацію для оцінки ІТ і прийняття рішень з управління ІТ. 
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Актуальною проблемою, яку часто доводиться вирішувати 

на практиці власникам, керівництву підприємств, зовнішнім та 
внутрішнім аудиторам є оцінка ефективності системи 
внутрішнього контролю (СВК). При цьому серед науковців і 
практиків немає однозначного розуміння за якими критеріями 
необхідно оцінювати ефективність контролю. Існує думка, що 
наявність ефективної СВК є гарантією ефективності 
функціонування підприємства і досягнення позитивних 
фінансових результатів. Відповідно, прибутки в фінансовій 
звітності повинні свідчити про те, що СВК підприємства є ефек-
тивною. Метою нашого дослідження є визначення критеріїв 
оцінки ефективності СВК, та існування зв’язку між ефективністю 
функціонування СВК та результатами діяльності підприємства. 

З огляду на зазначене, потребує розкриття сутність терміну 
«критерій оцінки». «В найпростішому випадку критерій – це ви-
мога, що визначає правило однозначного вибору засобів досяг-
нення мети. В більш складних випадках, вирази, що пов’язують 
мету і засоби, називають критерієм ефективності. …поняття 
«критерій» є близьким за змістом до поняття «правила вирішення 
задачі», яка випливає з конкретної сформульованої мети.» [1, 
с. 408]. 

СВК є складною, багатогранною системою, що призводить 
до необхідності, під час її оцінки, враховувати декілька аспектів 
одночасно, які не можуть бути виражені за допомогою лише од-
ного критерію. Розглянемо та проаналізуємо підходи, що існують 
в науковій літературі, до змісту критеріїв оцінки ефективності 
контролю. 

Так, найбільш повно охарактеризувати ефективність СВК, 
на думку представників житомирської наукової школи, можна 
використовуючи наступні критерії:  
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1) безперервне підвищення суспільної продуктивності 
праці,  

2) безперервне зменшення збитків,  
3) економне використання матеріальних, фінансових, при-

родних і трудових ресурсів,  
4) позитивні зміни в поведінці особистості і колективу в 

суспільстві  
При цьому зазначається, що наведені критерії є 

взаємопов’язаною системою, за якої перший критерій 
доповнюється трьома іншими, оскільки він є основним, а інші 
можуть розглядатись як допоміжні [1, с. 408; 2]. 

Позитивним є те, що вказані критерії характеризують не 
тільки економічний, але і соціальний аспект ефективності СВК. В 
той же час вважаємо запропоновані критерії обмеженими для 
використання на практиці. За їх допомогою важко чітко оцінити 
ефективність СВК конкретного підприємства. 

Окремі показники, такі як ступінь здійснення цілі, 
суттєвість виявленої помилки і її вплив на результати фінансово-
господарської діяльності [3] не можуть вирішити проблеми 
комплексної оцінки СВК. 

Отже, узагальнюючи думку дослідників [1, с. 408; 4, с. 206; 
5; 6], приходимо до висновку, що основними критеріями оцінки 
ефективності СВК слід вважати результативність, дієвість та 
економічність. 

З метою врахування експертної думки фахівців-практиків 
нами було проведене анкетування в аграрних підприємствах 
Сумської області. На питання «Чи пов'язані, на вашу думку, ре-
зультати діяльності Вашого підприємства з ефективністю 
(якістю) функціонування СВК ?» 80 % респондентів дали пози-
тивну відповідь, а 20 % заперечили такий зв'язок. 

Але при цьому більшість опитаних не змогли обґрунтувати 
своєї думки, уникнувши відповіді на наступне питання анкети: 
«Якщо так, то яким чином? (якщо ні, то чому?». Це свідчить про 
відсутність чітких критеріїв оцінки впливу функціонування СВК 
на показники діяльності підприємства. Наявні одиничні відповіді 
на зазначене питання пояснюють залежність позитивних 
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результатів діяльності підприємства від ефективності (якості) 
функціонування СВК тим, що: 

1) раціонально використовуються активи;  
2) контролюється діяльність окремих працівників;  
3) відсутні фальсифікації і зловживання.  
При цьому рівень ефективності СВК свого підприємства як 

високий оцінюють 18,6 % респондентів, як, середній – 68,5 %, як 
низький – 12,9 % (рис. 1). 

18,6%

68,5%

12,9%
Високий рівень

Середній рівень

Низький рівень

 
Рис.1. Оцінка ефективності СВК аграрних підприємств 

Сумської області за 2009-2011 рр. 
 
Зазначимо, що в анкеті не містилось критеріїв для оцінки 

ефективності. Респонденти оцінювали СВК на свій розсуд, вра-
ховуючи різні параметри. Основні критерії, якими при цьому ке-
рувались фахівці підприємств можна згрупувати наступним чи-
ном: 

1) наявність наказу про облікову політику, графіку 
документообігу, періодичність проведення інвентаризацій;  

2) результати проведених інвентаризацій, ревізій;  
3) кваліфікація внутрішніх контролерів, відношення їх до 

своїх обов’язків, своєчасність контрольних процедур; 
4) показники фінансової звітності та інші економічні по-

казники (рівень рентабельності, продуктивність праці). 
 Необхідно відмітити, що значна частина респондентів 

пов’язує рівень ефективності СВК з рівнем організації бухгал-
терського обліку, та здійсненням інвентаризаційної роботи. 
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Представники тих підприємств, в штаті яких є внутрішні контро-
лери, здійснюючи оцінку, враховували також їх кваліфікацію і 
відношення до своєї роботи. Окремі респонденти, під час прий-
няття рішення, керувались фінансово-економічними показниками 
діяльності підприємства.  

Залежність результатів діяльності від ефективності 
функціонування СВК можна дослідити за допомогою групування 
аграрних підприємств, що досліджувалися (табл. 1). 

З наведеного в табл. 1 групування видно, що і серед при-
буткових і серед збиткових підприємств є підприємства як з ви-
соким рівнем функціонування СВК так і з середнім, і з низьким.  
Більшість підприємств мають середній рівень ефективності СВК. 
Серед прибуткових підприємств таких виявилось 69,8 %, серед 
збиткових – 50,0 %, серед підприємств, які декларували в 
фінансовій звітності за досліджуваний період і позитивний і не-
гативний результат – 80 %.  

Таблиця 1 
Групування підприємств – респондентів за рівнем 

ефективності СВК і результатами діяльності в 2009-2011рр. 
(за оцінками фахівців підприємств) 

Рівень 
ефективності 

СВК 

Види підприємств Всього 
підприємств Прибуткові Збиткові Зі змінним 

результатом 

к-
сть 

питома 
вага, 

%  
к-сть 

питома 
вага, 

% 

к-
сть 

питома 
вага, 

% 

к-
сть 

питома 
вага, 

% 
Високий 9 17,3 2 25,0 2 20,0 13 18,6 
Середній 36 69,2 4 50,0 8 80,0 48 68,5 
Низький 7 13,5 2 25,0 - - 9 12,9 
Всього  52 100,0 8 100,0 10 100,0 70 100,0 

 
Треба звернути увагу на те, що тільки 17,3 % прибуткових 

підприємств мають ефективну СВК. В той же час СВК в 13,5 % 
прибуткових підприємств оцінюється як низькоефективна. Поряд 
з цим, чверть представників збиткових підприємств і 20 % 
фахівців підприємств, що мають змінний фінансовий результат, 
вважають, що СВК їх підприємств є ефективною. 
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Таким чином отримані результати дослідження дозволяють 
зробити висновок, що оцінку ефективності СВК підприємств 
найбільш доцільно здійснювати за критеріями результативності, 
дієвості та економічності. При цьому слід враховувати 
відсутність прямого зв’язку між ефективністю функціонування 
СВК підприємств і фінансовими результатами їх діяльності. 
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ВПЛИВ ОНОВЛЕНИХ МІЖНАРОДНИХ СТАНДАРТІВ 

АУДИТУ НА ВАРТІСТЬ АУДИТУ 
 

Рада з міжнародних стандартів аудиту та надання 
впевненості (РМСАНВ) Міжнародної федерації бухгалтерів, яка 
діє під такою назвою із 2002 року від початку своєї діяльності 
зіткнулася із величезним впливом на свою діяльність через 
корпоративні скандали початку нульових років, в яких до 
аудиторів було багато питань. Міжнародні регулятори вважали, 
що однією із проблем є, в тому числі якість аудиторських 
стандартів. Для їх удосконалення було вжито низку заходів. Зок-
рема, було створено Раду з нагляду в інтересах суспільства для 
нагляду за процесом створення та ухвалення стандартів. З точки 
зору якості стандартів було започатковано програму підвищення 
зрозумілості, яка була покликана вдосконалити власне 
Міжнародні стандарти аудиту. Завершення цієї програми на по-
чатку 2009 року ознаменувало собою початок нової ери глобаль-
ного аудиту. Як результат програми підвищення зрозумілості 
аудитори по всьому світу (офіційно 126 юрисдикцій у світі або 
визнали МСА національними стандартами або використовують 
їх) мають 36 Міжнародних стандартів аудиту, 15 (а разом із 
МСКЯ 1 – 16) з яких містять нові та переглянуті вимоги, 20 були 
викладені в новій редакції, щоб відповідати новій структурі.  

Удосконалення, що, як постулює РМСАНВ, витікають з 
проекту підвищення зрозумілості включають: 1) Ідентифікація 
усіх завдань аудитора в процесі виконання аудиту у 
відповідності з МСА; 2) Встановлення завдання в кожному МСА 
і встановлення зобов’язання аудитора відносно цього завдання; 
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3) Уточнення зобов’язань покладених на аудитора відповідно до 
вимог МСА та мови викладення цих вимог; 4) Усунення будь-
якої можливої двозначності стосовно вимог, які повинен викона-
ти аудитор; 5) Удосконалення загальної читабельності і 
зрозумілості МСА через структурні удосконалення. 

МСА відтепер мають нову структуру, в якій інформація 
викладена в окремих секціях: вступ, завдання, визначення, вимо-
ги, застосування та інші пояснювальні матеріали. Так, вступний 
матеріал повинен включати інформацію про мету, контекст, 
предмет МСА, а також питання про відповідальність аудитора. 
Кожен МСА відтепер містить чітке положення про завдання ау-
дитора у відповідній області аудиту, що визначається 
відповідним МСА. Для більшої зрозумілості кожен МСА містить 
визначення термінів, що в ньому застосовуються. Процес вико-
нання кожного завдання аудитора підкріплюється вимогами до 
нього. Вимоги завжди формулюються за допомогою фрази: «Ау-
дитор повинен». Застосування та інший пояснювальний матеріал 
глибше пояснює вимоги до завдання або містять приклади про-
цедур, що є доречними за певних обставин. 

Окрім того, до оновлені стандарти в результати мають 
більшу зрозумілість, вони ще й містять нові та додаткові вимоги, 
порівняно з попередніми стандартами. Зокрема, нові вимоги 
містять такі стандарти – МСА 200, МСА 260, МСА 320, МСА 
402, МСА 450, МСА 505, МСА 540, МСА 550, МСА 580, МСА 
600, МСА 620, МСА 705, МСА 706, МСА 800, МСА 805, МСА 
810. Поряд з цим введено новий стандарт – МСА 265 
"Повідомлення про слабкості у внутрішньому контролі найви-
щому управлінському персоналу та управлінському персоналу". 
Оскільки нові стандарти містять більш деталізовані вимоги і за-
гальна їх кількість збільшилася, то це означає, що аудиторові 
(аудиторській фірмі) під час аудиту потрібно буде виконати 
більше процедур (завдань), а отже, збільшиться вартість аудиту. 
Так, комітет з практики аудиту (Auditing Practices Board), який є 
частиною Комітету фінансової звітності Великобританії здійснив 
дослідження і встановив, що вартість аудиту виконаного згідно з 
оновленими МСА збільшиться для малих та середніх 
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підприємств на 13,9 %, при цьому повторювані витрати станов-
лять 9,6 % (табл. 1).  

Таблиця 1 
Вплив оновлених МСА на вартість аудиту*, % 

Показники 
Аудит малих та 

середніх 
підприємств 

Аудит підприємств, 
акції яких розміщені 
на біржі та великих 

підприємств 
Середнє збільшення повторю-
ваних витрат при аудиті окре-
мого підприємства  

+9,60 +1,90 

Середній вплив оновленого 
МСА 600 на аудит груп  +0,50 +3,00 

Разом повторюваних витрат при 
аудиті групи  +10,10 +4,90 

Середнє збільшення неповто-
рюваних витрат за один рік  +3,80 +0,10 

Загалом витрати за один рік  +13,90 +5,00 
* APB consultation on whether UK and Irish auditing standards should be updated 
for the new Clarified International Auditing Standards, October 2008 

 
Таким чином, аудиторові необхідно буде оновити свою бі-

знес-стратегію у такий спосіб, щоб дотриматися вимог оновлених 
МСА і утримати клієнтів. Порядок зі збільшенням витрат, ауди-
торам необхідно пересвідчитися, що аудитори мають знання і 
вміння відповідно до нових стандартів аудиту та всі робочі мате-
ріали та посібники оновлено згідно з переглянутими стандарта-
ми.  
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ОСОБЛИВОСТІ АУДИТУ ВИТРАТ ДОПОМІЖНИХ 
ВИРОБНИЦТВ НА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ 

ПІДПРИЄМСТВАХ 
 

Однією із складових частин внутрішнього контролю і най-
більш ефективних з них є внутрішній аудит, який являє собою 
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незалежну оцінку, що проводиться всередині суб’єкта господа-
рювання, з метою перевірки і визначення ефективності його дія-
льності.  

Внутрішній аудит надає інформацію управлінню підприєм-
ства про його фінансово-господарську діяльність, сприяє ство-
ренню ефективної системи бухгалтерського обліку і внутрішньо-
го контролю, які запобігають виникненню порушень, підтвер-
джує достовірність зовнішніх звітів та внутрішньої звітності 
окремих структурних підрозділів. 

В сучасних умовах господарювання система внутрішнього 
аудиту призначена для забезпечення виробництва конкурентнос-
проможної продукції. Вона є одним із основних чинників , що 
впливають на керованість такого  виробництва. 

Внутрішній аудит виробничих витрат здійснюється відпо-
відно до конкретних завдань вищої ланки управління. Незалежно 
від форм власності, власники підприємства вимагають від внут-
рішніх аудиторів незалежної думки щодо обґрунтованості засто-
сування існуючих контрольних процедур виробничих витрат та 
достовірності інформації про собівартість продукції. 

Метою внутрішнього аудиту витрат допоміжних вироб-
ництв на сільськогосподарських підприємствах є встановлення 
достовірності даних первинних документів щодо визначення ви-
трат, які включаються до собівартості продукції, робіт, послуг 
даних підрозділів, повноти та своєчасності їх відображення в об-
лікових регістрах, відповідності методики розподілу загальнови-
робничих витрат допоміжних виробництв чинним нормативних 
документам та розподілу послуг допоміжних підрозділів між ос-
новними та іншими підрозділами підприємства. 

В процесі внутрішнього аудиту витрат допоміжних вироб-
ництв сільськогосподарських підприємств: 

- вивчається структура допоміжних підрозділів, види про-
дукції (робіт, послуг), які вони виготовляють; 

- аналізується взаємозв’язок допоміжних виробництв між 
собою, основними та іншими структурними підрозділами підп-
риємства; 
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- вивчаються порядок групування та методи обліку витрат 
допоміжних виробництв; 

- аналізується порядок формування собівартості продукції 
(робіт, послуг) допоміжних виробництв, їх відображення в облі-
ку; 

- вивчається порядок включення собівартості продукції 
(робіт, послуг) допоміжних виробництв до собівартості продукції 
основного виробництва та розподіл вартості робіт допоміжних 
підрозділів між іншими підрозділами сільськогосподарського 
підприємства. 

Різноманітність завдань, які стоять перед службою внутрі-
шнього аудиту при здійснені аудиту витрат виробництва, вима-
гають належної кваліфікованої підготовки їх працівників. Це по-
винні бути висококваліфіковані фахівці, які вміють застосовува-
ти методичні прийоми та способи аудиту для збирання необхід-
них аудиторських доказів, правильно документувати отримані 
відомості, аналізувати інформацію та подавати рекомендації у 
формі належно складеного звіту внутрішнього аудитора. 

Поряд з загальними висновками аудиту витрат допоміжних 
виробництв працівниками служби внутрішнього аудиту управ-
лінню сільськогосподарського підприємства подаються розроб-
лені відповідно до них: 

- рекомендації з організації належного обліку окремих 
елементів собівартості продукції (робіт, послуг) допоміжних ви-
робництв; 

- заходи щодо зниження собівартості продукції (робіт, 
послуг) допоміжних підрозділів; 

- рекомендації зі збереження активів підприємства; 
- заходи щодо ефективного використання паливно-

енергетичних ресурсів, що є основою витрат допоміжних вироб-
ництв; 

- можливі шляхи з удосконалення технології виробництва 
сільськогосподарського підприємства. 
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Розвиток науково-технічного прогресу зумовив впрова-
дження у господарській практиці все більшої кількості суб’єктів 
підприємницької діяльності України комп’ютерних інформацій-
них систем підприємства (КІСП) під якими науковці [1] розумі-
ють «сукупність інформації, методів, моделей, технічних, про-
грамних, технологічних засобів та рішень». Зараз вже всім стає 
зрозумілим, що комп’ютеризація аудиторської діяльності є неві-
дворотнім майбуттям в умовах приведення практики й методоло-
гії українського обліку та фінансової звітності до міжнародних 
стандартів. Однак, на практиці не все є так добре.  

Так, більшість аудиторських перевірок в Україні і нині 
здійснюється «старими добрими» методами, тобто на папері і із 
застосуванням громіздких процедур по суті. При цьому питання 
«наскільки господарські процеси автоматизовані на самому підп-
риємстві» нажаль відіграє другорядну роль. І, навіть, якщо абст-
рагуватися від проблем, пов’язаних із нееквівалентним витра-
чанням часу та праці при проведенні «паперового» аудиту підп-
риємств, на яких всі можливі бізнес-процеси проходять в середо-
вищі комп’ютерних інформаційних систем, виникають справед-
ливі сумніви щодо об’єктивності такого аудиту. Підстави для 
виникнення таких сумнівів ґрунтуються на наступних питаннях: 

- як може аудитор, необізнаний в комп’ютерних технологі-
ях, перевіряти підприємство, де вони застосовуються без послуг 
стороннього фахівця; 

- навіть за умови залучення стороннього фахівця, чи в змозі 
необізнаний аудитор коректно поставити завдання такому фахів-
цю; 

- навіть за умови дослідження паперових версій електрон-
них документів, чи здатний аудитор оцінити суто технічні ризики 
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функціонування комп’ютерної інформаційної системи, пов’язані 
із втрачанням, спотворенням і витоком інформації внаслідок не-
санкціонованих втручань або технічних збоїв. 

- яким чином має бути досліджена правильність перене-
сення даних паперових форм до комп’ютерної бази даних КІСП; 

Перелік подібних питань може бути продовжений. Отже, 
стає зрозумілим, що проведення аудиту без застосування 
комп’ютерних технологій в умовах підприємства, де запрова-
джені комп’ютерні інформаційні системи є фіктивнивним і тому 
не вартим довіри. Не даремно серед Міжнародних стандартів ау-
диту [2] вже кілька років відсутній стандарт 401 «Аудит в сере-
довищі комп'ютерних інформаційних систем», оскільки в розви-
нутих країнах з ринковою економікою наразі весь аудит розгля-
дається як комп’ютерний, а тому необхідність запровадження 
окремого стандарту щодо комп’ютеризації відпала. Певні най-
більш важливі положення цього стандарту зараз містяться в ін-
ших МСА. 

На сьогодні в Україні є порівняно невелика кількість підп-
риємств, де повноцінно впроваджені та функціонують 
комп’ютерні інформаційні системи в розумінні, аналогічному до 
західного щодо концепції «ERP-System» (з англійської Enterprise 
Resource Planning System - Система планування ресурсів підпри-
ємства). Комп’ютерний аудит на таких підприємствах проводять 
переважно українські представництва компаній «великої четвір-
ки», водночас українські аудитори, як вже було сказано вище, 
неправомірно використовують «паперові» методи перевірки. 

Врешті решт, на нашу думку, ринкова конкуренція та не-
обхідність відповідати міжнародним вимогам змусить керівницт-
во та акціонерів всіх компаній, де впроваджено концепцію «ERP-
System», заздалегідь обумовлювати в договорі на проведення ау-
диторської перевірки вимогу щодо проведення саме 
комп’ютерного аудиту. 

Питання комп’ютеризації аудиту є набагато складнішим по 
відношенню до абсолютної більшості інших підприємств Украї-
ни, на яких комп’ютерні інформаційні системи представлені не 
повністю, а лише певними окремими ланками. На таких підпри-
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ємствах в обов’язковому порядку комп’ютеризовані бухгалтер-
ській облік та фінансова звітність, подекуди можуть бути 
комп’ютеризовані збут, відвантаження, постачання, облік робо-
чого часу тощо. В таких випадках аудитор досліджує перш за все 
комп’ютерну систему бухгалтерського обліку (КСБО), яка є 
«центральною ланкою КІСП, де систематично, в хронологічному 
порядку накопичуються й обробляються дані, пов'язані з облі-
ком, контролем, плануванням та аналізом» [1]. Отже, питання 
ставиться до довіри щодо паперового аудиту підприємств, на 
яких комп’ютерна інформаційна система представлена своєю 
центральною ланкою КСБО та, можливо, деякими другорядними 
ланками. 

З нашої точки зору, паперовий аудит підприємств, де є 
КСБО, вартий довіри за наявності всіх наступних умов: 

- аудитор залучає стороннього фахівця з технічних питань. 
Ця умова висунута, оскільки в світі немає людини, яка б одноча-
сно і достатньо глибоко володіла специфічними знаннями і щодо 
аудиту і щодо технічної безпеки інформації; 

- аудитор застосовує тести контролю, що полягають в імі-
тації аудитором несанкціонованих дій в комп’ютерній системі 
бухгалтерського обліку суб’єкта господарювання, в намаганні 
«обдурити» комп’ютер. Ця умова висунута, оскільки аудитору 
першочергово необхідно дослідити захист КСБО на рівні паролів 
та прав доступу кожного користувача; 

- застосовані аудитором процедури по суті та аналітичні 
процедури ґрунтуються на суттєвих обсягах інформації (достат-
ньо великих вибірках). Ця умова висунута, оскільки Міжнарод-
ний стандарт аудиту 320 «Суттєвість планування і проведення 
аудиту» [2] вимагає проводити аудит без суттєвих помилок; 

- в аудитора було досить часу, аби провести всі необхідні 
тести та обробити суттєві обсяги інформації Ця умова висунута, 
оскільки просто фізично неможливо одноосібно або в складі не-
великої групи дослідити величезні обсяги інформації, на обробку 
яких за об’єктивної оцінки потрібні місяці чи навіть роки. 

Підсумовуючи наведений матеріал, автор залишається на 
тій думці, що аудит підприємств, на яких повноцінно функціо-
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нують комп’ютерні інформаційні системи має бути обов’язковим 
комп’ютерним. Аудит підприємств, на яких комп’ютерні інфор-
маційні системи представлені тільки частково, тобто на рівні 
КСБО, може бути проведений як комп’ютеризовано, так і в руч-
ну, в останньому випадку до такого аудиту висуваються додатко-
ві умови. 
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ОСНОВНА ФОРМА ПОДАТКОВОГО КОНТРОЛЮ –  

ПОДАТКОВІ ПЕРЕВІРКИ 
 

Однією з форм державного контролю за діяльністю 
суб’єктів господарювання являється перевірка дотримання ними 
вимог податкового законодавства. Контроль у даній сфері здійс-
нюється спеціально уповноваженим на це державним органом - 
Державною податковою службою України (ДПС). Саме ця форма 
контролю є найбільш ефективною з точки зору забезпечення по-
даткових надходжень до бюджетів.  

У сучасній економічній літературі проблемами податково-
го контролю займалися Храпкіна В.В., Маглаперідзе А.С., Рева 
Т.М., Скворцов Н.Н., Луцик А.І. Разом з тим, прийняття Подат-
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кового кодексу України внесло ряд змін стосовно організації 
проведення податкового контролю [5].  

Податковий кодекс приніс чимало сюрпризів – приємних і 
не дуже. Крім нововведень щодо підстав для проведення, термі-
нів та періодичності податкових перевірок у Кодексі з’явився ще 
один вид перевірок. До існуючих раніше камеральних та докуме-
нтальних додалися фактичні перевірки [3].  

Отож, перевірити, чи правильно суб’єкт господарювання 
обчислив та сплатив податки, податкова служба може шляхом 
проведення: 

- камеральної перевірки; 
- документальної перевірки; 
- фактичної перевірки. 
Камеральна перевірка проводиться в податковій лише за 

даними податкових декларацій (розрахунків), без спеціального 
рішення (направлення на проведення), без згоди платника.  

Документальні перевірки є плановими або позаплановими, 
виїзними або невиїзними. 

Документальна планова перевірка проводиться згідно пла-
ну-графіка, в який включаються платники з ризиком щодо не-
сплати. Періодичність проведення – в залежності від ступеня ри-
зику (високий – не частіше однієї перевірки за рік, середній – од-
на на два роки, та незначний – одна на три роки). Податкова зо-
бов’язана не пізніше, як за 10 календарних днів надати письмове 
повідомлення про проведення перевірки (в якому зазначена дата 
початку), та копію наказу про проведення під розписку або реко-
мендованим листом з повідомленням про вручення.  

Документальна позапланова перевірка, найбільш небезпе-
чна, тому-що проводиться вже за наявності інформації про по-
рушення, і податківці щосили стараються знайти ці порушення та 
провести нарахування. 

Проводиться у випадках: 
- коли за наслідками перевірки інших платників або існу-

вання фактів про можливі порушення – якщо платник не надасть 
відповідні пояснення (з документальними і підтвердженнями) на 
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обов’язковий письмовий запит податкової протягом 10 р. д. з дня 
його отримання; 

– не подано у встановлений термін податкову декларацію 
або розрахунки; 

– подано уточнюючий розрахунок за період, який вже пе-
ревірявся ; 

– встановлено недостовірність даних у податкових декла-
раціях, якщо не будуть надані відповідні пояснення (з докумен-
тальним підтвердженням) на запит податкової протягом 10 р. д. з 
дня його отримання; 

– подано заперечення до акта або скаргу на вже прийняте 
повідомлення-рішення, щодо повного (часткового) перегляду її 
результатів або скасування повідомлення-рішення, із посиланням 
на факти, що не були враховані при перевірці; 

– юридична особа розпочала процедуру реорганізації (крім 
перетворення), у випадку припинення юридичної особи або підп-
риємця, порушення провадження у справі про банкрутство або 
подана заява про зняття з обліку платника; 

– в поданій декларації заявлено до відшкодування ПДВ на 
суму понад 100 тис. грн. 

Документальна позапланова невиїзна перевірка проводить-
ся на підставі наказу, із обов’язковим письмовим повідомленням 
про дату та місце проведення і наданням під розписку копії нака-
зу до початку перевірки. Тривалість – для великих платників – не 
більше 15 робочих днів, для малого підприємництва – 5 р. д., ін-
ших платників – 10 р. д., із можливим продовженням строків від-
повідно на 10, 2, 5 робочих днів. 

В ході фактичної перевірки контролюється обіг готівки, 
проведення розрахункових та касових операцій, документи про 
державну реєстрацію, ліцензії, патенти, свідоцтва, оформлення 
трудових відносин. Здійснюється без попередження.   

Проводиться на підставі наказу (копія якого вручається до 
початку проведення), за умов: 

– при перевірках інших платників або за інформацією дер-
жавних органів (органів місцевого самоврядування) можливі по-
рушення у виробництві та обігу підакцизних товарів, здійсненні 
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розрахункових та касових операцій, документів про державну 
реєстрацію, патентів; 

 – письмового звернення покупця (споживача); 
 – в установлений термін не подана обов’язкова звітність 

щодо використання реєстраторів розрахункових операцій, розра-
хункових та книг обліку операцій, нульові показники в них; 

– є інформація про порушення вимог щодо виробництва, 
обліку, зберігання та перевезення спирту, алкогольних напоїв та 
тютюнових виробів, цільового використання спирту платником; 

– при виявленні порушень за результатами попередньої пе-
ревірки (одноразово протягом 12 місяців); 

– при наявності інформації щодо використання найманих 
працівників без відповідного оформлення, виплати зарплати без 
сплати податків [6]. 

З початком перевірки платник податків зобов’язаний нада-
ти посадовим особам органів Державної податкової служби у по-
вному обсязі всі документи, що належать або пов’язані з предме-
том перевірки. Документи, що містять комерційну таємницю або 
є конфіденційними, передаються окремо із зазначенням службо-
вої особи, що їх отримала. Забороняється вилучення оригіналів 
первинних фінансово-господарських, бухгалтерських та інших 
документів за винятком випадків, передбачених кримінально-
процесуальним законом. 

При проведенні перевірок посадові особи органу ДПС ма-
ють право отримувати від платників податків завірені копії пер-
винних фінансово-господарських, бухгалтерських та інших до-
кументів, що свідчать про приховування (заниження) об’єктів 
оподаткування, несплату податків, зборів (обов’язкових плате-
жів), порушення вимог іншого законодавства, контроль за до-
триманням якого покладено на органи державної податкової 
служби. Якщо платник податків відмовиться надати копії доку-
ментів – посадова особа органу ДПС складає відповідний акт(п. 
85.6 ПКУ) [3]. 

За результатами перевірки (крім камеральної) може бути 
складений акт (якщо виявлені порушення) або довідка (якщо по-
рушення відсутні). Акт документальної перевірки складається в 
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двох екземплярах, підписується податківцями, які здійснювали 
перевірку, і реєструється в податковій протягом 5 р. д. з дати її 
закінчення (10 р. д. – для платників, які мають філії або є на кон-
солідованій сплаті). Примірник акта у день його підписання пла-
тником (або відмови від підписання) вручається або надсилається 
платнику. 

Якщо перевіркою встановлено порушення податкового за-
конодавства, платнику надається податкове повідомлення-
рішення, що приймається податковою протягом 10 р. д. з дня піс-
ля вручення акту перевірки, (для фактичної перевірки – з дня на-
дходження акта), а якщо подавались заперечення платника до 
акту – протягом 3 р. д. після розгляду заперечень і надання пись-
мової відповіді. 

В податковому повідомленні-рішенні має бути зазначена 
підстава для нарахування, посилання на Податковий Кодекс або 
закон, згідно якого було зроблене нарахування, сума зо-
бов’язання, строки сплати або строки виправлення звітності, по-
передження про наслідки несплати та строки для оскарження по-
відомлення-рішення. Повідомлення-рішення оформляється по 
кожному податку окремо. До повідомлення – рішення додається 
розрахунок податкового зобов’язання та штрафних санкцій [6]. 
Закон України 5503-VI "Про внесення змін до Податкового коде-
ксу України щодо перегляду ставок деяких податків і зборів" (від 
20.12.2012 року), що набрав чинності, містить норму, яка регла-
ментує можливість проведення "електронної" фіскальної переві-
рки спрощенців з 1 січня 2014 року. 

З 1 січня 2015 року новою статтею 16 розділу ХХ "Перехі-
дних положень" ПКУ передбачаються "електронні" перевірки 
суб’єктів мікро-, малого та середнього бізнесу; інших платників – 
з 1 січня 2016-го [2]. 

При виникненні суперечливих питань та незгоді з резуль-
татами проведеної перевірки, необхідно (на це є цілком законні 
підстави) захищати і відстоювати свої права. 
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ПРОБЛЕМА СУТНОСТІ АУДИТУ В УКРАЇНІ 
 

В умовах прискореного розвитку України існує необхід-
ність вирішення ряду ключових проблем, що стали важливими 
для формування правового суспільства. Утворення Міністерства 
доходів і зборів шляхом злиття Державної податкової служби 
України та Державної митної служби України дає поштовх но-
вому етапу розвитку наукової думки стосовно значення та реалі-
зації контролю за діяльністю суб’єктів господарювання в Украї-
ні. 

Визначення суті аудиту є однією з проблем, які виникають 
через неоднорідність трактувань цього явища різними науковця-
ми. Закон України «Про аудиторську діяльність» дає визначення 
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аудиту, як перевірки публічної бухгалтерської звітності, обліку, 
первинних документів та іншої інформації щодо фінансово-
господарської діяльності суб’єктів господарювання з метою ви-
значення достовірності їх звітності, обліку, його повноти і відпо-
відності чинному законодавству та встановленим нормативам. 
Світова наука про аудит, визначає його як незалежну експертизу 
фінансових звітів та іншої інформації про господарсько-
фінансову діяльність суб’єкта господарювання з метою форму-
вання висновків про його реальний фінансовий стан [1]. 

Проблема в тому, що в країнах світу публічною є не бухга-
лтерська, а фінансова звітність. Опублікування бухгалтерської 
звітності є недоцільним оскільки потрібно володіти глибокими 
знаннями в галузі обліку для її оцінки, що перешкоджає сприй-
няттю користувачами даних. Також у багатьох країнах відсутній 
єдиний План рахунків бухгалтерського обліку, що ускладнює  
розуміння бухгалтерської інформації. 

В Україні за наявності Плану рахунків бухгалтерського об-
ліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій під-
приємств і організацій опублікування бухгалтерської звітності 
або інформації можна вважати позитивним явищем. Така інфор-
мація є водночас докладною та обмеженою, оскільки може не 
розкриває повністю деяких важливих аспектів, наприклад, таких 
як дебітори і кредитори підприємства. 

Сутність аудиту полягає у перевірці бухгалтерської звітно-
сті, обліку, первинних бухгалтерських документів та іншої інфо-
рмації, що стосується фінансово-господарської діяльності 
суб’єктів господарювання з метою висловлення незалежної дум-
ки аудитора про її достовірність в усіх суттєвих аспектах і відпо-
відність вимогам законів України та Міжнародним стандартам 
аудиту (МСА). 

Аудит є невід’ємною складовою контролю. Державні орга-
ни здійснюють перевірку і систематизацію даних інформації річ-
ної фінансової звітності суб’єктів господарювання в 
обов’язковому порядку передбаченому законодавством для ви-
значення фінансового стану підконтрольних об’єктів. 



 464

Згідно статті 4 Лімської декларації керівних принципів ко-
нтролю суть контролю визначається, як невід’ємна частина сис-
теми регулювання, задачею якої є не тільки перевірка законності 
та правильності розподілу фінансових ресурсів і достовірності 
відображення в бухгалтерському обліку господарських операцій, 
а також і контроль ефективності і економності їх витрачання [2]. 

Податковий контроль, згідно пункту 1 статті 61 Податково-
го кодексу України, визначається, як система заходів, що вжива-
ються контролюючими органами з метою контролю правильності 
нарахування, повноти і своєчасності сплати податків і зборів, а 
також дотримання законодавства з питань регулювання обігу го-
тівки, проведення розрахункових та касових операцій, патенту-
вання, ліцензування та іншого законодавства, контроль за дотри-
манням якого покладено на контролюючі органи [3]. 

В умовах реорганізації простежується зростання ролі конт-
ролю, який буде здійснювати новостворене Міністерство доходів 
та зборів.  Незалежний аудит на даний момент не може забезпе-
чити того рівня ефективного контролю за суб’єктами господарю-
вання, який здійснюють державні органи. Це зумовлено недоско-
налістю чинного законодавства та існуючої нормативно-правової 
бази. З метою покращення ситуації розроблено проект Закону 
України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів Укра-
їни щодо провадження аудиторської діяльності», зареєстрованого 
Верховною Радою України 29.03.2012 р. за № 10285 та проект 
Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу 
України (щодо аудиту податкової звітності)» №10270 від 
26.03.2012 р. Проекти зазнали гострої критики і були відкликані з 
розгляду, але намагання вирішити існуючі проблеми аудиту в 
Україні є суттєвим зрушення з мертвої точки. 

Для вирішення проблем аудиту в Україні необхідно розро-
бити і прийняти ряд документів, що на законодавчому рівні ви-
значали б суть аудиту, як елементу державного контролю, його 
вагу та значення висновків. Якість надання аудиторських послуг 
на даний момент в Україні знаходиться на низькому рівні, тому 
держава має взяти на себе обов’язок організації контролю, поси-
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лення відповідальності за наданні аудиторські послуги, якщо во-
ни не відповідають дійсності.  

Є доцільним формування державного органу в структурі 
контролюючих органів, який би на основі принципів незалежно-
го аудиту надавав платні послуги суб’єктам господарювання. Їх 
результати будуть відзначатися високим рівень достовірності, 
оскільки держава надавала б гарантії правдивості висновків. Звіт 
такого аудиту можна використати при здійсненні контролю чи 
плануванні контрольних дій інших державних органів. Це може 
сприяти удосконаленню системи контролю за суб’єктами госпо-
дарювання та підвищення ефективності діяльності державних 
органів. 
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ВІД СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 
 

При здійсненні аудиту фінансових результатів від сільсь-
когосподарської діяльності на етапі його планування потрібно 
визначити рівень суттєвості по даному об’єкту (доходи та витра-
ти від біологічних перетворень) аудиторської перевірки. Різні  
аудитори, аудиторські компанії й автори робіт по аудиту досить 
часто по-різному визначають рівень суттєвості при аудиті. А це, 
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в свою чергу, призводить до того, що аудитори допускають по-
милки (неточності) при аудиті фінансових результатів, які пере-
вищують допустиму величину. В оману вводить і те, що, на пер-
ший погляд, помилки здаються незначними і такими, що не 
впливають на рішення користувачів фінансової інформації, а за-
трати на виявлення і виправлення помилок досить великими, що 
в підсумку може призвести до того, що час, витрачений на такі 
цілі, може затягнути виконання аудиту і представлення фінансо-
вої інформації.  

В загальному розумінні, суттєвість (матеріальність) є мак-
симально допустимою величиною похибки по фінансовому ре-
зультату, яка може бути відображена у фінансовій звітності і роз-
глядатися при цьому як нематеріальна, тобто така, що не вводить 
в оману користувачів звітності. 

Згідно Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 
(П(С)БО) 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності» суттєвою 
інформацією визнається інформація, відсутність якої може впли-
нути на рішення користувачів фінансової звітності [2, с. 3]. 

Відповідно до Міжнародного стандарту аудиту (МСА) 320 
«Суттєвість при плануванні та проведенні аудиту» суттєвість яв-
ляє собою величину або величини, встановлені аудитором у роз-
мірі, меншому ніж суттєвість на рівні фінансової звітності, взятої 
в цілому, щоб зменшити до прийнятно низького рівня достовір-
ність того, щоб невиправлені та невиявлені викривлення у суку-
пності не перевищать суттєвість на рівні фінансової звітності в 
цілому [1, с. 332]. В цілому, згідно МСА інформація вважається 
суттєвою, якщо її пропуск або невірне відображення може впли-
нути на економічні рішення користувачів, прийняті на основі фі-
нансових звітів. Суттєвість залежить від величини суми статті 
або значення помилки, допущеної при певних умовах в зв’язку із 
пропуском або неправильним відображенням. Таким чином, сут-
тєвість скоріше виступає певним порогом або «критерієм відсі-
кання», а не основною якісною характеристикою, яка може бути 
властива інформації для того, щоб вона стала корисною. 
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На нашу думку, при визначенні рівня суттєвості при аудиті 
фінансових результатів від сільськогосподарської діяльності ва-
жливим і необхідним є врахування наступних факторів (табл. 1). 

Таблиця 1 
Фактори впливу на рівень суттєвості при аудиті фінансових 

результатів від сільськогосподарської діяльності 
№ 
п/п 

Назва  
фактора Зміст фактора 

1. 

Абсолютна 
величина по-
милки 

Розмір абсолютної величини помилки є дуже 
важливим для визначення рівня суттєвості при 
аудиті фінансових результатів від сільськогос-
подарської діяльності, оскільки цій помилці пе-
редує система помилок в обліку доходів і витрат 
від біологічних перетворень, які підлягають ви-
правленню. 

2. 

Відносна ве-
личина поми-
лки 

Розмір відносної величини помилки використо-
вується як відношення як відношення можливої 
помилки до відповідної базової величини. Важ-
ливим є вибір базової величини, яка повинна 
стати точкою відліку неточності. 

3. Склад рахун-
ків фінансо-
вих результа-
тів 

Можливі помилки по рахункам 23, 70, 90 повин-
ні розглядатися як менш суттєві ніж можливі 
помилки по рахункам 71, 94. Невірно відображе-
ні операції по рахункам 71, 94 є суттєвими не 
через абсолютний чи відносний розмір, а через 
можливість необґрунтованого відображення і в 
загальному викривлення фінансового результату 
від сільськогосподарської діяльності. 

4. Кумулятивний 
ефект 

Необхідно враховувати розмір уже виявлених 
помилок і можливо очікуваних помилок в обліку 
формування фінансових результатів від сільсь-
когосподарської діяльності 

5. Конкретні 
умови 

Потрібно приділяти достатню увагу навіть не-
значним помилкам в обліку біологічних перет-
ворень 

 
Рівень (поріг) суттєвості, як критерій відсікання інформа-

ції, яка підлягає обов’язковій перевірці аудитором, від інформа-
ції, яка може бути випущена з поля його зору з різних причин, є 
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величиною, правильність і точність розрахунку якої здійснюють 
вплив на: 

- характер аудиторських процедур; 
- встановлення часових рамок і об’єму цих процедур; 
- об’єктивність і точність висловлюваної аудитором дум-

ки за результатами проведеного аудиту [3, с. 287]. 
Концепція суттєвості при аудиті фінансових результатів 

від сільськогосподарської діяльності повинна використовуватись 
як основа для планування такого аудиту, основа оцінки його ефе-
ктивності та основа для визначення змісту оформлення результа-
тів цього аудиту. 

При визначенні суттєвості можуть бути використані дедук-
тивний та індуктивний підходи. При використанні дедуктивного 
підходу визначається рівень суттєвості на рівні загального фінан-
сового результату, а потім розподіляється по напрямам (фінансо-
вий результат від сільськогосподарської діяльності), статтям фі-
нансової звітності та рахункам бухгалтерського обліку (23, 70, 
71, 90, 94). Такий розподіл здійснюється з метою визначення 
об’єму робіт по кожному рахунку. Використання дедуктивного 
методу дає змогу уникнути перевищення суми оцінок суттєвості 
по окремим рахункам (23, 70, 71, 90, 94) над допустимою вели-
чиною для звіту про фінансовий стан (балансу) та звіту про суку-
пний дохід (звіту про фінансові результати). Використання інду-
ктивного підходу передбачає визначення рівня суттєвості для 
кожного елемента (індуктивно), які формують кінцеві фінансові 
результати, а потім додавання оцінок з метою визначення загаль-
ного рівня суттєвості. Даний підхід потребує належної обереж-
ності у застосуванні, оскільки залежить від досвіду аудитора і 
його здатності до вірного логічного умовиводу від окремих еле-
ментів до загальних висновків. 

Під час визначення рівня суттєвості необхідно зважати на 
дві основні сторони його характеристики: кількісну та якісну. 
При врахуванні кількісної характеристики необхідно визначити 
чи перевищують по окремим випадкам і в сумі виявлені помилки 
(із врахуванням передбачуваних невиявлених помилок) кількіс-
ний критерій – рівень суттєвості. Якісна характеристика перед-
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бачає використання професійного судження аудитора для визна-
чення того, чи не мають суттєвий характер виявлені помилки в 
здійснених фінансово-господарських операціях. 

В загальному можна зробити висновок, що рівень суттєво-
сті при аудиті фінансових результатів від сільськогосподарської 
діяльності являється величиною «відсікання» операцій при пере-
вірці облікової інформації щодо біологічних перетворень, що в 
підсумку не призведе до втрати якісної характеристики цієї інфо-
рмації. В основному рівень суттєвості при даному аудиті зале-
жить від абсолютної та відносної величин помилки, складу раху-
нків фінансових результатів, кумулятивного ефекту, конкретних 
умов та професійного судження аудитора. 
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СУТЬ ТА ЗНАЧЕННЯ АУДИТУ ЕФЕКТИВНОСТІ  

ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТНИХ ПРОГРАМ 
 

Постійно зростаючі обсяги державного і місцевих бюдже-
тів, а також запровадження в Україні програмно-цільового мето-
ду їх формування (місцевих бюджетів – на стадії експерименту) 
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посилило актуальність забезпечення належного рівня контролю 
за бюджетними видатками. Постала необхідність запровадження 
нових форм і методик здійснення контролю, які б забезпечили 
створення ефективної системи контролю й управління, підви-
щення підзвітності та фінансової відповідальності на всіх рівнях 
державної влади. Одним із нових форм державного фінансового 
контролю, в т.ч. і бюджетного є аудит ефективності виконання 
бюджетних програм. 

Відповідно до чинного законодавства України, «аудит ефе-
ктивності - це форма контролю, яка спрямована на визначення 
ефективності використання бюджетних коштів для реалізації за-
планованих цілей та встановлення факторів, які цьому перешко-
джають» [3]. Його метою є здійснення оцінки досягнення запла-
нованих показників (продукту, ефективності, якості), виявлення 
проблем у виконанні бюджетної програми та розробка пропози-
цій щодо підвищення ефективності використання ресурсів дер-
жави.  

Основні засади проведення аудиту ефективності виконання 
бюджетної програми регламентовані Постановою Кабінету Міні-
стрів України "Про затвердження Порядку проведення органами 
державної контрольно-ревізійної служби аудиту ефективності 
бюджетної програми" [1], на підставі якої затверджені методичні 
рекомендації щодо проведення органами державної контрольно-
ревізійної служби аудиту державного фінансового аудиту вико-
нання бюджетних програм [3]. 

Серед головних його завдань відмітимо оцінку ефективно-
сті виконання бюджетних програм, виявлення упущень і недолі-
ків організаційного, нормативно-правового та фінансового хара-
ктеру, які перешкоджають своєчасному і повному виконанню 
бюджетної програми, визначення ступеню впливу виявлених 
упущень і недоліків на досягнення запланованих показників, під-
готовка обґрунтованих пропозицій щодо шляхів (форм, засобів) 
більш раціонального та ефективного використання ресурсів дер-
жави, поліпшення організації виконання бюджетної програми з 
наголосом на можливостях зменшення витрат, підвищення про-
дуктивності програми та якості послуг, її подальшої реалізації із 
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залученням оптимального (або додаткового) обсягу бюджетних 
коштів чи її припинення. 

Європейська практика вживає слово "аудит" як синонім 
контролю. Згідно з INTOSAI (Міжнародної організації вищих 
контрольних органів) [4, c. 17]: 

- фінансовий аудит – перевірка правильності або відпові-
дності, яка охоплює вивчення та оцінку фінансових записів, ау-
дит фінансових систем і трансакцій, перевірку відповідності на-
званого чинним нормам; 

- аудит ефективності (операційний) – аудит адміністрати-
вної діяльності, який вивчає ефективність використання трудо-
вих і матеріальних ресурсів для надання замовнику рекомендацій 
щодо досягнення кращих результатів. 

Узагальнення практики інших країн показує, що в основу 
розробки бюджетних програм зарубіжні фахівці поклали поділ 
діяльності за програмами і визначення завдань для різних мініс-
терств. Це передбачає з’ясування мети для кожної бюджетної 
програми і міністерства та обчислення необхідних ресурсів для 
реалізації програм і досягнення запланованих цілей.  

Розгляд програм як підконтрольних об’єктів макроеконо-
мічного рівня, формування форм та процедур здійснення контро-
лю обумовлюють необхідність ідентифікації суб’єктів, які здійс-
нюють контроль бюджетних програм.  

Аудит ефективності формує оцінку виконання бюджетної 
програми, акцентуючи увагу на раціональному використанні бю-
джетних ресурсів за результативними показниками, визначеними 
Концепцією застосування програмно-цільового методу в бюдже-
тному процесі [2] – "продуктивності", "ефективності", "затрат" і 
"якості". 

Якість проведеного аудиту майже наполовину залежить від 
ретельної підготовки, яка містить наступні процедури: вибір те-
ми аудиту; визначення об’єкта аудиту; визначення проблем ауди-
ту; визначення гіпотез аудиту; підбір персоналу для проведення 
дослідження та розробка детальної програми аудиту. Найбільш 
відповідальним і складним елементом фази підготовки до ауди-
торського дослідження є визначення проблеми аудиту, позаяк 
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для цього необхідно проаналізувати загальновідомі вади вико-
нання бюджетної програми, які визначаються під час поперед-
нього ознайомлення з досліджуваною програмою. 

Таким чином, аудит ефективності бюджетних програм (ау-
дит ефективності) – це метод бюджетного контролю, який є су-
купністю прийомів і дій, спрямованих на визначення та підви-
щення ефективності використання бюджетних коштів для реалі-
зації запланованих цілей та встановлення факторів, які цьому пе-
решкоджають.  

Про необхідність подальшого розгортання цього методу свід-
чать його переваги, які полягають у наступному: 

- можливості виявлення негативних тенденцій виконання 
бюджетних програм ще до її завершення; 

- проведенні більш глибшого аналізу, ніж при здійсненні 
інших методів контролю; 

- виявленні узгодженості формування і виконання бюджет-
них програм з визначеними у законодавстві цілями та стратегічни-
ми пріоритетами; 

- можливості корегування або ліквідування бюджетної про-
грами за результатами проведеного аудиту; 

- використанні результатів аудиту як основи прийняття го-
ловними розпорядниками бюджетних рішень, спрямованих на дося-
гнення поставлених цілей; 

- можливості зменшення кількості неефективних програм 
чи недобросовісних відповідальних виконавців, сконцентрувавши 
увагу на найпріорітетніших напрямках і в одного виконавця. 

Удосконалення організації аудиту бюджетних програм 
сприяє тому, що він стає дедалі перспективнішою формою бюджет-
ного контролю в Україні. Поступове послаблення фіскальної спря-
мованості контролюючої системи посилює зростання ролі держав-
ного фінансового аудиту ефективності використання бюджетних 
коштів. 
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На існуючому етапі здійснення операцій з інвестиційною 
нерухомістю традиційний бухгалтерський облік вже не 
задовольняє вимоги управління даним процесом. Такі вимоги 
створюють передумови до виникнення нового напряму 
діяльності спеціалістів в області контролю господарських 
операцій, заснованого на синтезі обліку, калькуляції, аналізу, 
прогнозування, економіко-математичних методів, де система 
контролю стає повноправним елементом в управлінні діяльністю 
підприємством.  

Контроль за виконанням операцій з інвестиційною 
нерухомістю повинен здійснюватися ще на стадії укладання 
угоди по реалізації інвестиційної нерухомості в діяльності 
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кожного суб’єкта господарювання. В цьому випадку керівнику 
необхідно дотримуватись принципових управлінських рішень. 
Метою такого рішення є складання виробничої програми, яка 
забезпечить максимізацію прибутку з урахуванням існуючих 
обмежень, що характеризують себе як чинники, що обмежують 
виробництво або реалізацію продукції. 

Теоретичні основи проведення контролю за інвестиційною 
нерухомістю висвітлені у працях таких вітчизняних науковців: 
В.В. Бабича, Ф.Ф. Бутинця, Б.І. Валуєва, С.Ф. Голова, О.О. Ємця, 
В.І.Єфіменка, Г.Г. Кірейцева, М.В. Кужельного, Я.Д. Крупки, 
Є.В. Мниха, А.А. Пересади, О.М. Петрука, М.С. Пушкара, 
В.С. Рудницького, В.В. Сопка, Н.Ткаченко, М.Г. Чумаченка, 
В.Г. Швеця, О.Д. Шарапова, В.О. Шевчука, І.Г. Яремчука, 
Н.О. Розсмислова та ін. 

Необхідність посилення внутрішнього та зовнішнього 
контролю за інвестиційною нерухомістю обумовлюється 
зростанням нестабільності зовнішнього середовища та 
ускладненням управління активами. Вчені виділяють два 
основних види контролю: внутрішній та зовнішній. 

Внутрішній контроль – це політика і процедури контролю, 
прийняті управлінським персоналом суб’єкта господарювання з 
метою забезпечення правильного та ефективного ведення 
господарської діяльності, збереження активів, запобігання 
шахрайству та помилкам, а також виявлення їх, забезпечення 
точності і повноти облікових записів, своєчасної підготовки 
достовірної фінансової інформації [4]. 

Зовнішній контроль – це система процедур та методів 
контролю, які здійснюють державні органи та незалежні 
компанії, з метою перевірки правильності облікових процесів на 
підприємствах [4]. 

Під час здійснення внутрішнього контролю інвестиційної 
нерухомості контролюється: 

- правильність ведення первинного та зведеного обліку по 
руху інвестиційної нерухомості; 

- визначення вартості інвестованого об’єкту, метод; 



 475

- правильності вибору та доцільності методики 
нарахування амортизації; 

- контроль за використанням, в ході діяльності. 
Зовнішнього контролю за інвестиційною нерухомістю 

спрямований на: 
- перевірка правильності віднесення об’єкта до 

інвестиційної нерухомості; 
- правильність віднесення витрат при нарахуванні 

амортизації на інвестиційний об’єкт; 
- дотримання податкового законодавства щодо обліку 

інвестиційної нерухомості; 
- правильності списання з балансу інвестиційної 

нерухомості при вибутті. 
Для якісного внутрішнього контролю пропонуємо 

здійснювати такі дії: 
- удосконалити методику обліку надходження та вибуття 

інвестиційної нерухомості у системі аналітичних рахунків, що 
дозволить спростити систему контролю; 

 - розробити бухгалтерську модель економічного механізму 
амортизації, що сприятиме вирішенню проблем фінансового, 
внутрішньо – господарського контролю амортизаційних процесів 
та їх податкового аспекту;  

- розробити економіко-математичні моделі залежності 
експлуатаційних інвестиційної нерухомості, яка дозволить ви-
значити доцільність використання підприємством; 

- створення картотеки по розміщенню інвестиційної 
нерухомості, для зовнішніх користувачів.  

Отже, інвестиційна нерухомість суттєво впливає на 
діяльність підприємства, оскільки є частиною активів, то-
му контроль за станом їх збереження, наявності та ефективності 
використання повинен бути ретельним, повним, достовірним, 
обґрунтованим та відповідати чинному законодавст-
ву. Ефективна політика внутрішнього контролю та ряд заходів, 
спрямованих на покращення процесу контролю, для зовнішніх 
служб дасть змогу удосконалити організацію та методику кон-
тролю інвестиційної нерухомості, підвищити їх інформативність 
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і прогнозувати ефективність їх використання на підприємстві в 
майбутньому. 
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СОЦІАЛЬНО – ЕКОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ 
ОПЕРАТИВНОГО КОНТРОЛЮ НА СІЛЬСЬКО-

ГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВАХ 
 

Глобальні економічні процеси, використання новітніх тех-
нологій та стрімке впровадження результатів науково – технічно-
го прогресу в практику сільськогосподарських підприємств на-
клали суттєвий відбиток на соціально – екологічне середовище 
галузі. Непомірковане, поспішне чи незбалансоване застосування 
інноваційних пропозицій і розробок часто пригальмовує соціаль-
но – екологічний розвиток аграрного сектора економіки. Як на-
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слідок погіршується стан навколишнього природного середови-
ща, нераціонально й часто неправомірно використовується ресу-
рсний потенціал, зростає кількість захворювань серед населення. 

Такі фактори обумовлюють необхідність посиленого опе-
ративного контролю за дотриманням технології виробництва 
сільськогосподарської продукції, вирішенням назрілих екологіч-
них проблем, збереженням і розвитком загальноприйнятих соціа-
льних норм і правил. Тому вважаємо за доцільне окреслити роль 
оперативного контролю у соціально – екологічній складовій сіль-
ськогосподарської діяльності.  

Якісна та конкурентоспроможна продукція рослинництва і 
тваринництва є запорукою здоров’я і відтворення нації. Сільсь-
когосподарське виробництво забезпечує людство істинним ба-
гатством, що примножує енергію на Землі. Тому питання еколо-
гічної безпеки населення в умовах суттєвого погіршення екологі-
чних, кліматичних та соціальних умов проживання потребує те-
рмінового вирішення.  

Один із можливих варіантів розв’язання назрілих проблем 
соціального та екологічного характеру є посилене використання 
прийомів оперативного контролю, вдосконалення його організа-
ції та розширення кола підконтрольних об’єктів. Реалізація фун-
кції оперативного контролю на сільськогосподарських підприєм-
ствах в частині підвищення ефективності управління його еколо-
го-соціальної діяльності потребує виокремлення певних напрям-
ків контрольної роботи. До таких напрямків слід віднести: 

1. Дотримання технології виробництва сільськогосподар-
ської продукції для підвищенню її якості і конкурентоспромож-
ності, що сприятиме економічному зростанню підприємств галу-
зі; 

2. Раціональне природокористування, що з однієї сторони 
забезпечуватиме якість виробленій сільськогосподарській проду-
кції, а з іншої – сприятиме збереженню та відновленню навколи-
шнього природного середовища; 

3. Планування й реалізація природоохоронних заходів, пе-
ревірка повноти й справедливості здійсненних витрат на охорону 
навколишнього природного середовища; 
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4. Розміщення відходів, зберігання й використання продук-
тів переробки у навколишньому середовищі з метою оптимізації 
витрат виробництва сільськогосподарської продукції та раціона-
льному використанню енергетичних ресурсів;  

5. Розробка й впровадження мотиваційних програм і заохо-
чувальних заходів серед працівників сільськогосподарських під-
приємств з метою підвищення продуктивності праці та зростання 
інтересу селян до виробництва якісної сільськогосподарської 
продукції; 

6. Розвиток соціальної інфраструктури в сільській території 
та пропаганда здорового харчування серед населення з метою 
зростання попиту на вітчизняну сільськогосподарську продукцію 
та покращення здоров’я людей. 

Здійснення оперативного контролю на сільськогосподарсь-
ких підприємствах за наведеними напрямками в цілому сприяти-
ме досягненню позитивних результатів у трьох взаємопов’язаних 
складових сільськогосподарської діяльності: економічній, соціа-
льній та екологічній. Зокрема посилений оперативний контроль 
за дотримання технології виробництва продукції рослинництва і 
тваринництва забезпечить покращення її якості і конкурентосп-
роможності на ринку, що в подальшому призведе до стабільного 
економічного зростання підприємств галузі. Окрім того, якісна 
вітчизняна сільськогосподарська продукція є екобезпечною і ре-
комендується для широкого використання й споживання насе-
ленням. В такий спосіб розкривається значення соціальної функ-
ції оперативного контролю, яка передбачає створення належних 
умов для збереження й відтворення соціальних явищ і процесів, 
пропаганда здорового способу харчування й життя в суспільстві. 
Роль оперативного контролю в екологічній складовій сільського-
сподарської діяльності пояснюється необхідністю його постійної 
участі у реалізації природоохоронних заходів з метою збережен-
ня й відновлення навколишнього середовища та раціонального 
використання енергетичних та інших природних ресурсів. Важ-
ливо, також, постійно контролювати відповідність технології ви-
робництва сільськогосподарської продукції загальним екологіч-
ним законам.  
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Отже, соціально – екологічна роль оперативного контролю 
в сільськогосподарських підприємствах пояснюється необхідніс-
тю сьогодення. Погіршення екологічної ситуації, проблеми нера-
ціонального природокористування, збільшення захворюваності 
серед населення потребують впровадження і здійснення постій-
них контрольних заходів за дотриманням технології виробництва 
сільськогосподарської продукції, повнотою й справедливістю 
формування витрат на збереження й відновлення навколишнього 
середовища. Вирішення назрілих питань можливе за умови роз-
ширення підконтрольних об’єктів оперативного контролю та по-
казників, що їх характеризуються в соціальній та екологічній 
площині. 
 
УДК 657.6 

Б.В. МЕЛЬНИЧУК, к.е.н., с.н.с. 
завідувач відділу методології обліку та аудиту 

ННЦ "Інститут аграрної економіки" НААН, м. Київ 
 

ЗРОСТАННЯ ЦІННОСТІ АУДИТУ В ГЛОБАЛЬНІЙ 
ЕКОНОМІЦІ 

 
Аудит в своєму історичному розвитку еволюціонував в на-

прямку «форма контролю – вид діяльності бухгалтерів – профе-
сія» та трансформувався в окремий цілісний інститут. Інститут, 
який зайняв надзвичайно важливе місце в соціально-
економічному середовищі. Він згладжує конфлікт інтересів сто-
рін економічних відносин, зменшує інформаційні ризики та за-
безпечує розбудову відносин в соціально-економічних системах 
на засадах довіри та впевненості у достовірному представленні 
економічної інформації. 

Загальноприйнятою є позиція, що цінність аудиту для біз-
несу та економіки в цілому полягає в забезпеченні довіри та впе-
вненості користувачів у достовірності фінансової звітності ком-
паній. Аудит забезпечує й інші вигоди, що пов’язані з посилен-
ням економічної дисципліни в компаніях, запобіганням шахрайс-
тву, наданням впевненості інвесторам щодо продовження безпе-
рервної діяльності компанії. 
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Однак, представники аудиторської спільноти (професії) 
повинні докласти максимум зусиль з метою посилення значення 
аудиту, особливо в умовах невизначеності та кризових явищ у 
світовій економічній системі. 

Ряд економічних скандалів, що відбулися в західній еконо-
міці на початку ХХ століття, пов’язаних із недостовірністю підт-
верджених аудиторами фінансових звітів великих компаній, а 
також світова економічна криза спонукали світову спільноту по-
силити увагу до аудиту. 

Основним засобом комунікації аудитора та користувачів 
фінансової звітності є Звіт незалежного аудитора. Вимоги щодо 
форми та змісту аудиторського звіту, що надається за результа-
тами аудиту фінансової звітності викладені у Міжнародному ста-
ндарті аудиту 700 «Формулювання думки та надання Звіту щодо 
фінансової звітності» (МСА 700). 

На сьогодні аудиторський звіт – це короткий, стандартизо-
ваний документ, який містить інформацію щодо фінансових зві-
тів компанії, які підлягали аудиту, самого аудиту, відповідально-
сті управлінського персоналу компанії за фінансову звітність та 
відповідальності аудитора за висловлення думки щодо такої фі-
нансової звітності. Головним елементом Звіту є думка аудитора 
щодо достовірності фінансової звітності, яка може бути немоди-
фікованою чи модифікованою. Такий формат аудиторського зві-
ту існує вже досить давно, і здавалося б, є зрозумілим і зручним 
як для представників аудиторської професії, так і для користува-
чів фінансової звітності (акціонерів, інституціональних інвесто-
рів, аналітиків та ін.). 

Однак, після світової фінансової кризи явною стала вимога 
до аудиторів у забезпеченні більшої прозорості щодо суттєвих 
питань, які містить фінансова звітність компаній. Більше ніж 
будь-коли користувачі перевіреної аудитором фінансової звітно-
сті вимагають максимум суттєвої інформації для прийняття ними 
рішень в умовах глобального бізнес середовища та зростання ви-
мог до фінансової звітності. Їм потрібне більш повне уявлення 
про перевірену компанію та її фінансову звітність. І хоча думка 
аудитора на сьогодні дуже цінується в плані підтвердження дос-
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товірності фінансової інформації про компанію, проте багато ко-
ристувачів впевнені, що аудиторський звіт може бути більш ін-
формативним і мати від цього більшу цінність для користувачів.  

Саме тому останнім часом все більше уваги стало приділя-
тися аудиторському звіту в плані підвищення загальної цінності 
аудиту для акціонерів та інших зацікавлених у достовірній фі-
нансовій звітності сторін економічних відносин. 

Усвідомлюючи необхідність змін, Рада з Міжнародних 
стандартів аудиту та надання впевненості в червні 2012 року 
опублікувала консультаційний документ щодо покращення ауди-
торських звітів в глобальному масштабі (Improving the Auditor’s 
Report. IAASB Invitation to Comment)20. Метою даного документу 
є виявлення думки як представників професійної спільноти, так і 
користувачів, в якому напрямі рухатися, щоб підвищити якість 
аудиторської звітності, а відтак, і цінність аудиту для суспільст-
ва. Як зазначається в документі, основним напрямом покращення 
аудиторського звіту є підвищення прозорості. Для цього пропо-
нується ввести до структури аудиторського звіту параграфу «Ау-
диторські коментарі», за допомогою якого аудитори звертати-
муть увагу на найбільш суттєві моменти. Також пропонуються 
удосконалення, що стосуються інформації про спроможність 
компанії продовжувати безперервну діяльність (going concern), 
опису відповідальності аудитора, ключових складових аудиту, а 
також загального покращення формату аудиторського звіту. 

Проаналізувавши більшість відгуків, які надійшли на да-
ний документ, можна відзначити, що в цілому є загальна згода 
щодо необхідності певних змін. Однак, слід відмітити, що більша 
інформаційність не є запорукою покращення якості такої інфор-
мації та підвищення її цінності для користувачів. Взаємозв’язок 
інформаційності та цінності аудиторського звіту ми зобразили на 
рис. 1. 

 

                                                 
20 https://www.ifac.org/sites/default/files/publications/files/Auditor_Reporting_ 
Invitation_to_Comment-final_0.pdf 
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Рис. 1. Взаємозв’язок інформаційності та цінності аудиторсь-

кого звіту 
  
Як показано на рисунку, зростання кількості інформації в 

аудиторському звіті призводить до зростання цінності аудитор-
ського звіту для суспільства лише до певної межі. При цьому, для 
забезпечення зростання кількості інформації буде зростати вар-
тість аудиту для кожної окремо взятої компанії, а відтак і для су-
спільства в цілому. Це згодом призводить до того, що вартість 
аудиту стає більшою за його цінність для суспільства, тобто з 
позицій суспільно-необхідних витрат невиправданою. 

Враховуючи викладене, а також зваживши на те, що гро-
мадськості притаманна жага знати все, крім того, що дійсно вар-
то знати21, необхідно віднайти формулу для забезпечення опти-
мального обсягу інформації в аудиторському звіті, що акцентува-
тиме увагу лише на релевантній для користувачів інформації. 

                                                 
21 Oscar Wilde, The Soul of Man Under Socialism (1891) 
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РОЗВИТОК АУДИТУ В УКРАЇНІ 

 
Розвиток ринкових відносин, виникнення приватної форми 

власності суттєво змінили систему фінансового контролю в 
Україні. Потреба у гарантії достовірності, об’єктивності та за-
конності фінансової звітності для широкого кола її користувачів 
зумовила виникнення і подальший розвиток в Україні аудиту як 
незалежної форми контролю.  

Офіційною датою виникнення аудиторської діяльності 
вважається 1853 рік – дата реєстрації перших у світі професійних 
організацій аудиторів та заснування Единбурзького інституту 
аудиторів [1]. У 1850-1905 рр. аудиторські перевірки проводи-
лись з метою визначення правдивості та якості фінансової звіт-
ності й викриття шахрайства, застосовувались окремі тести з тих 
чи інших важливих питань. У 1905-1940 рр. існував державний, 
незалежний та внутрішній аудит, основним завданням їх також 
було визначення достовірності фінансової звітності, розробляли-
ся тести і вже давалася оцінка внутрішньому контролю на об'єк-
тах, де надавались аудиторські послуги.  

На початку свого зародження та розвитку в Україні аудит 
був нав’язаний державними органами під тиском Світового бан-
ку і Міжнародного валютного фонду. Такі обставини певною мі-
рою уповільнювали розвиток вітчизняного аудиту. В Україні ро-
звиток аудиту і його організація здійснюються з використанням 
досвіду, набутого світовою практикою. Розвиток сучасного ауди-
ту в Україні розпочався у 1987 році із створення перших ауди-
торських структур та формування нормативно-правової бази ау-
диту в Україні. 

В Україні аудиторська діяльність включає такі основні рів-
ні. 
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Перший - це ухвалення Закону України «Про аудиторську 
діяльність» у 1993 р., який визначив у правовому полі місце ау-
диту. 

Другий рівень - розроблення системи нормативно-
правового регулювання аудиту, яка включає національні норма-
тиви і кодекс професійної етики аудиторів України. 

Третій рівень - розроблення документів, які потрібні для 
реалізації нормативів і використання їх [4]. 

Згідно Закону України «Про аудиторську діяльність» аудит 
– це перевірка даних бухгалтерського обліку і показників фінан-
сової звітності суб’єкта господарювання з метою висловлення 
незалежної думки аудитора про її достовірність в усіх суттєвих 
аспектах та відповідність вимогам законів України, положень 
(стандартів) бухгалтерського обліку або інших правил (внутріш-
ніх положень суб’єктів господарювання) згідно із вимогами ко-
ристувачів [3]. 

На сьогоднішній день існує ряд невирішених питань, що 
стосуються розробки та впровадженню економічного механізму 
регулювання аудиту. Потребують вирішення важливі питання 
нормативно-правового регулювання і технології проведення ау-
диту.  

Основними чинниками, що стримують розвиток аудитор-
ської діяльності в Україні, на нашу думку, є недостатня кількість 
аудиторських фірм, що спричинює високу вартість аудиторських 
послуг; відсутність необхідних регламентуючих положень про 
порядок проведення аудиту, що впливає на якість надання ауди-
торських послуг.  

Довіра вітчизняних підприємств аудиторам залежить від 
якісного надання аудиторських послуг. Важливим аспектом при 
цьому виступає жорстке дотримання аудиторами Кодексу профе-
сійної етики. 

Основною метою контролю якості роботи аудитора є за-
безпечення відповідності здійснення аудиторської перевірки за-
гальноприйнятим стандартам. У МСА № 220 "Контроль якості 
аудиторської роботи" розкрито методичні рекомендації щодо ко-
нтролю роботи аудитора. Зокрема: 
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а) з політики та процедур аудиторської фірми стосовно ро-
боти в цілому; 

б) з процедур стосовно роботи, дорученої асистентам під 
час проведення аудиту. 

Аудитор повинен бути прямолінійним і чесним, об'єктив-
ним і не піддаватися тиску інших, тобто бути повністю незалеж-
ним. Аудитор повинен додержувати правил конфіденційності, 
необхідної для надання професійних послуг. Правила етики та-
кож вимагають відповідності роботи аудитора технічним і про-
фесійним стандартам та нормативам бухгалтерського обліку і 
аудиту. Аудитор також має додержувати інструкцій клієнтів, як-
що вони не суперечать нормативно-правовим актам, що діють у 
країні. 

Використовуючи узагальнений практичний досвід роботи 
міжнародних і вітчизняних аудиторських фірм, важливим питан-
ням є розробка методики аудиторської перевірки фінансової зві-
тності підприємств. При цьому вагомого значення набуває дер-
жавна підтримка вітчизняного аудиту, що, в першу чергу, має 
виражатися в достатній інформованості аудиторів стосовно ціни 
на аудит. Враховуючи зазначений вище чинник, необхідно роз-
робити і застосувати механізм визначення ціни на аудит, устано-
вивши нижню межу вартості аудиторських послуг по їх видах. 

На шляху становлення, розвитку та функціонування сучас-
ного аудиту в Україні постає багато питань, що негативно позна-
чаються на результатах діяльності підприємств. Поглиблення 
співпраці професійних аудиторських організацій України з між-
народними та європейськими професійними організаціями бух-
галтерів і аудиторів забезпечить швидке подолання цих недоліків 
та сприятиме підвищенню авторитетності вітчизняного аудитора 
на міжнародному рівні та забезпечить високу якість аудиторсь-
ких послуг. 
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ТРАНСФОРМАЦІЯ КОНЦЕПЦІЇ СУТТЄВОСТІ В 
МІЖНАРОДНИХ СТАНДАРТАХ АУДИТУ 

 
У світлі корпоративних скандалів початку 21 сторіччя, в 

яких були задіяні аудитори, міжнародні регулятори стали більше 
уваги звертати, насамперед, на аудит публічних компаній та 
якість стандартів аудиту. В результаті впливу міжнародних регу-
ляторів на Раду з міжнародних стандартів аудиту та надання впе-
вненості (РМСАНВ) у 2004 році остання розпочала всеохоплюю-
чу програму, метою якої було підвищити зрозумілість Міжнаро-
дних стандартів аудиту (МСА). Ця програма в тій чи іншій формі 
охопила всі стандарти. Деякі стандарти було переглянуто, деякі 
викладено в новій редакції, також введена нова структура стан-
дартів. 27 лютого 2009 року програму підвищення зрозумілості 
було завершено після того як Рада з нагляду в інтересах суспіль-
ства перевірила процес підготовки останніх стандартів, які під-
падали під програму підвищення зрозумілості. Всі стандарти, що 
пройшли програму підвищення зрозумілості набувають чинності 
для звітних період, що починаються після 15 грудня 2009 року. В 
Україні ці стандарти, уже як МСА видання 2010 року, затвер-
дженні для обов’язкового застосування при виконанні завдань з 1 
травня 2011 року в якості національних стандартів аудиту [1].  
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Серед багатьох аспектів змін в оновлених МСА звернімо 
увагу на концепцію суттєвості, яка зазнала відчутної трансфор-
мації. Відтепер кількість видів суттєвості подвоїлася за рахунок 
додання до концепції суттєвості нового терміну – суттєвості ви-
конання. Таким чином, відтепер, згідно з МСА 320 «Суттєвість 
при плануванні та проведенні аудиту», аудитор повинен врахо-
вувати чотири види суттєвості (рис. 1): 1) суттєвість на рівні фі-
нансової звітності в цілому; 2) суттєвість виконання; 3) суттє-
вість для окремих класів операцій, залишків на рахунках і розк-
риття інформації; 4) суттєвість виконання для окремих класів 
операцій, залишків на рахунках і розкриття інформації. При цьо-
му третій та четвертий вид суттєвості є опційним і не 
обов’язковим до застосування. 

 
Рис. 1. Види суттєвості згідно з МСА 320 видання 2010 

року 
 
Суттєвість на рівні фінансової звітності в цілому стосуєть-

ся чуттєвості до інформації користувачів, для яких складається 
фінансова звітність. Концепція суттєвості визнає, що існують 
деякі питання, які окремо або в сукупності, мають важливе зна-
чення для осіб, що ухвалюють рішення на основі фінансової зві-
тності. Зокрема, це можуть бути рішення про те, чи варто інвес-
тувати у підприємство, придбавати його, вести спільний бізнес 
або кредитувати.  

Коли викривлення, окремо або в сукупності, є достатньо 
суттєвими, щоб вплинути на рішення користувачів, має місце 
суттєве викривлення. Нижче ж цього порогу, викривлення, як 
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правило, визнаються несуттєвими. Цей поріг, вище якого фінан-
сова звітність буде суттєво викривлено називається «суттєвість 
на рівні фінансової звітності в цілому».   

Необхідно підкреслити, що визначення суттєвості на рівні 
фінансової звітності в цілому ніяк не пов’язане із оцінкою ауди-
торського ризику. Вона визначається виключно по відношенню 
до користувачів фінансової звітності і є, як правило, ідентичною 
з тією, що її використовують укладачі фінансової звітності. Як-
що, для прикладу, припустити, що на рішення користувачів фі-
нансової звітності суттєво будуть впливати викривлення обсягом 
10000 грн., то це і буде суттєвість на рівні фінансової звітності в 
цілому, як для аудитора, так і для укладачів фінансової звітності. 
Відповідно, будь-яке викривлення, яке окремо або в сукупності з 
іншими викривленнями, перевищує суму у 10000 грн. може при-
звести до того, що фінансові звіти будуть суттєво викривлені.  

Відповідальністю аудитора є зниження до прийнятно низь-
кого рівня ймовірність того, що сукупність невиправлених і не-
виявлених викривлень у фінансовій звітності, перевищуватиме 
суттєвість на рівні фінансової звітності в цілому. Якщо аудитор 
планує аудиторські процедури у такий спосіб, щоб ідентифікува-
ти окремі викривлення, що перевищують 10000 грн., то існує ри-
зик того, що в сукупності несуттєві викривлення, не ідентифіко-
вані під час аудиту, можуть перевищити поріг у 10000 грн. Таким 
чином, виникає потреба у певному буфері для врахування мож-
ливих непомічених і невиявлених викривлень. Саме з цією метою 
у МСА 320 після завершення програми підвищення зрозумілості 
і введено поняття «суттєвість виконання».  

Згідно з МСА 320.9 суттєвість виконання означає величину 
або величини, встановлені аудитором у розмірі, меншому, ніж 
суттєвість на рівні фінансової звітності, взятої в цілому, для того, 
щоб зменшити до прийнятно низького рівня достовірність того, 
що невиправлені та невиявлені викривлення у сукупності пере-
вищать суттєвість на рівні фінансової звітності в цілому. Тобто 
суттєвість виконання стосується аудитора та аудиторської пере-
вірки в той час, як суттєвість взагалі є оцінкою суттєвості з точки 
зору користувачів фінансової звітності [2].  



 489

Суттєвість виконання дозволяє аудиторові встановити рі-
вень суттєвості, що  базується на загальній суттєвості (суттєвості 
на рівні фінансової звітності в цілому), але встановлюється на 
нижчому рівні, щоб відобразити ризик можливого невиявлення 
викривлень. Цей нижчий рівень суттєвості дозволяє створити 
буфер між суттєвістю, що використовується для визначення зміс-
ту, часу й обсягу аудиторських процедур (суттєвість виконання) і 
суттєвістю на рівні фінансової звітності в цілому (рис. 2). 

В нашому прикладі, аудитор, використовуючи своє профе-
сійне судження, може вирішити, що суттєвість виконання на рів-
ні 6000 грн. буде використовуватися при визначенні змісту, часу 
та обсягу аудиторських процедур. Буфер в 4000 грн. (10000-6000) 
між суттєвість на рівні фінансової звітності в цілому і суттєвістю 
виконання забезпечує необхідний запас міцності для врахування 
можливості існування будь-яких непомічених і невиявлених ви-
кривлень.  

 
Рис. 2. Співвідношення суттєвості на рівні фінансової 

звітності в цілому і суттєвості виконання згідно з МСА 320 
 

Як зазначається в МСА 320.Д12, планування аудиту ви-
ключно з метою виявлення окремих суттєвих викривлень не вра-
ховує той факт, що сукупність індивідуально несуттєвих викрив-
лень може призвести до того, що фінансова звітність буде суттє-
во викривлена, та не залишає місця для можливих невиявлених 
викривлень. Суттєвість виконання (яке, за визначенням, стано-
вить одну чи кілька величин) призначена для того, щоб зменши-
ти до прийнятно низького рівня достовірність того, що сукуп-
ність невиправлених і невиявлених викривлень фінансової звіт-
ності перевищить суттєвість на рівні фінансової звітності в ціло-



 490

му. Крім того, суттєвість виконання, що належить до рівня суттє-
вості, визначеного для окремого класу операцій, залишків на ра-
хунках або розкриття інформації, призначена для того, щоб зме-
ншити до прийнятно низького рівня достовірність того, що суку-
пність невиправлених і невиявлених викривлень для певного 
класу операцій, залишків на рахунках або розкриття інформації 
перевищить рівень суттєвості для цього певного класу операцій, 
залишків на рахунках або розкриття інформації. Визначення сут-
тєвості виконання не є суто механічним розрахунком, а передба-
чає застосування професійного судження. Воно залежить від ро-
зуміння аудитором суб’єкта господарювання, доповненого під 
час виконання процедур оцінки ризиків, характеру й розміру ви-
кривлень, ідентифікованих під час попередніх завдань з аудиту, 
та відповідно від очікування аудитора щодо викривлень у поточ-
ному періоді [2]. 

Відзначимо, що рівень суттєвості виконання у МСА 320 
«Суттєвість планування та проведення аудиту» не визначено то-
чно. Цей рівень має бути результатом застосування аудитором 
професійного судження у конкретних умовах завдання. Однак 
теоретично можна визначити, що рівень суттєвості виконання 
може варіюватися від 60% (від рівня суттєвості на рівні фінансо-
вої звітності в цілому), коли існує великий ризик суттєвого ви-
кривлення до 85%, коли оцінений ризик суттєвого викривлення 
низький. У разі ухвалення аудитором рішення про застосування 
окремого рівня суттєвості для окремих класів операцій, залишків 
на рахунках і розкриття інформації, рівень суттєвості виконання 
для цих операцій визначається шляхом застосування вказаних 
відсотків до рівня суттєвості для окремих класів операцій, зали-
шків на рахунках і розкриття інформації.  

Таким чином, трансформація концепції суттєвості у МСА 
320 «Суттєвість при плануванні та здійсненні аудиту» шляхом 
введення суттєвості виконання забезпечує аудиторові більший 
запас міцності і враховує можливість існування невиявлених ви-
кривлень, які можуть окремо, або в сукупності бути суттєвими. 
Професійним бухгалтерам-практикам слід з належною ретельніс-
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тю застосовувати оновлену концепцію суттєвості в конкретних 
умовах завдання з аудиту.  
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Відповідно до МСА 300 метою аудитора є планування ау-
диту так, щоб його можна було виконати ефективно. В основі 
розробки плану аудиторської перевірки лежить загальна страте-
гія аудиту, тому її розроблення є важливим процесом, що гаран-
тує ефективність виконання аудиту і зменшення аудиторського 
ризику до прийнятно низького рівня. При цьому, як зазначають 
деякі науковці [2], найчастіше серед недоліків у застосуванні 
Міжнародних стандартів аудиту спостерігалися порушення ви-
мог саме МСА 300 щодо планування аудиторської перевірки в 
частині розробки загальної стратегії аудиту, що негативно позна-
чалося на якості аудиторських послуг. 

У МСА 300 зазначається, що для встановлення загальної 
стратегії аудиту, аудитор повинен: 

ü Ідентифікувати характеристики завдання, які визнача-
тимуть його обсяг; 
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ü Встановити звітні цілі завдання для планування часу ау-
диту та характеру необхідного повідомлення інформації; 

ü Розглянути чинники, які з погляду професійного су-
дження аудитора є важливими для спрямування зусиль аудитор-
ської групи із завдання; 

ü Розглянути діяльність, що передує завданню, та, якщо 
це застосовано, чи є належними знання суб’єкта господарювання 
за результатами виконання інших завдань партнером із завдання; 

ü Уточнити характер, час та обсяг ресурсів, необхідних 
для виконання завдання. 

Перед тим як скласти докладний перелік робіт та календа-
рний план їх виконання, аудитор повинен урахувати всі основні 
фактори, що впливатимуть на реалізацію процедур збору ауди-
торських доказів. Тому розробка стратегії і планування аудиту 
загалом є важливим і трудомістким етапом. Про це свідчить і той 
факт, що на планування аудиту відводиться від 30 % до 40 % за-
гального бюджету часу [4, с. 121]. 

Процес визначення загальної стратегії аудиту передбачає 
розгляд аудитором таких питань: 

- Ресурси, необхідні для конкретних сфер аудиту (напри-
клад використання у сферах високого ризику членів аудиторської 
групи, що мають відповідний досвід, або залучення експертів зі 
складних питань); 

- Кількість ресурсів, необхідних для покриття конкретних 
сфер аудиту (наприклад кількість членів аудиторської групи, 
призначених для спостереження за процесом інвентаризації у 
важливих місцях, обсяг перевірки роботи інших аудиторів у разі 
аудиту групи або бюджет часу аудиту в годинах, який потрібно 
виділити для покриття сфер підвищеного ризику); 

- Час застосування таких ресурсів (наприклад на проміж-
ному етапі аудиту або на основі зміни облікових переодів); 

- Управління, використання та нагляд за такими ресурса-
ми (наприклад графік проведення інструктажів і нарад групи за 
результатами роботи, проведення огляду результатів роботи пар-
тнером та менеджером із завдання, а також проведення огляду 
якості виконання завдання). 
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Перелік питань, які аудитор може розглядати під час ви-
значення загальної стратегії аудиту не є вичерпним. Ідентифіко-
вані у стратегії питання з урахуванням необхідності досягнення 
цілей аудиту через ефективне використання ресурсів аудиту є 
базою для розробки плану аудиту. 

Під час виконання аудиту може виникнути потреба у вне-
сенні певних змін до стратегії і плану аудиту у результаті непе-
редбачених подій, змін в обставинах або аудиторських доказах, 
отриманих під час виконання аудиторських процедур, в такому 
разі аудитор  доповнює та змінює загальну стратегію та план ау-
диту. Такі зміни повинні бути задокументовані разом із зазна-
ченням причини таких змін. Як наслідок змінюється запланова-
ний характер, час та обсяг подальших аудиторських процедур, 
що безумовно сприяє підвищенню їхньої ефективності та, відпо-
відно, якості аудиторських процедур. 

Таким чином, на відміну від інших процесів планування є 
не окремим етапом аудиту, а, як визначено МСА 300 "Плануван-
ня аудиту фінансової звітності", - є швидше безперервним і по-
вторюваним процесом, який часто розпочинається невдовзі після 
завершення попереднього аудиту та продовжується до завершен-
ня поточного завдання з аудиту. 

Стратегія аудиту безпосередньо впливає на ефективність 
аудиторських процедур, оскільки спрямовує розробку плану ау-
диту, встановлює обсяг, час і напрям аудиту. У свою чергу план 
аудиту є базою для підготовки програми аудиту, з кожного роз-
ділу якої формуються документально підтверджені висновки, які 
є основою для формування та висловлення думки аудитора в ау-
диторському звіті. 

Саме тому від розроблення стратегії аудиту (як базового 
основоположного етапу аудиту)  в кінцевому результаті залежа-
тиме якість, повнота і своєчасність звітів незалежного аудитора. 
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МІСЦЕ АУДИТУ В СИСТЕМІ ІНФОРМАЦІЙНО-
АНАЛІТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ 
БІОЕНЕРГЕТИЧНИМ ПОТЕНЦІАЛОМ СІЛЬСЬКО-
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Актуальність теми обумовлена тим , що з кожним роком в 
країні зменшуються запаси власного мінерального палива та збі-
льшується його імпорт. Тому для забезпечення енергетичної без-
пеки країни та зменшити залежність від імпортованих енергоно-
сіїв потрібно збільшити виробництво альтернативних видів енер-
гії. На сьогодні єдиним альтернативним замінником бензину і 
дизельного пального є біоетанол та біодизель. В зв’язку з тим, що 
практично відсутня державна підтримка та відсутність інформа-
ційно-аналітичного забезпечення на сільськогосподарських підп-
риємствах, яке допомогло б ефективно управляти біоенергетич-
ним потенціалом – все це зумовило слабкий розвиток даної галу-
зі. Тому питання розвитку нормативно-правової бази та інформа-
ційно-аналітичного забезпечення щодо управління біоенергетич-
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ним потенціалом сільськогосподарських підприємств України є 
зараз досить актуальним. 

Метою тез є розкрити місце бухгалтерського обліку, аналі-
зу та аудиту в системі інформаційно-аналітичного забезпечення 
управління біоенергетичним потенціалом сільськогосподарських 
підприємств. 

Для прийняття ефективного управлінського рішення потрі-
бно мати достовірне та своєчасне інформаційно-аналітичне за-
безпечення, бо саме від якості та кількості одержаної інформації 
залежить обґрунтованість управлінських рішень. Інформаційно-
аналітичне забезпечення це процес, пов'язаний зі збором, реєст-
рацією, збереженням, узагальненням та обробкою і з подальшим 
аналітичним опрацюванням отриманої інформації для забезпе-
чення системи управління якісними даними в необхідній кілько-
сті. В свою чергу інформаційно-аналітичне забезпечення поділя-
ється на: обліково-аналітичне забезпечення, нормативно-правове 
забезпечення, інформаційно-технологічне забезпечення та інша 
аналітична інформація необхідна для процесу управління. 

Інформаційно-аналітичне забезпечення - це одна з голов-
них ланок системи управління підприємством. Тому, на нашу 
думку, основними принципами і функціями інформаційно-
аналітичного забезпечення управляння біоенергетичним потенці-
алом є функції та принципи бухгалтерського обліку. Слід зазна-
чити, що прийняття у ЄС директиви 2009/28/EC щодо відновлю-
ваних джерел енергії (ДВДЕ) та сталого виробництва, для украї-
нських сільськогосподарських виробників,які мають намір екс-
портувати біопаливо чи сировину для його виробництва, 
обов’язковим є процес отримання сертифікату, що засвідчує гар-
монійність біопалива з навколишнім середовищем. Отримати 
сертифікат можливо при умові проведення незалежного аудиту 
та заповненої самостійної заяви сільськогосподарського підпри-
ємства щодо сталості біомаси відповідно до постанови про стале 
виробництво електроенергії з біомаси та постанови про стале ви-
робництво біопалива вирощуваної з сировини за межами ЄС. 
При цьому обов’язково щоб підприємство могло надати докуме-
нти про місце вирощування біомаси, відповідати екологічним та 
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соціальним критеріям відносно ДВДЕ та документи про стан 
сільськогосподарських угідь, оскільки в директиві зазначається, 
що виробники не мають змінювати цільового призначення зе-
мель, які підпадають під одну з цих категорій: 

1. Території, що мають високий рівень біорозмаїття (пра-
ліс, заповідні території, луки, степи, чагарники); 

2. Території, що мають велику вуглецеву ємність (водно-
болотні угіддя, суцільні лісові масиви, торфовища). 

Ще однією з вимог проходження сертифікації є забезпе-
чення всією необхідною інформацією кожного користувача в ла-
нцюзі з виготовлення, постачання і переробки щодо сталості біо-
сировини. Щоб підтвердити виконання вимог щодо сталості, у 
ланцюзі з виготовлення, переробки та постачання аж до остан-
нього перехідного пункту можуть використовуватися різні підт-
вердження. Наприклад, можуть використовуватися різного роду 
підтвердження. 

Підтверджувальні документи державних установ: 
• офіційна довідка відповідної установи про стан угіддя 

на референційний момент або на момент перетворення;  
• розпорядження щодо захисту природи, у тому числі що-

до дозволених дій;  
• підтверджувальні документи експертів:  
• висновки, надані уповноваженими, незалежними експе-

ртами;  
• аналіз та інтерпретація даних дистанційного вивчення 

та картографічних матеріалів; 
• огляд угідь та проби з земель; 
• співбесіди з представниками підприємств, місцевими 

учасниками чи представниками інтересів;  
• проведення Environmental Impact Assessments, High 

Conservation Value Assessments, High Nature Value Assessments, 
Key Biodiversity Assessments, International’s Rapid Assessment. 

Підтверджувальні документи підприємств становлять:  
− податкова документація, витяги з поземельної книги та 

плани менеджменту, які звертаються до певних аспектів захисту 
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та описують, які дії, техніки та терміни застосовує підприємство, 
щоб відповідати цілям захисту;  

− регіональні та місцеві карти (наприклад, карти землеко-
ристування, карти розташування господарських. 

Ці різноманітні підтвердження повинні відповідати певним 
вимогам, щоб вважатись достовірними підтвердженнями, які з 
достатньою вірогідністю доводять, що вимоги до сталого вигото-
влення біомаси згідно з Постановами про сталість були виконані 
та реалізовуються. 

Отже, необхідною умовою отримання сертифікату відпові-
дності біопалива як такого, що не завдає шкоди навколишньому 
середовищу, є проходження незалежного аудиту. Тобто, в дано-
му випадку аудит виступає одним з головних інструментів, який 
дозволить систематизувати на сільськогосподарських підприємс-
твах обліку інформацію з кадастровою, а також дозволить змен-
шити вплив на природні ресурси, оскільки однією з головних 
умов отримання позитивного аудиторського висновку є раціона-
льне використання земельних, трудових та водних ресурсів. Ау-
дит є важелем, який не дозволяє використання на сільськогоспо-
дарських підприємствах дитячої робочої сили та понаднормового 
робочого дня, а також регулює земельний кадастр, шляхом забо-
рони використання земель з високим біорозмаїттям як сільсько-
господарських земель для вирощування енергетичних культур. 

Отже, аудит у системі інформаційно-аналітичного забезпе-
чення управління біоенергетичним потенціалом сільськогоспо-
дарських підприємств є однією з головних рушійних сил, що до-
зволить вітчизняній біоенергетичній продукції вийти не тільки на 
європейський ринок, а й забезпечить збереження природного бі-
орозмаїття від використання земельних ресурсів для виробництва 
енергетичних культур. Аудит також може стати як стимулом для 
реформації внутрішньогосподарських бухгалтерських регістрів, 
які надавали б інформацію не тільки про фінансові показники, а 
й інформацію про якісні зміни в цілому по підприємству. Завдяки 
цьому управлінські рішення будуть більш вивірені та ефективні-
ші. 
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ПЕРСПЕКТИВИ РЕФОРМУВАННЯ МІСЦЕВИХ 

БЮДЖЕТІВ В УКРАЇНІ 
 

Ситуація, що склалася в бюджетній сфері України, вимагає 
практичного вдосконалення системи обліку з метою врахування 
нових явищ і процесів, які розвиваються в сучасних умовах. 
Найбільш важливими є: нові об’єкти обліку та їх розвиток й удо-
сконалення системи управління бюджетними установами. У віт-
чизняній економічній літературі ці питання є малодослідженими.  

Вищезгадані проблеми бухгалтерського обліку у бюджет-
них установах розглянуті в працях вітчизняних та зарубіжних 
економістів С.М. Альошина, І.А. Андреєва, А.М. Бєлова, 
Й.М. Бескида, Є.П. Вороніна, П.Т. Ворончука, В.М. Онищука, 
Е.П. Дедкова, Р.Т Джоги, С.Я. Зубілевич, А.Г. Звєрєва, О.О. Че-
чуліної та інших. Більшість робіт відображає бухгалтерський об-
лік в бюджетних установах як інструмент забезпечення централі-
зованого управління діяльністю таких установ. 

В сучасних умовах вчені виділяють три недоліки публіч-
них фінансів в Україні: кошти неефективно збираються, не про-
зоро розподіляються та неефективно використовуються. При 
цьому виділяють такі причини: 

1) податкова система України і система розподілу податко-
вих надходжень між Державним та місцевими бюджетами не ві-
дповідають базовим міжнародним принципам закріплення пода-
тків за різними рівнями бюджетів, також, відсутнє основне дже-
рело надходжень до місцевих бюджетів – податок на нерухо-
мість. Тому наші місцеві бюджети не мають достатніх власних 
доходів і вкрай залежні від міжбюджетних трансфертів [4, c. 30]; 

                                                 
* Науковий керівник: к.е.н., доцент Кушнір Л.А. 
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2) існуючому бюджетному устрою властива надмірна 
централізація та неефективна модель розподілу бюджетних пов-
новажень; 

3) не існує чіткої системи публічного фінансового контро-
лю за використанням бюджетних коштів на місцях, що часто 
призводить до порушень цільового використання наявних ресур-
сів [8, c. 87]. 

Основною метою реформування бюджетної сфери України 
є підвищення результативності бюджетних видатків та оптиміза-
ція управління бюджетними коштами на всіх рівнях бюджетної 
системи України. Іншими словами, мета цієї реформи – підви-
щення ефективності формування та використання бюджетних 
коштів в інтересах суспільства. Саме тому бюджетна реформа 
має враховувати та ґрунтуватися на загальних критеріях ефекти-
вності функціонування держави, органів місцевого самовряду-
вання та інших установ [5, c. 17]. 

Бюджетна реформа має відбуватися у двох напрямах: ре-
формування бюджетного устрою та вдосконалення бюджетного 
процесу. Бюджетна система України реформуватиметься відпо-
відно до змін адміністративно-територіальному устрою країни. 

Водночас реформа бюджетного устрою має передбачати не 
тільки зміну кількості бюджетів, а й зміну якісних характеристик 
кожного окремого бюджету. Тобто, перегляд видів видатків, які 
здійснюватимуться з бюджетів різних рівнів. 

Сьогодні бюджетне законодавство не містить чіткого кри-
терію розподілу публічних видатків між різними рівнями бюдже-
тів, через що відбувається неефективне використання ресурсів у 
державі. Саме тому існуючій бюджетній системі властива неефе-
ктивна децентралізація функцій та видаткових повноважень між 
різними рівнями бюджетів. 

Нова бюджетна система має забезпечувати високу резуль-
тативність управління та використання бюджетних коштів. Для 
цього необхідно забезпечити ефективне використання ресурсів. 

Для запровадження системи ефективного, прозорого, фі-
нансового контролю необхідно: 1) створити та запровадити сис-
тему фінансового контролю на рівні місцевих бюджетів; 2) роз-
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робити та закріпити на законодавчому рівні принципи здійснення 
фінансового контролю; 3) запровадити систему громадського 
фінансового контролю на основі принципів прозорості та публіч-
ності бюджетної системи та бюджетного процесу [8, c. 90-91]. 

В обов’язковому порядку цього потрібно досягнути еволю-
ційним шляхом. При цьому виконуючи: 

- повне реформування бюджетного устрою має здійснюва-
тися як складова адміністративно-територіальної реформи; 

- повинні чітко розмежуватися бюджетні повноваження 
між органами державної влади і органами місцевого самовряду-
вання всіх видів; 

- фінансові ресурси регіонального та місцевого самовряду-
вання мають бути достатніми для їх виконання; 

- при виробленні податкової політики повинні бути витри-
мані вимоги щодо надання пільг в оподаткуванні; 

- процедури надання трансфертів мають забезпечувати сво-
єчасність, рівномірність, гарантованість та повноту їх надання; 

- субвенції, що надходять до місцевих бюджетів, повинні 
мати цільове спрямування на видатки розвитку за конкретними 
програмами; 

- необхідно вдосконалити законодавство, яке регулює здій-
снення фінансового контролю за формуванням, розподілом, 
управлінням та використанням коштів на усіх рівнях. 

Для реформування бюджетної системи України в першу 
чергу необхідно вдосконалити: 

- Бюджетний кодекс України у частині регулювання бю-
джетного процесу, регулювання міжбюджетних відносин; 

- Бюджетне законодавство в частині: запровадження стан-
дартів якості «бюджетної» послуги; визначення формул розраху-
нку обсягів міжбюджетних трансфертів; розрахунку собівартості 
публічних послуг; використання програмно-цільового методу у 
бюджетному процесі, у тому числі методів оцінки ефективності 
використання бюджетних коштів; 

- Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» в 
частині встановлення якісних та кількісних критеріїв адміністра-
тивно-територіальних одиниць; 
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- Податкове законодавство: в частині визначення системи 
місцевих податків у Податковому Кодексі України; 

- Законодавство, що регулює здійснення фінансового конт-
ролю: в частині вдосконалення системи місцевого фінансового 
контролю; закріплення нових принципів публічного фінансового 
контролю та запровадження громадського публічного фінансово-
го контролю за формуванням та використанням публічних фон-
дів коштів, у тому числі бюджетів усіх рівнів. 

І тоді уряд України дійсно зможе забезпечити дотримання 
всіх соціальних гарантій, закріплених у нашій Конституції [1]. 

Україні потрібна чітка система публічного фінансового ко-
нтролю на всіх етапах бюджетного процесу. 

У сучасних умовах необхідно переглянути підходи до ви-
значення фінансування бюджетних видатків виключно як такого, 
що має ознаки безповоротності, безоплатності та безстроковості. 

При підготовці нової редакції Бюджетного кодексу Украї-
ни необхідно реструктурувати видаткові повноваження бюджетів 
на основі системи кількісних та якісних критеріїв, що характери-
зують демографію та економіку територій, а також внести зміни 
до бюджетної класифікації видатків з урахуванням нових ознак 
їх структурування. Але успіх їх реалізації багато в чому залежа-
тиме від своєчасності, збалансованості, комплексності і наукової 
обґрунтованості заходів, які проводитимуться в рамках бюджет-
ного реформування. 

Отже, ефективність запропонованих заходів із реформу-
вання місцевих бюджетів (хоча вони жодним чином не є вичерп-
ними і можуть бути модифіковані з урахуванням адміністратив-
но-територіального реформування) підвищила б рівень забезпе-
чення місцевих бюджетів реальними фінансовими ресурсами з 
метою ефективного здійснення повноважень органів місцевого 
самоврядування. 
 

Список використаних джерел 
1. Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456-VI [Елект-
ронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/ 
laws/show/2456-17. 



 502

2. Про схвалення концепції реформування місцевих бюджетів: 
Розпорядження Кабінету Міністрів України від 23.05.2007 р. 
№ 308-р  [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/308-2007-р. 

3. Лисяк Л.В. Бюджетна політика у системі державного регулю-
вання соціально-економічного розвитку України: [моногра-
фія] / Л.В. Лисяк. - К.: ДННУ АФХ 2009. - 600 с. 

4. Лисяк Л.В. Трансакційні витрати функціонування інституту 
бюджетної политики / Л.В. Лисяк // Фінанси України. - 2010. - 
№ 2(171). - С. 27-35. 

5. Карчевская С.А. Развитие финансовой самостоятельности ме-
стного самоуправления на современном этапе / 
С.А. Карчевская // Финансы. - 2009. - № 8. - С. 15-22. 

6. Фінанси України: інституційні перетворення та напрями роз-
витку: [монографія] / За ред. І.Я. Чугунова. - К.: ДННУ АФУ, 
2009. - 848 с.  

7. Чугунов І.Я. Інституційна архітектоніка бюджетної системи / 
І.Я. Чугунов // Фінанси України. - 2008. - № 11. - С. 3-10.  

8. Юшко С.В. Організація міжбюджетних відносин в Україні: 
стан, проблеми і перспективи / С.В. Юшко // Фінанси України. 
– 2009. - № 1. - С. 86-97. 

9. Нечай А. Реформування бюджетної сфери в Україні: можли-
вості та перспективи / А. Нечай // Право України. – 2010. - № 
7. – С. 130-135. 



 503

Організація й методологія формування та розвитку 
професії бухгалтера і аудитора 

 
УДК 378.147 

С.А. ГАРКУША, к.е.н., доцент, 
кафедра бухгалтерського обліку, 

Сумський національний аграрний університет 
 

О.П. СЛАВКОВА, к.е.н., доцент, 
кафедра бухгалтерського обліку, 

Сумський національний аграрний університет 
 

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК І КОМПЕТЕНТНІСТЬ 
БУХГАЛТЕРА 

 
Прийняття управлінського рішення тісно пов’язане з робо-

тою бухгалтерії. Логіка цього зв’язку достатньо очевидна: з од-
ного боку, саме в бухгалтерії завжди є дані у вартісній оцінці про 
активи та зобов’язання підприємства. З іншого боку, техніка бух-
галтерського обліку не цілком очевидна для необізнаного корис-
тувача, тому не дивлячись на велику кількість цифрового матері-
алу будь-який користувач облікових даних вимушений робити 
аналітичні групування й розраховувати показники, які не перед-
бачені системою подвійного запису, але необхідні для оцінки по-
казників фінансово-господарської діяльності підприємства. 

Бухгалтерські дані в умовах ринкової економіки стають, по 
суті, єдиним достовірним джерелом інформації а значущість ана-
літичних процедур в роботі бухгалтерів істотно посилюється. Це 
підтверджується наступними обставини:  

− відбувається різке посилення значущості управлінсько-
го обліку і відособлення його в самостійний розділ;  

− змінюється змістовна складова праці бухгалтера, оскі-
льки всі технічні дії покладаються на автоматизовані робочі міс-
ця бухгалтерів, вивільняється час для більш інтелектуальної дія-
льності, зокрема по оптимізації управлінських рішень;  

− посилюється роль міжнародних стандартів бухгалтерсь-
кого обліку;  
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− збільшується об’єм аналітичної роботи по обліку і конт-
ролю за центрами відповідальності. 

До основних переваг бухгалтерського обліку можна відне-
сти ті, що за рахунок його даних, з’являється можливість визна-
чити рентабельність роботи підприємства, що, в свою чергу, ви-
значає успішність прийнятих рішень.  

Як зазначає Г.Г. Кірейцев, бухгалтер, як фінансовий аналі-
тик, завжди стоїть у витоків економічної інформації про суспіль-
но-корисну діяльність підприємницької структури та досліджує 
цю діяльність. Він спостерігає, вимірює, відображає та система-
тизує первинні дані про факти господарського життя, класифікує 
і перетворює їх в інформаційні моделі окремих економічних 
об’єктів, що приймають участь в процесах відтворення [1, С. 24]. 

Н.Я. Микитюк, в свою чергу, вказує, що основним джере-
лом інформації для менеджменту є обліково – аналітична систе-
ма, яка містить різнобічну економічну інформацію про об’єкти 
управління. Система обліку містить значні обсяги різноманітних 
даних, які відрізняються складністю, логічністю та простотою 
арифметичної обробки. Цінність облікової інформації визнача-
ється можливостями, котрі вона надає для прийняття управлінсь-
ких рішень [2, С. 92]. 

Інформаційна теорія, розвиваючи основні ідеї психологіч-
ної теорії, виходить з принципово нової категорії «суттєвості». У 
теорії інформації істотність (інформативність) будь-якого пові-
домлення трактується як величина, обернено пропорційна ймові-
рності настання події, про яку це повідомлення зроблено. Суттє-
вість з’явилася в бухгалтерському обліку в другій половині XX в. 
і надає все більший вплив на його методологію. У бухгалтерсь-
кому сенсі її можна визначити як ступінь впливу звітного показ-
ника на рішення, що приймаються керівництвом. Факт господар-
ського життя стає істотним в залежності від очікування його на-
стання. В основі значення будь-якого показника лежить його ін-
формативність, причому чим більше фактичне значення показни-
ка відрізняється від очікуваного, тим інформативніше отриманий 
результат.  
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У сучасних умовах господарювання в Україні роль бухгал-
тера на підприємствах зростає. Ринкова економіка викликає зна-
чну зміну функцій бухгалтера та розширення завдань, що стоять 
перед ним. З облікового працівника, що займається констатацією 
фактів господарської діяльності з метою складання достовірної 
звітності, він поступово стає помічником керівника практично з 
усіх питань діяльності підприємства. Жодне управлінське рішен-
ня не обходиться без узгодження з бухгалтером, так як воно 
впливає як на ефективність діяльності підприємства, так і подат-
кові наслідки. Тому особливого значення набуває формування 
професійних компетенцій фахівців з бухгалтерського обліку і 
аудиту. 

У міжнародній практиці бухгалтерський облік - це мова пі-
дприємництва та ділової активності. Інформація, яку представляє 
бухгалтерський облік, складає базу для прийняття багатьох еко-
номічних рішень як всередині підприємства, так і за його межами 
користувачами облікової фінансової інформації.  

В процесі своєї роботи бухгалтер зобов’язаний постійно 
вдосконалювати рівень своїх знань, умінь і навичок, підвищувати 
кваліфікацію та прагнути до професійного зростання, що в свою 
чергу впливає на формування і розвиток його професійної думки. 

Взагалі комунікації відіграють у роботі бухгалтера дуже 
важливу роль. Уміння налагодити взаємодію, домовитися, відс-
тояти свою думку потрібно не тільки при взаємодіях з керівни-
ком. Успішність бухгалтерії залежить і від грамотних комуніка-
цій з керівниками інших підрозділів підприємства: розподіл 
обов’язків з підготовки документів, чіткі терміни їх надходження 
в бухгалтерію, жорсткі правила щодо їх оформлення. 

У бухгалтера є ще один бік для застосування вміння нала-
годжувати відносини - взаємодія з податковими та іншими фіс-
кальними органами. Тут важливо не тільки побудувати відноси-
ни ефективної взаємодії на основі «особистої симпатії» з переві-
ряючим, а й уміння донести і відстояти свою позицію. Важливо 
вміти побачити за образом «податкового інспектора» реальну 
людини: з її потребами, проблемами та успіхами, специфічними 
рисами характеру, професійними деформаціями. Важливо не реа-
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гувати, коли на тебе чиниться психологічний тиск, не втратити 
впевненість, не залишити  своєї позиції, не втратити холоднокро-
вність та вміння логічно мислити. 

Практичний фактор варто розглядати з позиції стажу робо-
ти бухгалтера та знання всіх ділянок облікового процесу. Не 
менш важливим є здатність бухгалтера аналізувати та складати 
звітність, а також показники діяльності підприємства. Останні 
він повинен розглядати до моменту дії конкретних ситуацій, що 
виникають на підприємстві при їх реалізації та впливу на діяль-
ність.  

Вплив дослідницького фактора виражається в здатності бу-
хгалтера проводити самостійні дослідження в межах теорії і 
практики обліку, узагальнювати та критично оцінювати отримані 
результати, аналізувати досвід, отриманий вітчизняними і зару-
біжними дослідниками, виявляти перспективні напрямки розвит-
ку обліку та вміти застосувати їх у своїй професійній діяльності, 
а також представити результати проведеного дослідження науко-
вому співтовариству. 

Отже, професійні бухгалтери виконують у суспільстві важ-
ливу роль, виправдовуючи суспільну довіру, вони повинні нада-
вати суспільству свої послуги на високому рівні, тому що корис-
тувачі фінансової інформації покладаються на об’єктивність да-
них і порядність професійних бухгалтерів у комерційній діяльно-
сті. Тому представники бухгалтерських професій зацікавлені, як і 
роботодавці, в дотриманні не тільки високого рівня роботи, але і 
етичних вимог, покликаних забезпечити такий рівень. 
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БУХГАЛТЕР І АУДИТОР: ЇХ РОЛЬ СЬОГОДНІ І В 
МАЙБУТНЬОМУ 

 
Дана тема хвилює багатьох вчених-економістів не тільки в 

сучасних умовах, а й непокоїла і в минулому. На кожному етапі 
розвитку суспільства вчені дізнавались про роль бухгалтера і ау-
дитора на підприємстві. Над цим питанням працювали видатні 
вчені такі, як: Ф.Боста, Ф.Вілла, Ф.Гюглі, А. Гільбо, Є. Леонт, 
Д.Чербоні, І.Шротт, так і зарубіжні: Лука Пачолі, 
С.М. Паркінсон, Р. Макконелла, І.Ф. Шер та інші дослідники. 
Звичайно, основна заслуга організації й методології формування 
та розвитку професії бухгалтера і аудитора, на наш погляд, нале-
жить видатному італійському математику Луки Пачолі. 

Але це питання, не зважаючи на дослідження, не втратило 
актуальності і на сьогоднішній день. У в’язку зі стрімким розвит-
ком бухгалтерського обліку, місце професії бухгалтера і аудитора 
не зменшило свою важливість. 

Незважаючи на дослідження, не достатньо приділено уваги 
наслідкам їх роботи, формуванню висококваліфікованих спеціа-
лістів, всебічного їх розвитку в сучасних умовах та багатьом ін-
шим питанням.  

Професія бухгалтера дуже древня і на сьогоднішній день 
така сучасна й актуальна. Судячи по тому, який шлях пройшов 
бухгалтерський облік, не можна уявити його без творчості в 
бухгалтерії та розвитку професії бухгалтера. Бухгалтер відіграє 
важливу роль на любому виробництві, незалежно від форм 
власності. 

Сьогодні, одним з невід’ємних елементів стабільності 
підприємств та отримання прибутків є розвинута і ефективно 
організована бухгалтерська справа. Від ведення бухгалтерського 
обліку багато чого залежить це, не один мільйон гривень 
економії на штрафах та пенях. Від правильної організації й 
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методології ведення обліку, особливо, податкового, контролюю-
чи органи не будуть мати серйозних претензій, або ці претензії 
будуть непереконливими у ході судових розглядів. Ще 
наприкінці 19 ст. німецький вчений – економіст, професор 
І.Ф. Шерр писав «Бухгалтерський облік – непогрішний суддя 
минулого, необхідний керівник сучасного і надійний консультант 
майбутнього кожного підприємства».  

Завдяки правильно складеної фінансової звітності, 
інвестори будуть проявляти інтерес до фірми. Життєво важливу 
роль відіграє надання бухгалтером якісної, достовірної і повної 
інформації користувачам про ведення господарської діяльності 
та її результати для прийняття найкращих управлінських та 
фінансових рішень. Він надає доказову, правдиву та об’єктивну 
інформацію як внутрішнім користувачам для прийняття 
управлінських рішень, так і зовнішнім користувачам шляхом по-
дання фінансової звітності. 

Помилки, неточність, несвоєчасність надання інформації 
спонукує не лише до збитків, але й призводить до банкрутства 
підприємств.  

Бухгалтер надає правдиву та об’єктивну економічну 
інформацію для прийняття управлінських рішень. І тільки він 
несе моральну та юридичну відповідальність за законність 
здійснення господарських операцій. Тільки за ним зберігається 
другий підпис, який закріплює його контрольні функції. Проте, 
справжня роль бухгалтера сьогодні визначається не офіційними 
повноваженнями, а об’єктивними вимогами суспільства. Вся йо-
го діяльність регламентується нормативними документами вони 
не мають права чинити дії, що суперечать нормам, і потакати 
вчиненню таких дій іншими особами всередині господарства. 
Тому бухгалтер сьогодні це той же юрист. 

Бухгалтерам притаманні такі якості як: чесність, 
об’єктивність, конфіденційність, компетентність, порядність то-
що. Бухгалтер не тільки реєструє факти господарських операцій, 
а й здійснює контроль, оцінку та аналіз всієї господарської 
діяльності. Він має творчо та об’єктивно підходити до своєї ро-
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боти. Це, звичайно, розширює його можливості, але одночасно і 
підвищує його відповідальність за виконані облікові операції. 

Сучасний бухгалтер це – висококваліфікована, 
комунікабельна, яскрава, компетентна та високорозвинена 
особистість, яка здатна до ділового спілкування, володіє новими 
методами роботи, що виводять підприємство на високий рівень 
розвитку. Крім того, бухгалтер має вміти використовувати 
інформацію для планування та контролю господарської 
діяльності підприємств, розтлумачувати облікові дані залежно 
від сутності та характеру управлінських рішень, що приймаються 
на їх основі. Від наслідків роботи бухгалтера залежить сталий 
розвиток підприємства. Бухгалтер має забезпечити достовірне 
ведення бухгалтерського обліку, приносити користь 
підприємству шляхом пропозицій щодо вибору кращих альтер-
нативних управлінських рішень. Він повинен боротися проти 
шахрайства. 

Все це та багато інших важливих факторів у процесі стало-
го розвитку підприємств визначають бухгалтерські служби. А це 
насамперед творчість в бухгалтерії, яку можуть здійснювати ви-
соко досвідчені, професіональні і логічно мислячі бухгалтера, які 
творчо підходять до своєї роботи. 

Історичні згадки про аудиторів містяться в паперах датова-
них 1299 роком, а виникнення аудиту, як свідчить історія, 
відноситься до початку 13 століття. Офіційна реєстрація перших 
професійних аудиторів відбулася у Великобританії в 1853 році. 
Його виникнення і розвиток за рубежем зумовлений 
необхідністю оцінки внутрішнього контролю та перевірки 
фінансової звітності підприємств і організацій, необхідністю 
незалежної перевірки їх фінансової діяльності, виявленню шах-
райства, 

У 1844 році у Великобританії (батьківщина аудиторської 
професії) виходять закони, відповідно до яких акціонерні 
компанії зобов’язані залучати незалежних аудиторів для 
перевірки бухгалтерських звітів і звітування перед  акціонерами. 
Ці закони були спрямовані на захист інтересів кредиторів і 
акціонерів.  
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У 1862 році в Англії також був прийнятий закон, який зо-
бов’язує в обов’язковому порядку перевіряти облікові дані 
компаній аудиторами не рідше одного разу на рік. Довіряти 
цілком самій компанії ставало не можливим так як загрожували 
ризики. Нерідкими були випадки банкрутства підприємств, 
внаслідок чого акціонери втрачали свої капітали. 

В Україні в 1993 році був прийнятий Закон України «Про 
аудиторську діяльність», який узаконив аудиторську діяльність в 
Україні та визначив правове поле цієї діяльності. 

В Україні аудит виник на соціальне замовлення і не маючи 
власної теорії і практики базується на зарубіжній теорії і 
практиці. 

До аудитора, як до професії майбутнього пред’являються 
високі вимоги. Він повинен мати фундаментальні знання з бух-
галтерського обліку, аналізу, фінансів, економіки, права тощо. 
Повинен вміти використовувати свої знання на практиці, вміти 
досліджувати документи та операції і виявляти недоліки та факти 
відхилень у діяльності господарюючого суб’єкта. 

Виконуючи свої професійні обов’язки аудитор має керува-
тись такими етичними принципами як: незалежність, чесність, 
об’єктивність, професійна компетентність та належна 
ретельність, конфіденційність, професійна поведінка, дотриман-
ня технічних стандартів. Ці принципи є обов’язковими для дот-
римання у всіх випадках аудиту. 

До організації й методології проведення аудиту 
відносяться принципи, що визначають методологію проведення 
аудиту: планування аудиту; використання результатів роботи 
іншого аудитора або спеціаліста іншої галузі; доцільність вибору 
методики і техніки аудиту; оцінка стану обліку і системи 
внутрішнього контролю; аналіз інформації та формування 
висновків; відповідальність за зроблений висновок; взаємодія 
аудиторів та використання роботи, виконаної іншим аудитором; 
повне інформування клієнта тощо. 

Аудиторські докази, отримані безпосередньо аудитором, 
достовірніші, ніж докази, отримані від суб’єкта господарювання. 
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Незалежні аудитори сприяють забезпеченню цілісності й 
ефективності фінансових звітів підприємств, що подаються дер-
жавним органам для реалізації функцій державного контрою, 
фінансовим установам в якості часткового підтвердження 
кредитоспроможності, і акціонерам - для залучення капіталу, як 
аргументу ефективності його використання. 

Аудиторський висновок має бути достовірним, прозорим 
та публічним і в усіх деталях відповідати стандартам аудиту. 
Публічність, чесність та прозорість – це перший крок до 
підвищення конкурентоспроможності кожного підприємства. 
Однак, сьогодні, недостатня прозорість та публічність, корупція, 
є основними проблемами для бізнесу та аудиторів. Сьогодні в 
державі економіка підривається корпоративною корупцією, тому 
важливо переглянути майбутнє професії аудитора. А ще 
важливіше, щоб суспільство зрозуміло роль аудитора для 
економіки країни в майбутньому, так як країна не зможе подола-
ти кризу, якщо не забезпечить більшу прозорість та не зміцнить 
свою конкурентоспроможність. 

В Україні професія аудитора, не дивлячись на багаторічну 
зарубіжну практику, залишається дуже молодою. 

Підбиваючи підсумки, слід сказати, що професії бухгалте-
ра і аудитора не тільки цікаві та престижні, вони борються з 
корупцію, укріплюють економіку держави, долають кризу 
країни. Але, потреба в кваліфікованих спеціалістах досить висока 
як через об’єктивну економічну ситуацію так і законодавчу 
обумовленість. Якість організації й методології формування та 
розвитку професії бухгалтера і аудитора є ключовими складови-
ми прозорості та конкурентоспроможності.  

Отже, викладене зумовлює необхідність у підготовки 
висококваліфікованих сучасних бухгалтерів, які б сприяли задо-
воленню вимог соціально орієнтованого суспільства та в майбут-
ньому ставали пристойними аудиторами. 
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Ю.О. ЛУПЕНКО, д.е.н., професор, 

академік НААН України, 
ННЦ «Інститут аграрної економіки» НААН, м. Київ 

 
НАУКОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ З ОБЛІКОВО-

ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ 
АГРАРНОЇ ГАЛУЗІ 

 
Бухгалтерський облік, аналіз і аудит є важливими складо-

вими економічних досліджень. Серед спеціальностей економіч-
них наук дана спеціалізація займає вагоме місце. Лише у 2011 р. 
третину захищених кандидатських та докторських дисертацій 
економічного напряму становлять дисертації за напрямом 
08.00.09 «Бухгалтерський облік, аналіз та аудит» (за видами еко-
номічної діяльності), що перевищує середні показники по захис-
ту в інших складових економічної науки.  

Зростає і значення обліково-інформаційного забезпечення 
на всіх ланках управління. Дана спеціалізація є основою еконо-
мічної роботи підприємства, а у малих та середніх агроформу-
ваннях така робота зорганізовується лише бухгалтерами. Саме по 
бухгалтерській та статистичній економічній звітності здійсню-
ється інформування та прийняття рішень державними органами 
управління. Відтак, даній спеціалізації економічної науки приді-
ляється суттєва увага і у науковій діяльності ННЦ «Інституту 
аграрної економіки». 

Підрозділ з бухгалтерського обліку та звітності функціонує 
з самого початку створення Інституту. У свій час цей підрозділ 
очолювали такі відомі особистості як професори П.П. Німчинов, 
М.А. Ящук, а, згодом, і академіки НААН України П.Т. Саблук, 
М.Я.Дем’яненко, член-кореспондент НААН В.М. Жук. 

До вагомих здобутків обліково-інформаційної школи ННЦ 
«Інституту аграрної економіки» варто віднести розробки: плану 
рахунків для сільськогосподарської діяльності, методології та 
методики визначення собівартості сільськогосподарської проду-
кції; нормативно-чекової форми обліку і контролю та інші. 
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Серед сучасних досягнень – участь у розробці спеціалізо-
ваних законопроектів, Податкового кодексу України, методичне 
забезпечення організації обліку в селянських (фермерських) гос-
подарствах, адаптація міжнародних стандартів фінансової звіт-
ності, розробка концепції розвитку бухгалтерського обліку в аг-
рарному секторі економіки, котра вперше прийнята та реалізу-
ється на державному рівні та інші. 

Відділом методології обліку і аудиту Інституту напрацьо-
вано та запроваджено спеціалізовану статистичну звітність: фор-
ма 50-с.г «Основні економічні показники роботи сільськогоспо-
дарських підприємств» та форма 2-ферм «Основні показники го-
сподарської діяльності фермерського господарства», чого не має 
по жодній галузі економіки України. Велику увагу на сьогодніш-
ньому етапі відділ приділяє формуванню інституту професійних 
бухгалтерів в агропромисловому секторі економіки. Зокрема, ро-
зроблена та втілена в життя методологія та організаційні підходи 
з функціонування галузевого професійного об’єднання Федерації 
аудиторів, бухгалтерів і фінансистів АПК України. Відділом на-
повнюється випуск науково-виробничого журналу «Облік і фі-
нанси».  

Вагомість та визнання на державному рівні наукових на-
працювань дозволяє відділу мати представництво у важливих 
регуляторних органах. Зокрема співробітники відділу є членами 
Методологічної ради з бухгалтерського обліку та Ради з прийн-
яття Міжнародних стандартів фінансової звітності при Міністер-
стві фінансів України, Науково-методичної Ради з питань обліку 
і фінансів Мінагрополітики і не тільки. 

Сьогодні все більше державних органів управління, профе-
сійних об’єднань товаровиробників, керівників та власників сіль-
ськогосподарських підприємств усвідомлюють важливість і зна-
чення саме обліково-інформаційного забезпечення для проведен-
ня ефективної економічної роботи на підприємствах та здійснен-
ня аграрної політики у державі. Відділ методології обліку та ау-
диту Інституту аграрної економіки посилює роботу на вирішення 
нових викликів з Міністерством аграрної політики та продоволь-
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ства України, Аграрним союзом України, іншими професійними 
галузевими об’єднаннями. 

У найближчий час буде здійснено науково-методологічне 
забезпечення капіталізації малих та середніх підприємств, поси-
лення їх економічної безпеки, інвестиційної привабливості та 
конкурентоздатності на ринку. Саме для посилення останнього, 
за науково-методичної підтримки відділу, при Федерації аудито-
рів, бухгалтері і фінансистів АПК України створено Інститут об-
ліку і фінансів. 

Науково-кадровий потенціал відділу дозволяє ставити пе-
ред ним та вирішувати найскладніші науково-практичні завдан-
ня.  

Одним з ключових напрямків роботи відділу є фундамен-
тальні дослідження по розробці основ інституціональної теорії 
бухгалтерського обліку. Варто відмітити, що саме цей підрозділ 
Інституту – єдиний в Україні поставив собі за мету таке амбітне 
завдання.  

З іншого боку, розробка нової теорії дозволить відділу 
сформувати теоретичні основи для співпраці не лише з вітчизня-
ними державними органами, але і з Радою по розробці Міжнаро-
дних стандартів фінансової звітності (м. Лондон). Попередні на-
працювання дають оптимістичні підстави щодо участі Інституту 
аграрної економіки та Інституту обліку і фінансів у розробці га-
лузевих стандартів з бухгалтерського обліку і фінансової звітнос-
ті не лише на національному, але і на міжнародному рівнях. 
 
УДК [005.412:331.54:657]:330.526.34 

В.М. МЕТЕЛИЦЯ, к.е.н., с.н.с., САР, 
п.н.с. відділу методології обліку і аудиту, 

ННЦ «Інститут аграрної економіки» НААН, м. Київ 
 

СУЧАСНИЙ РІВЕНЬ РОЗВИТКУ БУХГАЛТЕРСЬКОЇ 
ПРОФЕСІЇ В ДЕРЖАВНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ 

АГРАРНОГО СЕКТОРУ 
 

Про сучасний розвиток професії бухгалтера в державному 
сегменті аграрного сектору дає підстави говорити аналіз анкет, 
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отриманих в ході опитування 70-ти бухгалтерів державних сіль-
ськогосподарських підприємств. Дослідженням було охоплено 4 
елементи бухгалтерської професії: функції і професійна етика 
бухгалтера, організація та методологія бухгалтерського обліку і 
звітності, освітня підготовка бухгалтерів, професійні бухгалтер-
ські об’єднання. Розглянемо результати проведених досліджень. 

Вивчення функцій бухгалтера дає підстави для висновку 
про високий рівень впливу бухгалтерської служби на управління 
господарською діяльністю: 60% опитаних зазначили, що голов-
ний бухгалтер відповідає за організацію управлінського обліку, а 
51,4% вказали, що головний бухгалтер запрошується на поточні 
наради дирекції. Своїми найважливішими функціями бухгалтери 
вважають достовірність фінансової і статистичної звітності 
(74,3%) та своєчасне подання податкової звітності (58,6%). 

Дослідження питання організації бухгалтерського обліку 
свідчить про високий рівень комп’ютеризації бухгалтерських 
служб, що потребує від бухгалтера високого рівня знань інфор-
маційних технологій. Підприємства поступово переходять від 
застосування журнально-ордерної форми обліку (42,9%) до 
комп’ютерної форми обліку з використанням бухгалтерських 
програм (58,6%). Вирішуючи питання про шляхи підвищення 
достовірності фінансової і статистичної інформації на рівні дер-
жавного управління, бухгалтери не бачать потреби у перевірці 
звітної інформації районними відділами держстату (64,3%) та не 
вбачають необхідності у відновленні подання звітності до район-
них управлінь агропромислового розвитку і перевірку ними ін-
формації (лише 18,6% респондентів підтримують таку позицію). 
Бухгалтери пояснюють свою точку зору тим, що перевіркою за-
ймаються податкові та контрольно-ревізійні органи. Можна кон-
статувати, що від Держстату до Мінагрополітики надходить не-
своєчасна і ніким не перевірена інформація і у виправленні ситу-
ації бухгалтери не бачать потреби, покладаючись на контролюю-
чі органи. Не береться до уваги й той факт, що перевірці підлягає 
уже подана звітна інформація і результати перевірки не призво-
дять до її корегування не те що на державному рівні, але й на рі-
вні підприємства. 
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Аналіз дотримання методології обліку, визначеної націона-
льними стандартами, показує, що значну частку в структурі ак-
тивів державних підприємств НААН займають нематеріальні ак-
тиви, такі як права користування землею (41,4%) та об’єкти прав 
інтелектуальної власності (комп’ютерні програми, товарні знаки, 
сорти рослин, породи тварин) – 18,6%. Що стосується обліку 
сільськогосподарської діяльності, то третина опитаних (34,3%) 
засвідчила, що не здійснює оцінку біологічних активів і сільсько-
господарської продукції за справедливою вартістю через склад-
ність методики і недостовірність даних. Можливо саме тому бух-
галтери підтримують ідею про те, що Мінфін повинен затвердити 
стандарти обліку сільськогосподарської діяльності, які врахову-
ють її специфіку (74,3%), і не підтримують необхідність зо-
бов’язання всіх підприємств вести облік за міжнародними стан-
дартами, тобто виступають проти застосування міжнародних ін-
ститутів, які не можуть бути повністю адаптовані у вітчизняному 
інституційному середовищі. 

Дуже складна ситуація у сфері освітньої підготовки бухга-
лтерів. Так, 74,3% респондентів не проходили підвищення квалі-
фікації в навчальних закладах чи консалтингових структурах 
протягом останніх трьох років. Більше того, 97,1% опитаних не 
проходили сертифікацію за програмами професійної освіти і не 
вивчали міжнародні стандарти звітності. Відтак ці бухгалтери не 
спроможні реалізувати свій потенціал в приватному секторі, зву-
жуючи тим самим мобільність людського капіталу. 

Проблемним є також питання професійного руху і самоор-
ганізації бухгалтерів у вирішенні професійних проблем. Так, 
92,9% опитаних не є членами професійних бухгалтерських 
об’єднань, а підвищувати свій статус планують не через членство 
в організації, а шляхом власної активної професійної позиції, 
тобто участю у круглих столах, конференціях, постійною самоо-
світою та навчанням. 

Підводячи підсумки, можемо засвідчити складну ситуацію 
з рівнем розвитку професії бухгалтера в державних підприємст-
вах аграрного сектору. Незважаючи на значний кредит довіри до 
бухгалтерів з боку керівництва, бухгалтери, не вбачають необ-
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хідності у звірці представленої ними інформації відділами держ-
стату чи управліннями агропромислового розвитку. Відтак дос-
товірність зведеної на рівні держави інформації є сумнівною, а 
отже, під питанням і можливість її використання у провадженні 
ефективної державної політики. Відсутність постійної освітньої 
підготовки та самоорганізації бухгалтерів у вирішенні професій-
них проблем вказує на необхідність реалізації схваленої рішен-
ням Колегії Мінагрополітики України Концепції бухгалтерського 
обліку в аграрному секторі економіки, а саме в частині підви-
щення кваліфікації і сертифікації бухгалтерів за програмою СА-
РА – «Сертифікований професійний бухгалтер АПВ». Реалізація 
цього завдання спрямована не тільки на підвищення кваліфіка-
ційного рівня бухгалтерів і відпрацювання методології обліку 
сільськогосподарської діяльності, але й покладе основу для за-
твердження галузевих стандартів обліку, а отже, сприятиме ви-
ходу бухгалтерської професії на новий, більш якісний рівень. 
 
УДК 347.95:657 

Н.Є. НАТУРКАЧ, аспірант, 
ННЦ "Інститут аграрної економіки" НААН, м. Київ 

 
ВИСНОВОК ЕКСПЕРТА-БУХГАЛТЕРА ТА ЙОГО 

ЗНАЧЕННЯ 
 

Проведення судово-бухгалтерської експертизи  
закінчується оформленням висновку експерта. Оскільки судово-
бухгалтерська експертиза є процесуальною дією, то і висновок 
має відповідати нормам, зазначеним у Кримінально-
процесуальному кодексі України ( ст.75 та 200) 

Експертний висновок - це письмово оформлений документ, 
в якому на підставі проведеного дослідження і у відповідності зі 
своїми спеціальними пізнаннями відповідної економічної  науки 
експерт  дає відповідь на питання, поставлені перед ним особою, 
що провадить дізнання, слідчим і судом. 

Дослідження та оцінка висновку експерта судом – 
найважливіші етапи судової діяльності, в ході яких перевіряється 
і оцінюється доказова сила висновку. Дослідження доказів - це 
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безпосереднє сприйняття і аналіз їх у судовому засіданні з метою 
встановлення достовірності кожного з них, достатності їх 
сукупності для правильного визначення юридичних фактів. Мета 
дослідження досягається в ході перевірки доказів, з'ясування 
умов збереження інформації, зіставлення кожного доказу з 
іншими, усунення протиріч, попередньої побудови цілісної сис-
теми доказів.  

Що стосується порядку дослідження експертного висновку, 
то він підпорядкований загальним правилам процесуального за-
конодавства. Основні елементи дослідження доказів це 
безпосереднє сприйняття доказової інформації суддями, усне 
дослідження в судовому засіданні. Отримавши висновок експер-
та, суддя ретельно вивчає його і оцінює з урахуванням наступних 
обставин: 

• зв'язок висновку з іншими джерелами доказів; 
• суб'єктивні якості експерта-бухгалтера: теоретична 

підготовка, досвід роботи зі спеціальності та інші особисті 
якості; 

• фактори процесуального характеру: дотримання процесу-
альних норм при проведенні експертизи; наявність у справі 
доказів, на яких ґрунтується висновок; достовірність доказів, по-
кладених в основу; 

• значення для справи фактів, встановлених експертом; 
• фактори науково-методичного характеру: відповідність 

висновку поставленим питанням; документальна обґрунтованість 
обліковими записами та іншими матеріалами; відсутність прога-
лин, суперечностей, помилок у висновку;  

• категоричність висновку (відповіді на питання повинні 
бути певними, що не допускають подвійних або 
взаємовиключних тлумачень); 

• логічність побудови. 
Після такої оцінки висновку судово-бухгалтерського ек-

сперта суддя може прийняти одне з таких рішень: 
• визнати висновок допустимість; 
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• звернути увагу експерта на виявлені неточності, помилки, 
розрахункові помилки (зазначені недоліки можуть бути усунені 
або самим експертом (за його згоди), або шляхом його допиту; 

• призначити додаткову або повторну експертизу. 
Відповідно до статті 201 Кримінально-процесуального ко-

дексу України після ознайомлення з висновком експерта слідчий 
має право допитати експерта з метою одержання  роз’яснення 
або доповнення висновку. 

Слід підкреслити, що результати допиту експерта не є 
самостійним доказом  юридичного факту; при допиті експерту не 
можуть бути задані нові питання, які не були предметом експер-
тизи; експерт також не вправі формулювати нові висновки. В 
ході допиту лише уточнюються і роз'яснюються хід експертного 
дослідження і ті висновки, до яких прийшов експерт. 

Питання експертові спочатку задає прокурор, потім 
потерпілий, цивільний позивач, цивільний відповідач, їх пред-
ставники, захисник, підсудний, суддя та народні засідателі.  

У судовій практиці допит експерта найчастіше проводять у 
таких випадках: 

• при недостатній ясності і повноті висновку; 
• для роз'яснення термінології і формулювань висновку; 
• для більш детального опису перебігу дослідження, вико-

ристаних матеріалів і методик; 
• з метою пояснення розбіжності між поставленими питан-

нями і висновками експерта; 
• з метою з'ясування, в якій частині висновок пов'язано зі 

слідчими матеріалами; 
• для пояснення причини розбіжності в думках експертів, 

якщо експертизу проводило кілька людей. 
Процесуальним способом перевірки експертного висновку 

може служити повторна експертиза, яка призначається у разі не-
згоди суду з висновком експерта з мотивів необґрунтованості, а 
також у разі протиріч між висновками декількох експертів. При 
цьому проведення експертизи доручається іншому експерту або 
іншим експертам. 
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Хоча висновок експерта і не має переваг перед іншими до-
казами, він має певну  специфікою, оскільки представляє собою 
висновок, зроблений на основі дослідження, проведеного з вико-
ристанням спеціальних знань. Тому його оцінка часто 
представляє для осіб, що не володіють такими знаннями, чималу 
складність. З цієї ж причини судові помилки найчастіше допус-
каються при використанні саме цього виду доказів. На практиці 
досить поширена надмірна довіра до висновку експерта, завище-
на оцінка його доказового значення. Вважається, що якщо він 
заснований на точних наукових розрахунках, то не може бути 
сумнівів в його достовірності. Хоча прямо така думка в рішеннях 
(вироках) та інших документах не висловлюється, тенденція до 
цього на практиці досить сильна. Проте висновок експерта, як і 
будь-який інший доказ, може виявитися сумнівним або навіть 
неправильним з різних причин. Експертові можуть бути 
представлені неправильні вхідні дані, недостатньо надійна мето-
дика і, нарешті, експерт, як і всі люди, теж не застрахований від 
помилок, які, хоча і рідко, але все ж зустрічаються в експертній 
практиці. Тому експертний висновок, які будь-який інший доказ, 
повинен піддаватися ретельної, всебічної перевірки і критичної 
оцінки. 
 
УДК 657.1:631.11 

П.Т. САБЛУК, д.е.н., 
професор, академік НААН України 

ННЦ «Інститут аграрної економіки» НААН, м. Київ 
 

ОРГАНІЗАЦІЙНА СКЛАДОВА ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНОЇ 
ДІЯЛЬНОСТІ В РОЗВИТКУ АГРОПРОМИСЛОВОГО 

КОМПЛЕКСУ 
 

Найважливішим сегментом економічної діяльності держа-
ви завжди була і залишається її первинна ланка – підприємство 
(суб’єкт господарювання). Кожному, без виключення, керівнику 
чи спеціалісту, хто відвідував заняття по будь-якій економічній 
дисципліні, викладачі мусили нагадувати, що в основі економіки 
(фінансів) держави є економіка (фінанси) підприємства (суб’єкта 
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господарювання). Лише розумно відбудована, з врахуванням ви-
мог цього постулату, знизу до верху ієрархія управління 
економікою держави може бути самодостатньою і ефективною. З 
позицій цих істин слід більш предметно і справедливіше подиви-
тися на роль і місце спеціалістів обліково-бухгалтерських служб 
низинних ланок управління виробництвом, чіткіше визначити їх 
функції в організаційно-аналітичній роботі кожної управлінської 
діяльності.  

Особливо важливим це є в даний час, коли йде важкий 
процес освоєння ринкової системи господарювання. Без активної 
участі спеціалістів облікових служб, за нашим переконанням, 
освоїти ринкову систему господарювання неможливо. Це 
підтверджується наступними аргументами.  

Ринкова система господарювання по своїй суті є госпро-
зрахунковою. Краще в її принципах (економічна самостійність, 
беззбитковість, економічний інтерес, матеріальна 
відповідальність тощо) ніж ця категорія спеціалістів не 
розуміється ніхто. Саме цим можна пояснити той факт, що пред-
ставники цієї професії були і є керівниками багатьох відомств 
різних міністерств, є відомими вченими. Тому, трансформаційні 
процеси, які відбуваються і які, що ще більш важливо, повинні 
бути, вимагають залучення спеціалістів обліково-аналітичного 
профілю до активних і рішучих дій. В аграрній сфері основними 
складовими цих процесів є управління витратами: формування 
собівартості продукції (робіт, послуг). Показником собівартості в 
ринковій економіці, в першу чергу, повинні користуватися в 
базовій ланці управління виробництвом. Що вартує собі (в що 
обходиться) отримання тієї чи іншої продукції повинен знати 
кожен, хто задіяний в технологічний процес. На основі цього 
повинні робитися висновки про те, який рівень даного показника 
в порівнянні з партнерами, конкурентами, на кожному із рівнів 
управління (район, область, галузь, держава), за межами держа-
ви. Без цього бути успішним господарем в ринковій системі не-
можливо.  

Не менш важливим економічним показником, що регулює 
економічну діяльність є ціна. Не вдаючись до окремих деталей, 
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що собівартість це є по суті ціна виробництва, треба знати, що, 
якщо до її величини добавити певний процент накопичень, то 
буде показник ціни пропозиції. З її рівнем, як пропозицією, ви-
робник продукції (робіт, послуг) повинен виходити на ринок. В 
практиці взаємостосунків продавця (виробника) процент накопи-
чень встановлюється в межах 15% до вартості активів, які задіяні 
в технологічний процес виробництва продукції. Іншими словами, 
до ціни виробництва (собівартості) додається 15% вартості 
активів, що прийняли участь у її формуванні. Співставивши ціну 
ринку (покупця) з ціною пропозиції визначаються прибутки 
(збитки) по тій чи іншій продукції (роботах, послугах) і 
доцільність її виробництва (здійснення). 

Така деталізація викладу цієї позиції пояснюється 
необхідністю переконання працівників обліку в тому, що управ-
ляти собівартістю, ціною з боку виробника продукції, сьогодні, в 
ринковій системі, це є їх прямим обов’язком. І відповідати на 
питання: що таке активи і який їх склад, структура, вплив на 
кінцевий результат; чому ціна пропозиції більша (менша) ціни 
ринку і т.п., повинно стати прерогативою і обов’язком 
спеціалістів з обліку (бухгалтерів). 

Саме вони на цій стадії освоєння ринкової системи повинні 
відповісти і собі, і людям, чи ресурс землі, який є в кожного 
суб’єкта, що займається сільським господарством, є активом, як 
він впливає на складові ціни і на кінцевий результат і хто в 
зв’язку з цим виграє (програє) в ринковій економіці. 

До складу організаційної складової роботи спеціалістів 
бухгалтерських служб в даний час відноситься формування рин-
кових інституцій, які помагали б успішно функціонувати в 
ринковій системі господарювання. Серед цих інституцій сьогодні 
на перше місце виходить створення кооперативів різних за 
змістом і за виконанням функцій. Завжди при формуванні тієї чи 
іншої структури разом з підбором її керівника підбирався бух-
галтер. Саме вони, разом з керівником, здійснювали необхідні 
розрахунки доцільності створення, забезпечення функціонування 
організованого на кооперативних засадах суб’єкта кооперації. 
Сьогодні в Україні є 28,5 тис. сільських населених пунктів. Хіба 
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не ясно, що в цих межах необхідно створити обслуговуючі коо-
перативи. Причому, тут повинна бути жорстка взаємопов’язана і 
взаємозалежна робота. Але замість необхідної організаційної ро-
боти навколо цього питання більше розмов ніж справ. Наприк-
лад, необхідно не просто створити в кожній області оптовий про-
довольчий ринок, а передбачити в ньому функціонування 
інформаційно-аналітичного центру конкретного регіону, ув’язати 
його з діяльністю агроторгових домів районів, а останніх з 
організацією і роботою заготівельно-збутових кооперативів 
сільських населених пунктів. Маючи таку заготівельно-збутову 
систему, серцевиною діяльності якої будуть центри обліково-
аналітичного змісту, держава отримає надійну, продуману схему 
вирішення продовольчої проблеми.  

Історичний досвід нашої держави і зарубіжний досвід 
свідчить про те, що вирішенню багатьох проблем на селі може 
допомогти розвиток кредитної кооперації. Саме за рахунок 
консолідації коштів жителів 28,5 тис. населених пунктів, вкла-
дання їх на взаємовигідній основі, як джерел фінансування, в 
обслуговуючі кооперативи – це та сфера діяльності, яку в першу 
чергу повинні і в змозі вирішувати спеціалісти з бухгалтерського 
обліку. Для цього необхідно провести велику організаційну ро-
боту. В першу чергу в кожному сільському населеному пункті 
України треба: а) підібрати 1-2 людини, які взялись би за цю ро-
боту; б) в кожному районі провести їх навчання особливостям 
кредитної кооперації; в) під їх керівництвом створити кредитні 
кооперативи; г) з відома учасників кредитних кооперативів ви-
значити напрями вкладення коштів кредитних кооперативів 
(кооперативи по заготівлі і збуту продукції, її переробка і 
реалізація, постачальницька діяльність і т.п.); д) вирішити питан-
ня про участь кожної конкретної кредитної спілки в створенні 
кооперативного банку (як правило один в області) і його філіалів 
(один в районі). Як видно, щоб запрацювала ця схема, участь 
бухгалтерів обов’язкова на кожній ділянці її становлення і 
діяльності. Тільки з участю людей – членів кооперативів – можна 
буде вирішити питання розвитку територій, кооперації, 
організації виробничих і обслуговуючих кооперативів по 
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горизонталі і вертикалі, ліквідації ганебного становища, коли не 
те що в сільських населених пунктах, а в цілих районах відсутні 
тваринницькі ферми, заготівельні і переробні підприємства. 

Ідеологічне забезпечення цієї роботи повинні взяти на себе 
створені в кожній області центри наукового забезпечення 
діяльності АПК, які слід негайно наповнити сучасним змістом 
роботи:  

а) організаційно – під керівництвом керівника області за-
лучити до роботи в центрі наукові сили всіх існуючих на 
території області вищих навчальних закладів (які мають 
спеціальності з економічних питань), а також коледжів, різного 
роду філій, філіалів і відділів державних установ, громадських 
організацій;  

б) визначити кожному учаснику центру сферу його 
діяльності (галузь, район, населений пункт);  

в) консолідувати для цього їх кошти, знайшовши 
можливості виділення їх з місцевих бюджетів. 
 
УДК 336.2 

В.П. СИНЧАК, д.е.н., професор, 
завкафедрою менеджменту, економічної теорії та фінансів 

Хмельницький університет управління та права 
 

ПОДАТКОВА КУЛЬТУРА ЯК ВАЖЛИВА КОМПОНЕНТА 
У ПРОФЕСІЇ БУХГАЛТЕРА 

 
У сучасних умовах підготовки висококваліфікованого бух-

галтера, подальшого вдосконалення та розвитку його як особи з 
високоморальними й етичними нормами поведінки, на яку влас-
никами господарюючих суб’єктів або підприємцями-
роботодавцями покладаються обов’язки з нарахування, утриман-
ня та сплати податків і зборів до бюджетів і державних цільових 
фондів, поряд із професійною й іншими компонентами та фахо-
вими властивостями, важливого значення набуває податкова ку-
льтура. Однак як би не було прикро, але потрібно визнати той 
факт, що в Україні нині бракує ще бухгалтерів, які після закін-
чення вищого навчального закладу або навіть і пропрацювали 
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достатній період часу могли б взяти на себе відповідальність за 
проведення облікової політики та повноту виплати за податкови-
ми зобов’язаннями. 

З одного боку цьому заважає недостатність знань і норм 
поведінки саме у питанні податкової культури (на якій увага у 
навчальних закладах зосереджується ще недостатньо) та досвіду 
в обліковій роботі в молодого спеціаліста, а з іншого – причина 
стосується сформованого менталітету у нашому суспільстві, бі-
льша частина якого формувалась у країні, що у свій час за рішен-
ням найвищого органу колишньої радянської держави намага-
лась позбутись навіть податків з населення, а тому, очікувати на 
інше відношення до розрахунків з державою не приходиться. Та 
й сама дефініція «податкова культура» ще не має належного об-
ґрунтування серед науковців, які розглядають її як явище, відо-
соблене від інших компонентів культур, до того ж, звужено на 
рівні податкової системи чи будь-яких грошових відносин з ото-
тожненням її, в одному випадку, з податковою свідомістю, а в 
іншому – з податковою дисципліною або тлумачать як подію, яка 
притаманна лише платникам і працівникам податкової служби 
під час їхніх взаємовідносин без урахування інших інституцій і 
членів суспільства, зокрема і тих, які набувають фахових знань з 
бухгалтерського обліку. 

Отож виникає необхідність обґрунтування доцільності під-
вищення рівня податкової культури бухгалтера як важливої ком-
поненти, необхідної для його професійного зростання та віддзер-
каленому на рівні бюджетно-податкових відносин. 

Загалом, податкову культуру нами пропонується розгляда-
ти як складову загальнонаціональної культури, пов’язану з на-
буттям особою відповідних знань і норм поведінки у сфері пода-
ткової політики та засвоєнням своїх прав і обов’язків, побудова-
них на розумінні важливості для країни та кожного члена суспі-
льства необхідності сплати податків і їх прозорого витрачання, 
віддзеркалених на рівні учасників бюджетно-податкових відно-
син, що регулюються державою на підставі нормативно-
правових актів. 
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Наведене визначення має перевагу над іншими, оскільки 
дозволяє підійти до розкриття податкової культури комплексно 
та стосується усіх осіб, які повинні її набувати з раннього віку, а 
згодом посилювати знаннями у закладах освіти з вивченням спе-
ціальних навчальних дисциплін із податкової політики, в поєд-
нанні з фінансовим, податковим та бюджетним законодавством. 
Це сприятиме формуванню податкової культури як майбутніх 
бухгалтерів, так і й інших осіб, що матимуть відношення до бю-
джетно-податкових відносин і, власне, будь-кого, хто здійснюва-
тиме їх із державою. 

Очевидно, що за сприйняття наведеного визначення подат-
кової культури втрачається сенс теперішньої полеміки, що ве-
деться науковцями стосовно того з кого потрібно починати про-
цес «податкового окультурення», з платників податків, чи подат-
кових інспекторів. Адже така робота у нашій державі уже розпо-
чалась, і, важливо тут те, що вона здійснюється з наймолодшими 
членами нашого суспільства, зокрема, дітьми, для яких у загаль-
ноосвітніх школах проводяться художні конкурси «Податки 
очима дітей», видається спеціальна ілюстрована література «Каз-
ка про податки» і т. п. 

Тут доцільно зауважити, що подібна практика продукуван-
ня податкової культури у нашому суспільстві цілком узгоджуєть-
ся з сучасними підходами до її набуття у розвинутих країнах сві-
ту, зокрема Японії, в якій дітям ще з дитячого садочка поставля-
ється ілюстрована література на податкову тематику. Причому, 
саме таке завдання як навчання, поряд з іншими, належить до 
одних із найважливіших для новоствореного Міжнародного фон-
ду розвитку податкової культури. 

Однак, якщо стосовно наймолодшого покоління нашої кра-
їни пріоритети у напрямку формування податкової культури ви-
значені, то щодо подальшого її розвитку, зокрема у майбутніх 
фахівців, у тому числі й бухгалтерів, утворився вакуум або навіть 
часовий лаг. Останнє стосується відомчих навчальних закладів, 
що готують молодших спеціалістів і фахівців із бухгалтерського 
обліку для національної економіки, оскільки у цьому питанні во-
ни поставлені у гірші умови, ніж спеціалізовані заклади, які за-
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ймаються підготовкою спеціалістів для фіскальних органів дер-
жави. 

Відтак, після закінчення ВНЗ на ринку праці ми маємо 
двох фахівців з різною податковою культурою. Один з них ви-
вчив лише окремі навчальні дисципліни, пов’язані з податковою 
політикою (податкова система, державний податковий менедж-
мент), а інший, – навпаки, мав можливість за його вільним вибо-
ром або навчального закладу засвоїти й другі спеціалізовані пре-
дмети (до того ж, ті, які мають найбільше практичне застосуван-
ня у цьому закладі), що і сприяло підвищенню знань у цьому на-
прямку, а отже – виокремленню двох рівнів набуття податкової 
культури. 

Отож, по суті з самого початку практичної роботи вказаних 
фахівців з бухгалтерського обліку через різні ступені набутої ни-
ми податкової культури можливі інші підходи до нарахування і 
сплати податків. Для першого з них, зокрема, спеціаліста з недо-
статнім рівнем податкової культури, виникає загроза повноти 
несплати податків і зборів, а також ризик нарахування фінансо-
вих і адміністративних штрафів. І лише після набуття практич-
них навичок (для чого необхідний вище зазначений лаг), у нього 
сформується власна поведінка, яка, залежно від пріоритетів, мо-
же лише віддаляти його від еталону податкової культури, чим він 
і відрізнятиметься від другого спеціаліста. Адже останній і на 
практиці вимогливо ставитиметься до потреби знань і властиво 
поводитиметься, знаючи свої права й обов’язки, розуміючи важ-
ливість і необхідність сплати податків, не порушуючи при цьому 
інтересів власників або роботодавців. 

Таким чином податкова культура має важливий вплив на 
формування фахівця з бухгалтерського обліку, а тому на цьому 
компоненті необхідно достатньо зосереджувати уваги при їх під-
готовці, зокрема у вищих навчальних, з одночасним внесенням 
змін у навчальні програми в розділі вибіркових дисциплін, ско-
ригувавши їх у бік збільшення предметів, що стосуються корпо-
ративного оподаткування. Вважаємо, що на часі й питання виок-
ремлення окремої кваліфікації «Бухгалтер з оподаткування» для 
спеціальності «Облік і аудит». Запровадження цих заходів дозво-
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лятиме нівелювати нерівність у можливостях надбання знань із 
податкової політики спеціалістами з бухгалтерського обліку в 
різних вищих навчальних закладах, усуватиме негативний стере-
отип не сприйняття податків і зборів серед платників, сприятиме 
підвищенню рівня податкової культури у суспільстві загалом і 
підноситиме бюджетно-податкові відносини на якісно новий 
ступінь розвитку. 
 
УДК 331.54:657 

І.М. ТКАЧУК, к.е.н., доцент, 
кафедра обліку і аудиту, 

Луцький національний технічний університет 
 

РЕЙТИНГ ПРОФЕСІЇ БУХГАЛТЕРА В УКРАЇНІ ТА СВІТІ 
 

Професія бухгалтера вважається однією з найдавніших 
професій, яка допомагає розумно здійснювати управління дохо-
дами і витратами, ефективно розподіляти грошові потоки. Бухга-
лтера вважають другою людина на підприємстві, а якщо мова йде 
про грошові кошти, то й першою. 

Бухгалтер – це професія, де необхідно системно мислити, 
тобто бачити не окрему операцію, а систему цих операцій. Це 
професія, яка вимагає уваги до деталей, а також пристрасть до 
чисел та їх практичного застосування. Як засвідчують кадрові та 
рекрутингові агентства, напрямок «бухгалтерія» постійно корис-
тується попитом та є одним із самих затребуваних на ринку праці 
не лише в Україні, а й за її межами. Комусь потрібні фахівці ши-
рокого профілю, а комусь – професіонали в одній вузької області. 
Головна вимога – справжній професіонал зобов’язаний орієнту-
ватися у всьому, що має відношення до діяльності організації, в 
якій він працює, цікавитися економікою, політикою, відстежува-
ти зміни в законодавстві та постійно підвищувати свою кваліфі-
кацію. 

За даними порталу rabota.ua [1] фахівці облікової професії 
увійшли до «ТОП-10 найбільш затребуваних професій 2012 ро-
ку», зокрема посада «бухгалтер» посіла у десятці 4-те місце, а 
посада «головний бухгалтер» – 8-ме місце. Щодо структури ва-
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кансій, розміщених на порталі rabota.ua в 2012 році, то в розрізі 
основної професійної сфери «Бухгалтерія/Податки/Фінанси підп-
риємства», облікова професія посіла 6-те місце з часткою 5 %. 

Дещо відмінними є дані представлені міжнародним кадро-
вим порталом HeadHunter (hh.ua) [2]. Так, за результатами його 
дослідження у 2012 році в Україні сфера «Бухгалтерія/Фінанси 
підприємства» посіла 4-те місце, отримавши 6 % у загальній 
структурі профвакансій. Дана профобласть у 2012 році увійшла в 
ТОП-5 не лише в Україні, а й у Росії, Білорусії та Казахстані. Ча-
стка сфери «Бухгалтерія/Фінанси підприємства» у загальній 
структурі вакансій за професійними областями у розрізі країн 
представлена у табл. 1. 

Таблиця 1 
Професійна сфера «Бухгалтерія/Фінанси підприємства» у  

загальній структурі вакансій за 2012 рік 
Країна Україна Росія Білорусія Казахстан 

Частка у структурі вакансій за про-
фесійними областями, % 6,0 6,4 6,6 8,8 

Місце отримане сферою «Бухгалте-
рія/Фінанси підприємства» у ТОП-5 
професійної галузі 

4 5 5 3 

 
Бухгалтери-професіонали необхідні в будь-який час, і не за-

лежно від економічної ситуації. Тому, не дивно, що вакансії для бу-
хгалтерів за популярністю поступаються в основному таким сфе-
рам: «Продажі», «Інформаційні технології/Телекомунікації», за-
ймаючи 3-5-те місця серед професійних областей за кількістю про-
позицій про роботу.  

На думку Берлінських психологів [4], другою за популярніс-
тю у «ТОП-9 перспективних жіночих професій», які будуть затре-
бувані і сьогодні, і в майбутньому, є професія бухгалтера. Так, у 
2012 році за даними порталу HeadHunter (hh.ua) у «ТОП-10 профоб-
ластей для претендентів» сфера «Бухгалтерія/Управлінський об-
лік/Фінанси підприємства» займає перше місце серед жінок 
(13,07 % резюме), а ось серед чоловіків-претендентів посідає лише 
10-е місце з 4,24 % резюме. Гендерна сегрегація помітна і в середині 
профобласті. Зокрема, чоловіки (25 % резюме) хочуть працювати в 
добре оплачуваних і престижних галузях, таких як фінансовий ме-
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неджмент, фінансовий аналіз, бюджетування і планування, фінансо-
вий контроль, планово-економічне управління. Дещо інший вибір у 
жінок (75 % резюме): близько половини з них вибирають бухгалте-
рію, іншими популярними є галузі економіст, фінансовий аналіз, 
первинна документація. 

В 2012 році, за даними порталу HeadHunter (hh.ua), найпо-
пулярнішими пошуковими запитами зі сторони роботодавців в 
Україні стали: 2-ге місце – головний бухгалтер (1,4 % від загальної 
кількості запитів), а 3-є місце – бухгалтер (1,2 %). Отже, це є свід-
ченням того що професія бухгалтера є затребуваною і входить у 
«ТОП-5 запитів роботодавців». Вакансії для спеціалістів у галузі 
«Бухгалтерія/Фінанси підприємства» у 2012 році мали наступний 
розподіл за професійними напрямками (рис. 1):  

 
Рис. 1. Вакансії для спеціалістів у галузі «Бухгалте-

рія/Фінанси підприємства» [2] 
 

Ринок вакансій для галузі «Бухгалтерія/Фінанси підприєм-
ства» повністю відображає існуюче в професії поділ за напрям-
ками спеціалізації. Найбільше пропонують роботу простим бух-
галтерам – для них близько 60 % вакансій, в основному потрібні 
«спеціалізовані» бухгалтера (для ведення конкретної ділянки об-
ліку), або бухгалтерів-початківців у яких малий досвід (з метою 
економії витрат на оплату праці). Значно рідше шукають «доро-
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гих» бухгалтерів – головних бухгалтерів, фахівців в оподатку-
ванні, бюджетуванні та плануванні, бухгалтерів по МСФО та ін.  

Сфера «Бухгалтерія/Фінанси підприємства» за підсумками 
2012 року закриває рейтинг «ТОП-5 галузей з найвищою конку-
ренцією». Тому, варто відзначити також і те, що дана сфера  вхо-
дить до «ТОП-5 за кількістю резюме за профгалузями», посідаю-
чи при цьому 3-є місце (8 % від загальної кількості резюме). У 
«ТОП-20 запитів шукачів роботи» в 2012 році найпопулярнішим 
пошуковим запитом зі сторони шукачів роботи в Україні є бухга-
лтер (2,0 % від загальної кількості запитів) та відповідно 1-ше 
місце у рейтингу. Головний бухгалтер у ТОП-20 посідає 9-те мі-
сце з 0,7 % запитів шукачів роботи від загальної кількості. 

У США Бюро статистики праці (BLS) прогнозує зростання 
зайнятості людей бухгалтерської професії у період між 2010 і 
2020 роками, шляхом створення нових робочих місць [5]. 

Американське видання «Forbes» опублікувало список най-
кращих професій у США в 2010 році [3]. Аналітики, щоб знайти 
10 кращих для розвитку кар’єри, проаналізували близько 200 
професій за п’ятьма критеріями: зарплата, умови роботи, стрес, 
фізичні навантаження і перспектива працевлаштування. Профе-
сія бухгалтера («аccountant», тобто бухгалтера, який готує та ана-
лізує фінансову звітність, допомагає керівництву в сфері бізнесу) 
у даному рейтингу зайняла 9-те місце. Перспектива працевлаш-
тування такого бухгалтера у 2010 році становила 18,76 %. 

Рейтинг 200 найкращих і найгірших професій, який публі-
кує зарубіжний портал з пошуку роботи CareerCast оцінює про-
фесію бухгалтера у рейтингах «Ranking 200 Jobs From Best to 
Worst» на наступному рівні [6]: 

12-те місце у «Jobs Rated 2011» з перспективою професії у 
16,74 %; 

47-те місце у «Jobs Rated 2012» з перспективою професії у 
15,44 %. 

При виборі кращих вакансій 2013 року (The Best Jobs of 
2013) у США до уваги бралися професії, які пропонують працев-
лаштування, хорошу зарплата, враховують співвідношення часу 
роботи та особистого життя, і гарантії зайнятості. Роль бухгал-
терської професії у даному рейтингу представлено у табл. 2.  
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Таблиця 2 
Рейтинг професій бухгалтера за рейтингом  

«The Best Jobs of 2013» 

Найменування виду 
рейтингу 

Accountant Bookkeeping, Accounting, 
& Audit Clerk 

місце у 
рейтингу 

перспектива 
професії, % 

місце у 
рейтингу 

перспектива 
професії, % 

The 100 Best Jobs [7] 36 15,7 41 13,6 Best Business Jobs [5] 3 5 
 
Отже, на кадровому ринку професія бухгалтер входить до 

числа найбільш затребуваних. Адже, бухгалтерська освіта необ-
хідна в фінансово-кредитних установах, страхових компаніях, бю-
джетних та державних органах, на промислових підприємствах, в 
спільних і торгових компаніях на посадах керівників підприємств, 
головних бухгалтерів, фінансових директорів, бухгалтерів, мене-
джерів різних рівнів управління, аудиторів, викладачів навчальних 
закладів. Тим не менш, у сьогоденні, з урахуванням все зростаю-
чих вимог з боку роботодавців, здобувачам необхідно доклали ба-
гато зусиль до вдосконалення своїх професійних знань та умінь, а 
також правил ділового етикету. 
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