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СЕКЦІЯ 1. БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК ЯК ІНФОРМАЦІЙНЕ 

ДЖЕРЕЛО КОНТРОЛЮ ТА АНАЛІЗУ 

 

Березовський Богдан Володимирович, 

Університет ДФС України 

 

ОСОБЛИВОСТІ ЗВІТУ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ 

(ЗВІТУ ПРО СУКУПНИЙ ДОХІД) ВІДПОВІДНО ДО ВИМОГ 

НП(С)БО 1 

 

Cучасні умови господарювання актуалізують питання, пов’язані з 

достовірністю даних бухгалтерського обліку та повнотою їх представлення 

користувачам для прийняття управлінських рішень. Одним із проблемних 

аспектів є формування фінансових результатів в обліку і звітності 

підприємства. Особливо гостро це питання постало після введення в дію 

НП(С)БО 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності». Традиційно новації 

у бухгалтерському обліку викликають чимало дискусій та обговорень, 

поглиблюються дослідження у напрямку організаційних та методичних 

аспектів складання фінансової звітності. Особливу увагу привертає звіт 

про фінансові результати (звіт про сукупний дохід), як основне джерело 

інформації про результативність діяльності підприємства. 

Важливий внесок у розгляд питання доцільності формування 

фінансової звітності підприємств, зокрема і звіту про фінансові результати, 

відповідно до вимог МСФЗ у різні періоди розкривали у своїх 

дослідженнях М. Білуха, Ф. Бутинець, С. Голов, Н. Горицька, В. Жук, Г. 

Кірейцев, М. Кужельний, Н. Малюга, Є. Мних, В. Пархоменко, О. Петрук, 

В. Сопко, Л.Сук, Н. Ткаченко, В. Швець та інші науковці. Концептуальні 

основи міжнародної системи обліку та звітності досліджували також 

зарубіжні вчені: Дж. Вейгант, Я. Вільямс, Х. Гернон, Х. Грюнінг, Ж. 
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Дішар, Б. Нідлз, Я. Соколов, О. Соловйова, Т. Уорфілд, Л. Чайковська, О. 

Чипуренко та інші. 

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

запровадило складання звітності за новими формами, тим самим була 

зроблена спроба наблизити українську фінансову звітність до рівня 

міжнародної, зробити її уніфікованою та зрозумілою. Усі публічні 

акціонерні товариства, банки, страховики, підприємства, що здійснюють 

господарську діяльність за видами, перелік яких установлюється 

Кабінетом Міністрів України, зобов'язані складати фінансову звітність та 

консолідовану фінансову звітність безпосередньо за МСФЗ, інші – 

самостійно визначають доцільність застосування міжнародних стандартів 

для складання фінансової звітності та консолідованої фінансової звітності. 

Такий крок є необхідним, оскільки фінансова звітність, як джерело 

інформації про економічний розвиток підприємства, вимагає постійної 

гармонізації з метою використання її зовнішніми іноземними 

користувачами [1]. 

Згідно з НП(С)БО 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності», звіт 

про фінансові результати (звіт про сукупний дохід) – звіт про доходи, 

витрати, фінансові результати та сукупний дохід [2]. 

Відповідно до п. 4 НП(С)БО 1 «Загальні вимоги до фінансової 

звітності» кількість статей звіту про фінансові результати не 

регламентована, підприємства можуть не наводити статті, за якими 

відсутня інформація до розкриття за виключенням тих випадків, коли така 

інформація була в попередньому звітному періоді [2].  

Звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід) за аналогією 

до Міжнародних стандартів фінансової звітності починається зі статті 

«чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)», тобто за 

методом «нетто», що є цілком обґрунтованим з позицій спрощення 

читання фінансової звітності та її непереобтяження «податковою 



 

 
 

11 

інформацією». Однак, в контексті такої зміни взаємоузгодження 

показників звіту про фінансові результати (звіту про сукупний дохід) та 

податкової звітності буде проблемним.  

Вилучення зі звіту доходів і витрат від первісного визнання 

біологічних активів та сільськогосподарської продукції, що визначаються 

лише сільськогосподарськими підприємствами також є обґрунтованим у 

зв’язку з умовністю визначення вартості продукції сільського 

господарства.  

Стаття «податок на прибуток від звичайної діяльності» у новій формі 

Звіту про фінансові результати перейменована на «витрати (дохід) з 

податку на прибуток», що передбачає розрахунок податку на прибуток 

тільки за даними фінансового обліку [3].  

У звіті про фінансові результати відображається сукупний дохід, що 

представляє собою зміни у власному капіталі протягом звітного періоду 

внаслідок господарських операцій та інших подій (за винятком змін 

капіталу за рахунок операцій із власниками) [2].  

Загальна сума сукупного доходу включає:  

 чистий прибуток/збиток (підсумок розд. І «Фінансові результати»);  

 дооцінку (уцінку) необоротних активів і фінансових інструментів, 

накопичені курсові різниці, частку іншого сукупного доходу асоційованих 

та спільних підприємств й інший сукупний дохід, зменшені на суму 

податку на прибуток. 

Тобто, розділ ІІ «Сукупний дохід» звіту про фінансові результати 

(звіту про сукупний дохід) містить інформацію тільки про окремі види 

доходів підприємства, що не повністю відображає суть назви розділу. 

Отже, сьогодні відбувається поступове впровадження Міжнародних 

стандартів фінансової звітності у вітчизняну систему бухгалтерського 

обліку України. Одним із підтвердженням цьому є зміст форми звіту про 

фінансові результати, яка максимально враховує вимоги міжнародних 
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стандартів. Однак для господарюючих суб’єктів, які не працюють за 

міжнародними стандартами, зміст окремих статей звіту вимагає 

додаткових чітких роз’яснень у вигляді докладного порядку заповнення 

кожної статті. Методи чи вказівки щодо складання звіту про фінансові 

результати (звіту про сукупний дохід) по розділу достатньої інформації не 

дають. 
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Геналюк Ольга Володимирівна,  

Кальницька Анжеліка Олегівна, 

Університет ДФС України 

 

РОЛЬ АНАЛІЗУ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

ПІДПРИЄМСТВА В СУЧАСНИХ УМОВАХ ГОСПОДАРЮВАННЯ: 

ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ТА ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ 

 

На сучасному етапі розвитку економіки України особливо 

актуальними виступають проблеми пошуку найбільш раціональних шляхів 

розвитку, оптимальних темпів і пропорцій, максимального підвищення 

ефективності виробництва. Вирішити ці проблеми можна ефективно, 

здійснюючи аналіз основних показників діяльності підприємства, що 

дозволить своєчасно розробляти можливі шляхи виходу з кризових 

ситуацій. 

Будь-яка підприємницька діяльність потребує постійного контролю 

та аналізу процесів, під дію яких потрапляє підприємство в сучасних 

умовах господарювання. Це, передусім, пов'язано із зміною зовнішніх 

умов, кон`юнктури ринку, податкового законодавства тощо. Суть 

проблеми полягає в тому, що більшість підприємців, які зіткнулися з 

перешкодами, не задумуються про необхідність аналізу своєї діяльності, а 

тому взагалі його не здійснюють.  

Дослідженням даної проблеми займалися такі вітчизняні та зарубіжні 

вчені: В.М. Івахненко, В.О. Мец, А.Ф. Павленко, Є.В. Мних, В.І. 

Захарченко та інші. Всі вони приділяють значну увагу теоретичному 

підходу до вирішення проблем, з якими може зіткнутися підприємство, 

здійснюють розробку методології економічного аналізу та її практичне 

втілення.  
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Розглядаючи роль господарської діяльності підприємства, 

насамперед необхідно визначити, що аналіз – це комплекс системного 

дослідження господарської діяльності підприємств та об’єднань з метою 

підвищення ефективності й об’єктивності результатів оцінки [1, c.6].  

Економічний аналіз необхідний на всіх етапах підприємницької 

діяльності: від задумів і формування підприємства до реалізації кожного 

етапу його функціонування, дотримуючись принципів етапності самого 

аналізу[2, с.57]. Під час проведення економічного аналізу основну увагу 

необхідно приділяти пошуку резервів підвищення ефективності діяльності 

підприємства шляхом більш детального аналізу основних показників 

виробничої діяльності. Чим детальніше досліджується склад причин, які 

впливають на господарську діяльність підприємства, тим глибшим є 

аналіз, повніше виявляються внутрішньогосподарські резерви, 

об'єктивнішою є оцінка якості роботи підприємства. 

В ситуації, що склалася сьогодні в Україні, роль економічного 

аналізу значно зростає, особливо в умовах виникнення кризових явищ на 

підприємстві, коли саме завдяки проведенню комплексного економічного 

аналізу вдається визначити причини кризи та розробити і обґрунтувати 

можливі шляхи виходу з криз.  

Отже, основними вимогами до аналізу є: відповідність поставленим 

цілям; науковий, комплексний підхід до вивчення аналізу господарської 

діяльності; системність у вивченні фактів; використання правдивої, 

достовірної інформації; репрезентативність при вибірковому 

спостереженні; оперативність аналізу діяльності. [3, c.554]. 

Суть проблем, що сьогодні постають в аналітичній роботі 

підприємства, полягає в наступному: 

- по-перше, більшість підприємців, які зіштовхуються з 

перешкодами, не задумуються над необхідністю та важливістю саме 

економічного аналізу своєї діяльності, а тому взагалі його не здійснюють; 
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- по-друге, на підприємствах відсутні кваліфіковані економісти, які 

могли б ефективно здійснювати аналіз основних показників діяльності 

підприємства та своєчасно розробляти можливі шляхи виходу з кризових 

ситуацій; 

- по-третє, не повною мірою використовується автоматизація 

інформаційної бази економічного аналізу на підприємствах[4, с.8]. 

Дані проблеми здатні негативно впливати на господарську діяльність 

підприємства, зменшувати конкурентоздатність господарюючих суб’єктів, 

знижувати рівень збуту продукції, зменшувати кількість потенційних 

клієнтів, що в цілому зменшує роль підприємства на ринку. Для вирішення 

проблем необхідно: 

1)так як бухгалтерський облік і економічний аналіз як елементи 

інформаційної системи діють воднораз і забезпечують чіткість 

взаємозв’язку господарської діяльності, то суттєвим компонентом процесу 

вдосконалення і вирішення даних проблем є забезпечення 

функціональності інформаційної системи через їх об’єднання у єдиний 

інформаційний процес. Це накладає критерій корисності на весь комплекс 

інформації, що є продуктом системи і передбачає запровадження у процес 

її організації підходу, орієнтованого на прийняття обґрунтованих 

управлінських рішень[5, с.40]. 

2)сучасний економічний аналіз дає можливість запроваджувати на 

підприємстві системи комп'ютерного аналізу основних показників 

діяльності підприємства, отже потрібно забезпечити впровадження 

автоматизації аналізу господарської діяльності; 

3)підвищити кваліфікацію працівників на підприємствах, підвищити 

увагу щодо підготовки спеціалістів у сфері аналізу; 

4)розробляти багатоваріантні розв’язки аналітичних задач, які дадуть 

змогу вибрати той варіант, який буде найкращим для даного підприємства; 
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5)організувати спеціальні відділи щодо проведення аналітичної 

роботи на підприємствах, які були б зорієнтовані виключно на здійснення 

аналізу основних показників діяльності господарюючих суб’єктів і 

своєчасно розробляти можливі шляхи виходу з кризових ситуацій; 

6)організувати відділи підготовки та перепідготовки працівників 

безпосередньо на підприємстві ,встановити більш жорсткі умови прийому 

на роботу; 

7)основну увагу необхідно приділяти пошуку резервів підвищення 

ефективності діяльності підприємства шляхом більш детального аналізу 

основних показників виробничої діяльності. 

Роль аналізу господарської діяльності значно зростає, особливо в 

умовах виникнення негативних явищ на підприємстві, коли саме завдяки 

проведенню комплексного економічного аналізу вдається визначити 

причини проблем та розробити і обґрунтувати можливі шляхи виходу з 

них. Сучасний економічний аналіз дає можливість запроваджувати на 

підприємстві системи комп'ютерного аналізу основних показників 

діяльності підприємства, але недоліком є те, що в Україні така практика 

проведення економічного аналізу не знайшла широкого розповсюдження. 

Аналіз як основний чинник підвищення ефективності діяльності 

підприємства має великий вплив на результативність підприємницької 

діяльності і сприяє досягненню її основної мети – одержанню прибутку. 

Господарська діяльність підприємства, як і інші явища суспільного життя, 

потребує систематичного вивчення, узагальнення, систематизації та 

аналізу для успішного й ефективного управління нею. Тому, аналізу 

господарської діяльності в системі підприємництва слід надавати 

важливого значення на всіх рівнях його формування і функціонування. 
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ПРОБЛЕМИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ МАЛОЦІННИХ 

ТА ШВИДКОЗНОШУВАНИХ ПРЕДМЕТІВ  

 

На кожному підприємстві є значна кількість малоцінних засобів 

праці, які відносяться до швидкозношуваних предметів. За економічним 

призначенням вони аналогічні до основних засобів праці, але 

обліковуються окремо. До швидкозношуваних предметів відносять 
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предмети, що служать менш як один рік (незалежно від їх вартості) або 

мають вартість, яка менша від встановленої норми за одиницю (незалежно 

від строку служби). У підприємств України існує проблема, яка полягає у 

оптимальній організації обліку малоцінних та швидкозношуваних 

предметів (МШП), наслідком якої може бути формування неправдивої 

облікової інформації та недостовірності фінансової звітності, що в свою 

чергу може привести до прийняття неправильних рішень внутрішніми та 

зовнішніми користувачами. Виникнення даної проблеми пов’язано з 

існуванням у законодавчо – нормативній базі розбіжностей, які стосуються 

класифікації, оцінки МШП (при надходженні, вибутті та на дату балансу), 

віднесення малоцінних засобів до того чи іншого активів [1, c. 223]. 

Питання удосконалення обліку та контролю МШП завжди 

розглядалися багатьма вченими, різноманітним їх аспектам присвячені 

праці: М.Т.Білухи, Ф.Ф.Бутинця, А.М.Герасимовича, М.В.Кужельного, 

С.Ф.Голова, М.С.Пушкаря, В.В.Сопка, Н.М.Ткаченка, М.Г.Чумаченка, 

В.Г.Швеця, С.О.Марченка, Р.Л.Хом’яка, П.П.Новиченка, В.Ф.Палія, 

О.М.Левченка та інших. Не зважаючи на значний внесок науковців й досі 

лишається багато дискусійних питань, тому дане питання потребує 

подальших напрацювань та досліджень. 

Метою даного дослідження є уточнення економічної сутності « 

МШП», дослідження нормативно – правової бази, визначення проблемних 

рис та обґрунтування необхідності вдосконалення обліку МШП. 

МШП ділиться в обліковій політиці на дві групи: одна частина їх 

належить до запасів, що відображаються у другому розділі активу балансу 

«Оборотні активи», а друга їх частина входить до складу «матеріальних 

необоротних активів», що відображаються у першому розділі балансу 

«Необоротні активи» і відносяться до складу основних засобів  

Нормативного документу, що встановлював би правила, загальні 

принципи чи характеристики щодо ведення обліку МШП не існує. Тому, 
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методологічні засади формування в бухгалтерському обліку інформації 

про МШП і розкриття її у фінансовій звітності визначає Положення 

(стандарт) бухгалтерського обліку 9 «Запаси». Відповідно до якого МШП - 

це запаси, які використовують протягом не більше одного року або 

нормального операційного циклу, якщо він більший за рік [2]. Зазначимо, 

що у визначенні МШП, наведеному в П(С)БО 9 [2], відсутній вартісний 

критерій і немає посилання ні на який перелік предметів, а передбачається 

лише один критерій при віднесенні предметів праці до складу МШП, а 

саме: предмети повинні використовуватися протягом не більш одного 

року. 

Введення П(С)БО надало підприємствам право самостійно приймати 

рішення про зарахування до складу МШП чи малоцінні необоротних 

матеріальних активів (МНМА) саме тих предметів, що відповідають 

зазначеному критерію. І, хоча такий підхід до віднесення предметів до 

складу МШП без установленого вартісного критерію трохи незвичний для 

бухгалтера, з економічної точки зору він цілком обґрунтований : на двох 

різних підприємствах той самий предмет може знаходитися в експлуатації 

протягом різних періодів і, отже, може бути віднесений до різних видів 

активів [3, c.127]. 

Чинні на сьогодні норми передбачають розмежування активів на 

МНМА у складі необоротних активів та МШП предмети у складі 

оборотних. Таким чином до складу перших потрапляють предмети, які на 

підприємстві служитимуть довше, ніж один рік або операційний цикл, 

якщо він більше одного року, проте у зв’язку із незначною для 

підприємства вартістю не відносяться до складу основних засобів. До 

другої групи потрапляють засоби праці, що багаторазово беруть участь у 

процесі господарської діяльності, проте фізично зношуються за короткий 

термін, як правило до одного року, або в межах операційного циклу, якщо 

він більше одного року [4, с.99]. 
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Відповідно до П(с)БО 9 «Запаси» [2], малоцінні та швидкозношувані 

предмети визнаються активом, якщо: існує імовірність того, що 

підприємство отримає в майбутньому економічні вигоди, пов'язані з їх 

використанням; вартість МШП може бути достовірно визначена. 

Відповідно до Податкового Кодексу України, основними засобами 

не можуть вважатися необоротні активи, вартість яких не перевищує 6000 

грн.  

У Методичних рекомендаціях, затверджених наказом Міністерства 

фінансів України від 10.01.2007р. №2 (у редакції 30.12.2013р.) 

зазначаються ще два критерії визнання МШП активом: підприємству 

перейшли ризики й вигоди, пов'язані з правом власності або з правом 

повного господарського оперативного управління на придбані (отримані) 

запаси; підприємство здійснює управління та контроль за МШП [5]. 

МШП суттєво відрізняються від інших видів запасів (сировини, 

матеріалів, палива), обсяги або кількість яких поступово зменшується в 

результаті їх використання. МШП, в свою чергу, зберігають натурально-

речову форму до кінця строку корисного використання та багато разів 

беруть участь у виробництві, тобто поводять себе як основні засоби [1].  

Підприємство самостійно встановлює та відображує в обліковій 

політиці підприємства, вартісний критерій віднесення активу до МНМА чи 

основних засобів, що являється основною відмінністю між бухгалтерським 

та податковим обліком малоцінних активів. 

Виділення зі складу основних засобів оборотних МШП у особливу 

групу, не дивлячись на такий же характер їх використання на підприємстві, 

як і основних засобів, зумовлено двома причинами. По-перше, таке 

виділення очищує категорію основних засобів від усякого роду дрібних 

предметів, коли є можливість легко їх замінити іншими, з невеликим, як 

правило, терміном служби. По-друге, таке виділення дає можливість 

підприємству купувати (поновлювати) малоцінні та швидкозношувані 
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предмети за рахунок своїх оборотних коштів таким же чином, як і 

матеріали, в той же час, як основні засоби поновлюються лише шляхом 

капітальних вкладень за рахунок спеціального фінансування.[6, c.20]. 

Отже, методика організації обліку МШП потребує подальшого 

вдосконалення. На мою думку, для покращення ведення обліку МШП 

потрібно ввести в дію окреме П(с)БО, яке б не суперечило іншим 

нормативним документам, де зазначалися б основні особливості та вимоги 

щодо ведення обліку даного активу, доцільним було б і в Балансі (ф.1) 

виділити окрему статтю для відображення в ній інформації по МШП, тобто 

потрібно сформувати єдину цілісну систему методології обліку МШП. 
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БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК ЯК ІНФОРМАЦІЙНЕ ДЖЕРЕЛО 

КОНТРОЛЮ ТА АНАЛІЗУ 

 

Господарська діяльність кожного підприємства вимагає планування, 

управління і контролю. Вже досить давно контроль і аналіз 

використовуються як прийоми перевірки й оцінки господарської 

діяльності, проте як система спеціальних знань, пов’язаних з вивченням і 

дослідженням економічних процесів, вони почали формуватися 

нещодавно. За допомогою них можливе подальше прогнозування, а також 

планування, виявленням позитивних і негативних чинників та змін у 

господарській діяльності. 

Для того, щоб керувати підприємствами, організаціями необхідно 

мати інформацію про їх господарську діяльність, розміри й склад 

господарських засобів, капіталу, зобов’язань, фінансових результатів тощо. 

Джерелом такої інформації виступає бухгалтерський облік, який 

відповідно до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову 

звітність в Україні» [1] є процесом виявлення, вимірювання, реєстрації, 

накопичення, узагальнення, зберігання та передачі інформації про 

діяльність підприємства зовнішнім та внутрішнім користувачам для 

прийняття рішень.  

В. Завгородній та В. Сопко [2] зазначають, що в системі управління 

бухгалтерський облік, контроль та аналіз характеризуються, з одного боку, 

як види діяльності, а з іншого — як види інформації, що поділяються на 

такі підвиди: технічна, соціальна та економічна. В свою чергу, до 

економічної інформації вони відносять: нормативну, облікову, контрольну, 
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аналітичну та планову. Так, облікова інформація формується в процесі 

здійснення оперативного, статистичного та бухгалтерського обліку.  

Отже, кожний вид господарського обліку, контролю та аналізу є 

самостійним родом діяльності та видом економічної інформації. А це 

означає, що кожний із них організаційно виокремлюється в управлінській 

системі як підсистема нижчого порядку. Щодо організації бухгалтерського 

обліку, контролю та аналізу це означає розгляд їх як систем у загальній 

інформаційній системі управління підприємством. Тобто, розглядати їх 

слід як системи, які перебувають у безперервному русі (змінюються), 

розвитку, взаємопов’язані та взаємозумовлені [2]. 

Нині інформація бухгалтерського обліку доступна внутрішнім та 

зовнішнім користувачам за допомогою сучасних інформаційних систем, 

які, крім цього, значно підвищують продуктивність праці бухгалтерів.  

Протягом історичного розвитку, в процесі загального зростання 

матеріально-технічної культури змінювалися й удосконалювалися методи, 

техніка і форми обліку. Від примітивних засобів і способів до складних 

сучасних комп’ютерних систем - таким є шлях розвитку облікової техніки 

[3, с. 7].  

На думку Т. Козел [4] створення та використання комп’ютерної 

системи бухгалтерського обліку сприяє не лише прискоренню процесу 

обробки інформації на підприємствах, а й суттєво покращує організацію. 

Отже, бухгалтерський облік – це та основа, на якій базується 

контроль та аналіз, адже саме він є джерелом необхідної інформації про 

господарську діяльність підприємства. За допомогою неї можна 

прослідкувати тенденції розвитку підприємства, визначити такі важливі 

показники, як доходи та витрати підприємства, яке має справу з 

виробництвом, розподілом чи споживанням товарів та послуг. Варто 

зазначити, що розвиток науки, техніки, а також інформаційних систем – 
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значно полегшує доступ та використання бухгалтерської інформації та 

сприяє підвищенню ефективності бухгалтерської діяльності. 
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СУБ’ЄКТИ ВНУТРІШНЬОГОСПОДАРСЬКОГО КОНТРОЛЮ 

ВИТРАТ НА ЯКІСТЬ ПРОДУКЦІЇ 

 

Важливим елементом системи управління якістю продукції є 

внутрішній контроль, ефективна організація якого дає змогу оцінити 

фактичний стан та виявити недоліки в діяльності підприємства у сфері 

якості, встановити причини відхилень та вжити заходів щодо їх усунення 

та попередження.  
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В. М. Пархоменко визначає внутрішній контроль якості як 

безперервне спостереження на всіх етапах життєвого циклу продукції за 

витратами на її якість, що здійснюється безпосередньо у процесі 

господарської діяльності й оперативного управління для ліквідації та 

попередження помилок, порушень і невідповідностей [3, с. 56].  

На думку Бутинець Т. А. [1, с. 244], систему внутрішнього контролю 

на підприємстві створюють три скоординовані організаційні форми: 

самоконтроль, функціональний контроль (горизонтальний та 

вертикальний), інституційний контроль. 

Одним із факторів підвищення ефективності системи 

внутрішньогосподарського контролю витрат на якість продукції є 

налагодження чіткого розподілу функціональних обов’язків між його 

суб’єктами.  

Суб’єктами внутрішньогосподарського контролю є активно діючі 

підрозділи, відділи, служби, посадові особи, що наділені відповідними 

обов’язками та правами з контролю господарської діяльності [2, с. 72]. 

Самоконтроль якості продукції та витрат на її забезпечення 

здійснюється на всіх етапах життєвого циклу продукції за місцями 

виникнення витрат безпосереднім виконавцем робіт (виробничим 

робітником, оператором, налагоджувальником, майстром зміни, 

контролером, майстром відділу технологічного контролю та ін.).  

Функціональний контроль залежно від суб’єктів його здійснення 

поділяють на горизонтальний та вертикальний. Горизонтальний контроль 

здійснюється суб’єктами, “в обов’язки яких входить як виконання 

функціональних обов’язків, так і інших функцій” [2, с. 74]. Суб’єктами 

горизонтального функціонального контролю є економічні служби 

підприємства (бухгалтерська, планово-економічна, фінансово-економічна) 

на чолі з їх керівниками, що відповідають за планування, оцінювання, 

формування та передачу інформації щодо витрат на якість продукції.  
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Суб’єкти вертикального функціонального контролю “виконують 

контрольні функції з метою реалізації тих функцій управління, що 

закріплені за ними” [2, с. 74]. На думку Пархоменка В. М., управлінський 

контроль – це спостереження управлінського персоналу підприємства за 

відповідністю схваленої політики щодо виробництва продукції якісним 

характеристикам останньої та процесу її реалізації [3, с. 57]. 

Інституційний контроль виконується за допомогою виокремлення 

підрозділу (посади), завданням якого є виконання у певній сфері 

контрольних функцій по відношенню до всіх підрозділів та організаційних 

одиниць підприємства [1, с. 244]. Така форма внутрішньогосподарського 

контролю витрат на якість продукції здійснюється суб’єктами, до 

обов’язків яких входить здійснення виключно контрольної діяльності: 

служба господарського контролю, відділ внутрішнього аудиту, внутрішній 

аудитор та ін. 

Отже, залежно від суб’єктів можна виділити три організаційні форми 

внутрішньогосподарського контролю витрат на якість продукції: 

самоконтроль, функціональний та інституційний контроль. Ефективне 

функціонування системи внутрішньогосподарського контролю можливе 

лише за умови скоординованої реалізації усіх зазначених форм. 
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ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ ОБЛІКУ РОЗРАХУНКІВ З 

ПІДЗВІТНИМИ ОСОБАМИ У ІНОЗЕМНІЙ ВАЛЮТІ 

 

Здійснюючи зовнішньоекономічну діяльність, підприємства України 

мають справу із проведенням розрахунків в іноземній валюті. Разом з тим, 

на практиці виникають певні проблеми щодо відображення в обліку 

розрахунків з підзвітними особами в іноземній валюті, пов’язані з 

різницею валютних курсів різних країн, їх частими коливаннями. 

Труднощі в обліковому відображенні валютних операцій зумовлені також і 

необхідністю врахування усіх вимог Податкового кодексу України та 

П(С)БО 21. Особливо це стосується порядку видачі, витрачання та надання 

звіту щодо коштів, виданих підзвіт на відрядження в іноземній валюті.  

Питання видачі коштів в іноземній валюті під звіт та повернення 

невикористаної їх частини вимагає окремого дослідження. В даному 

випадку виникають труднощі з дотриманням усіх вимог П(С)БО 21 «Вплив 

змін валютних курсів», адже сьогодні відсутні методичні рекомендації по 

практичному застосуванню норм цього облікового стандарту.  

Проблемними аспектами обліку розрахунків з підзвітними особами 

є: відсутність чіткого розмежування монетарних та немонетарних статей 

(особливості обліку відповідно до ПСБО 21 «Вплив змін валютних 

курсів»); визначення курсових різниць не за всіма розрахунковими 

операціями (визначення курсових різниць за всіма розрахунковими 
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операціями дає більш повну та достовірну інформацію про фінансові 

результати за операціями в іноземній валюті); невідповідність обліку 

відповідно до ПСБО 21 та Податкового кодексу України (на практиці 

виникають курсові різниці як за дебіторською так і за кредиторською 

заборгованістю, хоча це суперечить П(С)БО 21 та Податковому кодексу 

України [4]); труднощі організації аналітичного обліку розрахунків у 

іноземній валюті з підзвітними особами (проблеми у відображенні 

курсових різниць за операціями, в яких підзвітна особа використовує 

декілька видів іноземної валюти).  

Розглянуті проблеми перешкоджають якісному веденню обліку 

розрахунків в іноземній валюті з підзвітними особами та іншими 

дебіторами. Разом з тим, виникають труднощі в організації 

бухгалтерського обліку на підприємстві в частині розрахунків у іноземній 

валюті з підзвітними особами.  

Проаналізувавши норми Податкового кодексу України щодо 

відображення в обліку розрахунків з підзвітними особами у іноземній 

валюті, виявлено суперечності норм податкового законодавства та П(С)БО 

21 «Вплив змін валютних курсів»[5] , що спричиняє на практиці проблеми 

організації бухгалтерського обліку розрахунків з підзвітними особами в 

іноземній валюті. 

Також доцільно удосконалити аналітичний облік розрахунків з 

підзвітними особами у іноземній валюті з використанням крос-курсів.  

Для вирішення наведеної проблеми, необхідно включити всі 

розрахункові рахунки до монетарних статей бухгалтерського обліку.  

Прийняття Четвертої Директиви ЄС, а також спеціального документа 

«Переведення іноземної валюти», виданого Дорадчим форумом з 

бухгалтерського обліку, у якому наведено чіткий розподіл статей балансу 

на монетарні і немонетарні, свідчить підтвердженням доцільності внесення 

змін до П(с)БО 21 [2]. Згідно цього документа, авансові платежі та 
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авансові надходження відносяться до монетарних статей балансу, оскільки 

суб’єкти цих операцій можуть виступати як дебіторами, так і кредиторами. 

Отже, необхідно внести зміни до П(С)БО 21 «Вплив змін валютних 

курсів» в частині визначення монетарних статей, до яких включити всі 

розрахункові рахунки, так як це впливає на систему розрахунків у 

іноземній валюті та відображення їх в гривневому еквіваленті і відповідно 

визначення курсових різниць за всіма розрахунковими операціями. 

 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 

1. Венцель В. Т. Теоретико-обліковий аспект розрахунків з 

іноземними контрагентами / В.Т. Венцель // Вісник ЖДТУ. – 2011. – 

№1(55). – с. 47-51. 

2. Голов С. Ф. Бухгалтерський облік в Україні: аналіз стану та 

перспективи розвитку : монографія. – К. : Центр учбової літератури, 2007. 

– 522 с. ISBN 978-966-364-545-2  

3. Міжнародний стандарт бухгалтерського обліку 21 «Вплив змін 

валютних курсів» // [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http:// 

www.minfin.gov.ua /document/92433/МСБО_21.pdf  

4. Податковий кодекс України: закон України від 2.12.2010 р. № 

2755-VІ [Електронний ресурс] – Режим доступу : 

htpp://edu.minfin.gov.ua/TaxCodex  

5. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 21 «Вплив змін 

валютних курсів», затв. наказом Міністерства фінансів України від 

10.08.2000 р. № 193 та зареєстровано в Мін’юсті України 18.08.2000 р. № 

515/4736 : [Електронний ресурс]. — Режим доступу : 

http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi 

 

 

 

http://www.minfin.gov.ua/
http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi


 

 
 

30 

Островерха Рита Едуардівна, 

Університет ДФС України  

 

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК ЯК СКЛАДОВА 

ІНФОРМАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ МЕНЕДЖМЕНТУ ПІДПРИЄМСТВА 

 

Формування інформаційної системи, спроможної задовольнити 

потреби менеджменту в інформації – ключова проблема розвитку 

сучасного бізнес-середовища, а тому актуальний предмет наукових 

досліджень. Зміна приоритетів в управлінні підприємством, переорієнтація 

на розробку не лише тактичних, але й стратегічних перспектив розвитку 

зумовили попит на принципово новий вид інформації, спрямованої на 

перспективу, на прогнозування, тощо. На запит користувачів були 

розроблені чисельні пропозиції із запровадження нових інформаційних 

систем, побудованих на основі різних видів обліку («стратегічного» (С.Ф. 

Голов, А.О. Касич, С.В. Івахненков, І.І. Криштопа, І.Й. Пліскун), 

«креативного» (М.С. Пушкар), «глобального», «актуарного» та 

«динамічного» обліку), а також «ідеальної» (М.С. Пушкар, М.Г. 

Чумаченко), «інтелектуальної» (М.С. Пушкар), «електронної» та 

«інтегрованої» систем обліку).  

Але, правомірність та доцільність існування «стратегічного обліку» 

беззаперечно підтримуються не усіма вченими, Так, на погляд З.В. 

Гуцайлюка, оскільки «стратегічний облік ставить за мету вивчення 

зовнішнього середовища та безпосередньо стратегії діяльності 

підприємства, то виникає питання: наскільки логічно і правомірно 

називати весь зазначений комплекс робіт обліком?» [1, с. 21]. Щодо 

включення в перелік завдань управлінського обліку передбачення 

операцій, прогнозування результатів, професор Ф.Ф. Бутинець зауважує: 

«Чи не йдеться у цьому випадку про штучне втягування інших наук у 



 

 
 

31 

сферу бухгалтерського обліку?» [2, с. 59-61]. Професор Б.І. Валуєв 

висловлюється ще категоричніше: «Речі необхідно називати своїми 

іменами: якщо це облік, то тільки власне облік, у його «чистому вигляді», 

коли це сукупність функцій, у тому числі тих, які складають управлінський 

процес, тоді це підсистема функцій як частина цілісної системи 

управління. Підміна понять, яка допущена нашими реформаторами у 

пошуках нових ідей, у цьому випадку просто недопустима» [3, с. 11]. 

Наведені думки засвідчують недостатній рівень теоретико-

методологічного обгрунтування стратегічного обліку, його неможливість 

повністю задовольнити потреби користувачів в інформації, тому дикус 

щодо оптимальної за складом та формою інформаційної системи не можна 

вважати завершеним. 

Перш ніж називати діяльність, спрямовану на обчислення системи 

прогнозних показників для стратегічного управління, обліком доречно 

згадати, що ж таке «облік» [4]. Для розробки стратегій розвитку бізнесу 

потрібно збирати інформацію про усі чинники, що нього впливають 

(геополітичні, соціальні, техногенні, природні, демографічні, тощо). 

Бухгалтерський облік сутнісно не призначений для збирання, обробки, 

інтерпретації, узагальнення та передачі інформації щодо таких подій. 

Намагання перекласти на нього функції, які принципово не властиві і не 

притаманні його сутності, не лише не спроможне забезпечити отримання 

якісно нової інформації, але й може призвести до втрати його 

функціональної спроможності. У сучасних умовах для цього потрібна 

єдина система стратегічного управління підприємством, що охоплює усі 

структурні підрозділи і включає усі види управлінської діяльності 

(менеджмент, маркетинг, аналіз, контроль, тощо), у тому числі і 

бухгалтерський облік. «І від цього бухгалтерський облік не стає 

“стратегічним”, не утворюється “система стратегічного обліку”. В даному 
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аспекті є сенс говорити про існування бухгалтерського обліку з метою 

стратегічного управління» [5, с. 19].  

Можна повністю погодитись із визначенням обліково-аналітичної 

системи стратегічного типу «як інтегрованої системи обліку, планування, 

контролю й аналізу, що забезпечує систематизацію інформації для 

оперативних управлінських рішень і координацію майбутнього розвитку 

підприємства» [6]. Слушною у цьому сенсі є концепція інтегрованої 

системи бухгалтерського обліку, створена на базі єдиного технологічного 

циклу фіксації, зберігання, обробки та надання інформації різним групам 

користувачів. Організаційно-методологічне забезпечення такої моделі 

пропонується здійснювати за центрами формування інформації у розрізі 

бізнес-процесів, структурних підрозділів з метою задоволення 

інформаційних запитів різних груп користувачів облікової інформації при 

мінімальному витрачанні часу та ресурсів підприємства [7]. 

У такій інформаційній системі бухгалтерський облік, з одного боку, 

забезпечить збирання, обробку, реєстрацію, накопичення, узагальнення, 

зберігання та передачу інформації про діяльність підприємства, яка за 

змістом, структурою, обсягом та формою подання підпорядкавана цілям та 

завданням, що ставляться потребами бізнес-середовища, у тому числі, і в 

галузі стратегічного управління. А, з іншого боку, виконання сутнісно 

притаманних йому функцій є гарантією найвищого рівня їх ефективності.  

Концептуальні засади вдосконалення та перспективи розвитку 

бухгалтерського обліку як невід’ємної складової інформаційної бази 

управління підприємством повинні бути похідними його сутності як 

складної багаторівневої системи. Для цього потрібно забезпечити системне 

вдосконалення кожної його складової (методології, методики, техніки, 

організації) та кожного етапу облікового процесу (документування 

господарських операцій, облікової реєстрації та складання звітності), їх 

гармонізацію, взаємозалежність та взаємозв’язок, адаптацію до 
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особливостей діяльності суб’єктів господарювання, базування на системі 

раціональних принципів: “Суть шляхів вдосконалення бухгалтерського 

обліку полягає у пошуку методів, способів та прийомів обліку, що 

забезпечать адаптацію системи бухгалтерського обліку до потреб ринкової 

економіки, тобто забезпечать формування інформації, що відповідає 

потребам користувачів” [1, с. 19]. Виходячи із вище викладеного, 

основними напрямками вдосконалення бухгалтерського обліку є наступні: 

- вибір оптимальної за складом та обсягом облікової інформації, 

виходячи з потреб та завдань, що ставляться менеджментом, 

- адаптування форм носіїв інформації (документів, регістрів обліку та 

форм звітності) до структури, змісту та характеру інформації; 

- впровадження раціональних схем руху документів, що дозволять із 

найменшими затратами трудових, матеріальних та фінансових ресурсів 

забезпечити вчасне виконання поставлених завдань; 

- раціоналізацію технології обліку на кожному етапі облікового 

процесу, що забезпечить його злагоджене функціонування. 
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АНАЛІЗ ТА ДІАГНОСТИКА ПІДПРИЄМНИЦТВА ЯК 

РУШІЙНОЇ СИЛИ ЕКОНОМІКИ: ПРОБЛЕМИ ТА ШЛЯХИ ЇХ 

ВИРІШЕННЯ 

 

Підприємництво є вагомою рушійною силою економіки країни, яка 

не тільки дозволяє стабільно розвиватись в потрібному руслі, але й 

виступає у якості головного важеля боротьби з кризовими процесами, що 

відбуваються в країні. Підприємництво вже в усьому світі довело свою 

значущість, стало впливовими ринковими інституціями, бо саме воно 

створює нові робочі місця, знижує соціальну напруженість серед 

населення, але й швидко реалізує інновації, акумулює прибуток та 

наповнює бюджет, забезпечує постійний економічний розвиток країни та 

багатство кожного з її регіонів. 

http://www.confcontact.com/20111019/4_romanchuk.php
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Проблеми лібералізації підприємницької діяльності та розвитку 

підприємництва досліджувались цілою плеядою вітчизняних науковців, які 

скрізь призму економічних питань виявили і соціальні, міжнародні, 

інтеграційні, інституційні проблеми цього явища. До переліку таких 

науковців повною мірою відносяться О.І. Амоша,  Т.В. Гринько, О.І. 

Дацій, М.В. Мальчик, М.В. Мельникова,  Н.В. Осадча, І.І. Павленко, І.Л. 

Сазонець,  О.М. Ястремська та ін.  

Виявлення напрямів лібералізації підприємницької діяльності з 

урахуванням аналізу динаміки розвитку підприємництва в Україні та 

виокремлення соціального контексту в розвитку підприємницької 

діяльності з концентрацією уваги на можливостях пенсійного забезпечення 

підприємців є головним завданням дослідження. 

Відносно новим явищем для нашої економічної дійсності є 

мікропідприємства. Кількість цих підприємств сягає в економіці України в 

різні роки приблизно 300 000 підприємств. Тенденція по кількості 

мікропідприємств, як по малим та середнім підприємствам за остання роки 

є негативною. З 2010 по 2015 рр. кількість мікропідприємств, малих та 

середніх підприємств неухильно скорочується. Найбільш високими 

темпами йде скорочення середніх підприємств. Це можно пояснити 

недостатніми фінансовими можливостями підприємців, які вони можуть 

вкладати в створення середніх підприємств. Якщо ліквідація малих та 

мікропідприємств деякою мірою компенсується створенням незначної 

кількості нових підприємств, то для створення нових підприємств 

середнього розміру необхідні більш значні фінансові ресурси. У 

підприємців – фізичних осіб в наявності протилежна картина. Кількість 

підприємств – фізичних осіб, які мають бізнес середнього розміру 

поступово збільшується, а підприємці з малим та мікро бізнесом згортають 

свою діяльність. Це ще раз підтверджує необхідність інституційної, 

фінансової підтримки малого підприємництва та вдосконалення системи 
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соціальних гарантій для підприємців. Серед таких соціальних заходів 

підтримки малого та мікро підприємництва значну роль повинні 

відігравати заходи, що спрямовані на забезпечення у майбутньому 

пенсійних виплат [1]. 

На теперішній час  в Україні склалася тенденція до зменшення 

кількості населення. В найближчі роки вона буде лишатися. В країні на 

кожні 80 живонароджених немовлят сьогодні приходиться 100 померлих. 

Можливо в умовах скорочення чисельності населення, скорочення 

кількості підприємців є об’єктивним процесом. Однак, при перерахунку 

кількості малих та мікропідприємств та кількості підприємців – фізичних 

осіб на 10 000 населення, динаміка розвитку підприємництва лишається 

негативною. 

В абсолютних показниках динаміки обсягів реалізованої продукції 

(товарів, послуг) по великим, середнім та малим підприємствам є 

зростання. Однак, можна сказати, що в умовах інфляції та стабільного 

зниження курсу гривні у відповідності до долара, це зростання є не тільки 

не суттєвим, але може бути оцінено як в цілому негативний показник. 

Суб’єкти середнього підприємництва, які за кількісними показниками 

показують останнім часом зростання в обсягах реалізованої продукції 

демонструють значне зниження показників, що обумовлено загальним 

кризовим станом економіки. Тільки суб’єкти малого підприємництва 

показують стабільне зростання, хоча в сучасних умовах стабільні, але 

незначні показники не можна вважати повноцінним досягненням [2]. 

Серед нагальних завдань у сфері розвитку малого і середнього 

підприємництва в Україні визначено такі: 

- спрощення дозвільних процедур та процедур здійснення 

державного нагляду (контролю), отримання документів дозвільного 

характеру для суб'єктів підприємництва та скорочення строку проведення 

таких процедур; 
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- удосконалення порядку ведення податкового і статистичного обліку 

та звітності суб'єктів господарської діяльності, зниження податкового 

тиску на економіку та забезпечення його рівномірності. 

- зниження тиску на суб'єктів господарювання з боку контролюючих 

органів, протидія рейдерству та корупції; 

- вдосконалення інфраструктури розвитку підприємництва; 

- впровадження регіональної політики сприяння розвитку малого 

підприємництва. 

- створення сприятливих фінансових передумов для започаткування 

та здійснення підприємницької діяльності, доступності фінансових 

ресурсів для суб'єктів підприємницької діяльності; 

- забезпечення державної підтримки суб'єктів малого і середнього 

підприємництва, що працюють у сфері інвестиційної, інноваційної і 

науково-технічної діяльності, впровадження зарубіжного досвіду з питань 

започаткування нових інноваційних технологій в господарській діяльності; 

- посилення уваги до інформаційного забезпечення, навчання і 

підвищення кваліфікації кадрів для суб'єктів підприємництва; 

- підтримка нових механізмів співробітництва органів виконавчої 

влади та громадськості [3]. 

Проведені дослідження дозволили зробити наступні висновки: 

1. Підприємницька діяльність в Україні останнім часом розвивається 

не достатньо динамічно. ЇЇ розвиток проходить в різних секторах 

підприємницької діяльності різними темпами; 

2. Найбільш активно проходить розвиток підприємницької діяльності 

в сфері послуг (інформаційні послуги, торгівля, ремонт та обслуговування 

автотранспорту). Окремі вчені відносять таку конфігурацію розвитку до 

негативних явищ; 

3. У вітчизняній науковій економічній школі склалися ідентичні 

погляди на напрями лібералізації підприємницької діяльності. Ці 
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запропоновані напрями недостатньо враховують соціальну складову 

розвитку підприємництва; 

4. Поширюючи соціальну складову на процеси лібералізації 

підприємницької діяльності слід враховувати важливість реалізації схем 

пенсійного забезпечення для підприємців. Підприємці є особливою групою 

працівників, які більш залежать від ринкових, накопичувальних систем 

пенсійного забезпечення. Проблеми пенсійного забезпечення підприємців 

не вирішені остаточно і в провідних країнах світу. Тому необхідно 

ретельно проробляти ці питання в науці та в законодавстві [4]. 
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ОБЛІК ПРЕТЕНЗІЙ ЗА РОЗРАХУНКАМИ З ПОКУПЦЯМИ 

 

Відносини між постачальниками та покупцями регулюються 

договорами. У процесі їх виконання, з різних причин суб’єктивного та 

об’єктивного характеру, можуть виникати спірні питання між партнерами, 

які вирішуються в порядку доарбітражного врегулювання або в суді. 

Одним із видів доарбітражного врегулювання є пред’явлення претензій. У 

бухгалтерському обліку для відображення розрахунків за претензіями 

передбачено рахунок 374 «Розрахунки за претензіями» [1], на якому, 

згідно Інструкції про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку, 

активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і 

організацій [1], відображаються претензії, що пред'явлені постачальникам, 

підрядникам, транспортним та іншим організаціям, а також за 

пред'явленими їм і визнаними штрафами, пенею, неустойками. 

Тобто, виходячи з характеристики рахунку 374 «Розрахунки за 

претензіями» [1] на цьому рахунку переважно відображаються претензії, 

що виставляються постачальникам, а також транспортним організаціям, які 

здійснюють транспортування вантажів. Стосовно інших організацій, то в 

Інструкції про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку, 

активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і 

організацій [1] відсутня розшифровка які це саме організації. В різних 

джерелах, що висвітлюють питання відображення в обліку розрахунків за 

претензіями, розглядається документальне оформлення та складання 

бухгалтерських проводок лише в частині пред’явлення претензій 

постачальникам. Але, на нашу думку, пред’явлення претензій може 

здійснюватись і по відношенню до покупців, які порушили умови 
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виконання договору купівлі-продажу, зокрема в термінах сплати 

заборгованості. 

Згідно зі ст. 222 Господарського кодексу України [2] розрахунки за 

претензіями належать до досудового порядку реалізації господарсько-

правової відповідальності. Відповідно до цієї статті учасники 

господарських відносин, що порушили майнові права або законні інтереси 

інших суб’єктів, зобов’язані поновити їх, не чекаючи пред’явлення їм 

претензії чи звернення до суду. У разі необхідності відшкодування збитків 

або застосування інших санкцій суб’єкт господарювання чи інша 

юридична особа – учасник господарських відносин, чиї права або законні 

інтереси порушено, з метою безпосереднього врегулювання спору з 

порушником цих прав або інтересів має право звернутися до нього з 

письмовою претензією, якщо інше не встановлено законом.  

Тобто, виходячи з вищенаведеного, претензія може бути пред’явлена 

будь-якій юридичній або фізичній особі, яка порушила майнові права 

іншого суб’єкта господарювання. Оскільки, в сучасних умовах 

господарювання не винятком є випадки порушення термінів оплати 

покупцями одержаних товарів, продукції, робіт, послуг питання 

проведення з покупцями претензійної роботи є актуальним.  

Правовою формою, в якій знаходить вираження претензійна робота, 

є претензія – письмове звернення до контрагента з вимогою безпосередньо 

відновити порушене право і законні інтереси без втручання 

юрисдикційних органів [3].  

У разі порушення контрагентом майнових прав, законних інтересів 

підприємства відповідний відділ (служба) готує претензії для 

обов’язкового пред’явлення контрагенту з пропозицією погасити 

заборгованість, відшкодувати заподіяну шкоду або сплатити передбачені в 

чинному законодавстві або договором штрафні санкції [4]. 
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Претензія може бути визнана або не визнана контрагентом, а також 

може залишитись без відповіді. У випадку не визнання претензії повністю 

або частково заявникові повинно бути повернуто оригінали документів, 

одержаних з претензією, а також надіслано документи, що обгрунтовують 

відхилення претензії, якщо їх немає у заявника претензії. 

Визнання претензії також повинно бути оформлено відповідним 

листом. Якщо у відповіді про визнання претензії не повідомляється про 

перерахування визнаної суми, заявник претензії по закінченню 20 днів 

після одержання відповіді має право пред’явити до банку розпорядження 

про списання у безспірному порядку визнаної боржником суми [2]. До 

розпорядження додається також копія претензії. 

На рахунках бухгалтерського обліку відображаються тільки визнанні 

претензії. На нашу думку, облік розрахунків за претензіями, які 

пред’явлені покупцям, доцільно вести на рахунку 374 «Розрахунки за 

претензіями» [1], де за дебетом рахунку буде відображено виникнення 

дебіторської заборгованості за пред’явленими та визнаними покупцем 

претензіями в кореспонденції з кредитом рахунку 36 «Розрахунки з 

покупцями та замовниками» [1].  

У разі незадоволення претензії, або у разі неотримання відповіді при 

незадоволеній претензії справа передається в господарський суд. Згідно зі 

ст. 71 Цивільного Кодексу України [5] строк позовної давності складає три 

роки, а за позовами про стягнення неустойки (пені, штрафу), про недоліки 

проданих речей, що випливають з поставки продукції неналежної якості 

(ст. 72) — шість місяців [5]. Пред’явлені, але не визнані претензії, а також 

пред’явлені претензії, що залишись без відповіді, на нашу думку, доцільно 

відображати на рахунках позабалансового обліку, зокрема, за дебетом 

рахунку 03 «Контракті зобов’язання» [1] з відкриттям до нього 

відповідного субрахунку.  
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Отже, своєчасне та ефективне проведення претензійної роботи по 

відношенню до покупців, що порушують умови виконання договірних 

зобов’язань, призведе до прискорення та зростання ймовірності 

повернення простроченої дебіторської заборгованості та дозволить 

уникнути її списання на витрати підприємства по закінченню строку 

позовної давності. 

 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 

1. Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського 

обліку, активів, капітали, зобов’язань і господарських операцій 

підприємств і організацій, затв. наказом МФУ від 30.11.99 р. № 291 

2. Господарський процесуальний кодекс України від 16.01.2003 р. № 

436-IV  

3. Організація претензійної роботи : [ Електронний ресурс]. — 

Режим доступу: http://pomichnyk.org/dlya-yurydychnyh-osib/pretenzijno-

pozovna-robota/orhanizatsiya-pretenzijnoji-roboty-na-pidpryjemstvi.html 

4. Рекомендації про порядок ведення претензійної та позовної роботи 

на підприємстві, в установі, організації, затв. Наказом Міністерства 

юстиції України № 35-14/7 від 23.01.2007 р.  

5. Цивільний процесуальний кодекс України від 16.01.2003 р. № 435-

IV 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

43 

Трейтяк Ірина Анатоліївна, 

Університет ДФС України 

 

ПРОБЛЕМИ ОБЛІКУ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ НА 

ПІДПРИЄМСТВІ 

 

Основні засоби є одним із найважливіших елементів виробничого 

процесу та матеріальною базою підприємницької діяльності. Від 

ефективного використання основних засобів залежить фінансовий стан і 

конкурентоспроможність організації. 

Проблеми обліку основних засобів розглядались багатьма вченими 

та практиками, серед яких: Бабіч В., Ковальов Д., Зюкова М., Яловега Л., 

Матушкіна М., Водоп’янова О. та інші. 

Проте, слід відмітити, що проблеми обліку основних засобів 

потребують дослідження, як на теоретичному так і на практичному рівнях. 

Виходячи з цього, метою дослідження є розгляд основних проблем 

обліку основних засобів та надання конкретних рекомендацій щодо їх 

вирішення. 

Серед проблем, що пов’язані з обліком основних засобів і які 

негативно впливають на процес управління діяльністю підприємства 

можна виділити наступні:  

1. Різні підходи до термінології та визначення сутності основних 

засобів, оскільки науковці намагаються уточнити дану категорію 

відповідно до конкретної галузі, потреб аналізу тощо.  

Систематизацію поглядів окремих дослідників щодо сутності 

поняття «основні засоби» наведено в табл. 1. 
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Таблиця 1  

Визначення терміну «основні засоби» окремими науковцями 

Автор Визначення поняття «основні засоби» 

Бабіч В. 

Сукупність засобів праці, які функціонують у сфері 

матеріального виробництва в незмінній натуральній 

формі протягом тривалого часу та переносять свою 

вартість на заново створений продукт частинами в 

міру їх зношення. 

Ковальов Д. 

Матеріальні активи, які підприємство формує з метою 

використання їх у процесі виробництва чи поставки 

товарів, надання послуг, здавання в оренду іншим 

особам або для здійснення адміністративних та 

соціально – культурних функцій і очікуваний термін 

корисного застосування яких перевищує рік. 

Яловега Л. 

Сума капіталу, вкладеного в сукупність матеріально – 

речових об’єктів і цінностей, що використовується в 

процесі виробництва для впливу на предмети праці і 

їх перетворення в придатні до споживання продукти. 

Джерело: [1].  

2. Проблема оцінки основних засобів. Не буде перебільшенням 

сказати, що від того, наскільки правильно оцінені основні засоби, залежить 

точність показників наявності, структури та динаміки основних засобів. 

Наслідком неправильної оцінки основних засобів може стати неточне 

обчислення сум зносу, що призведе до неправильного визначення 

собівартості продукції, яка виготовляється. А це, у свою чергу, стане 

причиною спотворення значень показників прибутку та показників, які 

характеризують ефективність виробництва [2].  

3. Проблеми обліку амортизації основних засобів: 

 - проблема використання різних методів нарахування амортизації. 

Відповідно до П(С)БО 7, метод амортизації підприємство обирає 

самостійно. ПКУ дозволяє застосовувати п’ять методів нарахування 

амортизації: прямолінійний, зменшення залишкової вартості, прискореного 

зменшення залишкової вартості, кумулятивний і виробничий. При цьому 

прямолінійний і виробничий методи дозволено застосовувати до всіх груп, 
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а інші три методи амортизації можуть бути використані тільки для певних 

груп основних засобів [3]; 

- проблема визначення терміну корисного використання, яка полягає 

у наявності суттєвих розбіжностей і невідповідності у термінах 

використання на аналогічні об'єкти. Таким чином, втрачається 

об'єктивність облікової інформації про нарахування амортизації, що веде 

до неточностей у фінансовій звітності; 

- проблема зміни поняття «залишкова вартість» відповідно до ПКУ. 

Так, до 01.01.2015 р. залишкова вартість основних засобів визначалася як 

різниця між первісною вартістю з урахуванням переоцінки і сумою 

накопиченої амортизації, а з 01.01.2015 р. визначається як різниця між 

первісною вартістю і сумою розрахованої амортизації відповідно до 

положень розділу ІІІ ПКУ [4]; 

- проблема визначення ліквідаційної вартості основних засобів через 

складність оцінки активів у майбутньому. Так, для техніки необхідно 

зробити прогноз на 5-10 років, для будівель – 40-50 років. При цьому 

фактично неможливо врахувати вплив на кінцеву вартість багатьох 

факторів, тому результат буде досить приблизним. 

4. Проблема неналежного контролю за збереженням та 

використанням основних засобів, а також за документальним 

оформленням операцій з ними. Основні недоліки ведення первинної 

документації такі: заповнюються не всі реквізити; значна кількість 

інвентарних карток мають тільки електронний вигляд; внутрішнє 

переміщення об’єктів не завжди оформлюється Актом приймання-передачі 

(внутрішнього переміщення) основних засобів. 

Отже, основними рекомендаціями щодо вирішення проблем обліку 

основних засобів можуть бути: 

- розробка і запровадження раціональних схем документообігу, що 

дозволили б своєчасно виконувати поставленні завдання; 
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- правильне оформлення основних засобів та своєчасне відображення 

операцій щодо руху (придбання, внутрішнє переміщення, вибуття) об’єктів 

згідно чинного законодавства; 

- удосконалення методики нарахування амортизації та методики 

оцінки основних засобів; 

- проведення внутрішньої перевірки основних засобів, включаючи 

наступні завдання: перевірка стану обліку наявності, зберігання, 

ефективності використання основних засобів; встановлення 

обґрунтованості, правильності оформлення надходження і вибуття; 

перевірка правильності нарахування зносу; перевірка правомірності 

реалізації основних засобів, а також їх оцінка при реалізації. 

Таким чином, реалізація вищенаведених рекомендацій дасть змогу 

удосконалити облік основних засобів і підвищити ефективність діяльності 

суб’єкта господарювання. 
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ВИПЛАТИ ПРАЦІВНИКАМ ЯК ОБЛІКОВО-ЕКОНОМІЧНА 

КАТЕГОРІЯ ЗА НАЦІОНАЛЬНИМ ТА МІЖНАРОДНИМ 

СТАНДАРТАМИ ДЕРЖАВНОГО СЕКТОРУ 

 

Із впровадженням Національного положення (стандарту) 

бухгалтерського обліку в державному секторі № 132 «Виплати 

працівникам» актуальним стало питання трактування економічного змісту 

поняття «виплати працівникам». Адже, набрання чинності НП(С)БОДС № 

132 [1] дозволило визначити складові та класифікаційні ознаки виплат 

працівникам установ сектору загального державного управління України 

проте, не надало визначення «виплат працівникам» як економічної 

категорії.  

У нормативних документах України, у тому числі з питань 

бухгалтерського обліку, визначення поняття «виплати працівникам» 

відсутнє. Нами не знайдено і досліджень українських науковців, 

присвячених глибокому й обґрунтованому розкриттю визначення цього 

терміна в контексті установ сектору загального державного управління 

України. Це свідчить про те, що виплати працівникам не виокремлено як 

цілісну економічну категорію та самостійний об’єкт фінансового обліку 

суб’єктів сектору загального державного управління. 

Доцільно зазначити, що визначення поняття «виплати працівникам» 
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наведене в МСБО 19, яким керуються підприємства, що складають 

звітність відповідно до МСФЗ. Згідно з цим Стандартом виплати 

працівникам – це всі форми компенсації, що їх надає суб’єкт 

господарювання в обмін на послуги, надані працівниками [2]. У МСБОДС 

25 «Виплати працівникам» [3], вимоги якого застосовується для суб’єктів 

державного сектору, наводиться ідентичне трактування сутності «виплат 

працівникам». 

У наведених визначеннях йдеться про послуги надані у минулому. 

 Проте В.С. Лень у своїй науковій статті стверджує, що це не завжди так. 

Виділивши основні ознаки виплат працівникам, автор визначив виплати 

працівникам таким чином: це всі форми поточної та майбутньої 

компенсації та додаткових благ, що їх надає суб’єкт господарювання 

самостійно або через третю особу працівнику та членам його сім’ї згідно з 

законодавством та внутрішньою практикою в обмін на майбутні, поточні 

та минулі послуги та у зв’язку з фактом поточних та минулих трудових 

відносин [4].  

О. Ф.  Ярмолюк визначає «виплати працівникам як компенсаційні 

платежі за надані послуги працівниками, що акумулюються у складі 

довгострокових і поточних зобов’язань та забезпечень підприємства» [5]. 

З метою всеохоплюючого трактування поняття «виплати 

працівникам» в контексті установ державного сектору розглянемо 

спочатку структуру таких виплат згідно МСБОДС 25 [3]:  

Отже, з наведеного рис. 1 бачимо, що поняття «виплати 

працівникам» є однією з основних категорій бухгалтерського обліку в 

державному секторі, адже, в обсяг цього поняття входять складові поняття, 

кожне з яких теж включає поняття нижчого рівня. Проте, МСБОДС 25 не є 

обов’язковими, оскільки містить лише рекомендації для запровадження, а 

чинні класифікаційні ознаки, які застосовуються для структури виплат 

працівникам бюджетних установ України, відрізняються від 
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класифікаційних ознак МСБОДС 25. Розбіжності в самій структурі виплат 

працівникам та їх класифікації в результаті порівняння стандартів  

МСБОДС 25 і НП(С)БОДС 132 були наведені у нашій статті «Обліковий 

аспект оплати праці у бюджетних установах». 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Структура поняття «виплати працівникам» як категорії 

бухгалтерського обліку в державному секторі згідно МСБОДС 25 

 

Враховуючи положення національних та міжнародних стандартів у 

державному секторі і законодавчих актів України, пропонуємо авторське 

трактування виплат працівникам таким чином: це всі форми поточної та 

майбутньої компенсації, які належать до фонду оплати праці, та 

додаткових благ що їх надає установа сектору загального державного 

управління самостійно або через третю особу працівнику та членам його 

сім’ї згідно з законодавством та внутрішніми регламентами в обмін на 

майбутні, поточні та минулі послуги та у зв’язку з фактом поточних та 

минулих трудових відносин. На основі проведеного аналізу наукових 

праць та законодавчих актів доцільно висвітлити взаємозв’язки між 

досліджуваними поняттями у вигляді схеми (рис. 2): 
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Рис. 2. Зв’язок між обліково-економічними категоріями: «виплати 

працівникам», «оплата праці», «заробітна плата» [розроблено автором]. 

 

Розроблена нами схема висвітлює взаємозв’язки між 

досліджуваними поняттями, з якої чітко видно, що заробітна плата 

відображає винагороду роботодавця працівнику за витрачену працю і 

водночас є складовою виплат працівникам, держава регламентує і 

забезпечує здійснення цих виплат на основі нормативно-правових актів 

через систему відносин – оплату праці. 

Отже, враховуючи, що у нормативно-правовій базі, яка регулює 

теоретичні та методичні аспекти бухгалтерського обліку установ сектору 

загального державного управління України відсутнє трактування змісту 

«виплати працівникам», пропонуємо авторське визначення економічної 

сутності виплат працівникам: це всі форми поточної та майбутньої 

компенсації, які належать до фонду оплати праці, та додаткових благ що їх 

надає установа сектору загального державного управління самостійно або 

через третю особу працівнику та членам його сім’ї згідно з законодавством 

та внутрішніми регламентами в обмін на майбутні, поточні та минулі 

послуги та у зв’язку з фактом поточних та минулих трудових відносин.  
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Подальші дослідження доцільно спрямувати на розробку облікової 

політики як основи обліку виплат працівникам та обґрунтування порядку 

їх визнання.  
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АНАЛІЗ ДЕБІТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ 

ПІДПРИЄМСТВА 

 

Аналіз починається з вивчення обсягу, складу, структури та 

динаміки дебіторської заборгованості. За підсумками розрахунків 

робляться висновки про відхилення загальної величини дебіторської 

заборгованості підприємства, змін сум довгострокової та короткострокової 

дебіторської заборгованості в цілому та окремих їх статей, а також дається 

оцінка зміни структури дебіторської заборгованості в звітному році. 

Дебіторська заборгованість – це заборгованість інших підприємств, 

установ, а також фізичних осіб підприємству, діяльність якого 

аналізується. В балансі підприємства відображається в складі активів [1].  

Особлива увага звертається на зміну суми і питомої ваги 

довгострокової дебіторської заборгованості, оскільки їх збільшення є 

негативним явищем, адже довгострокова дебіторська заборгованість 

передбачає відволікання грошових коштів з обороту на тривалий час і 

пов'язана, як правило, з більшим ризиком, ніж короткострокова 

дебіторська заборгованість.  

Значну увагу вирішенню даних проблем у своїх працях приділяли 

такі науковці, як Соловей Н. В., Маліношевська К.І. , Глухова С. В., Поп 

Ю. В., Мельниченко Є. П., Гнатенко С. С.. Вони вивчають підходи до 

визначення поняття та проблеми її обліку. 

Проаналізувати склад дебіторської заборгованості, її параметри, а 

також визначити методи проведення цього аналізу. До того ж необхідно 

було провести оцінку обліку сум дебіторської заборгованості. 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%B1%D1%96%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C
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Склад дебiторської заборгованості впливає на загальний фiнансовий 

стан підприємства, а значне збільшення дебіторської заборгованості та 

відповідно її частки в оборотних активах може свідчити про 

неплатоспроможність частини покупців, неефективну кредитну політику 

підприємства тощо. У практиці обліку і аналізу нормальною вважають 

дебіторську заборгованість зі строком погашення до трьох місяців, а зі 

строком погашення понад три місяці − протермінованою. 

Другим етапом є аналіз дебіторської заборгованості за попередні 

періоди. Основними параметрами, що характеризують стан дебіторської 

заборгованості, є її середньорічний розмір, середній термін погашення та 

частка в структурі доходу від операційної діяльності. Слід проаналізувати 

кількісний та якісний склад заборгованостей, коефіцієнти оборотності, 

співвідношення заборгованостей по 

сумах та строках оплати, їх вплив на фінансові результати 

підприємства.  

Якість дебіторської заборгованості означає ймовірність одержання 

цієї заборгованості в повній сумі. Показником цієї ймовірності є термін 

утворення заборгованості, а також питома вага простроченої 

заборгованості в загальній сумі. Практика діяльності господарських 

суб’єктів свідчить: чим більший строк дебіторської заборгованості, тим 

нижча вірогідність її одержання [2]. 

Аналіз розрахованих показників проводиться в динаміці, в 

порівнянні з даними аналогічних підприємств, середньогалузевими 

значеннями, а також один з одним. Зростання середнього терміну 

погашення дебіторської заборгованості зазвичай є ознакою лібералізації 

кредитної політики підприємства, яка, як правило, призводить до 

збільшення обсягів продажів, але і втрати за безнадійними боргами в 

значній мірі при цьому зростають. І, навпаки, зниження середнього 

терміну погашення дебіторської заборгованості зазвичай свідчить про 
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жорсткість кредитної політики підприємства, яке, як правило, призводить 

до скорочення обсягів продажів, але і втрати за безнадійними боргами 

істотно при цьому зменшуються. 

Завершальний етап аналізу - дослідження впливу змін величин 

дебіторської заборгованості на фінансовий стан підприємства через його 

основні характеристики: майновий стан, фінансову стійкість, 

платоспроможність і ліквідність, ділову активність [3]. По закінченні 

аналізу дебіторської заборгованості на підставі систематизації проміжних 

результатів аналізу робиться загальний висновок про ступінь 

раціональності її структури, терміни погашення, а також з приводу впливу 

зміни її величини на фінансовий стан підприємства. 

Для обліку сум дебіторської заборгованості застосовується декілька 

видів оцінок. 

1. Дисконтована вартість майбутніх платежів, що очікуються для 

погашення цієї заборгованості. Даний метод слід використовувати 

орендодавцям для відображення платежів, сума яких відображається в сумі 

чистих інвестицій в оренду, що дорівнює загальній сумі мінімальних 

орендних платежів і негарантованої ліквідаційної вартості за вирахуванням 

незаробленого фінансового доходу. 

У міжнародній практиці широко застосовується така оцінка. Що 

стосується українського бухгалтерського обліку, то до прийняття П(С)БО 

14 "Оренда" застосування цієї оцінки неможливе. 

2. Чиста реалізаційна вартість. 

Оцінка за чистою реалізаційною вартістю застосовується для 

поточної дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи і 

послуги, Значення цієї оцінки полягає в тому, що реалізовуючи продукцію, 

підприємство не завжди отримує оплату одразу ж. І це спричинює деякий 

ризик для компанії, шо борг взагалі не буде повернено. Тому під час 
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нарахування доходів від реалізації потрібно врахувати борги, що ймовірно 

ніколи не будуть сплачені, і зменшити доходи на цю суму. 

Для оцінки суми сумнівних боргів також необхідно провести певні 

дії і сформувати резерв сумнівних боргів. Таким чином, поточна 

дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи і послуги в 

момент того, як стає активом, - збільшує дохід від реалізації та оцінюється 

за первинною вартістю. 

Оцінка за первісною вартістю застосовується для всіх видів 

довгострокової і поточної дебіторської заборгованості, які не є 

заборгованістю за продукцію, товари, роботи чи послуги, або очікуваними 

платежами за договорами фінансової оренди. Для цих видів заборгованості 

резерв сумнівних боргів не створюється [4]. 

Отже, управління фінансами, зокрема оборотними активами, є 

найважливішою сферою діяльності будь-якого суб’єкта ринкового 

господарства, а його невід’ємною складовою виступає дебіторська 

заборгованість. Аналізуючи обсяг, склад, структуру та динаміку 

дебіторської заборгованості робляться висновки про відхилення загальної 

величини дебіторської заборгованості підприємства, зміну сум 

довгострокової та короткострокової дебіторської заборгованості в цілому 

та окремих їх статей, а також дається оцінка зміни структури дебіторської 

заборгованості в звітному році. 

Сума дебіторської заборгованості обліковується і використовується 

для цього метод дисконтованої вартості майбутніх платежів, що 

очікуються для погашення цієї заборгованості та метод чистої 

реалізаційної вартості. Перший метод дуже широко застосовується у 

зарубіжній практиці. В Україні використовується лише другий спосіб. 

Сучасний фінансовий стан підприємств характеризується зростанням 

дебіторської заборгованості в структурі їх активів, що призводить до 

уповільнення платіжного обороту, що робить питання управління 
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дебіторської заборгованістю дуже актуальним. Крім того, перевищення 

дебіторської заборгованості зумовлює зниження фінансової стійкості 

підприємства та вимагає залучення додаткових джерел фінансування. Для 

забезпечення стійкого фінансового стану підприємство повинне 

вибудувати ефективну систему контролю руху і своєчасного стягнення 

дебіторської заборгованості. Для цього підприємству необхідно не лише 

формувати бюджет і вести реєстр «старіння» дебіторської заборгованості, 

своєчасно вживати заходи щодо її інкасації, а й здійснювати 

систематичний аналіз (моніторинг) цього активу. 
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СЕКЦІЯ 2. ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕСПЕЧЕННЯ 

УПРАВЛІНСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

 

Гик Василь Володимирович, 

Національний університет “Львівська політехніка” 

 

ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ТА МЕТОДИ РОЗРАХУНКУ 

БЮДЖЕТУ ВИТРАТ НА ІННОВАЦІЇ 

 

Важливе значення в управлінні витратами на інновації належить 

системі бюджетування. Проте, результати дослідження довели відсутність 

складання на підприємствах різних галузей економіки України окремих 

бюджетів витрат на інновації, що не дозволяє здійснювати контроль за 

інноваційним процесом. На нашу думку, бюджетування витрат на інновації 

не здійснюють з ряду причин, серед яких:  

1) технічна складність і трудомісткість підконтрольних операцій; 

2) відсутність у більшості випадків можливості виміру економічного 

ефекту або умовний характер такого виміру; 

3) недостатнє розуміння керівництвом значимості бюджетування 

витрат на інновації для успішного функціонування підприємства у 

перспективі. Остання із названих причин виявляється у практиці 

вирішальним фактором, який визначає комерційний успіх або невдачу 

інноваційного проекту. 

Враховуючи дослідження науковців [1, 2, 3, 4], вважаємо за доцільне 

доповнити існуючу систему бюджетування підприємства бюджетом витрат 

на інновації, що буде передумовою контролю за їх ефективністю. 

Формування бюджету витрат на інновації, як бюджету розвитку 

підприємства, має стати основою для забезпечення стратегії та 

середньострокового планування і сприятиме досягненню стійкого розвитку 
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підприємства. Головна мета бюджету витрат на інновації полягатиме у 

плануванні та контролі фінансової спроможності підприємства на здійснення 

витрат капітального та поточного характеру, необхідних для виконання 

інноваційного процесу. 

Варто зауважити, що складання бюджету витрат на інновації для 

структурних підрозділів підприємства відрізняється від практики 

звичайних виробничих підприємств, що визначається такими 

особливостями інноваційної діяльності: 

- по-перше, можливістю різкої зміни її напрямів і цілей (випадкові 

відхилення від плану відбуваються за ходом програми, і це слід 

враховувати при формуванні бюджету); 

- по-друге, інноваційні програми, в основному, залежать від фахівців, 

зайнятих їхнім безпосереднім виконанням, тоді як у звичайному 

виробництві, насамперед виробничі плани і потужність визначають цілі 

підприємства; 

- по-третє, витрати інновації, в основному, визначаються числом 

задіяних в проекті фахівців (близько половини поточних витрат складає 

заробітна плата, решта їх частина – витрати на матеріали, прилади, 

обладнання тощо). 

Для розрахунку бюджету витрат на інновації існує ряд методів: 

міжфірмових порівнянь, постійного відношення до суми обороту, 

постійного відношення до суми прибутку, планування від «бази» та 

розрахунку витрат на погоджену програму. 

Метод міжфірмових порівнянь використовується для грубої 

прикидки витрат на основі інформації фірм-конкурентів та може 

застосовуватись фірмою-імітатором, якщо у неї є можливість отримати 

відомості про витрати на інновації фірми-лідера. 

Метод постійного відношення до суми обороту побудований на 

використанні заданого проценту витрат на інновації до обороту. Оскільки 
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величина обороту не підлягає різким щорічним коливанням, використання 

цього показника у якості бази гарантує обґрунтовану стабільність засобів, 

які виділяють на витрати на інновації та їх збільшення у процесі зростання 

підприємства. 

Метод постійного відношення до суми прибутку спрямований на 

використання заданого відсотку витрат на інновації від прибутку 

підприємства. Хоча не рекомендується пов’язувати бюджет витрат на 

інновації з прибутковістю, оскільки низький прибуток може бути 

обумовлений випуском неконкурентоспроможної продукції, які є 

результатом недостатніх витрат на її розробку та вдосконалення. 

Метод планування від «бази» використовує як основу величину 

витрат попереднього періоду з урахуванням виправлень на фактори, які 

впливають на їх величину. 

Вище перелічені методи використовуються для визначення бюджету 

витрат на інновації безпосередньо до конкретного проекту. Метод 

розрахунку витрат на погоджену програму побудований на використанні 

результатів програмно-цільового планування за проектом або портфелю 

проектів. При цьому здійснюється підсумовування необхідних для 

окремих видів робіт витрат. Таким чином даний метод є розрахунково-

аналітичним. 
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АНАЛІТИЧНІ ПЕРЕДУМОВИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

ЕКОНОМІЧНОЇ СТІЙКОСТІ КОНТЕКСТНО СОЦІАЛЬНІЙ 

ЕФЕКТИВНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 

 

Визначення економічної стійкості підприємства виключно через 

фінансову стійкість обмежує можливості об’єктивної інтерпретації 

економічної категорії, яку все ж доцільно здійснювати із врахуванням 

рівня впливу всіх складових цього комплексного явища, зокрема 

соціального характеру. Саме тому необхідно запропонувати формат 

показників, які доцільно використовувати для аналізу складових 

економічної стійкості підприємницької структури. Враховуючи 

різноплановість трактувань фінансових та соціальних показників 

ефективності в наукових дослідження, уніфікація цих показників 

дозволить системно підійти до питання інтегральної інтерпретації рівня 

економічної стійкості постіндустріального підприємства. Формування, 

адаптованих за змістом до сучасних умов здійснюваних бізнес-процесів, 
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системи критеріїв одиничних показників (табл. 1) дозволить більш 

аргументовано використовувати агреговані індикатори. 

Таблиця 1 

Основні характеристики групи одиничних показників економічної 

стійкості підприємства 

Назва групи показників 

(* - враховує соціальні 

аспекти) 

Економічний 

зміст 

Рівень 

формалізації 

Елементи 

експертного 

оцінювання 

Фінансова Кількісний Формалізований Не використовуються 

Організаційно-кадрова * Кількісний Не формалізований Використовуються 

Техніко-технологічна Кількісний Не формалізований Використовуються 

Маркетингово-

логістична 

Кількісний і 

якісний 
Не формалізований Використовуються 

Інноваційна * 
Кількісний і 

якісний 
Не формалізований Використовуються 

Наведена базова інформація підтверджує, що оцінку економічної 

стійкості підприємства не можна вважати об’єктивною, достовірною та 

релевантною без використання неформалізованих показників та 

експертного оцінювання окремих аспектів економічного явища. 

Безперечно, це зумовлює певний рівень суб’єктивізму, але й водночас 

створює передумови для врахування атрибутивних параметрів економічної 

стійкості підприємницької структури. При цьому актуальним питанням є 

визначення джерел інформації для розрахунку аналітичних показників 

економічної стійкості із врахуванням оцінки соціальної ефективності 

суб'єкта господарювання (табл. 2). 

Достовірний розрахунок одиничних показників економічної 

стійкості потребує використання різнопланових інформаційних джерел, що 

зумовлює додаткові витрати часу й ресурсів на реалізацію визначеної 

аналітичної процедури. При цьому можна дотримуватися погляду, що 

використання декількох джерел інформації збільшує об’єктивність 

результату оцінки. 
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Таблиця 2 

Джерела для розрахунку групи одиничних показників економічної 

стійкості підприємства 

Назва групи показників 

(складова економічної 

стійкості) 

Джерела аналітичної інформації на підприємстві 

Обліково-аналітичні дані Дані із звітності 

Фінансова  Не є необхідними Баланс (звіт про фінансовий стан), 

звіт про фінансові результати (звіт 

про сукупний дохід) 

Організаційно-кадрова Особова картка працівника, 

картка рахунку 92 

„Адміністративні витрати”  

Звіт з праці 

Техніко-технологічна Не є необхідними Баланс (звіт про фінансовий стан), 

звіт про фінансові результати (звіт 

про сукупний дохід), примітки до 

річної фінансової звітності 

(Форма № 5) 

Маркетингово-

логістична 

Картка рахунку 92 

„Адміністративні витрати”, 

93 „Витрати на збут”, 

довідка бухгалтера 

Звіт про фінансові результати 

(звіт про сукупний дохід), 

Інноваційна Особова картка працівника, 

штатний розпис 

Баланс (звіт про фінансовий стан), 

звіт з праці 

Формування системи показників для складових економічної 

стійкості потребує, щоб визначена система показників відповідала базовим 

вимогам інтегрального показника. Основними з яких є співставність 

показників та відношення, або до класу стимуляторів, або до класу 

дестимуляторів. Крім цього система показників повинна в повному обсязі 

характеризувати всі основні аспекти досліджуваної складової економічної 

стійкості підприємства. Запропоновані базові положення критеріїв, дещо в 

іншому форматі, знаходять свою підтримку у зарубіжних та вітчизняних 

науковців [1, 2]. 
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Одиничні показники диференціюються відповідно до сформованого 

переліку компонент економічної стійкості того чи іншого підприємства. 

Вибір системи показників повинен бути зорієнтованим на найповніше 

врахування факторів фінансової складової економічної стійкості 

підприємства. Враховуючи велику кількість фінансових показників 

(частина з яких є дубляжем для інших), ми вважаємо за доцільне 

орієнтуватися на такі концептуальні засади фінансової стійкості, які в 

основу покладають рентабельність, ліквідність та ділову активність 

підприємства.  

Визначення коефіцієнтів техніко-технологічної стійкості у першу 

чергу передбачає зведення коефіцієнтів до єдиного вартісного вимірника. 

В системі виробничих показників також потрібно врахувати такі 

особливості: витрати на освоєння нового виду продукції, собівартість 

виробленої продукції, використання основних виробничих фондів.  

Система показників маркетингово-логістичної стійкості зорієнтована 

на фактор реалізації продукції та на розмір витрат на маркетингові 

дослідження. Зазначені два компонента є базовою характеристикою даної 

складової економічної стійкості підприємства. Доцільними для аналізу 

також є доходи отримані від постійних клієнтів та тенденцію зміни 

виручки від реалізації в залежності від маркетингової політики суб’єкта 

підприємницької діяльності. Комплексна оцінки всіх цих факторів 

ускладнена особливостями публічної звітності підприємства, у якій 

детально не виділяються необхідні для оцінки аспекти маркетингово-

логістичної діяльності підприємства. 

Коефіцієнти інноваційної стійкості господарюючого суб’єкта можна 

класифікувати на такі, що характеризують матеріально-технічну сторону 

об’єкта, або на такі, що характеризують його інтелектуальну складову 

(інтелектуальний капітал, розвиток якого може бути забезпечений 

виключно за рахунок переконливих соціальних стимулів). При формуванні 



 

 
 

64 

переліку коефіцієнтів інвестиційної стійкості необхідно диференціювати 

показники оцінки інвестиційного проекту та інвестиційного потенціалу 

підприємства.  

Коефіцієнти для оцінки організаційно-кадрового потенціалу 

переважно носять соціальний характер: досвід працівників, рівень освіти 

персоналу, професіоналізм трудових ресурсів. Уніфікованої методики для 

представлення кількісних показників не сформовано, але ряд міжнародних 

і вітчизняних підходів спроможні забезпечити передумови для подальших 

досліджень у цій сфері наукових пошуків. 
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ЕФЕКТИВНЕ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ ЯК ОДИН ІЗ 

ЧИННИКІВ ДОХІДНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ 

 

Сучасний стан розвитку ринкової економіки в Україні 

характеризується посиленням конкурентної боротьби, перемога в якій 

потребує інноваційних підходів до забезпечення ефективної діяльності 

підприємств. За таких умов першочерговим завданням стає підвищення 

ефективності управління доходом підприємства з метою забезпечення 

високого рівня його рентабельності як економічної основи 

платоспроможності і конкурентоспроможності. Зрозуміло, що 

обґрунтувати ефективне управління доходом підприємств неможливо без 

діагностичних інструментів, які дозволяють не тільки оцінити досягнуті 

результати, а й запропонувати їхнє підвищення на майбутній (плановий) 

період. Тому вирішення поставлених проблем є доволі актуальним 

важливим для фінансово-господарської діяльності підприємств в умовах 

розвитку ринкових відносин[1, c.229]. 

Фінансові результати підприємство отримує, використовуючи 

різноманітні ресурси, які знаходяться у його розпорядженні, серед яких 

можно виділити: виробничі, фінансові, інноваційні, інформаційні, людські, 

тощо. Чисельні дослідження в різних країнах свідчать, що підприємства, 

які ефективно управляють людськими ресурсами, досягають більш 

високого рівня прибутковості та фінансового зростання, ніж їх 

конкуренти[2, c.37]. Людські ресурси в сучасних умовах є важливим 

елементом продуктивних сил і головним джерелом розвитку економіки 

вцілому. Персонал підприємств, його майстерність, освіта, підготовка, 
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мотивація діяльності стають основою економічного розвитку 

підприємства. Існує непересічна залежність конкурентноспроможності 

пілдприємства, рівня добробуту його працівників від якостіполітики 

управління персоналом, впровадженої на підприємстві. 

Дослідження проблем управління персоналом висвітлені в багатьох 

наукових працях вітчизняних вчених: О.Д.Гудзинського, О.А. Грішнової, 

В.М. Данюка, Н.П. Тарнавської, А.В. Семенькової[3], Л.П. Дядечка[1]та 

ін.. Закордонні вчені, такі як Райнер Марр[2], Герберт Шмідт[2] та ін., 

також займаються дослідженнями в галузі управління персоналом. Це 

підтверджує, що проблема розвитку персоналу та управління ним займає 

першочергове місце у сфері економічних досліджень. 

Якщо дохід є першочерговим, ключовим фінансовим показником, 

який характеризує ефект діяльності підприємства, то найважливішою 

групою показників ефективності є показники дохідності діяльності 

господарюючих суб’єктів. Дохідність – це група економічних показників, 

які характеризують ефективність джерел формування та напрямів 

використання доходів підприємств, отриманих з різних джерел. Показники 

дохідності можна розрахувати як відношення фінансового результату 

(ефекту), яким виступає дохід підприємства, до витрат (ресурсів), які були 

затрачені для формування фінансового результату[3]. 

Беззаперечним є той факт, що ефективність використання людських 

ресурсів впливає на формування фінансового результату. Але тут варто 

розглядати її вплив у двох аспектах: 

- мінімізація використання людських ресурсів як категорій витрат; 

- збільшення продуктивності праці як чинник формування доходу. 

Детальніше зупинимось на другому аспекті, оскільки саме він 

потребує ефективного управління людськими ресурсами. Адже, 

продуктивність праці прямопропорційно впливає на величину доходу 

через кількість виготовленої продукції чи обєму надання робіт чи послу. 
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Як бачимо управління людськими ресурсами виконує не тільки 

соціальну функцію, а також бере участь у формуванні фінансового 

результату. Менеджерам з персоналу в даному випадку потрібно як 

забезпечити ефективний підбір кадрів так і сформувати належні умови 

праці, які б підвищили продуктивність праці. Але тут варто ще зауважити, 

що важливим чинником є виробничий процес і взаємодія між його різними 

стадіями. Оскільки, час простою, низька автоматизація виробництва також 

впливає на продуктивність праці. 

Для забезпечення високої дохідності підприємства потрібний 

детальний аналіз усіх чинників, які в тій чи іншій мірі впливають на її 

формування. Враховуючи тенденції ринкової економіки варто зауважити, 

що найбільше варто звертити увагу на управління персоналом, адже сам 

воно є одним із важливих факторів конкурентноспроможності 

підприємств. 
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ЩОДО СТРАТЕГІЧНОГО ОБЛІКУ ЛІСОГОСПОДАРСЬКОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ 

 

Усі заходи, передбачені технологічним процесом лісовирощування, 

безпосередньо спрямовані на підвищення продуктивності лісів. При цьому, 

проблемою оцінки підвищення прибутковості лісів є велика 

розгалуженість у часі між процесами формування ділянки відповідного 

породного складу і її використанням, оскільки сучасний ринок продукції 

лісового господарства визначає цільовий характер лісовирощування, 

орієнтацію на породи і сортименти, які користуються найбільшим попитом 

сьогодні, а не в майбутньому. Тому для внутрішньої оцінки ефективності 

лісового господарства та прийняття ефективних управлінських рішень, 

необхідно оперувати інформацією про витрати на здійснення 

лісогосподарських заходів та порівнювати їх з вартістю одержаних чи 

наявних лісових ресурсів, вартість яких зростатиме по мірі нарощування їх 

кількісних і якісних характеристик. Розв’язок окреслених завдань 

покликана забезпечити система бухгалтерського обліку через підготовку 

необхідної інформації. 

Як зазначає Н.Є. Хінканіна [1], облікова інформація відіграє важливу 

роль в процесі управління підприємствами лісового господарства. 

Бухгалтерський облік завжди залишається управлінським (він забезпечує 

контроль за ходом виконання кошторисів, правильним і економним 

витрачанням засобів відповідно до їх цільового призначення), оскільки 

повинен бути підпорядкований системі управління та її потребам. 

Ефективне лісоуправління передбачає моделювання лісогосподарського 
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процесу, при якому забезпечується обґрунтоване співвідношення 

здійснених витрат і кінцевого результату. 

Крім того, Н.А. Моісеєв [2] окреслив найактуальніші питання для 

лісоуправління: по-перше, наскільки ефективно використовуються існуючі 

ліси з урахуванням кон’юнктури ринку, що склалася; по-друге, який 

стратегічний курс необхідно обирати на віддалену перспективу для 

збалансованого попиту і пропозиції на продукти і корисності лісу. Тому 

для внутрішньої оцінки ефективності лісового господарства та прийняття 

виважених управлінських рішень повинна також формуватись інформація, 

передбачена Загальним стандартом лісоуправління [3] за результатами 

моніторингових досліджень в системі управлінського обліку, а саме: збір 

даних щодо кількості всієї зібраної лісової продукції; показники росту, 

лісовідновлення та стану лісів; структура та зафіксовані зміни у флорі й 

фауні; екологічні та соціальні наслідки від збору врожаю чи іншої 

діяльності; витрат, продуктивності та ефективності лісового господарства.  

Облік запасу, територіального розміщення і приросту стовбурної 

деревини, на думку Л.К. Позднякова [4, с. 21], є завдання лісової таксації. 

Сучасне лісовпорядкування і організація лісового господарства в 

основному базуються на матеріалах, що отримуються за допомогою 

лісової таксації. В даному випадку усі відомості про деревні запаси, 

необхідні для комплексної оцінки лісових ресурсів, можуть бути отримані 

з лісовпорядних матеріалів, даних обліку лісового фонду і інших джерел. 

Проте облік за обсягом, вживаний  в таксації, недостатньо відображає та 

оцінює потенційну продуктивність лісових масивів. Одним із показників 

продуктивності лісів є собівартість деревного запасу, який згідно діючої 

практики на підприємствах лісового господарства не визначається. Отже, 

вважаємо необхідним розробку галузевої методики бухгалтерського обліку 

та оцінки земель лісового фонду, а також наявних на них лісових ресурсів, 
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поточного приросту деревини або її виснаження внаслідок господарської 

діяльності чи інших факторів. 

На думку І.Й. Плікуса [5] не приділяється належна увага у сучасному 

управлінському обліку питанням обліку зовнішніх факторів 

макросередовища та стратегічним питанням. Зовнішні фактори 

макросередовища враховує стратегічний облік, який також орієнтований 

на облік невизначеності та базується на стратегіях, що розробляються 

підприємством. Найважливішою інформацією, яку необхідно 

використовувати в стратегічному обліку, є інформація, сформована у 

результаті моніторингу зовнішнього середовища підприємства. У той же 

час, у стратегічному обліку формується інформація для здійснення 

моніторингу внутрішнього середовища. Стратегічний облік варто 

розглядати як інструмент для стратегічного управління. Сам по собі облік 

не є самоціллю та існує, насамперед, для того, щоб сприяти розробці і 

впровадженню ділової стратегії, служить засобом досягнення успіху у 

бізнесі [5]. 

Отже, лісове господарство може бути високопродуктивною галуззю 

економіки, проте потребує специфічних методів планування та управління 

діяльністю, враховуючи свої особливості. Так, в лісовому господарстві 

центральними і найважливішими активами, від яких залежить теперішня і 

перспективна господарська діяльність підприємств лісового господарства, 

є земля і лісові ресурси. Тому необхідно враховувати терміни досягнення 

стиглості різних порід дерев і відновлення інших лісових ресурсів. 

Найважливішою проблемою при плануванні обсягів лісовідновлення, на 

думку Г. Маценко [6] є необхідність передбачати і враховувати потреби і 

вподобання ще не народжених поколінь.  

Досліджуючи проблеми перерозподілу природних ресурсів між 

поколіннями в глобальному контексті, І Валлерстайн [7] зауважив, що в 

будь-який час існує чотири покоління, які претендують на ресурси: 
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молодь, особи середнього та похилого віку, а також ненароджені. Отже, 

предметом сучасної політики, поряд із захистом наколишнього природного 

середовища, є перерозподіл ресурсів між поколіннями. В рамках 

екологічної критики зазначається, що враховуючи часовий характер 

матеріального життя економічна система перерозподіляє збитки та 

вичерпні ресурси, роблячи їх досягненням майбутніх поколінь [8]. Таким 

чином, особливого значення для лісового господарства набуває, поряд з 

господарським обліком, стратегічний облік, який на практиці пов’язує 

процес стратегічного управління з обліковим процесом. 
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ПРОБЛЕМИ ОРГАНІЗАЦІЇ ОБЛІКУ ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ 

В УМОВАХ ЗАСТОСУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ 

 

Ефективність організації бухгалтерського обліку та проведення 

аналізу власного капіталу в сучасних умовах істотно залежить від розвитку 

інформаційних технологій. Застосування автоматизованих облікових 

систем, насамперед у бухгалтерському обліку та аналізі власного капіталу, 

дозволяє спростити розрахункові операції, зменшити кількість помилок, 

підвищити упорядкованість інформації в облікових регістрах. 

Найголовнішою з переваг використання інформаційних технологій є 

одержання необхідної інформації у найкоротші строки, що дає змогу 

підвищити оперативність прийняття управлінських рішень на 

підприємстві. 

Для організації бухгалтерського обліку власного капіталу необхідно 

розробити: порядок синтетичного й аналітичного обліку власного капіталу 

в розрізі окремих синтетичних рахунків (методику оцінки внесків 

учасників (засновників); порядок оприбуткування активів, внесених 

учасниками (засновниками) в рахунок установчих внесків; методику 
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обліку додаткового та вилученого капіталу; методику та техніку обліку 

прибутків тощо); методику і техніку обліку змін у власному капіталі; 

методику і техніку синтетичного й аналітичного обліку внесків учасників 

(засновників), методику і техніку синтетичного й аналітичного обліку 

заборгованості учасників (засновників) за внесками; методику і техніку 

синтетичного й аналітичного обліку змін у складі або величині статутного 

капіталу. 

Достатньо тривалий час комп'ютерні системи розглядались як 

своєрідні реєстратори інформації, спроможні опрацювати її відповідно до 

запрограмованого простого алгоритму. З розвитком комп'ютерної техніки 

ускладнилися алгоритми обробки інформації без значного зниження 

продуктивності комп'ютерних програм[1]. 

Комп'ютерні системи широко використовуються керівним 

персоналом сучасних підприємств, опрацьовують дані про поточну їх 

діяльність, допомагають вести облік та складати звітність підприємства 

[2, с. 92]. Незважаючи на поступове усунення працівників від виконання 

рутинних операцій при здійсненні обліку власного капіталу та управлінні 

діяльністю підприємства, важливість виконуваної роботи особою, що 

працює з комп'ютерними обліковими програмами, не зменшується. На 

поточному етапі бухгалтер, менеджер, фінансист та інші працівники 

апарату управління підприємством виконують не тільки функції 

реєстрації та обробки інформації, а й контролюють правильність 

алгоритмів обробки, їх відповідність виконаним господарським 

інформаціям та чинному законодавству. 

Для кваліфікованого бухгалтера надзвичайно важливим є вміння 

організувати ведення обліку власного капіталу та роботу бухгалтерії з 

використанням сучасних інформаційних технологій. До функцій 

бухгалтера входять обов'язки, пов'язані з впровадженням комп'ютерної 

інформаційної системи підприємства, підтриманням її в актуальному 
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стані, забезпечення її постійного розвитку та пристосування до 

особливостей діяльності підприємства. 

Використання комп'ютерних облікових програм дозволяє 

підвищити оперативність ведення обліку власного капіталу, збільшити 

рівень його деталізації, посилити контроль за достовірністю та 

правильністю облікової інформації на всіх етапах її обробки. З іншого 

боку, комп'ютеризація ведення обліку власного капіталу дає змогу 

зменшити трудомісткість виконання окремих операцій, усунути 

дублювання інформації при веденні обліку окремих операцій, звільнити 

бухгалтера від розрахункової роботи [3, с. 28]. 

Отже, при якісній організації власного капіталу доцільно правильно 

і ефективно організувати роботу бухгалтерів в системі: одними 

працівниками повинно здійснюватися збирання та реєстрація первинної 

інформації про власний капітал, формування локальної бази даних, яка 

включає нормативні вимоги щодо обліку власного капіталу в розрізі 

синтетичних рахунків. Другими - має відбуватися прийом, аналіз та 

обробка інформації про власний капітал, що була сформована 

спеціалістами першого рівня. Крім того, продовжується формування 

локальної бази даних, а також підготовка опрацьованої інформації для 

передачі її найвищому рівню управління. Інші працівники з обліку 

власного капіталу повинні завершувати процес формування локальної 

бази даних та обробки облікової інформації щодо власного капіталу, 

отриманої від інших працівників і прийняття на її основі управлінських 

рішень. Також ці працівники контролюють та аналізують фінансово-

господарську діяльність підприємства та формують звіт про власний 

капітал. 

Аналіз організації бухгалтерського обліку щодо власного капіталу 

дозволяє зробити висновок, що необхідно здійснити ряд заходів, 

направлених на її покращання. Почати необхідно з наказу про облікову 
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політику підприємства, де на даний момент відсутні окремим пунктом 

питання обліку власного капіталу. Зокрема відсутні процедура оцінки 

внесків, викупу акцій у акціонерів, аналітичний облік додаткового 

капіталу. Дані питання є актуальними, з огляду на кризовий стан 

підприємства і потребу в залученні інвестора. Потребує вдосконалення і 

аналітичний облік статутного капіталу з врахуванням управлінських 

потреб в світлі необхідності прийняття в недалекому майбутньому 

кардинальних управлінських рішень. 

Застосування комп’ютерних технологій в обліку сприятиме 

швидкому обробленню інформації щодо формування та використання 

складових власного капіталу, своєчасному представленню її керівному 

персоналу підприємства та прийняттю, на її основі, ефективного 

управлінського рішення. 

Отже, автоматизована система значно полегшує роботу бухгалтера, 

виключає можливість помилок, які могли б виникнути при ручному 

розрахунку цим самим забезпечуючи правильність відображення власного 

капіталу. При цьому відпадає потреба в здійсненні перевірок, ревізій, 

аудиту первинної документації. 
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АНАЛІЗ ТА ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ МАРКЕТИНГОВОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВВА, ЯК ОСНОВНИЙ ЕЛОЕМЕНТ 

ПІДВИЩЕННЯ ПРИБУТКУ ЗА РАХУНОК РЕАЛІЗВЦІЇ ПРОДУКЦІЇ 

 

В сучасних ринкових умовах успіх підприємства та фінансові 

результати його діяльності значною мірою залежать від успішної роботи 

маркетингової служби, яка повинна забезпечити вирішення таких 

найважливіших проблем, як максимізація прибутку і зростання 

рентабельності витрат на маркетингові заходи.  

Аналіз ефективності маркетингової діяльності підприємства є 

основним елементом, який забезпечить підвищення кількості реалізованої 

продукції та максимізує прибуток.  

Для вимірювання та оцінки різних аспектів маркетингової діяльності 

використовують велику кількість показників, найпоширенішими серед 

яких є: витрати на один продаж; частка реалізованих потенційних продаж; 

цінність додаткового клієнта, загальна кількість клієнтів; показники 

ефективності торгового персоналу, реклами, розподілу і збуту, витрати на 

маркетинг (повні, прямі, за елементами системи маркетингу) [1]. Однак ці 

показники не дають повної та однозначної відповіді щодо ефективності 

інвестування коштів у маркетинг. 

Процес управління маркетингом становить собою процес аналізу 

ринкових можливостей цільових ринків, розробки маркетингового 

комплексу і перетворення в життя маркетингових заходів. В організації 

аналізу, планування, контролю маркетингової діяльності основну увагу 

слід приділяти значним розбіжностям в залежності від характеру продукту 

і його цільового призначення. 
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До комплексу заходів, орієнтованих на дослідження ефективної 

маркетингової діяльності підприємства, результатом функціонування якої 

є підвищення рівня реалізації продукції та отримання максимального 

прибутку, можна виділити такі основні елементи: 

• аналіз зовнішнього (стосовно підприємства) середовища, до якого 

входять ринки, джерела постачання [2]; 

 • аналіз споживачів і актуальних (діючих, що купують продукцію 

підприємства), і потенційних (яких ще потрібно переконати стати 

актуальними); 

• планування товароруху і збуту, включаючи створення, якщо це 

необхідно, відповідних збутових мереж зі складами і магазинами; 

• управління маркетинговою діяльністю (маркетингом) як системою 

[2]. 

Американські вчені стверджують, що питома вага маркетингової 

діяльності в загальній діяльності фірми сьогодні становить близько 80%. 

Наприклад, всесвітньо відомий пральний порошок "Аріель" компанії 

"Проктер енд Гембел" адаптований відповідно до ринків Америки, 

Німеччини, Японії, Центральної та Східної Європи. Американський 

варіант зорієнтований на нижчу температуру води, він краще піниться і 

розрахований на короткотермінове прання. В Німеччині прийнятним є 

тривале замочування білизни і прання за вищих температур. Саме на ці 

вимоги розрахований німецький "Аріель". Для Японії "Аріель" 

адаптований до короткого терміну прання у невеликих за розміром 

машинах.  

Адаптація " компанії "Проктер енд Гембел", відповідно до 

особливостей потреб споживачів у різних країнах, забезпечить великий 

прибуток компанії та належний рівень конкурентоспроможності на ринку. 

Тобто, задля розробки таких орієнтирів окремо для кожної країни, будь-яка 

компанія повинна забезпечити належне функціонування відділу 
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маркетингу на підприємстві та виділяти значні суми коштів для його 

розвитку, задля безперервного аналізу ринку та потреб потенційних 

покупців, обовязково беручи до увагу найменші деталі. 

В Україні показник питомої ваги маркетингової діяльності в 

загальній діяльності фірми не перевищує 15%. 

Щоб адаптувати вітчизняні підприємства до показників світового 

рівня потрібно до аналізу, планування та контролю маркетингової 

діяльності підприємств включати завдання з формування нових ринків, 

розробки й обґрунтування нових видів продукції, які більшою мірою 

задовольняють потребу, підвищать попит. Тобто, маркетинг повинен стати 

одним із основних видів господарської діяльності підприємства, не 

поступаючись, а в ряді випадків перевершуючи за пріоритетністю 

фінансову діяльність [3]. Планування асортименту продукції повинно 

ґрунтуватися на вивченні потреб та дослідженні ринкових відносин. 

Отже, аналіз ефективності маркетингу є досить важливим 

показником діяльності підприємства, який показує ступінь досягнення 

поставлених перед маркетинговою службою цілей. Для об’єктивної оцінки 

ефективності маркетингу необхідно оцінити всі напрямки маркетингової 

діяльності: від реалізації управлінських функцій до застосування 

маркетингових інструментів, включаючи використання маркетингових 

ресурсів. Адже комплексні маркетингові дослідження створюють 

обґрунтовану базу для прийняття рішень про стратегію і програму 

розвитку підприємницької діяльності та дають обґрунтований опис 

комплексу заходів, необхідних для підвищення рівня реалізації продукції 

та максимізації прибутку. 
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СТАТИСТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ 

ЕКОЛОГІЧНИМИ ВИТРАТАМИ 

 

За умов, коли процеси впливу господарської діяльності на природу 

досягли глобальних масштабів, необхідно навчитися вдосконалювати 

процеси суспільного виробництва й споживання продукції. Для 

розв’язання цих проблем, необхідний науково обґрунтований комплекс 

масштабних заходів, пов’язаних з оновленням виробничих потужностей, 

будівництвом різноманітних очисних споруд, упровадженням новітніх 

ресурсозберігаючих технологій тощо. Їх розроблення та реалізація, 

відповідно, вимагають значних обсягів матеріальних і фінансових витрат, а 

також, що важливо, підвищення рівня ефективності їх використання [1; 2]. 
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Науково-теоретичні основи щодо визначення джерел і обґрунтування 

інструментів фінансування природоохоронної діяльності сформульовані 

вітчизняними та зарубіжними вченими-економістами, серед яких О. 

Веклич, Б. Данилишин, О. Кашенко, Л. Мельник, В. Міщенко, С. Харічков, 

М. Хвесик, Є. Хлобистов, В. Шевчук та інші. 

Сучасну екологічну ситуацію в Україні можна охарактеризувати як 

кризову. Щороку, за даними Державної служби статистики України, в 

повітря, водні та земельні ресурси потрапляє близько 11 млн т небезпечних 

забруднюючих речовин, із яких 57 % – шкідливі викиди в атмосферу, 40 % 

– у поверхневі водойми, 3 % – небезпечні відходи, що забруднюють 

земельні ресурси. Зокрема, протягом 2014 р. в атмосферу потрапило 5,2 

млн т шкідливих речовин від стаціонарних і пересувних джерел 

забруднення. У загальній кількості шкідливих речовин викиди метану й 

оксиду азоту становлять відповідно 585,7 тис.т і 12,2 тис. т. До цього слід 

додати і 180,9 млн т діоксиду вуглецю, що істотно відбивається на зміні 

клімату. Розмір екологічних збитків від виробничої діяльності в Україні, за 

оцінками фахівців, щороку перевищує 50 млрд грн. [3;4]. 

За даними наукових досліджень [5; 1] природоохоронні витрати в 

цілому в Україні залишаються набагато меншими за необхідні. Така 

ситуація потребує ґрунтовної інформаційно-аналітичної підтримки. 

Необхідна своєчасна, об’єктивна і повна статистична інформація про 

екологічну ситуацію та стан фінансування природоохоронних заходів.  

Інформаційну базу згідно з чинним законодавством [4; 6] формують 

органи Державної служби статистики України і надають користувачам для 

прийняття управлінських рішень. Вона, як правило, створюється, 

передається і зберігається у вигляді статистичних показників.  

У системі статистичних показників, що характеризують витрати 

екологічного призначення, використовуються показники їх обсягів і 

структури освоєння капітальних інвестицій та поточних витрат. 
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Результати проведеного нами аналізу свідчать, що протягом 2014 р. в 

України було витрачено на охорону довкілля всього 21925 млн. грн 

капітальних інвестицій та поточних витрат, що майже на 5% більше, ніж у 

2013 році. У структурі цих витрат 65% (13965 млн грн) – це поточні 

витрати з різних джерел фінансування, які пов’язані з експлуатацією та 

обслуговуванням засобів природоохоронного призначення; 30% (7959,9 

млн грн) – інвестиції в основний капітал, спрямовані на будівництво і 

реконструкцію природоохоронних об’єктів, придбання обладнання для 

реалізації заходів екологічного спрямування; 5% (640,8 млн грн) – витрати 

на капітальний ремонт природоохоронного обладнання. Частка 

держбюджетних витрат на охорону довкілля у капітальних інвестиціях 

склала лише 0,5% загальних витрат на охорону довкілля в цілому в 

Україні, у поточних витратах – 2,0% (таблиця 1). 

Таблиця 1 – Динаміка природоохоронних витрат господарюючих 

систем України за 2010 - 2014рр. 

Капітальні інвестиції та поточні витрати 

на охорону навколишнього природного 

середовища 

2010 2012 2013 2014 

Капітальні інвестиції та поточні витрати, 

млн.грн. 
13128,0 20514,0 20377,8 21925,6 

у тому числі капітальні інвестиції 2761,5 6589,3 6038,8 7959,9 

з них капітальний ремонт засобів 

природоохоронного призначення 
498,0 635,0 662,1 640,8 

поточні витрати 10366,6 13924,7 14339,0 13965,7 

Частка витрат на охорону навколишнього природного середовища за рахунок 

коштів держбюджету, відсотків 

у капітальних інвестиціях 8,7 1,4 1,3 0,5 

у поточних витратах 2,7 2,5 2,6 2,0 

 Джерело: складено авторами за даними [7]. 
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Використання офіційної статистичної інформації щодо екологічних 

витрат в Україні забезпечує підтримку прийняття управлінських рішень у 

сфері оздоровлення довкілля.  

Сучасна екологічна ситуація вимагає розроблення і впровадження у 

практичну діяльність господарських систем різних рівнів нового 

удосконаленого механізму фінансування екологічної сфери. Це актуалізує 

проблему розроблення новітніх методичних підходів до формування 

інформаційно-аналітичного забезпечення управління ековитратами.  

У зв’язку з цим важливо завершити формування на базі та замість 

поточних фондів охорони навколишнього природного середовища 

Національного екологічного фонду, надавши йому статус основної 

державної фінансової інституції в природоохоронній діяльності. Крім 

цього необхідно запроваджувати систему стратегічного планування 

видатків на охорону довкілля з урахуванням екологічної ситуації 

конкретних територій, населених пунктів та суб’єктів господарювання.  

На вирішення цих важливих національних проблем спрямовані 

Основні засади (стратегія) національної екологічної політики на період до 

2020 року та Стратегія розвитку державної статистики України до 2017 

року, затверджені відповідними законодавчими та нормативними актами 

України [8; 9].  
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Університет ДФС України 

 

НАПРЯМИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ПІДГОТОВКИ 

ФАХІВЦІВ ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ «ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ» 

 

Дія «закону часу» спричиняє необхідність до постійного 

саморозвитку людини протягом усього життя. Разом з тим, постійна зміна 

технологій вимагає гармонійного поєднання між поділом праці та 

інтеграцією галузей наукових знань, які є дотичними на практиці. Відтак, 

по-перше, актуальними є наукові дослідження, які здійснюються на межі 
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наукових спеціальностей, а по-друге, надзвичайно важливим є своєчасне 

врахування у освітньому процесі вимог практики. 

Виходячи з окреслених вище міркувань, поєднання обліку та 

оподаткування є достатньо логічним. Адже процес оподаткування вимагає 

наявності платників податків, які на основі своїх власних розрахунків 

повинні визначати податкові зобов’язання перед бюджетом. Цілком 

виправдано, що такі податкові розрахунки неможливо здійснювати без 

наявності первинної інформації, яка формується за результатами обліку.  

Підтвердженням цьому є і практика. Адже з одного боку, можна із 

високим рівнем впевненості стверджувати, що розрахунками за податками 

на рівні суб’єктів господарювання займаються переважно бухгалтерами. З 

іншої сторони – працівники фіскальної служби, які здійснюють 

податковий контроль та аудит, перевіряючи правильність нарахування 

податкових зобов’язань також не можуть обійтися без знань обліку. 

Тому поєднання обліку та оподаткування у межах спеціальності є 

нічім іншим, як врахуванням вимог практики. І в цьому контексті варто 

відзначити одну із основних тенденцій розвитку обліку і оподаткування у 

сучасних умовах господарювання – це перехід на майже повну 

автоматизацію цих процесів. Відтак надзвичайно актуальним постає 

питання підготовки фахівців, які б володіли компетенціями реалізації 

обліку та оподаткування в умовах застосування сучасних інформаційних 

технологій. А саме: вмінням вести облік, аналізувати, проводити контроль, 

здійснювати розрахунок та декларування податкових зобов’язань з 

використанням сучасного програмного забезпечення. Серед основних 

програмних продуктів, які використовуються у вітчизняній практиці 

обліку та оподаткування є «1С: Бухгалтерія», «Парус», «Галактика», «IS-

PRO», «Фінанси без проблем», «M.E.Doc», «MD Office», «QD PRO», 

«DBridge». Вивчення студентами цих програмних продуктів на 
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сьогоднішній день є необхідною умовою формування фахових 

компетенцій.  

Адже чи може студент передбачити, яку саме комп’ютерну програму 

буде застосовувати підприємство, в яке він буде влаштовуватися на 

роботу? Відтак постає об’єктивна необхідність вивчення основних 

комп’ютерних програм обліково-аналітичного спрямування.  

Ще більш актуальним вивчення сучасного програмного забезпечення 

обліково-аналітичного процесу є у майбутніх податкових аудиторів. Адже 

вони у процесі своєї діяльності мають високу ймовірність необхідності 

працювати у різних програмних комплексах. 

Таким чином, підсумовуючи роздуми стосовно підготовки фахівців 

за спеціальністю «Облік і оподаткування», вважаємо, що необхідною 

умовою сьогодення є вивчення усіма студентами, які у майбутньому 

планують здійснювати облік, аналіз та аудит (у тому числі і податковий), 

основних комп’ютерних програм, які передбачають автоматизацію 

процесів обліково-аналітичного та контрольного забезпечення управління 

діяльністю суб’єктів господарювання – платників податків та 

ефективністю податкового адміністрування в Україні. 

 

Рябкова Ольга Василівна, 

Національний університет «Львівська політехніка» 

 

ПОКАЗНИКИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ 

РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА 

Результативність бізнес-процесів розвитку, поряд з основними 

бізнес-процесами, є найвагомішою складовою результативності діяльності 

інноваційно активних промислових підприємств, оскільки є рушійною 

силою створення їх доданої вартості. Використання для оцінювання бізнес-
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процесів розвитку критеріїв, які формують своєрідний тривимірний 

простір «витрати-час-якість», дає змогу оптимізувати та оцінити 

результативність. З точки зору троїстої обмеженості «витрати-час-якість» 

оцінювання бізнес-процесу не вимагає розгляду поряд з ними інших 

показників, що викликано взаємопов’язаністю та взаємозалежністю цих 

груп показників один від одного. 

Бізнес-процесами розвитку підприємства є процеси, які забезпечують 

розвиток або вдосконалення діяльності, що дозволяє створити ланцюг 

цінності в основному та допоміжних процесах на новому рівні показників 

(через процеси вдосконалення продуктів та інфраструктури, засвоєння 

нових напрямків і технологій та інноваційні процеси), а також націлені на 

отримання прибутку в довгостроковій перспективі [2]. 

Основними бізнес-процесами розвитку на виробничих підприємствах 

є НДДКР (науково-дослідні та дослідно-конструкторські роботи), які 

спрямовані на отримання нових знань та їх практичне застосування при 

створенні нового виробу або технології, а також вдосконалення існуючих 

продуктів і виробничих процесів. Показники, що характеризують ці 

процеси, часто є предметом дослідження науковців [1, 3]. 

Показниками витрат бізнес-процесів, які спрямовані на створення 

нового виробу або технології є частка витрат на функціонування цих 

процесів у загальному обсязі витрат. Показник тривалості циклу розробки 

(від початку проектування до початку виробництва) характеризує часову 

складову результативності бізнес-процесу. Якісну характеристику бізнес-

процесу створення нових виробів або технологій може відображати 

показник частки продажів нових виробів або виробів, вироблених за 

допомогою нових технологій (вперше випущених менше п’яти років 

назад), у загальному обсязі випущених за рік. 

Стосовно бізнес-процесів, орієнтованих на вдосконалення існуючих 

продуктів або технологій, індикатором результативності процесу з точки 
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зору витрат є показник, який відображає частку витрат, спрямованих на 

таке вдосконалення у загальному обсязі витрат. Часовим індикатором 

може бути показник тривалості переналагодження обладнання, виробничої 

системи для нового зразка продукції. Якісні параметри можуть 

відображати показники частки приросту продажів вдосконаленої продукції 

у загальному обсязі продажів або економії витрат від нововведень.  

Система показників, що характеризує результативність з точку зору 

бізнес-процесів розвитку підприємства, формується під впливом низки 

факторів. Конкурентна стратегія підприємства та рівень інноваційного 

розвитку підприємства є визначальними чинниками формування системи 

показників бізнес-процесів розвитку підприємства, визначають 

перспективи результативності бізнес-процесів розвитку та є властивими 

для кожного окремого підприємства.  
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Університет ДФС України 

  

 ФІНАНСОВА САНАЦІЯ, ЯК СКЛАДОВА УПРАВЛІНСЬКОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ ВИРОБНИЧО-ГОСПОДАРСЬКИХ ОБ'ЄДНАНЬ 

 

Сучасне управління господарською діяльністю, санаційними 

заходами та фінансовий аналіз, що є основою прийняття управлінських 

рішень, не завжди відповідають вимогам ефективного бізнес-менеджменту 

в сучасних економічних умовах. Питання санації підприємств та її впливу 

на розвиток як підприємств, так і національної економіки загалом 

розглядається у багатьох наукових дослідженнях вітчизняних та 

зарубіжних науковців, серед яких основними є праці О.Терещенка, О. 

Тридіда, І.Бланка, А. Копилюка, В. Кивачука, Т. Волчик та ін.  

Санація підприємства – система послідовних взаємопов’язаних 

заходів, що здійснюються щодо підприємства-боржника з ініціативи його 

власників або зовнішніх суб’єктів з метою врегулювання проблеми боргів, 

недопущення банкрутства, відновлення платоспроможності і досягнення 

прибутковості та конкурентоспроможності в довготерміновому періоді 

[1,с. 120].  

За даними Державної служби статистики України, у 2015 році 

порівняно з 2013-2014 роками кількість підприємств в Україні збільшилася 

на 2479 − до 1 325286. Проте кількість банкрутів цього року зростає, їх 

стало більше приблизно на 1500. Фінансовий результат підприємств від 

звичайної діяльності до оподаткування (крім малих підприємств і 

бюджетних установ) за 2015 рік, за попередніми даними, становив 112,9 

млрд. грн., що в 1,7 рази більше, ніж за 2014 рік. Прибутковими 

підприємствами, частка яких у загальній кількості становила 64%, 
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отримано 212,3 млрд. грн. прибутку, що в 1,3 рази більше, ніж за 2013 рік. 

Протягом 2015 року збитково працювало 36% підприємств, що на 5% 

менше, ніж у 2014 році. Цими підприємствами отримано 99,4 млрд. грн. 

збитків, що на 1,4% більше, ніж у 2014 році такі цифри свідчать про 

банкрутство великих підприємств. Найбільше збиткових підприємств 

спостерігалось у наданні комунальних та індивідуальних послуг, 

діяльності у сфері культури та спорту (49,7% від загальної кількості 

підприємств), будівництві (41,8%), транспорті та зв’язку (41,5%), 

промисловості (40,8%) [4]. 

Враховуючи вище сказане, можна сказати, що все залежить від 

стратегії і тактики, обраної підприємством. Кожне виробничо-

господарське об’єднання (далі ВГО) підпорядковується певному закону 

розвитку, яке визначає його подальший розвиток і ймовірність 

банкрутства. До таких законів відносяться:  

1. Закон синергії. 

Синергія може забезпечити об'єднаній компанії позитивну чисту 

вартість поглинання (net acquisition value, NAV):  

NAV = VAB-[VA+VB]-P-E,   (1) 

де: VAB - об'єднана вартість двох компаній; VB = ринкова вартість 

акцій компанії В; Р – премія, виплачена за компанію В; Е – витрати 

процесу поглинання; VA - оцінка компанією А своєї власної вартості.  

Перетворивши рівність, одержуємо:  

NAV = [VAB-(VA+VB)]-(P+E)   (2)  

Значення в квадратних – це ефект синергізму. Якщо значення в 

квадратних дужках не є більшим суми Р + Е, то виходить, що компанія 

переплатить за об’єкт купівлі. 

2. Закон усталеності (самозбереження), який можна 

виразити формулою: 
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де Ri - потенціал ВГО, що визначається її ресурсами в і-й області 

(наприклад, фінанси, технологія тощо); V1i - потенціал зовнішнього 

дестабілізуючого впливу; V2i - потенціал внутрішнього дестабілізуючого 

впливу. 

Наслідком прояву закону усталеності є відносний коефіцієнт оцінки 

рівня самозбереження: 

 Рсамозбереження = (С-Р)*100% / С,   (4) 

де С – потенціал створення; Р – потенціал деструктуризації. 

Діапазон, в якому знаходиться значення коефіцієнта Рсамозбереження, 

характеризує рівень стабільності ВГО в ринкових умовах. Якщо 

Рсамозбереження, є [-100;-10], то ВГО проходить період різкого підйому або 

спаду життєвого циклу. Якщо Рсамозбереження, є [-5;+5], то ВГО знаходиться 

на межі утримання стабільності, що означає необхідність реорганізації, 

учасників об’єднання або виходу на нові ринки. Якщо Рсамозбереження, є 

[+10;+100], то ситуація сприятлива, ВГО має великий потенціал для 

збереження стійкого зростання, стабільності в ринкових умовах.  

3. Закон розвитку. 

 Механізм дії цього закону лежить в основі проходження ВГО всіх 

етапів життєвого циклу. На кожній стадії свого розвитку ВГО намагається 

набрати максимальний потенціал, що дорівнює сумі всіх ресурсів ВГО, 

причому потенціал кожного попереднього етапу впливає на наступний 

етап, тобто це має вигляд: 
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де Rj – потенціал ВГО нa j-му етапі його життєвого циклу; Rij – сума 

i-х ресурсів ВГО на j-му етапі життєвого циклу; Кj-1 – коефіцієнт впливу 

попереднього етапу на наступний [3, с.14]. 

Від того за яким законом функціонує ВГО на ринку, залежить його 

ризик стати банкрутом. Для вдосконалення фінансування санації 

підприємства необхідно залучити інвесторів, або третіх осіб, які надають 

забезпечення виконання зобов’язань компанії перед кредиторами: банки, 

приватні компанії, державу. Хорошим варіантом фінансування є обмін 

боргами. Розробку санаційної концепції та плану санації найчастіше 

проводять консалтингові фірми в тісному взаємозв'язку із внутрішніми 

службами контролінгу, а санаційний аудит проводиться аудиторськими 

компаніями на замовлення потенційних санаторів, кредиторів та інших 

осіб, які можуть взяти участь у фінансуванні санації.  
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НЕОБХІДНІСТЬ ФОРМУВАННЯ ІНТЕГРОВАНОЇ 

ОБЛІКОВО- ЗВІТНОЇ ІНФОРМАЦІЇ 

Звітна інформація представляє собою багатий матеріал для апарату 

управління для контролю за виконанням завдань та прогнозів, аналізу 

діяльності, формування нових бізнес-планів, прогнозів тощо. Внутрішній 

менеджмент в процесі прийняття управлінських рішень використовує 

звітність для аналізу господарської діяльності для пошуку резервів. 

Облікова інформація є важливим засобом оперативного керівництва 

роботою підприємства. Звітна інформація необхідна також власнику для 

контролю та аналізу господарської діяльності, виявлення недоліків у 

роботі керівництва. На основі звітних даних формується загальнодержавна 

статистика. Звітність використовується при розгляді питання видачі 

кредитних коштів банківськими установами та при страхуванні майна 

підприємства.  

Значна увага до звітності пояснюється тим, що будь-яке 

підприємство у тій чи іншій мірі постійно має потребу в додаткових 

джерелах фінансування. Знайти їх можна на ринку капіталів, залучаючи 

потенційних інвесторів та кредиторів шляхом об’єктивного інформування 

їх про свою господарсько-фінансову діяльність в основному за допомогою 

звітності.  

Сьогодні звітність стала елементом інфраструктури ринкової 

економіки і засобом комунікації. У світовій практиці існує правило 

«здорового глузду», перевірене багаторічним досвідом – укладати угоди 

між контрагентами лише після детального вивчення їх фінансових звітів. 

Нерідко саме із звітності починається перше знайомство з діяльністю 
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компанії, оскільки вона становить основу інформаційного забезпечення 

аналізу фінансового стану. На підставі звітності користувачі розглядають 

альтернативні варіанти розміщення своїх капіталів та приймають інші 

управлінські рішення. 

 Звітність підприємства – це є своєрідна реклама діяльності 

підприємства, оскільки дуже часто є першим і основним джерелом 

інформації про підприємство. Така реклама сама дешева, але сама дієва. 

Важливе значення звітної облікової інформації є причиною великих 

вимог до її підготовки та представлення. Так, інтеграція нашої країни в 

світовий економічний простір потребує підготовки звітної інформації за 

міжнародними стандартами. Це дозволить здійснити стратегічний курс на 

інтеграцію України з ЄС, забезпечить входження України у світовий 

політичний, економічний та правовий простір і удосконалить механізм 

співробітництва України з іншими державами. Крім того, це сприятиме 

залученню коштів для подальшого розвитку економіки України, допоможе 

суб’єктам підприємництва знайти постачальників, клієнтів, рекламодавців 

тощо. Така звітність забезпечить інтеграцію в європейський та світові 

фондові ринки, допоможе встановити відкритість та прозорість ринку 

цінних паперів України, закласти основи чесної конкуренції на цьому 

ринку, а також гарантувати рівні можливості для емітентів, інвесторів і 

посередників та захистити їх права.  

Відповідно до Закону України «Про бухгалтерський облік та 

фінансову звітність Україні[1] метою складання фінансової звітності є 

надання користувачам для прийняття рішень повної, правдивої та 

неупередженої інформації про фінансове становище, результати діяльності 

та рух грошових коштів підприємства. Погоджуємося з М.С. Пушкарем та 

М.Г.Чумаченко, що інформація облікового характеру досить бідна за 

змістом і не може виконати свою сервісну функцію – бути корисною для 

менеджменту за строками, формою подання, достатньою, отриманою на 
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запит користувачів тощо [2,c.6]. Тому зміна середовища та умов 

функціонування підприємства вимагає змін у підготовці звітної облікової 

інформації. Сьогодні менеджери потребують: оперативної та різнопланової 

інформації; інформації, яка поєднувала б фінансові показники з 

кількісними та якісними; інформації стратегічного характеру; готових 

рішень; альтернативних варіантів прийняття рішень тощо.  

В умовах ринку, глобалізації та інтеграції виникає велика 

необхідність у інформації не тільки про внутрішнє, а також зовнішнє 

середовище, в якому функціонує підприємство. Утворення різного роду 

об’єднань та груп компаній вимагає інформації про їх діяльність, як єдиної 

економічної одиниці, незважаючи на юридичну самостійність. Тому облік 

обов’язково повинен трансформуватися внаслідок зростання масштабів 

підприємства та організаційних змін у ньому [2,с.7]. 

Формування звітної інформації – це заключний етап здійснення 

обліку і початковий для аналізу, прийняття рішень, планування та 

прогнозування. В міжнародних стандартах зазначено, що бухгалтерська 

звіт не закінчується на самому собі, а навпаки, виконує роль інформаційної 

системи, котра оцінює, обробляє і передає фінансову інформацію про 

визначений економічний об’єкт тому, кому вона необхідна. 

На думку деяких авторів: І. О. Макаренко [3], Р.О. Костирко [3], 

К.Безверхого[5] та інших в сучасних умовах господарювання все більше 

проявляються тенденції формування інтегрованої звітності підприємства. 

Інтегрована звітність представляє собою поєднання елементів фінансової 

та не фінансової звітності, в якій поряд з економічними результатами 

діяльності знаходять відображення соціальні та екологічні аспекти. В 

індустріально розвинених країнах з ринковою економікою формування 

такої звітності стало нормою. В Україні питання організації та методики 

інтегрованої звітності підприємства не знайшло широкого відображення та 

застосування. Варто зазначити, що формування інтегрованої звітності 
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передбачає організацію інтегрованої системи обліку. На нашу думку, 

формування нової концепції звітності має бути не основною метою, а 

практичним вираженням необхідності формування інтегрованої обліково-

звітної інформації. Підготовка такої інформації повинна формуватися на 

підставі наступних принципів: стратегічний фокус; зв'язаність інформації; 

орієнтація на майбутнє; реактивність і орієнтація на зацікавлених осіб; 

істотність і лаконічність; надійність і узгодженість; повнота і 

порівнянність[5,с.26]. Інтегрована обліково-звітна інформація - це 

інформація про підприємство, його бізнес-модель, характеристику 

діяльності, ресурсний потенціал, керівництво, можливості та ризики, 

оточуюче навколишнє середовище, стратегія розвитку та перспективи на 

майбутнє. Слід рухатись шляхом підвищення інформативності обліково-

звітних даних через формування показників про вплив підприємства на 

суспільство, економіку та навколишнє середовище. 
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ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯК ОСНОВА 

УПРАВЛІННЯ СТАБІЛЬНИМ РОЗВИТКОМ ПІДПРИЄМСТВ 

 

Розвиток національної економіки України в сучасних умовах 

господарювання багато в чому залежить від безпеки підприємницької 

діяльності та стабільності фінансового стану суб’єктів бізнесу. Це 

можливо забезпечити за умови ефективної управлінської діяльності та 

відповідного їй інформаційно-аналітичного супроводу, адже лише 

достовірна, своєчасна та повна інформація про діяльність суб’єкта 

підприємництва, його сучасний фінансовий стан та рівень безпеки дає 

змогу визначити перспективи подальшого розвитку та сформувати систему 

протидії внутрішнім та зовнішнім загрозам. Висока поінформованість та 

здатність менеджерів підприємств до якісного аналізу діяльності сприяє 

мінімізації ризиків та впливає на формування конкурентних переваг 

бізнесу. 

Питанню обліково-аналітичного забезпечення діяльності 

підприємств в контексті забезпечення стабільного розвитку присвячені 

праці багатьох науковців, серед яких слід відмітити Т.М. Безродну, 

В.В.Вольську, Л.В.Гнилицьку, Я.І. Мулик, Р.П. Юзву та ін. 

Загалом, система інформаційно-аналітичного забезпечення 

діяльності підприємства формується на базі: даних бухгалтерського, 

оперативного та статистичного обліку і звітності; галузевих показників 
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діяльності підприємств-аналогів; звітів, планів і прогнозів, отриманих у 

процесах стратегічного, тактичного і оперативного планування, аналізу, 

контролю і бюджетування; оцінки загроз фінансовій безпеці 

підприємницької діяльності [4]. 

Обліково-аналітична інформація як складова загальної 

інформаційної системи є ключовим інформаційним ресурсом менеджменту 

як фінансового стану, так і системи економічної безпеки підприємства. 

Організація і проведення обліку підприємницької діяльності є базою для 

аналітичних процедур, а результати аналізу, в свою чергу, є основою для 

прийняття управлінського рішення за рахунок системного бачення 

процесів і явищ. 

Як свідчить практика, система обліково-аналітичного забезпечення 

відіграє важливу роль в управлінні підприємством в цілому, забезпечуючи 

взаємодію різних структурних підрозділів та реагуючи на зміни 

внутрішнього та зовнішнього середовища.  

В економічній літературі зустрічаються різні підходи до трактування 

терміну «обліково-аналітичне забезпечення». Так, Безродна Т.М. під 

обліково-аналітичним забезпеченням розуміє процес підготовки обліково-

аналітичної інформації, забезпечення її кількості та якості [1]. На думку 

Вольської В.В., обліково-аналітичне забезпечення являє собою сукупність 

процесу збору, підготовки, реєстрації та зведення облікової інформації 

підприємств залежно від законодавчо встановленої системи ведення 

обліку, і проведеного на основі цієї інформації глибокого аналізу із 

застосуванням певних методів і прийомів[2, с.86]. Юзва Р.П. під обліково-

аналітичним забезпеченням управління розуміє сукупність облікових і 

аналітичних процесів, об’єднаних у обліково-аналітичну систему та 

спрямованих на задоволення інформаційних потреб користувачів шляхом 

перетворення первинної інформації в узагальнюючу згідно з визначеними 

цілями, а також нормативно-правовим, методичним, організаційним, 
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програмним, математичним, технічним та ергономічним забезпеченнями[5, 

с. 8].  

Узагальнено, більшість науковців під обліково-аналітичним 

забезпеченням розуміють процес збору інформації на основі обліку та 

аналізу метою ефективного управління та захисту фінансових інтересів 

підприємств від впливу внутрішніх і зовнішніх загроз.  

Адекватна реальним умовам розвитку економіки країни система 

обліково-аналітичного забезпечення управління розвитком підприємств 

потребує нового змістового наповнення ефективними методами, 

прийомами і моделями, призначеними супроводжувати, оптимізувати та 

обґрунтування прийняття управлінських рішень. 

 Вона має включати в себе усі без винятку інструменти обліку та 

аналізу з метою отримання синергетичного ефекту від їх системного 

застосування при: забезпеченні стабільного та стійкого фінансового стану 

підприємства; збалансуванні фінансово-матеріальних потоків i 

розрахункових відносин; нейтралізації впливу внутрішніх та зовнішніх 

загроз на фінансово-господарський стан підприємства; зниженні рівня 

інформаційного та фінансового ризику тощо[3, с.145].  

Таким чином, обліково-аналітичне забезпечення в комплексі заходів 

щодо прийняття управлінських рішень є ключовим фактором стабільного 

розвитку суб’єктів бізнесу в сучасних мінливих умовах. Облік на 

підприємстві створює інформаційне підґрунтя для проведення аналізу та 

здійснення контролю за раціональністю і відповідністю нормативно-

правовим основам використання ресурсів господарської діяльності, сприяє 

мінімізації ймовірності реалізації внутрішніх і зовнішніх загроз, які 

зменшують фінансову стійкість підприємств, порушують економічну 

безпеку та призводять до погіршення фінансового стану.  
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ОСНОВНІ ПРОБЛЕМИ АНАЛІЗУ ВИТРАТ ПІДПРИЄМСТВА 

НА ВИРОБНИЦТВО ТА ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ 

 

Головне завдання кожного виробничого підприємства – випуск 

продукції високої якості з найменшими витратами, які б дозволяли 

отримувати стабільний прибуток та забезпечити конкурентоспроможність. 

Аналіз є одним з найважливіших елеменетів системи управління 

витратами. Головною метою його є інформаційне забезпечення, детальна 

оцінка досягнутих результатів та обґрунтування управлінських рішень 

щодо їх подальшої раціоналізації. 

Аналіз виробничих витрат повинен бути організований так, щоб 

існувала можливість оперативно впливати на зниження собівартості, 

встановлювати фактори, які впливають на рівень собівартості і виявляти 

додаткові резерви її зниження. Також він полягає в інформаційному 

забезпеченні та всебічній оцінці досягнутих результатів, їх оптимізації та 

обґрунтуванні управлінських рішень щодо подальшої раціоналізації [3]. 

Аналіз витрат підприємства на виробництво можна розглядати на 

трьох етапах: стратегічний, поточний (оперативний) та ретроспективний 

(підсумковий) аналіз. 

Стратегічний аналіз націлений на визначення головної мети 

підприємства, яка передбачає, як правило, отримання максимального 

прибутку через посилення своїх конкурентних переваг. Досягнення 

стратегічних цілей передбачає розробку тактичних заходів, які на окремих 

часових відрізках можуть тимчасово збільшувати рівень грошових витрат 

[4]. 
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Найважливішим напрямом підсумкового (ретроспективного) аналізу 

є вивчення структури та динаміки витрат як на рівні всього підприємства, 

так і на рівні окремих центрів відповідальності. Аналіз динаміки 

здійснюється з метою вивчення загальних тенденцій таких показників, як 

абсолютний розмір витрат від звичайної діяльності, витрат від операційної 

діяльності; собівартість реалізованої продукції (виробничі витрати); 

адміністративні витрати, витрати на збут; інші операційні витрати; 

собівартість окремих видів продукції.  

Важливим критерієм підвищення ефективності виробництва є 

зменшення витрат виробництва у собівартості продукції. Розмір витрат 

виробництва є однією з умов успіху на ринку, оскільки чим менші витрати 

виробництва, тим більший прибуток отримує підприємство з врахуванням 

рівня ринкових цін. Витрати виробництва знаходять своє вираження в 

показниках собівартості продукції, що в грошовому виразі характеризує 

всі матеріальні витрати і витрати на оплату праці, необхідні для 

виробництва і реалізації продукції [1]. 

В умовах ринкової економіки важливого значення в діяльності 

виробничого підприємства набуває аналіз витрат на виробництво 

продукції. Основними проблемами, з якими зіштовхується підприємство, 

при цьому є: 

 зниження рівня витрат на виробництво за умови забезпечення 

високої якості продукції;  

 планування собівартості продукції; 

 резерви зниження собівартості продукції; 

 аналіз собівартості за етапами операційного циклу [2].  

Підвищення технічного рівня виробництва є одним з основних 

шляхів зниження витрат, який включає в себе впровадження нової 

прогресивної технології, підвищення рівня механізації й автоматизації 

виробничих процесів. При вивченні технічного рівня аналізується вплив на 
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собівартість науково-технічних досягнень і передового досвіду. За кожним 

заходом розраховується економічний ефект, що виражається у зниженні 

витрат на виробництво. 

Основною умовою зниження витрат сировини й матеріалів на 

виробництво одиниці продукції є поліпшення конструкцій виробів і 

удосконалення технології виробництва, використання прогресивних видів 

матеріалів, упровадження технічно обґрунтованих норм витрат 

матеріальних цінностей. 

Зниження собівартості може відбутися при створенні 

автоматизованих систем керування, удосконаленні існуючої техніки та 

технології. Зменшуються витрати й у результаті комплексного 

використання сировини, застосування економічних замінників, повного 

використання відходів у виробництві. 

Удосконалення організації виробництва й праці також є важливим 

шляхом зниження витрат. Зниження собівартості може відбутися у 

результаті зміни в організації виробництва, формах і методах праці при 

розвитку спеціалізації виробництва, удосконаленні керування 

виробництвом і зменшення витрат на нього, поліпшення застосовування 

основних фондів, поліпшення матеріально-технічного постачання, 

скорочення транспортних витрат, інших факторів, що підвищують рівень 

організації виробництва. 

Важливим шляхом зниження витрат є розширення спеціалізації та 

кооперування. На спеціалізованих підприємствах з потоковим 

виробництвом собівартість продукції значно нижче, ніж на підприємствах, 

що виробляють цю ж продукцію в невеликій кількості. Це пов'язано з тим, 

що при більш великому об'ємі випуску має місце розподіл постійних 

витрат на більшу кількість продукції.  

За представленими напрямами зниження витрат на виробництв 

повинні бути розроблені заходи, які підвищать ефективність діяльності 
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суб'єкта господарювання. Зниження собівартості продукції означає 

економію упредметненої і живої праці та є найважливішим фактором 

підвищення ефективності виробництва та зростання накопичень. 

Отже, кожне підприємство при ефективному аналізі витрат на 

виготовлення продукції зможе зменшити витрати в собівартості продукції, 

що надалі вплине на збільшення отриманого прибутку. Наступні розробки 

щодо цього питання повинні стосуватися визначення ефективної системи 

функціонального управління (планування, організування, контролювання, 

мотивування, регулювання) собівартістю у забезпеченні розвитку 

підприємств. 
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СЕКЦІЯ 3. ПЕРСПЕКИВИ РОЗВИТКУ АУДИТОРСЬКОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ 

 

Безпала Таміла Анатоліївна, 
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ПЕРЕДУМОВА ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІН ПРОФЕСІЙНОЇ ТА ПРАКТИЧНОЇ 

ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ АУДИТОРІВ 

 

У сучасних економічних умовах особливого значення набуває проблема вдосконалення методів 

господарського управління. Її вирішення нерозривно пов'язане із забезпеченням високого рівня 

достовірності інформації, на підставі якої приймаються управлінські рішення. Одним із важливих джерел 

такої інформації для багатьох економічних суб'єктів є фінансова звітність підприємств, установ, 

організацій. У зв'язку з цим суспільство зацікавлене у створенні та функціонуванні дієвої системи 

фінансового контролю, зокрема, такого її елемента, як аудит. Основною його метою є підвищення довіри 

суспільства до якості інформації, яка міститься у фінансових звітах. Незалежні від керівництва 

підприємства аудитори надають визначеним користувачам фінансової звітності достатні докази того, що 

фінансові звіти у всіх суттєвих аспектах містять достовірну інформацію. Крім того, аудитори надають 

комплекс професійних послуг з підготовки рекомендацій у сфері бухгалтерського обліку, експертизи й 

оцінки стану фінансово-господарської діяльності та інших видів економіко-правового забезпечення 

господарської діяльності суб'єктів господарювання, що розширює можливості адаптації клієнта до 

ринкової ситуації. Відповідно до цього постійно зростають кваліфікаційні вимоги до фахівців, які 

здійснюють аудиторську діяльність. Як наслідок, виникає потреба суттєвого підвищення якості 

підготовки майбутніх спеціалістів в сфері аудиту. Усе це обумовлює актуальність вивчення дисциплін, 

які є передумовою для подальшого освоєння нормативних та вибіркових дисциплін з підготовки фахівців 

в галузі незалежного аудиту. 

Однією з таких навчальних дисциплін є «Введення в спеціальність (Історія розвитку аудиту)», 

яка забезпечує не тільки формування цілісних (системних) знань із майбутньої професії аудитора, а ще й 

визначає шляхи їх отримання, забезпечує первинну підготовку до формування знань з інших 

нормативних професійних дисциплін. В межах цієї дисципліни здійснюється знайомство майбутніх 

фахівців із становлення та розвитком незалежного аудиту в історичному аспекті. 

Метою викладання навчальної дисципліни «Введення в спеціальність (Історія розвитку аудиту)» 

полягає у вивченні просторово – часового процесу становлення та розвитку аудиту, його перетворення з 

публічно – правової форми контролю до незалежного (зовнішнього) аудиту. 

Основними завданнями вивчення дисципліни «Введення в 

спеціальність(Історія розвитку аудиту)» є пробудити інтерес до вивчення, 

в подальшому, дисциплін професійного спрямування: «Аудит» 
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«Організація і методика аудиту», «Аудит оподаткування», формування 

знань студентів щодо кращого розуміння сучасних тенденцій розвитку 

аудиту, з метою уникнення помилок, які вже були колись допущені, 

використання досвіду минулих поколінь для вирішення сучасних і 

майбутніх завдань розвитку аудиторської діяльності в Україні. При цьому 

студенти отримують знання щодо: 

 формування та розвитку загальних концепцій аудиту, 

пов’язаних із змінами суспільних формацій, розвитком виробничих сил та 

зміною характеру виробничих відносин; 

 етапів еволюції прийомів і методів аудиту, формування 

основних категорій та понять; 

 динаміки перетворення практичної аудиторської діяльності в 

систему наукових знань про методи і способи дослідження фактів 

господарського життя, перевірку достовірності їх відображення у 

фінансовій звітності. 

 основних завдань та проблем аудиту на сучасному етапі та 

шляхів їх вирішення. 

На жаль, споріднених дисциплін, які б забезпечували викладання цієї навчальної дисципліни, 

майже немає. Це закономірно, оскільки навчальна дисципліна вивчається вже в перші дні навчання на 

першому курсі. За умови засвоєння досить обмеженої кількості понятійно − термінологічного апарату 

аудиту. 

Таким чином, вивчення дисципліни «Введення в 

спеціальність(Історія розвитку аудиту)» є базовою основою для 

системного оволодіння науковими знаннями в сфері аудиту, сприяє 

засвоєнню вмінь і навичок необхідних для вивчення дисциплін 

професійної та практичної підготовки майбутніх спеціалістів, які 

використовуючи діалектичний та історичний методи дослідження 

засвоюють розуміння сутності аудиту, як науки, його зв’язок з розвитком 

суспільства, виробництва, наукових знань. 
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НЕОБХІДНІСТЬ ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ НА 

ПІДПРИЄМСТВІ 

 

У сучасних економічних умовах відбуваються значні зміни в системі 

управління підприємствами, які зумовлені перетвореннями в економіці 

України. Ефективна робота суб’єктів господарської діяльності в умовах 

ринкових відносин багато в чому залежить від організації системи 

внутрішньогосподарського контролю. Перед керівниками підприємств 
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виникає необхідність прогнозування, оцінки ризиків і створення 

ефективної системи управління, що неможливо здійснити без необхідного 

внутрішнього контролю за діяльністю. 

Внутрішній аудит, як суб’єкт внутрішньогосподарського контролю, 

призначений для забезпечення інформацією про всі сторони діяльності 

підприємства, правильність ведення обліку, достовірність та точність 

облікових даних, правильність та відповідність законодавству нарахування 

податків тощо [1,с.125]. 

Питання організації внутрішнього аудиту на підприємствах 

досліджували як вітчизняні так і зарубіжні вчені, серед яких: Т. Каменська, 

Л. Ліщинська, К. Коцюбинська, В. Немченко, Ф. Бутинець, В. Хомутенко, 

А. Хомутенко, М. Голощапов, В. Бурцєва та інші. Але ряд проблем, що 

пов’язані із запровадженням та функціонування внутрішнього аудиту 

потребують подальшого поглибленого вивчення та вирішення. 

В Україні на відміну від становлення зовнішнього аудиту, що 

відбулося практично в усіх аспектах, становлення внутрішнього аудиту 

практично в процесі розробки і введення в практичну діяльність. 

Тому, метою даного дослідження є визначення місця внутрішнього 

аудиту в системі діяльності сучасних підприємств та виявлення проблем 

його функціонування. 

У сучасних умовах ведення підприємницької діяльності перед 

керівником в першу чергу постає необхідність зменшення ризиків, які 

негативно вплинуть на кінцевий результат і загалом на роботу 

підприємства. Загальна інформація про фінансову звітність дає оцінку 

лише фінансовому стану і не може об’єктивно бути використана для 

прийняття управлінських рішень [2].  

У зв’язку з вище вказаним, та ознайомившись із дослідженнями 

країн з розвиненою економікою, можна зробити висновок, що для 

ефективної діяльності підприємства повинна бути створена служба 



 

 
 

109 

внутрішнього аудиту, яка контролюватиме різні зміни, які відбуватимуться 

на підприємстві та аспекти, які впливають на ці зміни. 

Необхідність створення служби внутрішнього аудиту зумовлена тим, 

що власник або керівник хоче знати реальний стан справ на підприємстві. 

Адміністрація підприємства розробляє політику i процедури роботи фірми, 

але персонал не завжди може зрозуміти їх або не завжди виконує їх 

вказівки з тих чи інших причин.  Потреба у внутрішньому аудиті 

зумовлена також тим, що верхня ланка управління не займається 

безпосередньо контролем повсякденної діяльності структурних підрозділів 

підприємства, в зв’язку з чим вона відчуває потребу в інформації, що 

формується на більш низькому рівні. 

Використання даного виду аудиту дасть можливість збільшити і 

безпосередньо забезпечити рівень достовірності і точності фінансових 

показників та ведення бухгалтерського обліку, здійснювати необхідний 

контроль над всією господарською та виробничою діяльністю [3]. 

На сьогоднішній час в Україні, на жаль, немає певних розробок з 

методики ведення внутрішнього аудиту та щодо створення відділу 

внутрішнього аудиту на підприємстві, а також методики підбору 

кваліфікованих кадрів, так як вимоги до спеціалістів зовнішнього аудиту за 

професіональним спрямуванням відрізняються від вимог, що висовуються 

до спеціалістів внутрішнього аудиту [4]. 

Тому можна виділити ряд проблем, пов’язаних з впровадження 

системи внутрішнього аудиту на вітчизняних підприємствах. Найперше - 

це недостатня розробка методичних та нормативних документів, по-друге, 

недостатня підготовка кваліфікованих кадрів, що в загальному результаті 

призводить до нерозуміння принципів та процедур проведення 

внутрішнього аудиту на підприємстві, що в результаті впливає на сам 

розвиток внутрішнього аудиту та його впровадження. Виходячи з цього, 

постає проблема розробки ефективної стратегії розвитку підприємства. 

http://ua-referat.com/%D0%9A%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA
http://ua-referat.com/%D0%A4%D1%96%D1%80%D0%BC%D0%B8


 

 
 

110 

Отже, наявність методичних необхідних розробок, професійна 

підготовка та підбір кваліфікованих кадрів зі спеціалізації внутрішнього 

аудиту дозволять запровадити внутрішній аудит в роботу підприємства та, 

виходячи з цього, продуктивно використовувати можливості підприємства, 

раціонально розпоряджатись ресурсами та досягнути високих кінцевих 

результатів. 
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ПРОБЛЕМИ АУДИТУ ДЕБІТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ 

 

У нинішніх умовах господарювання найбільш двояким і 

суперечливим питанням вітчизняного обліку можна вважати облік 

дебіторської заборгованості, що пов’язано із загостренням проблем 

https://vk.com/away.php?utf=1&to=http%3A%2F%2Fwww.visnuk.com.ua%2Farticle%2Fone%2FTetiana_KA5690094.html
http://conf-cv.at.ua/forum/19-82-1
http://conf-cv.at.ua/forum/19-82-1
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неплатежів. Для користувачів фінансової звітності інформація про 

дебіторську заборгованість є досить важливою, що обумовлює постійну 

увагу до питань аудиту дебіторської заборгованості. 

Дослідженням проблем аудиту дебіторської заборгованості 

займалися такі вчені як Давидюк Т. В., Волянюк І. А., Венгерук Н. П., 

Москалюк Г. О. та інші. 

Але на сьогодні існує ряд проблем, які є невирішеними, тому метою 

даного дослідження є висвітлення основних проблем, що стосуються 

аудиту дебіторської заборгованості, та надання рекомендацій щодо їх 

вирішення. 

Проблемність питання аудиту дебіторської заборгованості полягає в 

тому, що після переходу бухгалтерського обліку в Україні на використання 

нових стандартів з’явилося багато нових моментів у веденні 

бухгалтерського обліку, яким раніше не приділялося багато уваги, так як 

вони практично не застосовувалися у діяльності підприємств України [1]. 

Для проведення якісного аудиту дебіторської заборгованості 

необхідно правильно його спланувати та вибрати адекватну стратегію 

здійснення перевірки. Важливою є програма аудиторської перевірки та 

виборі доречних аудиторських процедур [2]. 

До основних проблем проведення аудиту дебіторської 

заборгованості слід віднести: 

1. Застосовування у вітчизняних умовах традиційної за кордоном 

методики аудиту дебіторської заборгованості не завжди доцільно через 

відсутність необхідного обсягу вірогідної і доступної інформації щодо 

розрахунків з різними дебіторами. Крім цього, загальна криза неплатежів, 

характерна для сучасної української економіки, змушує сумніватися в 

об’єктивності, своєчасності і корисності отриманих результатів аудиту. 

Використання вітчизняних методик не дає змоги однозначно оцінити стан 
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дебіторської заборгованості та ступінь його впливу на фінансово-

господарський стан підприємств [4]. 

2. Відсутність у плані та програмі аудиторської перевірки етапу з 

аналізу основних показників дебіторської заборгованості. 

3. Відсутність врахування особливостей господарської діяльності 

кожного окремого замовника, виявлення різноманітних факторів, що 

мають вплив на аудиторський висновок [3]. 

4. Відсутність на більшості підприємствах відділів внутрішнього 

аудиту. 

Для вирішення наведених вище проблем пропонуємо наступне: 

1. Включити у план та програму аудиторської перевірки етап з 

аналізу основних показників дебіторської заборгованості для здійснення 

оцінки сфери розрахункових відносин клієнта та надання рекомендацій 

щодо подальшого успішного фінансового розвитку підприємства. 

2. Застосовувати розширений спектр аудиторських процедур, 

зокрема аналітичних, для врахування особливостей господарської 

діяльності кожного окремого замовника при проведенні аудиту та 

складання аудиторських висновків. 

3.  На підприємствах, по можливості, створити відділи внутрішнього 

аудиту, що сприятиме зменшенню загальної суми дебіторської 

заборгованості. 

Таким чином, проведення аудиту дебіторської заборгованості на 

підприємствах різних форм власності відіграє надзвичайно важливу роль, 

оскільки сприяє підвищенню достовірності даних у розрахунках та 

впорядкуванню інформації. Запропоновані практичні рекомендації 

поліпшать діючу методику аудиту дебіторської заборгованісті на 

підприємствах України, підвищать її ефективність, що забезпечить 

своєчасність, повноту та юридичну обґрунтованість розрахунків з 
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дебіторами як запоруку успішного розвитку, стабільності та стійкості 

вітчизняних підприємств у сучасних ринкових умовах. 
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УДОСКОНАЛЕННЯ АУДИТУ СКЛАДОВИХ ВЛАСНОГО 

КАПІТАЛУ ПІДПРИЄМСТВА 

 

Орієнтація України на розвиток ринкових відносин, розширення та 

поглиблення ринкового середовища у всіх сферах діяльності цілком 
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закономірно викликає необхідність реформування такої форми контролю 

як аудит.  

Однією із основних ділянок аудиту є аудит складових власного 

капіталу, оскільки власний капітал є основним початковим та умовно 

безстроковим джерелом фінансування господарської діяльності 

підприємства, а також джерелом погашення збитків підприємства. Власний 

капітал є одним із найвагоміших показників, що використовуються при 

оцінці фінансового стану підприємства, оскільки показує, з одного боку, 

ступінь фінансової самостійності підприємства (його незалежності від 

зовнішніх джерел фінансування), а з іншого, ступінь кредитоспроможності 

підприємства (забезпеченості вимог кредиторів фактично наявним у 

підприємства капіталом засновників) [1, c.24].  

Особливості організації та методики аудиту власного капіталу 

досліджувались багатьма закордонними та вітчизняними науковцями, 

серед них: Кук Р. П., Макаренко А. П., Малініна Ю. М., Одношевна О. О., 

Самченко Ж. В., Ходзицька В. В. та ряд інших. 

Проведення аудиту складових власного капіталу полягає у перевірці 

процесів та господарських операцій, пов’язаних зі створенням 

зареєстрованого (пайового) капіталу, капіталу у дооцінках, додаткового і 

резервного капіталу, обліком нерозподілених прибутків (непокритих 

збитків), формуванням вилученого та неоплаченого капіталу, а також 

відносини, що виникають при цьому між підприємством та його 

власниками і працівниками, щодо прав власності на майно, нарахування і 

виплати дивідендів. 

В результаті проведених аудиторських процедур виявлені помилки і 

факти шахрайства необхідно згрупувати з метою встановлення їх 

суттєвості (з урахуванням об’єднаного ефекту) і підготовки підсумкової 

аудиторської документації. Перелік виявлених помилок і фактів 

шахрайства доцільно згрупувати в одному робочому документі [2, с.157]. 
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В табл. 1 запропоновано спеціально розроблений робочий документ для 

проведення аудиту складових власного капіталу підприємства. 

Таблиця 1 

Робочий документ аудитора перевірки складових власного капіталу 

підприємства  
№ Первинний документ, 

 обліковий регістр 

Зміст 

порушення 

Характер 

порушення  

Порушений 

нормативний 

документ 

Суттєвість 

порушення 

Назва № Дата Сума     

1.         

2.         

 Джерело: розроблено автором 

Основними шляхами удосконалення аудиту складових власного 

капіталу підприємства є: 

- уточнення методики аудиту статутного капіталу підприємства із 

врахуванням особливостей їх формування й функціонування, і 

включенням таких складових: перевірка установчих документів, статуту 

підприємства, ідентифікація економічного суб’єкта, підтвердження 

легітимності статутного капіталу, методів оцінки часток засновників, 

достовірності обліку та відповідності його встановленим методологічним 

засадам; 

- удосконалення методики аудиту додаткового капіталу, яка б 

враховувала організаційно-правову форму підприємства, види додаткового 

капіталу та період створення господарюючого суб’єкта; 

- застосування методичних прийомів економічного аналізу і 

статистичних розрахунків при аудиті нерозподілених прибутків, який 

включає в себе перевірку шляхів формування нерозподіленого прибутку та 

каналів його використання; 

- зазначення в наказі про облікову політику оптимальне 

співвідношення між статутним і резервним капіталом, і порядок розподілу 

майна у зв’язку із виходом учасників [3, с.131]. 
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Крім цього, недостатня увага приділяється методиці проведення 

аудиту зареєстрованого (пайового) капіталу, тому на основі аналізу 

теоретичних і практичних підходів до проведення аудиту подальшої 

розробки потребує дана методика проведення аудиту. 

 Отже, однією з основних ділянок аудиторської перевірки є аудит 

складових власного капіталу, оскільки від правильності ведення обліку 

власного капіталу залежить достовірність і правильність формування і 

використання власності підприємства.  
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СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ВНУТРІШНЬОГО 

АУДИТУ В УКРАЇНІ 

 

Внутрішній аудит на підприємстві дозволяє, з одного боку, надати 

незалежну оцінку діючої системи внутрішнього контролю, а з іншого — 

сформувати й представити керівництву рекомендації, спрямовані на 

підвищення ефективності системи управління суб’єктом господарювання 

та прогнозування потенційних кризових явищ з метою їх усунення на 

ранніх стадіях. 

За останнє десятиліття відбувся новий виток у розвитку 

внутрішнього аудиту, що посприяло його популяризації і зміцненню 

існуючих шкіл та інститутів внутрішнього аудиту в різних країнах.  

Аналіз останніх публікацій з питань становлення внутрішнього 

аудиту та його розвитку виявив значну кількість напрацювань 

вітчизняними науковцями, а саме: Л. В. Гуцаленко, Л. І. Жидєєвою, Т. Я. 

Каменською, М. М. Коцупатрим, В. С. Рудницьким, О. В. Сметанко, М. Т. 

Щирбою та ін.  

Враховуючи цінність результатів досліджень зазначених авторів, 

слід відзначити, що створення цілісного підходу до внутрішнього аудиту 

як самостійного наукового напряму в економічній науці та становлення 

професії – внутрішній аудитор, поки що не завершено. І незважаючи на 

значний прогрес, який спостерігається в розвитку внутрішнього аудиту, є 

ціла низка проблем у сфері теоретичних основ, методологічних положень, 

організації та методики внутрішнього аудиту на вітчизняних 

підприємствах. Окреслені проблеми вимагають ґрунтовного наукового 
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дослідження і якомога швидшого їх розв’язання на рівні держави, 

професійних бухгалтерських та аудиторських організацій. 

Проведений аналіз економічної та наукової літератури у частині 

розкриття питань, пов’язаних з історичними передумовами виникнення та 

розвитку внутрішнього аудиту показали, що становлення внутрішнього 

аудиту безпосередньо пов’язане з розвитком незалежного аудиту, має 

умовно-певну періодизацію і тісний взаємозв’язок з класичними науковими 

економічними теоріями, які отримали розвиток у світовій і вітчизняній 

практиці [1]. 

Початковий етап розвитку внутрішнього аудиту в світі 

характеризувався виокремленням основних завдань, які зводилися лише до 

перевірки фінансової звітності та виконання ревізійної функції. На 

перехідному етапі відбулося зміщення основних завдань внутрішнього 

аудиту в бік оцінювання діючої системи внутрішнього контролю, 

обмеженої рамками фінансового та внутрішнього контролю системи 

управління суб’єктом господарювання. Сучасний етап розвитку 

внутрішнього аудиту, обумовлений зміною діяльності з системно-

орієнтованого (операційного внутрішнього аудиту) на ризик-орієнтований 

внутрішній аудит. 

Варто звернути увагу на те, що на кожному з етапів розвитку 

внутрішнього аудиту під впливом тенденцій відбувалися й відбуваються у 

світовій і національній економіці, зміни підходів і вимог до системи 

управління підприємством, а також здійснюється переорієнтація потреб 

користувачів фінансової та управлінської звітності, що призводить до 

трансформації функцій, цілей і завдань внутрішнього аудиту.  

Внутрішній аудит з точки зору нормативно-правового та 

організаційного забезпечення можна вважати усталеним і цілком 

сформованим тільки у комерційних банках [2]. Це зумовлено тим, що 

банківські установи як економічні суб’єкти одні з перших в Україні 
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вийшли на світовий ринок фінансових послуг і адаптували систему 

управління з урахуванням передових підходів до організації та методики 

проведення внутрішнього контролю, здійснення менеджменту з 

використанням сучасних комп’ютерних інформаційних систем і 

технологій. Це дозволило використовувати ризик-орієнтовані підходи до 

проведення внутрішнього аудиту, спрямованого на підвищення 

ефективності системи корпоративного управління та управління ризиками 

внутрішнього контролю. 

Водночас, чинним законодавством уже врегульовано питання 

здійснення внутрішнього аудиту в діяльності відповідних установ 

бюджетної сфери. А саме, Бюджетним кодексом України (ст. 26) 

визначено основні базові поняття внутрішнього аудиту та внутрішнього 

контролю розпорядників бюджетних коштів [3]. 

Таким чином, в умовах сьогодення, вітчизняне нормативно-правове 

законодавство містить поняття «внутрішній аудит», при цьому в 

державному класифікаторі посад і професій не виділено посади 

«Внутрішній аудитор». Зазначені неузгодження спонукають до перегляду 

низки нормативно-законодавчих актів України з метою врегулювання 

питань, пов’язаних із правовим і методологічним забезпеченням 

внутрішнього аудиту. Зокрема, відсутність Закону України «Про 

внутрішній аудит», спрямованого на регулювання внутрішнього аудиту, 

призводить до певного гальмування в розвитку професії внутрішнього 

аудитора на території України. 

Відсутність концепції та програми розвитку внутрішнього  

аудиту в Україні призвела до того, що протягом останніх двох десятиліть 

приймалися нормативно-правові акти, які мали рекомендаційний характер і 

були спрямовані на уточнення основних функцій і завдань внутрішнього 

аудиту. 
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Проблеми розвитку внутрішнього аудиту на сучасному етапі 

реформування економіки України, які полягають у відсутності 

методичного забезпечення внутрішнього аудиту, зокрема типових форм 

робочих документів; недосконалості чинної нормативно-правової бази з 

питань внутрішнього аудиту; недостатності кількості кваліфікованих 

внутрішніх аудиторів, що мають значний досвід аудиторської діяльності, 

призводять до ототожнення його з фіскальним контролем, що викликає 

недовіру до такої системи та знижує її ефективність. Недооцінюючи 

великий потенціал внутрішнього аудиту, керівники підприємств не 

вважають за необхідне втрачати додаткові кошти на створення та 

фінансування такого підрозділу. 

Проведене дослідження надало можливість дійти до висновку, що 

найбільш дієвим інструментом виявлення резервів підвищення 

ефективності діяльності підприємства та його конкурентоспроможності 

повинен стати внутрішній аудит за умови вирішення його першочергових 

проблем на загальнодержавному рівні.  
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ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ 

АУДИТОРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ 

 

Проблеми розвитку аудиту є досить різні, всі вони пов’язані з 

розвитком аудиторської діяльності в Україні. Проте деякі з них 

потребують першочергової уваги, а саме: 

-недостатня кількість методичних розробок з аудиторського 

контролю; 

-відсутність типових форм документів з аудиту; 

-відсутність методичних рекомендацій з питань комп'ютеризації 

аудиту 

-недостатня кількість кваліфікованих аудиторських кадрів, а звідси – 

і неосвоєний ринок аудиторських послуг. 

Зазначимо, що критерієм якості при проведенні аудиту вважається, 

насамперед, виконання аудиторами вимог національних нормативів 

аудиту. Однак суворе дотримання нормативів пов’язане зі збільшенням 

трудовитрат аудиторів, що пов’язані зі збором додаткової інформації та 

документуванням процесу перевірки, які майже не відшкодовуються 

замовником. 

Водночас на сьогодні є спроби з боку законодавців скасувати або 

значно звузити аудиторську діяльність, обов’язковість аудиту. Також 

існують наміри усунути від аудиту приватних підприємців та малі 

приватні фірми. Такими діями уряд країни начебто намагається 

гармонізувати український аудит щодо його міжнародної теорії та 

практики, але робить це без урахування особливостей вітчизняного ринку 
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аудиторських послуг, який також реформується й перебуває на стадії 

певного розвитку[1]. 

До проблемних питань аудиту можна віднести[2]: 

-брак достатнього досвіду аудиторської діяльності; 

-відсутність нормативної бази аудиту – аудиторських стандартів, що 

забезпечили б єдині критерії якості аудиту (посадові обов’язки, службова 

відповідальність тощо); 

-відсутність методичних рекомендацій щодо проведення аудиту; 

-недостатня кількість кваліфікованих кадрів, а звідси і неосвоєний 

ринок аудиторських послуг; 

-відсутність типових форм документів з аудиту (договорів, висновків 

тощо); 

-комп’ютеризація аудиту тощо. 

Разом з тим впровадження аудиту в сферу підприємницької 

діяльності має в цілому для держави істотні переваги порівняно з іншими 

формами фінансово-господарського контролю, зокрема: 

– значна економія державних коштів на утримання контрольно-

ревізійного апарату; 

–надходження додаткових коштів у бюджет за рахунок сплати 

аудиторськими фірмами (аудиторами-підприємцями) податків; 

–незалежність, конкурентна боротьба, відповідний професіоналізм 

аудиторів, що сприяє підвищенню якості перевірок; 

–можливість вибору аудитора замовником тощо. 

Отже, бачимо, що Україна має порівняно невеликий досвід 

функціонування аудиторської діяльності, існує ціла низка проблемних 

питань, які потребують якнайшвидшого вирішення, проте разом з тим 

наша країна має і потужний потенціал та перспективи розвитку 

незалежного аудиту. 
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Для вирішення вищезазначених проблем варто навести деякі шляхи 

їх подолання та перспективи розвитку аудиту в Україні[3]: 

1) «детінізація» економіки України, відповідно зі зменшенням 

обсягів «тіньового» бізнесу значення аудиту зростатиме; 

2)розробка механізму ціноутворення на аудит та аудиторські послуги 

шляхом вивчення міжнародного досвіду з цього питання; 

3)підвищення престижу аудиторської професії, надання впевненості 

у відповідності ціни якості роботи аудитора; 

4)розробка внутрішньо-фірмових методик аудиту, робочої 

документації; 

5)розробка типових методик аудиторської перевірки у розрізі галузей 

їх функціонування; 

6) скасування штучно вмонтованих елементів закордонної теорії та 

практики, які не тільки не мають обґрунтованого змісту, але й суперечать 

реальним потребам обліковців-практиків; 

7)  удосконалення навчальних планів підготовки обліковців у вищих 

навчальних закладах, адаптувати їх знання до потреб практики реального 

життя. 

 Отже, основними напрямами розвитку аудиторської діяльності в 

Україні можуть стати: 

 1.Розробка механізму практичного застосування МСА в Україні, 

створення до них коментарів у повному обсязі.  

 2.Внесення необхідних змін і доповнень до Закону України «Про 

аудиторську діяльність» з метою приведення його у відповідність до інших 

законодавчих актів України, які прямо чи опосередковано впливають на 

регулювання аудиторської діяльності та розширення переліку підприємств, 

для яких щорічна аудиторська перевірка обов'язкова, а це, у свою чергу, 

збільшить ринок аудиторських послуг, а також введення додаткових 
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положень, які б більш чітко унормували взаємовідносини аудитора та 

клієнта. 

 3.Використовуючи узагальнений практичний досвід роботи 

міжнародних і вітчизняних аудиторських фірм, розробка Типових методик 

аудиторської перевірки фінансової звітності підприємств У розрізі галузей 

їх діяльності (банківська, торговельна, страхова, хімічна, металургійна, 

харчова, легка промисловості). 

 4.Поглиблення співпраці професійних аудиторських організацій 

України з міжнародними та європейськими професійними організаціями 

бухгалтерів і аудиторів. 

 5.Розробка механізму ціноутворення на аудит та аудиторські послуги 

на основі вивчення міжнародного досвіду з цього питання та ін. 
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Мазняк Марина Миколаївна, 
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УДОСКОНАЛЕННЯ СКЛАДАННЯ РОБОЧИХ ДОКУМЕНТІВ З 

АУДИТУ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ ВИРОБНИЧОГО ПІДПРИЄМСТВА 

 

Діяльність будь-якого підприємства передбачає наявність засобів 

виробництва і відповідних матеріальних умов, оскільки вони є одним з 

найважливіших елементів продуктивних сил. У зв’язку з цим аудит 

основних засобів займає чільне місце у процесі перевірки фінансової 

звітності підприємства. 

Вагомий внесок у розвиток теоретичних основ і методичних підходів 

до аудиту основних засобів внесли такі провідні вчені, як Огійчук М.Ф. [1], 

Радіонова Н.Й. [2], Андросова О.Ф. [3], Тимощук Н.С. [4], Чепелюк Г.М. 

[5] та інші вчені. Але в роботах вищевказаних науковців проблема 

розробки робочих документів аудитора з аудиту основних засобів не 

знайшла належного висвітлення. 

Як показує практика, аудиторські компанії використовують 

методики аудиту основних засобів підприємства-клієнта, сформовані на 

основі власного бачення процесу перевірки. В процесі такої перевірки 

аудитори створюють робочі документи в тому вигляді, який є зручним та 

зрозумілим для них. При цьому створення робочого документу може 

відбуватися без врахування досвіду своїх колег, оскільки його не 

викладено в публічних джерелах. Результатом цього є збільшення не лише 

термінів перевірки, а і зниження якості та результативності такого аудиту. 

Кожну перевірку нового замовника аудитори розпочинають з так званого 

«чистого аркушу», шляхом спроб і помилок, що, в свою чергу, може 

вплинути на якість наданих аудиторських послуг [3]. 
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Варто зауважити, що форма робочих аудиторських документів в 

Україні не затверджена законодавчо. Це, з однієї сторони, є явищем 

негативним, оскільки без єдиного шаблона важко буде зрозуміти зміст 

документа іншим користувачам, які безпосередньо не пов’язані з його 

складанням, але беруть участь у аудиторській перевірці. А з іншої сторони 

- відсутність єдиного шаблону дозволяє аудиторам формувати робочий 

документ, виходячи виключно зі специфіки свого клієнта, при цьому 

враховуючи максимально всі особливості обліку основних засобів [5]. 

На нашу думку, робочий документ з аудиту основних засобів 

доцільно формувати в електронній формі у програмі MS Excel. Він 

повинен мати наступну структуру: 

перша частина - це перевірка власних основних засобів, в ході якої 

вивчається: балансова вартість основних засобів; сума нарахованої 

амортизації; доцільність включення витрат на поліпшення основних 

засобів до балансової вартості на дату балансу; фактична наявність 

основних засобів на дату балансу з посиланням на відповідний акт про 

проведення інвентаризації; 

друга частина – це перевірка орендованих основних засобів, в ході 

якої вивчається: їх вартість; нарахування амортизації; збільшення 

балансової вартості за рахунок витрат, понесених на їх модернізацію; 

фактична наявність орендованих основних засобів. 

Описана вище структура робочого документа при аудиті основних 

засобів може бути застосована по відношенню до будь-якого виробничого 

підприємства. При цьому має бути передбачена можливість внесення 

коректив, виходячи зі специфіки клієнта.  

На підставі викладеного можемо зробити висновок, що чим форма 

робочого документу з аудиту основних засобів буде повнішою та 

відповідатиме особливостям обліку основних засобів у відповідного 

клієнта, тим якість наданого аудиторського висновку щодо основних 
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засобів буде вищою. В той же час, потрібно не забувати про повноту та 

якість наданої аудитору інформації щодо основних засобів. З метою 

належного документування процесу аудиту основних засобів пропонуємо 

встановити вимоги до написання робочих документів та відобразити їх у 

внутрішньофірмових стандартах. Розробка і застосування на практиці 

аудиторськими фірмами внутрішньофірмових стандартів аудиту, які 

будуть регулювати не тільки порядок проведення аудиторської перевірки, 

але й форму робочих документів, дозволить підвищити ефективність їх 

роботи у відповідності до Міжнародних стандартів аудиту і покращити 

внутрішньофірмовий контроль якості аудиту. 
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АУДИТ РОЗРАХУНКІВ З ОПЛАТИ ПРАЦІ ЯК ПЕРЕДУМОВА 

БОРОТЬБИ ІЗ "ТІНІЗАЦІЄЮ” ЗАРОБІТНИХ ПЛАТ 

 

В умовах ринкової економіки все більшого значення набуває 

підвищення суспільного добробуту населення, тому розбудова ринкової 

економіки країни та усі пов'язані з цим трансформаційні процеси мають 

здійснюватися в інтересах людини для підвищення якості її життя. Так, 

одним з основних факторів соціально-економічного життя країни, 

колективу, людини є оплата праці. Високий рівень заробітної плати може 

спричинити добродійний вплив на економіку країни, забезпечуючи 

високий попит на товари та послуги. Виходячи з цього цілком 

закономірною є потреба у аудиторській перевірці своєчасності, 

об'єктивності і достовірності розрахунків з оплати праці на підприємствах.  

Аудит розрахунків з оплати праці є однією з найважливіших і 

складних ділянок аудиторської роботи, оскільки облік праці і заробітної 

плати є надзвичайно трудомістким, пов’язаний з обробленням великої 

кількості первинної інформації, має багато однотипних операцій, перевірка 

яких потребує багато часу.  

Питанням аудиту з оплати праці займалися чимало відомих вчених-

економістів, таких як Пушкар М.С., Задорожний З.В., Крупка Я.Д., Редько 

О.Ю., Сопко В.В., Фаріон І.Д., Рудницький В.С., Никифорак Я.Д., 

Никифорак В.А. та інші.  

http://www.economy.nayka.com.ua/
http://nauka.kushnir.mk.ua/?p=74466
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Розрахунки з оплати праці включають як операції, пов’язані з 

нарахуванням і виплатою заробітної плати, так і операції, що 

відображають утримання з неї. Так, окремою частиною аудиту розрахунків 

з оплати праці є перевірка утримань із заробітної плати. Саме ця частина 

аудиторського процесу відноситься до зон з підвищеним контрольним 

ризиком, а її перевірці приділяється суттєва увага [1].  

Останнім часом в економічному просторі України дедалі більшого 

значення набуває проблема ухилення від сплати податків до бюджету, 

зокрема єдиного соціального внеску, що призводить до недоотримання 

податкових надходжень фондами соціального страхування, до зниження 

соціального захисту працівників. Це відбувається через сплату заробітної 

плати “у конвертах”. В цьому випадку роботодавець, показуючи 

заборгованість із заробітної плати, свідомо обманює державу, своїх 

працівників, порушує чинне законодавство з оплати праці та досить вагомо 

не доплачує внески до пенсійного фонду України. Працівники, які 

погодились отримувати заробітну плату “у конвертах” , як правило, не 

усвідомлюють впливу цього явища на їх майбутнє. Адже відсутність 

внесків до фондів соціального страхування призводить до втрати 

працівниками можливості користуватися державними гарантіями 

відповідно до чинного законодавства. Приховування реального доходу 

також впливає на недостовірність наданої інформації при зверненні за 

соціальними пільгами, призводить до втрати страхового стажу при 

розрахунку розміру пенсії, тощо [2]. 

 “Тінізація” заробітних плат провокує розвиток соціально-

економічних проблем: держава втрачає у наповненні фондів соціального 

страхування, недоотримує податки на доходи фізичних осіб, зазнає ризиків 

розбалансування економіки країни внаслідок “тінізації”. Так, за словами 

міністра соціальної політики України Павла Розенка: “на сьогоднішній 

день “тінізація” заробітних плат є основною причиною дефіциту 

http://nauka.kushnir.mk.ua/?p=39089
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Пенсійного фонду” [3]. Отож, проблема заробітних плат “в конвертах” 

потребує негайного вирішення .  

Виявити явище заробітної плати “в конвертах” на підприємстві 

можливо під час проведення аудиторської перевірки розрахунків з оплати 

праці. Проте, під час проведення аудиторської перевірки аудитор 

піддається високому ступеню ризику невиявлення, який може виникнути в 

результаті неправильного вибору комплексу процедур або невідповідності 

підбору методичних прийомів. Причиною цього ризику може бути також 

недостатній термін перевірки, під час якого аудитор не в змозі застосувати 

усі процедури та методи для отримання аудиторських доказів. 

Відтак, заради виявлення фактів “тінізації” на підприємстві в умовах 

обмежень, аудитор має звернути увагу на можливу наявність певних 

особливостей, зокрема : 

- рівень зарплат в організації нижче середньогалузевих по регіону; 

- розмір перерахованого до бюджету податку на доходи фізичних 

осіб знизився більш ніж на 10% порівняно з попереднім податковим 

періодом; 

- в організації працюють співробітники, які отримували великий 

дохід на попередньому місці  роботи; 

- витрати працівників перевищують їх задекларовані доходи; 

- заробітна плата вищестоящих співробітників нижче або порівнянна 

з доходом нижчого персоналу. 

Присутність хоча б деяких з вищезазначених фактів дасть змогу 

аудитору одразу застосувати більш раціональні процедури і методи 

контролю, заради мінімізації аудиторського ризику та в кінцевому етапі – 

виявлення та підтвердження фактів “тінізації” на підприємстві. 

Відтак, аудит розрахунків з оплати праці є передумовою виявлення 

“тінізації” заробітної плати на підприємстві, а також, в умовах взаємодії та 
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співробітництва Аудиторської палати України та Державної фіскальної 

служби України, є одним із визначальних чинників її вирішення.  
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ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ АУДИТУ В УКРАЇНІ ТА ШЛЯХИ ЇХ 

ВИРІШЕННЯ 

 

Аудит – це відносно новий вид фінансового контролю, який став 

невід’ємним атрибутом ринкової економіки. Визначення тенденцій 

розвитку аудиту в Україні сьогодні є актуальним питанням. Це пов’язано з 

тим, що соціально-економічна ситуація в країні не стоїть на місці, а 

постійно змінюється, тим самим викликаючи зміни в аудиторській 

діяльності.  

Проблемним аспектам та перспективам розвитку аудиторської 

діяльності в Україні присвячені праці М.Т. Білухи, О.С. Бородкіна, 

http://refio.ru/doc_86d3ff1cd2337c4ae2c2b2a8ac4de8ae.html
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Ф.Ф. Бутинця, З.В. Гуцайлюка, С.Я. Зубілевича, М.В. Кужельного, 

В.С.Рудницького, В.Я. Савченка, Г.М. Мусіхіної, Н.І. Дороша та інших.  

Метою даного дослідження є обґрунтування стану ринку 

аудиторських послуг в Україні та перспектив його розвитку. Для 

досягнення мети були поставлені такі завдання: проаналізувати існуючі 

умови розвитку аудиту в Україні; виявити негативні фактори, які 

перешкоджають розвитку аудиту в Україні; розробити шляхи вирішення 

існуючих проблем аудиту в Україні та окреслити можливі перспективи 

розвитку останнього. 

Відповідно до Закону України «Про аудиторську діяльність», аудит – 

перевірка даних бухгалтерського обліку і показників фінансової звітності 

суб’єкта господарювання з метою висловлення незалежної думки аудитора 

про її достовірність в усіх суттєвих аспектах та відповідність вимогам 

законів України, положень (стандартів) бухгалтерського обліку або інших 

правил згідно із вимогами користувачів [1]. 

 Сучасні умови інтеграції в європейське співтовариство диктують 

Україні вимоги до активного розвитку аудиторської діяльності. Це 

обумовлено тим, що, за суттю, аудит в Україні не має достатньо 

ефективного і розвиненого образу. Аудиторська діяльність на даному етапі 

відчуває деякі труднощі. 

Із вищесказаного можна зробити висновок, що в аудиторській 

діяльності в нашій державі разом з певними надбаннями, існує і коло 

проблем, пов’язаних із використанням і подальшим розвитком аудиту 

(Рис.1).  
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Рис.1. Проблеми аудиторської дяльності в Україні [2; 3] 

Для вирішення зазначених проблем, спираюись на дослідження 

вітчизняних вчених [4,5] вважаємо за необхідне окреслити основні 

напрямки їх подолання та перспективи розвитку аудиту в Україні: 

 внесення доповнень до Закону України «Про аудиторську 

діяльність» з метою приведення його у відповідність до інших законодавчих 

актів України, які прямо чи опосередковано впливають на регулювання 

аудиторської діяльності та розширення переліку підприємств, для яких 

щорічна аудиторська перевірка обов’язкова; 

  «детінізація» економіки України, відповідно, зі зменшенням обсягів 

«тіньового» бізнесу значення аудиту зростатиме; 

 розробка механізму ціноутворення на аудит та аудиторські послуги 

шляхом міжнародного досвіду; 

Проблеми аудиторської діяльності в Україні 

недосконалість методичних та теоретичних розробок з аудиторського контролю 

недостатня кількість кваліфікованих аудиторських кадрів 

недотримання аудиторами якості аудиторських послуг 

відсутність методичних рекомендацій з питань комп’ютеризації аудиту 

відсутність чіткого механізму формування ціни аудиторських послуг 

відсутність штрафів та покарань за недостовірність звіту аудитора 

відсутність реального ринку фінансових послуг і ринку цінних паперів 

недосконалість Закону України «Про аудиторську діяльність» 

відсутність типових форм документів з аудиту 

значний негативний вплив «тіньового» бізнесу 
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 розробка внутрішньо-фірмових методик аудиту, робочої 

документації; 

 розробка типових методик аудиторської перевірки в розрізі галузей 

їх функціонування; 

 удосконалення навчальних планів підготовки обліковців у вищих 

навчальних закладах, адаптування їх знань до потреб практики реального 

життя. 

Таким чином, приведення в дію всіх перелічених перспектив надасть 

змогу створити оптимальне середовище для ефективного розвитку аудиту 

в Україні, зокрема підвищити конкурентоспроможність вітчизняних фірм; 

налагодити процес звітності окремих підприємств, прозорість і доступність 

інформаційного забезпечення; підвищити ефективність у сфері 

бухгалтерського обліку, розробити типові методики аудиторської 

перевірки в розрізі галузей їх функціонування. 
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ОРГАНІЗАЦІЙНІ АСПЕКТИ ВЗАЄМОДІЇ АПУ І 

ДФС УКРАЇНИ 

 

На даному етапі майже неможливо знайти доцільність введення 

певних реформ, прийняття нормативно-законодачих актів, укладення угод 

тощо. Крім того, прийняття законодавства часто змінюється і є 

незрозумілим для пересічних громадян. Надзвичайно цікавою та 

проблематичною водночас виявилася і Генеральна угода між 

Аудиторською палатою України та Державною податковою службою 

України про співробітництво та взаємодію у процесі проведення 

аудиторськими фірмами аудиту податкової звітності платників податків, 

яка так і не була введена в дію, що є актуальним питанням.  

Тому метою дослідження є обґрунтування доцільності передумов 

взаємодії між АПУ та ДФС та визначення причин неукладення 

Генеральної угоди. 

Різні вітчизняні науковці розглядають проблематику співробітництва 

АПУ та ДФС у своїх працях, серед яких О. В. Артюх [1], Л. В. Ревуцька 

[2], І. М. Васькович, М. М. Баран [3], К. П. Проскура [4], І. Є. Риженко [5], 

А. І. Крисоватий, Ю. Б. Іванов, Й. М. Петрович, та інші. 

Як тільки з’явився проект угоди у публічному доступі, одразу 

аудитори, як тільки могли, висловлювали своє невдоволення щодо її 

можливого укладення. У проекті було чітко прописано, що вона визначає 
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організаційні аспекти діяльності АПУ та ДПСУ з метою здійснення 

українськими аудиторськими фірмами аудиту податкової звітності 

платників податків з подальшим визнанням податковою службою цього 

аудиту, як підставу для зменшення податкового контролю за фінансовою 

діяльністю вказаних платників податків. Одне із важливих питань угоди 

стосувалося роботи аудиторів, які ведуть свою незалежну підприємницьку 

діяльність, а тому не мали права перевіряти фірми, які визначені за 

«особливими» критеріями АПУ [7].  

Ініціатори підкреслювали, що головна мета співробітництва та 

взаємодії, яка закладена в Угоді, полягає у забезпеченні виконання 

платниками податків вимог законодавства, контроль за дотриманням якого 

покладено на органи ДПС, за умови одночасного зменшення втручання 

податкової служби у діяльність бізнесу, а також у розробці пропозицій 

щодо удосконалення діючого податкового законодавства [7]. Таким чином, 

податкова не повинна була втручатись у діяльність підприємства, а 

платники повинні чесно, добросовісно сплачувати податки. Проте на 

практиці цього так і не сталось. 

Податкова служба повинна була визнавати висновки аудиторських 

компаній, які відповідатимуть визначеним критеріям та стандартам 

проведення податкового аудиту з аудиту податкової звітності [6] . З цього 

виникло питання про доцільність створення законодавчих актів 

внутрішнього державного контролю, у яких чітко визначено, що 

підприємства, організації, установи повинні доручити ведення податкового 

аудиту спеціальній окремій особі, яка повинна знаходитись на 

підприємстві і її посада має бути закріплена офіційно.  

На сьогоднішній день угода між АПУ та ДПС так і не набрала 

чинності. Основними причинами цього є те, що для її впровадження АПУ 

створила реєстр аудиторських «вибраних» (за словами аудиторів) фірм, у 

який практично попасти було неможливо, крім того, щоб проводити 
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аудиторську діяльність необхідною умовою було дотримання певних 

правил: звіти повинні були подавитись за відповідною формою, яка 

створювалась у внутрішній програмі АПУ за окрему плату [7]. Відповідно, 

аудитори підняли ціни на свої послуги, тому клієнтам було надзвичайно 

важко пояснити чому у кризу ціни на послуги знижуються, а у аудиторів, 

навпаки, ростуть. Тим більше, постійно потрібно доводити свою 

компетентність для включення аудиторів у нові «придумані» реєстри, що і 

призвело до втрати довіри до АПУ. 

Ще однією причиною, чому дана угода не була реалізована, на наш 

погляд, є запровадження подання фінансової звітності у електронному 

вигляді, адже це пріоритетний напрям у розвитку партнерських стосунків 

між органами ДФС та платниками податків. 

Введення в дію автоматизованої системи подання звітності до 

контролюючих органів нарешті полегшило роботу як бухгалтерів 

підприємств та підприємців так і інспекторів ДФС. Звітність до 

податкового органу може бути передана платниками податків 

безпосередньо з робочого місця бухгалтера без черг і труднощів. Крім 

того, податкова звітність автоматично перевіряється на наявність помилок, 

що дає змогу платнику податків своєчасно (до подання звітних документів) 

їх виявити і виправити, тому само собою відпадає питання про роботу на 

підприємстві аудитора. Система закритих та відкритих електронних 

ключів робить електронну звітність повністю захищеною від стороннього 

втручання. 

Отже, можна припустити, що саме вдосконалення роботи ДФС через 

електронну систему взаємозв’язків з платниками податків, стало 

передумовою, не введення в дію Генеральної угоди між АПУ та ДПС . 

Тепер залишається тільки чекати нових ідей співробітництва ДФС та АПУ 

та впровадження їх у життя. 
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Тарасюк Наталія Володимирівна, 

Університет ДФС України 

 

ПРОБЛЕМАТИКА АУДИТУ РОЗРАХУНКІВ З ОПЛАТИ 

ПРАЦІ 

 

У сучасних умовах господарювання центральна роль у структурі 

доходів працівника належить заробітній платі. Достатня забезпеченість 

підприємств потрібними грошовими ресурсами, їхнє раціональне 

використання, високий рівень продуктивності праці мають велике 

значення для підвищення ефективності функціонування будь-якого 

підприємства. Виходячи з цього, постає потреба у своєчасній, об’єктивній і 

достовірній інформації про операції з оплати праці як для держави, 

роботодавця, так і для працівника. Саме тому дана тема є актуальною та 

потребує детального дослідження. 

Питанням аудиту розрахунків з оплати праці та проблемам його 

розвитку присвятили свої дослідження ряд вчених та практиків, серед 

яких: О. В. Артюх, М. О. Никонович, Н. С. Барабаш, О. Д. Шевчук, В. Ю 

Драчук, К. Л. Багрій, О. Б. Жогова та інші. 

Метою даного дослідження є виявлення типових проблем, які 

виникають при проведенні аудиту розрахунків з оплати праці та 

визначення оптимальних шляхів їх вирішення. 

Аудит розрахунків з оплати праці відіграє важливу роль у системі як 

внутрішнього, так і зовнішнього аудиту. Адже, облік оплати праці є 

трудомістким, потребує уваги і зосередженості, оскільки пов’язаний з 

обробленням великої кількості первинної інформації. 

Перевірки розрахунків з оплати праці можуть не давати бажаного 

результату, сама їх методика проведення, в більшості випадків, не 

відповідає вимогам сьогодення [1]. 
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Головними причинами такого стану є:  

нестабільність законодавчої бази; 

неповне висвітлення методики проведення аудиту розрахунків з 

оплати праці;  

виконавець перевірки не завжди знає і застосовує нові та діючі 

ефективні методи під час роботи;  

недосконала методика документального оформлення перевірок; 

нераціонально та неефективно побудований процес перевірки; 

недостатній рівень розуміння аудитором господарської діяльності 

підприємства. 

Саме тому, найоптимальнішими рішеннями для покращення процесу 

проведення аудиту розрахунків з оплати праці є: розроблення внутрішніх 

стандартів аудиторської фірми; удосконалення методики документального 

оформлення перевірок; підвищення ефективності контролю над роботою 

аудиторів з боку керівників аудиторських фірм; запровадження 

страхування відповідальності аудитора; забезпечення системи якості 

аудиторських послуг. 

Якість проведення аудиту значно посилюється за умови проведення 

попередньої діагностики, проте чітка послідовність перевірки зараз 

відсутня, отже, необхідно розробити комплексну систему методик, за 

допомогою яких можна було б проаналізувати типові відхилення. У першу 

чергу аудитор повинен визначити правильність оформлення первинних 

документів з виплат заробітної плати, тобто, початковою стадією є 

перевірка умов дотримання всіх вимог чинного законодавства. 

Аудитору необхідно визначити відповідні аудиторські процедури, 

щоб провести ефективний аудит операцій з оплати праці. Програма 

перевірки повинна бути складена залежно від обставин, що виникають у 

процесі проведення конкретного аудиту. Деякі процедури можуть бути 
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виключені і, навпаки, може виникнути необхідність у проведенні 

додаткових процедур [2]. 

Головною метою проведення аудиту оплати праці є незалежний та 

об’єктивний висновок аудитора, що покликаний відобразити реальність 

розрахунків з оплати праці суб’єкта господарської діяльності взагалі. В 

цьому аспекті дослідження можна виділити такі проблеми, як: 

непрофесійність і необ’єктивність аудитора та неточні або неправильно 

подані твердження управлінського персоналу на перевірку. Тому основним 

шляхом вирішення цих проблем для аудитора є розробка плану та стратегії 

виконання завдань, що зменшить вірогідність ризику відносно неточності 

висновку [3]. Не менш важливим при проведенні аудиту розрахунків з 

оплати праці є вивчення і використання світового досвіду з урахуванням 

діючої практики в Україні. 

Таким чином, аудит розрахунків з оплати праці займає значну 

частину аудиторської перевірки. Ця ділянка обліку є досить специфічною 

та вимагає від аудиторів особливої уваги і зосередженості. Тому 

запропоновані підходи до вирішення проблем аудиту операцій з оплати 

праці забезпечать формування професійної думки аудитора про 

достовірність фінансової звітності в частині відображення стану цих 

операцій, що сприятиме вдосконаленню регулювання праці та її оплати за 

вимогами чинного законодавства. 
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ПРОБЛЕМИ АУДИТУ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ, 

СКЛАДЕНОЇ ЗА МІЖНАРОДНИМИ СТАНДАРТАМИ 

 

Україна в своїй фінансовій політиці намагається орієнтуватися на 

міжнародні стандарти та поступово впроваджує їх, наближуючи 

національну систему обліку до світової. У Законі України «Про 

бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» визначено, що 

публічні акціонерні товариства, банки, страховики, а також підприємства, 

які проводять господарську діяльність за видами, перелік яких 

визначається Кабінетом Міністрів України, складають фінансову звітність 

та консолідовану фінансову звітність за міжнародними стандартами [1]. 

Тому застосування Міжнародних стандартів фінансової звітності є досить 

важливим для господарюючих суб'єктів в Україні. Отже, і проведення 

аудиторських перевірок такої звітності є актуальним питанням на 

сьогоднішній день. 

Тема аудиту фінансової звітності висвітлюється в роботах 

вітчизняних вчених та практиків, серед яких: Г. В. Власюк, О. В. 

Харламова, О. О Ільченко, Р. Л. Хом‘як, І. Л. Цюцяк, О. Поліщук та ін. 

http://www.rusnauka.com/
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Метою даного дослідження є визначення та аналіз основних проблем 

аудиту фінансової звітності, складеної за вимогами міжнародних 

стандартів. 

До повного переходу на МСФЗ українські підприємства для 

складання фінансової звітності повинні використовувати метод 

трансформації фінансової звітності, складеної за П(С)БО, або метод 

паралельного ведення обліку за міжнародними стандартами.  

Перший варіант передбачає складання звітності за МСФЗ через 

коригування звітності, складеної за національними П(С)БО. Метод 

паралельного ведення обліку представляє послідовне відображення кожної 

господарської операції в обліку окремо за українськими правилами 

бухгалтерського обліку та Міжнародними стандартами фінансової 

звітності [2]. 

Оскільки процес впровадження МСФЗ в Україні ще не завершився, 

аудиторам часто доводиться проводити аудит фінансової звітності, яка 

складена за міжнародними стандартами вперше. Досить важливим при 

цьому є визначення аудитором дотримання вимог МСФЗ 1 «Перше 

застосування Міжнародних стандартів фінансової звітності». Якщо 

підприємство зазначило, що звітність відповідає МСФЗ, але насправді не 

дотримується хоч одного стандарту, аудитор повинен відзначити це у 

своєму висновку. 

Підприємствам, що здійснюють перехід на МСФЗ, необхідні послуги 

з підготовки фінансової звітності (консалтинг) і її аудиторської перевірки, 

які зазвичай проводять аудиторські фірми [3]. Аудитор при проведенні 

аудиту фінансової звітності перевіряє її на достовірність та відповідність 

МСФЗ, що зазначає в аудиторському висновку. Разом з тим, для 

дотримання принципу незалежності, аудиторська фірма, яка допомагала 

підприємству або складала фінансову звітність, не має права проводити на 

ньому аудит. 
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Головною особливістю фінансової звітності за рік, що передує 

першій фінансовій звітності за МСФЗ, є відсутність порівняльної 

інформації у динамічних формах звітності (тобто у всіх формах звітності, 

крім Звіту про фінансовий стан) [4]. 

Аудитору першої фінансової звітності, складеної за МСФЗ слід 

звернути увагу на правильність визначення дати переходу підприємства на 

МСФЗ та першого звітного періоду за ними, нaявність заяви керівника 

підприємства про беззаперечну відповідність усім вимогам МСФЗ, а також 

правильність складання балансу і оцінки елементів звітності на дату 

переходу. 

Варто зауважити, що однією з причин розбіжності балансу за 

національними і міжнародними стандартами є різниця в оцінках статей 

балансу, наприклад, оцінка необоротних активів. Тому аудитору необхідно 

бути присутнім при інвентаризації, для підтвердження достовірності 

наявності активів. 

Загалом аудит фінансової звітності, складеної за МСФЗ, включає: 

 перевірку представленої звітності на предмет її відповідності 

Міжнародним стандартам фінансової звітності; 

 збір доказів, що підтверджують відповідність фінансової звітності 

всім критеріям її підготовки, достовірності та повноти розкриття 

інформації, що міститься в ній; 

 оцінку принципів ведення бухгалтерського обліку на підприємстві, 

визначених його керівництвом; 

 оцінку наданої фінансової звітності в цілому, складання висновку 

щодо предмета перевірки, у тому числі відображення фактів, для 

виявлення яких вона проводилася [2]. 

Слід сказати, що МСФЗ не вимагають від підприємств конкретної 

форми фінансової звітності. Тому згідно із Законом України [1] останні 
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можуть подавати фінансову звітність у формі, затвердженій центральним 

органом виконавчої влади.  

З проведеного дослідження слід зробити висновки, що існують певні 

особливості впровадження МСФЗ, а отже, і аудиту такої звітності. 

Особливу увагу аудитору слід приділити першій звітності, складеній за 

міжнародними стандартами, а також оцінці статей балансу. Всі 

невідповідності аудитор повинен зазначити в аудиторському висновку, 

адже саме у визначенні достовірності фінансової звітності та відповідності 

її МСФЗ і полягає роль аудитора. Його висновок говорить про те, 

наскільки така звітність є прозорою, зрозумілою та відображає реальний 

майновий стан підприємства. 
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ПРОБЛЕМИ УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ ДЕРЖАВНОГО 

ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ В УКРАЇНІ 

 

Сучасний стан реорганізації системи контролю державних фінансів в 

Україні багато в чому обумовлений особливостями контрольної системи, 

що дісталася у спадок від колишнього СРСР. Особливості тогочасного 

політичного устрою і соціально-економічної системи визначали 

організацію державного контролю, форми його здійснення та кінцеву мету. 

Демократизація суспільства, зміни в економіці, які відбулися за часів 

незалежності України, потребують нових підходів до організації 

державного контролю, орієнтованого на якість, прозорість, відкритість і 

підзвітність органів управління державою суспільству. Тому, сучасна 

система державного контролю має виходити із інтересів громадськості, 

ставити владні органи і окремих чиновників під контроль суспільства, 

забезпечувати незалежну, об’єктивну і публічну оцінку результатів 

соціально-економічного розвитку в країні. 

Значні кроки в розбудові системи державного фінансового контролю 

європейського зразка вже зроблені. Зокрема, за період 2001 – 2015 років 

Україна досить суттєво просунулася у сфері законодавчого та 

методологічного регулювання вітчизняної системи державного 

фінансового контролю. Тому, можна говорити про формування цілісної 

нормативно-правової бази, яка на державному рівні регулює 

функціонування фінансового контролю у органах державного та 

комунального сектора. При цьому, основною формою реалізації 

державний фінансовий контроль, є аудит, який, на відміну від традиційних 

форм: ревізія, перевірка, інспектування, представляє собою організаційно 
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та функціонально незалежну форму контролю. Метою державного аудиту 

є оцінка стану об’єкта контролю, виявлення ризикових сфер його 

діяльності, з’ясування впливу ризиків на досягнення статутних цілей та 

надання необхідних рекомендацій щодо підвищення ефективності його 

управління, усунення та запобігання наявних недоліків, помилок та 

порушень, а також вдосконалення його діяльності в цілому. 

Проте, науковці, які працюють в сфері державного фінансового 

контролю вказують на існування низки суттєвих проблем, що 

унеможливлює гармонійний розвиток системи державного фінансового 

контролю та його складових елементів: внутрішнього контролю та 

внутрішнього аудиту. Зокрема, вони наголошують на існуванні проблем 

щодо формування кадрового потенціалу державних та внутрішніх 

аудиторів. Крім того, результати контрольних заходів Державної 

фінансової інспекції України свідчать про недостатнє розумінням сутності 

внутрішнього аудиту та його асоціацію з інспекційною діяльністю. Відтак, 

існує недостатній рівень кваліфікаційних вимог з боку керівництва 

бюджетних установ до кадрів внутрішнього аудиту, і як наслідок − низький 

професійний рівень фахівців, непрофесіоналізм у плануванні, організації, 

проведенні, документуванні результатів аудиторських досліджень. 

Розв'язання такого роду проблеми лежить у площині кількох 

складових, основною з яких є підготовка високопрофесійних фахівців з 

державного аудиту. Мінімізація кадрової проблеми нерозривно пов’язана з 

формуванням цілісної системи підготовки, перепідготовки та підвищення 

кваліфікації спеціалістів в сфері державного фінансового контролю, чільне 

місце в якій займає формування майбутніх фахівців у вищих навчальних 

закладах. Якісний рівень їх підготовки повинен забезпечується 

навчальними програмами, спрямованими на викладання професійно 

орієнтованих дисципліни, які передбачають опанування студентами 

теоретичних знань та практичних навичок в сфері державного аудиту. 
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Отже, система державного фінансового контролю проходить стадію 

реформування, що вимагає якісного кадрового забезпечення для 

повноцінного існування такого інституту фінансового контролю, як 

державний аудит, який має вирішальне значення для економічного 

розвитку України та суспільного добробуту.  
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АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ АУДИТУ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ В УКРАЇНІ 

 

Іноземне інвестування є одним з головних чинників інтеграції 

економіки України у світове господарство й одночасно однією з важливих 

складових динамічного розвитку національної економіки.  

Одним із чинників раціональної організації обліку і управління 

інвестиційною діяльністю є систематичний і ефективний аудиторський 
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контроль за капітальними та фінансовими інвестиціями і операціями з 

ними, адже контроль, як функція управління є засобом зворотного зв'язку 

між об’єктом і системою управління, що інформує про дійсний стан 

керованого об'єкта, фактичне виконання управлінського рішення.  

Загальні проблеми теорії та практики зовнішнього й внутрішнього 

аудиту певною мірою досліджувались в працях вітчизняних учених 

М.Т.Білухи, В.П.Завгороднього, В.С.Рудницького, В.Я.Савченка [2]. 

При здійсненні інвестиційної діяльності дуже важливим є контроль. 

Але проведення незалежної перевірки, такої як аудит, є обов'язковим лише 

для підприємств з іноземними інвестиціями, інвестиційних фондів, 

довірчих товариств та інших фінансових посередників [1]. Таким чином, 

внутрішні інвестори не отримують захисту своїх інтересів зі сторони 

закону і можуть розраховувати лише на власні сили. 

Актуальність теми дослідження визначається важливістю 

удосконалення інвестиційної діяльності та необхідністю трансформації 

аудиту інвестицій відповідно до сучасних економічних відносин ринкового 

спрямування. 

Основною особливістю аудиту підприємств з іноземними 

інвестиціями є наявність серед власників підприємства іноземних фізичних 

чи юридичних осіб. Вона зазвичай обумовлює паралельне складання 

звітності за результатами діяльності згідно з національними вимогами та 

згідно з нормами країни, резидентом якої є іноземний співвласник, 

оскільки він здебільшого не обізнаний з національним порядком 

відображення результатів діяльності підприємства. Часто паралельна 

звітність складається згідно з вимогами Міжнародних стандартів 

бухгалтерського обліку з можливими корективами. 

Інвестиційні процеси завжди стикалися з небезпекою втрати 

капіталу. Для цього є багато природних причин. Але останнім часом дуже 

поширилися зловживання, використання коштів не за цільовим 
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призначенням. При інвестуванні в інші підприємства, у нові види 

діяльності, при видачі усіляких позичок і кредитів, а також при підписанні 

умов інвестування, неминучим є певний ризик. З метою їх зниження 

можна рекомендувати попереднє проведення незалежної експертизи 

діяльності фірми професійними аудиторами [3]. 

Важливе значення для розвитку економіки України має залучення 

іноземного капіталу. Обсяги залучення капіталу у формі прямих іноземних 

інвестицій демонструють, що Україна не може успішно конкурувати на 

міжнародних ринках капіталу. 

Обсяг прямих інвестицій з України в економіку країн світу на 1 січня 

2014 року становив 6,575 млрд дол., зокрема, до країн ЄС – 6,061 млрд 

дол., або 92,2% від їх загального обсягу, до країн СНД - 412,5 млн дол., або 

6,3%, до інших країни світу - 102,1 млн дол., або 1,5%. Прямі інвестиції з 

України надходили до 46 країн світу, переважна частка - до Кіпру (88,5%) 

Найбільше інвестицій надійшло з країн ЄС – близько 76,6%. До їх 

переліку, насамперед,  належать Кіпр і Німеччина, а також Нідерланди, 

Австрія, Франція, Італія та Велика Британія, ряд інших країн – Швейцарія, 

Вінгірські острови, Росія. 

Проте за останні півтора року Російська Федерація скоротила 

інвестиції в Україну на 37,36% і $1,6 млрд. Ці значні, на тлі відходу інших 

інвесторів, показники були логічними з урахуванням особливостей 

взаємин України та РФ. У другому кварталі 2015 року стався перелом. 

Росія збільшила інвестиції на 22,15%, що становить $487 млн. Її частка в 

загальному казані зросла з 5,4% (на 1.04.2015) до 6,3% (на 1.07.2015). 

Таким чином російські інвестори можуть різко збільшити рівень 

інвестицій і спробувати скупити бізнес, який їх цікавить, в тому числі і для 

подальшого його закриття, як конкурента [4]. 

За даними Держстату, найбільший обсяг прямих іноземних 

інвестицій, якщо аналізувати інвестиції за видами економічної діяльності, 
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надходить у промисловість – 32,1% (16 млрд. дол. США) й у фінансову та 

страхову діяльність (25,3%). Наступну за частками надходжень групу видів 

діяльності формують оптова та роздрібна торгівля – 12,8%, операції з 

нерухомим майном – 8,1% та професійна, наукова і технічна діяльність – 

6,6%, що разом складає майже 85% від загального об’єму [5]. 

Проте існує проблема у звітуванні іноземним інвесторам щодо 

фактичного стану справ на спільному підприємтсві. Тобто несуміжність 

національних та міжнародних стандартів заважає інвесторам отримувати 

достатню та вичерпну інформацію про фінансово-господарську діяльність 

підриємства. 

Аудит є необхідним при здійсненні будь-якої інвестиційної 

діяльності, як при прийнятті інвестиційного рішення, так і при 

використанні залучених коштів. З розвитком вітчизняного фондового 

ринку і виходом на міжнародні ринки цінних паперів Україна повинна 

буде переходити на прийняті у світі норми аудиторського контролю за 

інвестиціями. Проблема удосконалення аудиту інвестицій заслуговує 

глибокого розгляду і зарубіжний досвід може стати корисним підґрунтям 

для подальших досліджень у цьому напрямку. 

Удосконалення методичних підходів до аудиту за інвестиційним 

процесом вимагає розробки методичних рекомендацій з проведення 

контролю за інвестиційною діяльністю, починаючи з обґрунтування 

необхідності й економічної ефективності інвестиційного проекту до 

дотримання порядку його виконання та оцінювання народно-

господарського ефекту. Крім того, необхідно звернути увагу на 

особливості залучення інвестицій в інноваційні проекти та визначити 

основні критерії, за якими необхідно контролювати повноту та 

ефективність використання цих інвестицій на зазначені цілі. Впровадження 

на державному рівні вище перелічених заходів приведе до покращення 

інвестиційного клімату в Україні, активізації інвестиційної діяльності 
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й дасть можливість значно покращити контроль за інвестиційним 

процесом як на загальнодержавному, так і на регіональному рівнях. 
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СЕКЦІЯ 4. ДЕРЖАВНИЙ ФІНАНСОВИЙ КОНТРОЛЬ: 
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ПРОБЛЕМИ ТА НАПРЯМИ РЕФОРМУВАННЯ ДЕРЖАВНОГО 

ФІНАНСОВГО КОНТРОЛЮ В УКРАЇНІ 

 

Стрімке збільшення масштабів фінансової діяльності держави, 

юридичних і фізичних осіб, а також ускладнення зв’язків і відносин у 

фінансово-економічній сфері зумовлюють зростання ролі державного 

фінансового контролю в життєдіяльності будь-якої країни. 

Висвітленням питання, пов’язаного із проблемами державного 

фінансового контролю, детально займалися багато вчених, зокрема А. Г. 

Грязнова , І. К. Дрозд , В. С. Єфімов , Я. І. Лин, В. П. Нагребельний , О. П. 

Орлюк , О. О. Репетько , Л. А. Савченко , Н. Р. Хачатрян , С. І. Юрій тощо. 

Державний фінансовий контроль є складною, багатоаспектною 

категорією, специфіка якої полягає в тому, що вона являє собою результат 

накладання контрольної функції державного управління на контрольну 

функ- цію фінансів [2, с. 194]. Через це при визначенні поняття ДФК у 

одних дослідників домінує фінансова складова, а у інших – управлінська 

(або –«адміністративна»), що ускладнює розуміння сутності ДФК. Тим 

більше в Україні, де недосконале і досі законодавство в досліджуваній 

сфері тільки посилює невизначеність в розумінні поняття «державний 

фінансовий контроль» [3, с. 105]. 

Змістовно під державним фінансовим контролем розуміють [5, с. 29]:  

- економічні відносини з приводу формування й ефективного 

використання державних фінансових ресурсів і державної власності, що 
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проявляються в діяльності регульованих правовими нормами суб’єктів 

фінансових правовідносин (органів державної влади, місцевого 

самоврядування і створених ними структур) з контролю за надходженням, 

рухом і витрачанням державних (муніципальних) фінансових коштів і 

державної (муніципальної) власності ;  

- сукупність економічних та правових відносин, зумовлених дією 

контрольної функції фінансів і управління, спрямованих на забезпечення 

законності й ефективності формування, розподілу та використання 

державних фінансових ресурсів на основі принципів єдності державних 

фінансів і бюджетної системи ;  

- контроль, здійснюваний державними органами чи від імені держави 

в цілях забезпечення єдиної державної фінансової політики і фінансових 

інтересів держави та її громадян. 

Діюча нині в Україні система державного фінансового контролю має 

ряд проблем, що потребують негайного вирішення: організаційні, правові 

та методологічні, а також незабезпеченість кадровим потенціалом.  

Серед основних проблем створення ефективного державного 

фінансового контролю можна виділити наступні:  

- недосконале правове поле та методологічне забезпечення;  

- відсутність єдиного методологічного забезпечення державного 

фінансового контролю в частині встановлення системи економічних 

показників (критеріїв), які відображають стан фінансової дисципліни, та 

методики їх розрахунку;  

- відсутність дієвої системи внутрішнього фінансового контролю;  

- недостатня увага контрольним діям, які забезпечують 

профілактичну функцію контролю;  

- громіздка та неефективна організаційно-функціональна структура 

системи державного фінансового контролю;  
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- незабезпечення належної взаємодії між органами державного 

фінансового контролю, що посилює дублювання і паралелізм в роботі;  

- незадовільний стан фінансово-бюджетної дисципліни;  

- низька відповідальність учасників бюджетного процесу [4, с. 145] 

Детальне вивчення науково-практичних напрацювань в сфері ДФК і 

його реформування дозволило запропонувати наступні напрями 

реформування ДФК в Україні:  

— удосконалення діяльності підконтрольних органів шляхом чіткого 

визначення їх функцій і повноважень;  

— законодавче врегулювання питань формування системи 

державного внутрішнього фінансового контролю;  

— створення спеціальних підрозділів, основною метою яких є 

уточнення і узгодження понятійного апарату державного внутрішнього 

фінансового контролю т видавництво робочих глосаріїв з цієї тематики; 

 — встановлення механізму запровадження внутрішнього аудиту в 

підконтрольних органах;  

— забезпечення тісного зв’язку системи державного внутрішнього 

фінансового контролю з міжнародними контролюючими організаціями;  

— формування дієвої системи аналізу стану системи державного 

внутрішнього фінансово- го контролю з метою виявлення відхилень від 

бажаного стану та знаходження резервів підвищення ефективності 

функціонування;  

— підвищення уваги до процесу гармонізації внутрішнього 

контролю та внутрішнього аудиту в системі державного внутрішнього 

фінансового контролю [1, с. 24]. 

Окреслені заходи здатні значно покращити загальний стан 

контрольно-ревізійної діяльності в нашій державі. 

За результатами дослідження слід констатувати, що діюча в Україні 

система державного фінансового контролю має ряд недоліків і проблем, 
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які вимагають негайного вирішення. Основними завданнями її 

реформування є узгодження законодавчої бази та стандартизація форм і 

методів контрольної діяльності, підвищення ефективності діяльності 

контролюючих органів, забезпечення їх кадрами відповідного рівня, 

посилення контролю за витрачанням державних коштів і використанням 

державного майна. 
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СУЧАСНИЙ СТАН ВНУТРІШНЬОГО ФІНАНСОВОГО 

КОНТРОЛЮ В УКРАЇНІ  ТА ПРОПОЗИЦІЇ ЩОДО ЙОГО 

РОЗВИТКУ 

 

У сучасних умовах розвитку ринкової економіки в Україні, що 

супроводжується процесами розподілу форм, цінностей і наслідків 

шахрайства в сфері бюджетних коштів та державної власності, найбільш 

важливою необхідністю є забезпечення ефективного розвитку 

внутрішнього фінансового контролю, що сприятиме правовому та 

ефективному витрачанню державних коштів і майна. 

Система державного фінансового контролю, яка побудована в 

Україні, не забезпечує на належному рівні фінансово-бюджетну 

дисципліну як в цілому в державі, так і на регіональному рівні зокрема. Це 

є наслідком низки проблем, які створюють тенденції щодо зростання 

кількості та обсягів основних фінансових порушень. 

Останні дослідження із зазначеної проблеми знайшли своє 

відображення у працях вчених: Бутинця Т. А., Довбня В. Д., Ковальчука С. 

T. , Марченка Д. М., Нєскородєва Ю.В., Слободяника Ю. Б., Чугунова І. 

Ю., Федосова В. М., та багато інших. Але, незважаючи на такий значний 

науковий доробок у сфері внутрішнього фінансового контролю багато 

питань залишається невирішеними. 

Поточний напрямок розвитку України спрямований на посилення 

ролі держави в управлінні державними фінансами і скорочення їх 

надмірного використання. Система внутрішнього фінансового контролю, 

звичайно, має складну структуру, але провідна роль належить Державній 

фінансовій інспекції України, яка контролює законність, ефективність і 
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належне використання державних ресурсів, а також достовірність 

бухгалтерського обліку і достовірність фінансової звітності бюджетних 

коштів. Діяльність внутрішнього фінансового контролю в Україні 

характеризує, що існує щорічне збільшення числа і ступеня порушень, 

найбільш поширеними з яких є: 

- порушення вимог Бюджетного кодексу про зловживання 

бюджетними коштами, оплачуючи зобов'язання, отримання затверджених 

асигнувань; 

- надвитрати бюджетних коштів через витрати, які пов'язані з 

виплатою надмірного обсягу і вартості робіт; 

- бюджетні витрати на придбання майна понад граничних норм;  

- незаконної передачі державної і муніципальної власності;  

- недооцінка активів у результаті невикористання індексацій і в 

результаті, не розміщення придбаних активів і надлишків запасів.  

Усвідомлення таких недоліків, як недосконалість законодавства, 

 розбалансованість системи органів, що забезпечують державний 

фінансовий контроль та аудит та існуючої динаміки привели до початку 

радикальної реформи ВФК відповідно до європейського досвіду. 

Адаптація державного внутрішнього фінансового контролю України до 

правил країн ЄС є однією з передумов вступу України в Європейський 

Союз. Тому з метою підвищення ефективності використання державних 

фінансів та приведення державних стандартів фінансового контролю до 

міжнародних стандартів була схвалена Концепція розвитку державного 

внутрішнього фінансового контролю [1, 27 с. ].  

У вересні 2011 року Кабінетом Міністрів України був затверджений 

Порядок утворення структурних підрозділів внутрішнього аудиту та 

проведення такого аудиту в міністерствах, інших центральних органах 

виконавчої влади, їх територіальних органах та бюджетних установах, які 

належать до сфери управління міністерств, інших центральних органів 
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виконавчої влади. За результатами впровадження Міністерством фінансів 

України були розроблені Стандарти внутрішнього аудиту. Зазначені 

нормативно-правові акти суттєво змінили порядок здійснення 

внутрішнього фінансового контролю у державному секторі економіки. 

Фактично колишня система організації і проведення внутрішнього 

фінансового контролю була зруйнована, а нова по сей час ще не 

сформувалась [2, 43 с.]. 

Руйнування колишньої системи контролю за фінансово-

господарської діяльністю суб’єктів господарювання у державному секторі 

економіки та побудова нової на базі міжнародних стандартів фінансового 

контролю потребує розвитку теоретичних положень методологічних 

підходів до організації та здійснення внутрішнього аудиту в державному 

секторі економіки з урахуванням особливостей бюджетної сфері, видання 

практичних рекомендації щодо проведення контрольних заходів. І тому 

для вирішення проблем внутрішнього фінансового контролю необхідно 

здійснити наступні організаційні заходи: 

1. Розробка моделі внутрішнього контролю для окремих підрозділів 

в структурі управління, установи або організації. Це положення відображає 

ієрархічну структуру об'єкта управління. 

2. Розробка організаційної структури внутрішнього контролю, яка 

повинна включати в себе здійснення функцій управління на всіх рівнях – 

від адміністрації до окремих співробітників. Кожен вищий рівень системи 

управління має нові функції, яких немає ні в одному з його компонентів. 

3. Розробка конкретних форм контролю, беручи до уваги особливу 

структуру об'єкта. Як форми організації, ми повинні розрізняти 

централізовану і децентралізовану форму внутрішнього контролю. 

4. Розвиток прямих контрольних процедур, які спрямовані на 

конкретні завдання, з якими стикається внутрішній контроль. 
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5. Розробка конкретних етапів здійснення внутрішнього контролю в 

бюджетній установі за допомогою впровадження нормативної бази. 

6. Прийняття нормативно-правових актів, які б передбачали 

відповідальність керівників за невжиття належних заходів щодо порушень. 

Отже, можна зробити висновок, що на сьогоднішній день стан 

внутрішнього фінансового контролю в Україні має низку недоліків у 

функціонуванні та потребує суттєвих змін пріоритетів та вимог у здійснені 

контролю. І саме тому введення внутрішнього фінансового контролю в 

усіх сферах економічного розвитку України є незмінним процесом. 

Врахування всіх вищезазначених факторів, пропозицій дасть змогу 

підвищити рівень діяльності органів державного сектору, що в свою чергу 

відобразиться позитивними тенденціями в загальній схемі управління 

державними ресурсами. Але такий процес є багаторівневим і вимагає 

свідомість від всіх учасників.  
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АНАЛІЗ ТА ОЦІНКА ГРОШОВИХ КОШТІВ, ЯК СПОСІБ 

ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ФІНАНСОВО- ГОСПОДАРСЬКОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 

 

Прибутковість фінансово-господарської діяльності підприємства 

залежить від раціонального використання грошових коштів та чіткої 

організації грошових розрахунків. Це визначає ефективність здійснення 

партнерських відносин з контрагентами підприємства. Незважаючи на 

вище зазначене , ділянки облікової та аналітичної роботи на підприємствах 

ще недостатньо розроблені ні в теоретичному, ні в практичному аспектах. 

Серед вітчизняних науковців, дослідження яких присвячені теорії та 

практиці аналізу грошових потоків і розрахунків, варто відзначити таких, 

як: Г.В.Савицька, Л.А.Бехтер, А.С.Ємельсон, Л.О.Лігоненко, Я.І. 

Невмержицький, А.М. Поддєрьогін, Р.А. Слав’юк, В.В. Ясишена та інші. 

Основним методом забезпечення прибуткової діяльності 

підприємства є: проведення аналізу його фінансово-господарської 

діяльності, тобто аналіз забезпечує можливість організувати роботу 

підприємства таким чином, що воно не буде переживати розривів щодо 

надходження та витрати коштів як у короткостроковому, так і в 

довгостроковому періодах. Це, в свою чергу, гарантує стабільну роботу 

підприємства та його конкурентоспроможність на ринку [1, c.196]. 

Одним з основних напрямів забезпечення підприємства грошовими 

коштами є аналізування стану розрахунків. 

Багатьом підприємствам не вдається ефективно контролювати 

дебіторську заборгованість. Причина, звичайно, проста: якщо давній 
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партнер вчасно не повернув борг, не хочеться псувати з ним стосунки, 

тому що може зашкодити подальшим діловим контактам. 

Перевагою своєчасного повернення дебіторської заборгованості є 

вивільнення оборотного капіталу і отримання додаткових коштів для 

здійснення операційної діяльності підприємства. Для аналізу і повернення 

дебіторської заборгованості необхідні такі дані: 

- перелік позицій дебіторської заборгованості; 

- перелік потенційних і фактичних дебіторів; 

- кредитна історія (трансакції і платежі) покупців; 

- якісний склад спеціально призначеного обліково-аналітичного 

персоналу підприємства [3, c. 97]. 

Починати контроль за дебіторською заборгованістю слід із 

організації окремого відділу кредитного контролю. На багатьох 

підприємствах України за повернення кредитів відповідає відділ 

маркетингу або його керівництво. Однак ніщо так не ускладнює збут і не 

ставить їх в незручне становище, як необхідність починати ділові 

переговори з фрази «Ви ще не розрахувалися з нами». Поклавши цю 

функцію на окремий відділ підприємства, можна уникнути такої 

неприємної ситуації.  

Важливо скласти список покупців за обсягом їх купівель. Політика 

кредитного контролю на підприємстві має бути схожою на систему 

управління запасами: слід зосередитись на найбільш платоспроможних 

покупцях, на яких припадає переважна питома вага реалізованої продукції. 

Встановити на підприємстві процедури інкасації по кожному з таких 

рахунків .Головне – не вважати угоду з продажу виконаною, поки 

покупець не розрахувався за поставлену продукцію. Якщо обрати такий 

підхід і організувати ефективну систему обліку дебіторської 

заборгованості, контролювати стосунки з дебіторами буде порівняно 

нескладно. Підрозділи підприємства мають щомісяця складати відповідний 
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звіт, за яким керівництво могло б контролювати ситуацію щодо 

повернення дебіторської заборгованості.  

Другим корисним інструментом контролю є аналіз коефіцієнту 

інкасації дебіторської заборгованості. Він є результатом співвідношення 

середнього балансу дебіторської заборгованості на весь обсяг продажу в 

кредит за період, помножений на кількість календарних днів у році. Цей 

коефіцієнт відображає середній термін дебіторської заборгованості в днях 

за рік. Загалом, якщо середній строк повернення дебіторської 

заборгованості на підприємстві не перевищує місячний термін, це означає, 

що контроль за дебіторами налагоджений добре. А якщо цей показник 

перевищує квартальний термін, то таке підприємство працює не досить 

ефективно [2, c. 57]. 

Контролювати дебіторську заборгованість можна шляхом 

впровадження знижок. Існують знижки різних видів. За допомогою знижок 

можна прискорити розрахунки, розвивати свій бізнес і поєднувати 

кредитну політику з маркетинговими заходами. 

Якщо бізнес є сезонним, або якщо підприємство працює нестабільно, 

можна запропонувати покупцям знижки протягом спаду виробничої 

діяльності. Незначне зниження прибутку буде, мабуть, невеликою ціною, 

якщо такими заходами вдасться стабілізувати рух грошових коштів за рік у 

цілому [5, c. 122]. 

На підприємстві повинна бути розроблена обґрунтована чітка 

налагоджена кредитна політика, яка врегульовуватиме взаємовідносини 

контрагентів. Це обумовлюється тим, що на даний час більшість 

підприємств користуються від термінуванням платежу. При розробці 

кредитної політики підприємство має враховувати свою стратегію 

відносно збільшення в перспективі обсягів реалізації, досягнення 

максимальної величини прибутку з кожної одиниці товару при 

оптимальному обсязі реалізації продукції, прискорення обороту обігових 
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коштів. Кредитна політика підприємства має враховувати: сегменти ринку, 

коло покупців, рівень ринкової конкуренції, цінову політику, систему 

санкціонування і стимулювання, ризики неповернення з метою усунення 

безнадійної дебіторської заборгованості. Доцільним є врахування 

кредитної історії, тобто типу покупців, посередників, дотримання 

покупцями платіжної дисципліни. 

Аналіз стану дебіторської заборгованості підприємств свідчить, що її 

зменшення, на противагу кредиторській, може відбутись з причини 

погіршення відносин з контрагентами, зменшення кількості споживачів 

продукції, а її збільшення –наслідком неплатоспроможності споживачів. 

Отже, ефективне управління дебіторською заборгованістю є 

життєвою необхідністю, оскільки рівень дебіторської заборгованості 

безпосередньо впливає на надходження грошових коштів. Ефективний 

процес повернення дебіторської заборгованості слід формалізувати; 

завдяки гнучкій ціновій політиці і знижкам можна максимізувати 

довготермінові прибутки покупців.  
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ВНУТРІШНІЙ АУДИТ ЯКОСТІ НАДАННЯ ПОСЛУГ 

ОРГАНАМИ ДЕРЖАВНОГО СЕКТОРУ 

 

Сучасний етап розвитку українського суспільства позначився 

активним запровадженням європейських стандартів в усіх сферах його 

життя, зміною принципів і форм відносин між владою і громадою. 

Впровадження нової філософії державно-управлінської діяльності, 

суть якої полягає не в управлінні суспільством, а в наданні послуг, у 

«служінні» інтересам суспільства і людини передбачає реформування 

державного управління щодо якісної реалізації державних функцій, 

зокрема надання адміністративних послуг [5].  

Важливою передумовою для підвищення якості надання послуг 

органами влади є впровадження ефективних систем управління, зокрема, 

системи управління якістю. Важливою складовою цієї системи є контроль 

відповідності послуг встановленим вимогам. Здійснення такого контролю 

у формі аудиту передбачено як міжнародними стандартами, зокрема ISO 

9001: 2011 «Настанови щодо проведення аудитів» [2], так і низкою 

урядових нормативно-правових актів, які регулюють здійснення 

внутрішнього аудиту в органах державного сектору. Так, постановою КМУ 

«Деякі питання утворення структурних підрозділів внутрішнього аудиту та 

проведення такого аудиту в міністерствах, інших центральних органах 

виконавчої влади, їх територіальних органах та бюджетних установах, які 
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належать до сфери управління міністерств, інших центральних органів 

виконавчої влади» від 28 вересня 2011 р. N 1001 [1] визначено, що одним із 

завдань внутрішнього аудиту є оцінка якості надання адміністративних 

послуг та вказано його спрямованість не тільки на виявлення недоліків, але 

й на постійне підвищення ефективності системи управління якістю послуг. 

Питання внутрішнього аудиту та оцінки якості послуг достатньо 

розглядалися науковцями та аудиторами-практиками, зокрема: І. 

Бригілевичем, Т. Лебединец, М. Ославським, П. Підгаєць, Л. Прудиус та 

іншими. Проте, аналіз публікацій свідчить лише про початок процесу 

формування наукових поглядів щодо цього питань. Оскільки, більшість з 

них має описовий характер та містить інтерпретацію вимог міжнародних 

стандартів з проведення внутрішнього аудиту якості послуг. Натомість 

відсутні чіткі визначення складових внутрішнього аудиту якості надання 

послуг органами державного сектору, що унеможливлює розкриття 

механізму їх взаємодії та визначення чинників, які впливають на 

результативність внутрішнього аудиту на кожному його етапі. Саме тому, 

пропонується розглянути складові внутрішнього аудиту якості надання 

послуг органами державного сектору, з урахуванням вимог стандарту ISO 

9001: 2011 «Настанови щодо проведення аудитів» [2] (рис. 1)  

Запропоноване визначення поняття «внутрішній аудит якості 

надання послуг органами державного сектору» відповідає нормам 

стандарту ISO 9001: 2011 «Настанови щодо проведення аудитів» [2] та 

містить характеристики, які потребують уточнення, зокрема: 

− cистематичний, оскільки повинна бути визначена періодичність 

проведення внутрішнього; 

− незалежний, тому що аудитор не може перевіряти свою роботу і 

свого підрозділу; 

− задокументований, оскільки передбачає документування процедур 

проведення внутрішнього аудиту на всіх етапах. 
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Рис. 1. Складові внутрішнього аудиту якості надання послуг 

органом державного сектору 

Досягнення мети внутрішнього аудиту передбачає встановлення 

відповідності (невідповідності) шляхом порівняння вимог до надання 

послуг, які передбачені законодавчими і нормативно-правовими актами, 

внутрішньою документацією системи управління якістю, до тих, які 

фактично надаються органом державного сектору. При цьому, основним 

завданням внутрішнього аудиту є оцінка дотримання критеріїв при наданні 

конкретної послуги. Критерії, у загальновизнаному розумінні, являють 

собою певну кількісну або якісну ознаку, на підставі якої оцінюються 

факт, здійснюють оцінку будь-яких явищ, проявів, процесів. 

Об’єктами внутрішнього контролю визначені державні послуги, які 

надаються органами місцевого самоврядування та недержавними 

установами, організаціями в порядку виконання делегованих державою 

повноважень, а до муніципальних послуг — послуги, які надаються за 

рахунок місцевих бюджетів та під відповідальність органів місцевого 

самоврядування. Адміністративні послуги — це послуги органів 

Внутрішній аудит якості надання послуг органами державного сектору  

систематичний, незалежний і задокументований процес контролю, який 

здійснюється у формі аудиту, що забезпечує отримання доказів для 

функціонально незалежної оцінки послуг,наданих органами державного сектору 

та їх відповідності встановленим критеріям якості. 

Поняття  

Мета  надання керівництву органу державного сектора впевненості та гарантій щодо 

відповідності наданих послуг встановленим критеріям якості. 
Завдання  

оцінка якості надання послуг та ефективності функціонування системи 

управляння якістю органу державного сектора  

Об’єкти  
державні та муніципальні адміністративні послуги, які встановлені для органу 

державного сектору законодавчими і нормативно-правовими актами, 

документацією системи управління якістю 

Результати  Звіт аудитора 

Користувачі  керівництво органу державного сектора 
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виконавчої влади, місцевого самоврядування та інших уповноважених 

суб'єктів, надання яких пов'язане з реалізацією владних повноважень [6]. 

З урахуванням вимог стандарту ISO 9001: 2011 «Настанови щодо 

проведення аудитів» [2] результатом проведення внутрішнього аудиту 

визначено Звіт аудитора – документ, в якому містяться висновки, у вигляді 

зауважень, щодо оцінки якості надання послуг та виявлених недоліків, а 

також кількості невідповідностей.  

Користувачами аудиторської інформації про результати оцінки 

якості послуг є керівники органів державного сектору, для яких внутрішні 

аудити – це потужний інструмент, для об’єктивного і неупередженого 

з’ясування ефективності функціонування системи управління та 

удосконалення якості надання послуг як необхідної складової діяльності 

держави із забезпечення прав, свобод і законних інтересів громадян. 

Отже, ефективна діяльність влади неможлива без чіткого бачення 

напрямів удосконалення процедур надання адміністративних послуг. Для 

забезпечення якості надання послуг урядом України прийнято ряд 

важливих нормативно-правових актів з метою врегулювання зазначеного 

питання, в тому числі шляхом упровадження внутрішнього аудиту. 

Використання такої форми контролю сприяє оцінці якості та ефективності 

надання послуг органами державного сектору, поліпшенню їх діяльності 

та, як наслідок, удосконалення механізму взаємовідносин між 

громадянами і владою. 
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ПРОБЛЕМИ ВПЛИВУ РИЗИКІВ НА ВИКОНАННЯ 

БЮДЖЕТНИХ ПРОГРАМ 

 

Ліквідацію і попередження бюджетних порушень та підвищення 

ефективності витрачання бюджетних коштів повинна забезпечувати 

система державного фінансового контролю. І значної уваги у складі цієї 

системи потребує державний фінансовий аудит виконання бюджетних 

програм.  

Враховуючи, що бюджетний процес підпадає під вплив ряду 

непередбачених подій та факторів, які можуть впливати на досягнення 

відповідного результату, необхідне вивчення та аналіз впливу 

невизначеності на бюджетний процес. Без постійного та обґрунтованого 

врахування факторів невизначеності під час прийняття управлінських 

рішень на всіх рівнях бюджетної системи практично неможливо виконати 

завдання бюджетної політики держави [4]. 

Дослідженню питань ризиків у економічних процесах та бюджетній 

сфері приділялася увага у працях багатьох науковців. Внесок у дослідження 

даних питань здійснили: Булгакова С., Виговська Н., Грищенко Х, 

Гранатуров В., Дорош Н., Дубров А., Лагоша Б., Лебедєва О., Мамишев А., 

Петрик О., Стефанюк І., Устенко О., Федів Р., Федосов В., Яшина Н. та ін.  

Проте, у наукових працях немає комплексного дослідження впливу 

бюджетних ризиків на виконання бюджетних програм. Оцінка та аналіз 

ризиків при виконанні бюджетних програм не мають теоретичного 

висвітлення та практичного впровадження.  
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Тому, метою даного дослідження є визначення основних ризиків, що 

впливають на виконання бюджетних програм, та обґрунтування 

необхідності їх оцінки та аналізу.  

Нинішня нестабільна економічна ситуація в країні провокує появу 

численних ризикових ситуацій в бюджетній сфері, що є причиною 

невиконання основних цілей бюджетних програм та неповноцінної 

реалізації програмно-цільового методу. Тому дослідження бюджетних 

ризиків необхідне для повноцінного аналізу ефективності виконання 

бюджетних програм з подальшим моделюванням економічної ситуації, що 

склалася, з метою пошуку шляхів попередження ризикових ситуацій та 

прийняття обґрунтованих рішень. Також важливою є розробка дієвого 

наукового інструментарію для оцінки економічних ризиків, який би 

враховував особливості кожної бюджетної програми [4]. 

Заходи по усуненню і мінімізації ризику охоплюють вибір і 

обґрунтування можливо допустимих рівнів ризику, вибір методів 

зменшення ризику, формування варіантів ризикового вкладення капіталу, 

оцінку їх оптимальності на основі зіставлення очікуваної віддачі та 

величини ризику. Одним із важливих етапів процесу управління ризиком є 

збір і обробка даних за аспектами ризику, оскільки процес управління в 

першу чергу передбачає отримання, переробку, передачу і практичне 

використання різного роду інформації [2].  

Причинами ризику невиконання (неефективного виконання) 

бюджетних програм можуть бути недоліки та упущення організаційного, 

нормативно-правового та фінансового характеру, пов’язані не тільки з 

неналежним виконанням контрольних функцій і функцій з управління 

бюджетними коштами, а й політико-економічною ситуацією, що має місце 

в державі, а саме:  

– несвоєчасність затвердження паспортів бюджетних програм;  

– недотримання порядку використання бюджетних коштів;  
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– недоліки в організації бухгалтерського обліку;  

– несвоєчасний розподіл відкритих асигнувань;  

– неналежна організація проведення процедур державних закупівель;  

– завищення вартості виконання певних робіт;  

– невиконання планових результативних показників бюджетних 

програм;  

– низька або невідповідна кваліфікація працівників виконавців 

бюджетних програм; 

– низька якість планування результативних показників бюджетних 

програм;  

– нецільове використання бюджетних коштів;  

– несвоєчасна та неякісна підготовка звітів про виконання паспортів 

бюджетних програм тощо [4]. 

При виконанні бюджетних програм можуть виникнути, наприклад, 

ризики щодо видатків бюджету, ризики нормативної неврегульованості, 

ризик недоотримання коштів у бюджет, ризик недофінансування, ризик 

збільшення боргового навантаження на економіку, ризик необґрунтованого 

зростання цін та ін. [1]. 

Виникнення форс-мажорних обставин також може призвести до 

ризику невиконання бюджетних програм, оскільки для їх ліквідації 

необхідно виділити фінансові ресурси, частина яких була запланована на 

інші цілі. У бюджеті окрема частина ресурсів передбачається на 

попередження та ліквідацію надзвичайних ситуацій, але передбачити все 

неможливо, і тому завжди є певний ризик, що визначається як форс-

мажорні події. 

Фактори бюджетного ризику мають змінні характеристики і не є 

постійними, термін їх дії зазвичай триває кілька кварталів або рік. Тому 

прогнозувати виникнення ризиків доволі складно [6]. 
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При такій ситуації, в першу чергу виникає необхідність у розробці 

методики оцінки ризиків та управління ними при виконанні бюджетних 

програм, з метою їх корегування, враховуючи можливий вплив 

несприятливих факторів як внутрішнього, так і зовнішнього характеру. 

Ефективність досягнення цієї мети залежить, в першу чергу, від науково 

обґрунтованих рішень.  

Наслідки будь-яких змін до бюджетного та податкового 

законодавства повинні бути чітко прораховані з погляду їх впливу на 

доходи та видатки бюджету. Якщо існує ризик того, що надходження до 

бюджету зменшаться в результаті запровадження податкових змін, 

потрібно адекватно скоротити видаткові програми перед запровадженням 

таких змін. 

Отже, з метою зниження рівня бюджетного ризику необхідно 

підвищити якість розробки проектів державного бюджету на основі 

підвищення якості прогнозів основних макроекономічних показників. 
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НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ СТРУКТУРНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ 

СУБ’ЄКТІВ СИСТЕМИ ДЕРЖАВНОГО ФІНАНСОВОГО 

КОНТРОЛЮ УКРАЇНИ 

 

Система державного фінансового контролю України включає в себе 

значну кількість контролюючих органів, що є її суб’єктами. Кожен з них 

має свою, cформовану у відповідності з його функціональним 

призначенням, організаційну структуру. Сучасна структурна побудова 

суб’єктів системи державного фінансового контролю є взаємно 

неузгодженою та носить різноплановий характер. Так, органи Державної 

фіскальної служби України, в процесі виконання функцій по здійсненню 

державного фінансового контролю, мають у своєму розпорядженні 

спеціалізовані силові підрозділи з правом проведення оперативно-

розшукової діяльності (до їх числа, згідно Закону України «Про 

оперативно-розшукову діяльність» від 18.02.1992 № 2135-XI, належать 
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оперативні підрозділи податкової міліції та підрозділи, які ведуть боротьбу 

з контрабандою [2]). Всі інші суб’єкти системи мають лише цивільні 

підрозділи. Крім цього, у структурі більшості органів, що належать до 

системи державного фінансового контролю, відсутні чітко виділені 

підрозділи з його здійснення [1]. У такій ситуації виникає проблема 

налагодження ефективної співпраці між контролюючими органами у 

процесі здійснення державного фінансового контролю, оскільки складно 

визначити безпосередньо відповідальні за це підрозділи та посадових осіб. 

Особливо гострою ця проблема є для тих органів, що виконують функцію 

державного фінансового контрою побічно. В ситуації, що склалася, 

суттєво ускладнюється проведення ефективної аналітичної роботи з 

визначення ефективності функціонування органів системи державного 

фінансового контролю. Відповідно, виникає необхідність проведення 

системних, науково обґрунтованих структурних змін у кожному з 

контролюючих органів та у системі державного фінансового контролю 

України в цілому. Саме цим обумовлюється актуальність обраної теми 

дослідження. 

На наш погляд, для удосконалення структурної організації суб’єктів 

системи державного фінансового контролю України, необхідно: 

1. Забезпечити виділення в організаційній структурі кожного органу, 

що належить до системи державного фінансового контролю, але для якого 

виконання контрольних функцій не є основним функціональним 

завданням, підрозділів, безпосередньо відповідальних за здійснення 

контрольної діяльності. Для цього необхідно утворити Департаменти 

(відділи) з виконання функцій державного фінансового контролю у 

структурі таких державних інституцій як: Міністерство фінансів України, 

Державна казначейська служба України, Державна інспекція з контролю за 

цінами, Головний контрольний департамент Адміністрації Президента 

України, Фонд соціального страхування з тимчасової втрати 
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працездатності України, Фонд соціального страхування на випадок 

безробіття, Фонд соціального страхування від нещасних випадків на 

виробництві та професійних захворювань України, Державна служба 

статистики України, Національна комісія з цінних паперів і фондового 

ринку України, Національний банк України, Міністерство економічного 

розвитку і торгівлі України. Співробітники новоутворених організаційних 

структур мають залучатися до всіх перевірок підконтрольних об’єктів і 

відповідати саме за проведення заходів державного фінансового контролю, 

систематизацію та узагальнення його результатів. Зокрема, ці структурні 

підрозділи мають забезпечувати обмін результатами державного 

фінансового контролю між його суб’єктами. 

2. Прийняти типове «Положення про організаційно-функціональну 

структуру органів державного фінансового контролю», де передбачити 

стандарти діяльності й уніфіковану організаційно-структурну побудову 

кожного з органів. У цьому документі необхідно передбачити загальні 

засади побудови організаційних структур кожного з органів системи 

державного фінансового контролю та закріпити перелік основних 

структурних підрозділів, що забезпечать проведення та реалізацію 

результатів державного фінансового контролю, комунікацію між 

суб’єктами контролю. При цьому має бути чітко визначений порядок 

взаємин між ними. 

3. Вивести з системи державного фінансового контролю підрозділи, 

що виконують правоохоронні функції та мають право здійснення 

оперативно-розшукової діяльності. В сучасних умовах, як уже згадувалось 

вище, Державна фіскальна служба України має у своїй структурі 

підрозділи з правом проведення оперативно-розшукової діяльності. Така 

ситуація призводить до виконання невластивих органам державного 

фінансового контролю правоохоронних функцій і ставить їх в нерівні 

умови, чинячи також додатковий тиск на підконтрольні об’єкти. На наш 
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погляд, для усунення цих проблемних аспектів необхідно вивести дані 

підрозділи з підпорядкування ДФС України та передати їх у відання 

Міністерства внутрішніх справ України (податкова міліція) та Державної 

прикордонної служби України (підрозділи, які ведуть боротьбу з 

контрабандою). 

4. Створити на базі Рахункової палати України, закріпивши це в 

Законі України « Про Рахункову палату» від 02.07.2015 № 576-VIII [3]) 

єдиний аналітичний Центр відповідальності за результати функціональної 

діяльності кожного з органів системи державного фінансового контролю та 

сформувати у структурі кожного з них відповідні аналітичні підрозділи. 

Цей підрозділ має забезпечити оперативний моніторинг та узагальнення 

результатів функціональної діяльності всієї системи органів державного 

фінансового контролю України. Він має стати потужним науково-

аналітичним центром, який забезпечуватиме виявлення недоліків у роботі 

вітчизняної системи державного фінансового контролю та внесення 

пропозицій щодо удосконалення. 

В цілому, практична реалізація запропонованих заходів забезпечить 

наступне: 

- формування чіткої структурної організації органів системи 

державного фінансового контролю України, за якої кожен її суб’єкт 

матиме, як мінімум, підрозділ, що займатиметься виключно державним 

фінансовим контролем; 

- формування рівних можливостей при здійсненні ними державного 

фінансового контролю для всіх суб’єктів його системи; 

- удосконалення системи звітності та аналізу ефективності роботи 

кожного з контролюючих органів та в цілому системи державного 

фінансового контролю України. 
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СЕКЦІЯ 5. КОНТРОЛЬ ТА ПРОГНОЗУВАННЯ 

ПОДАТКОВИХ НАДХОДЖЕНЬ 

 

Камардіна Дар’я Юріївна, 

Університет ДФС України  

 

«ПОДАТКОВИЙ АУДИТ» ТА «АУДИТ ОПОДАТКУВАННЯ»: 

ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ДЕФІНІЦІЙ 

 

Податковий аудит та аудит оподаткування є перевірками діяльності 

суб’єктів господарювання у сфері оподаткування, тому навіть деякі вченні 

дають цим поняттям одне розуміння. Тому необхідно провести 

дослідження, яке дасть конкретне тлумачення цим поняттям, враховуючи 

їх особливості та відмінності. За результатами такого аналізу, ми зможемо 

відповісти на питання: «Чи є однаковими поняття податкового аудиту та 

аудиту оподаткування?»  

Податковий аудит, його ще називають податковою перевіркою, 

визначається В.А. Онищенко, як процесуальні дії контролюючих органів 

щодо контролю за правильністю обчислення, своєчасністю і повнотою 

сплати податків, зборів та інших обов’язкових платежів, а також 

законністю здійснення операцій, пов’язаних з одержанням доходів і 

здійснення розрахунків [1, с. 109]. Та керується ПКУ (глава 8, ст. 75 - 86) 

[2]. 

Аудит оподаткування – це незалежна аудиторська перевірка 

правильності та повноти нарахування і своєчасності сплати податків, стану 

їх бухгалтерського та податкового обліку, підтвердження достовірності 

податкової звітності та податкових аспектів фінансової бухгалтерської 

звітності, контроль дотримання податкової політики та дисципліни, а 

також експертиза податкових ризиків і виявлення резервів зниження 
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податкового тиску на бізнес. Керується ЗУ «Про аудиторську діяльність», 

ПКУ, МСА та П(С)БО з конкретного питання [3]. 

З вищезазначеного можемо стверджувати, що податковий аудит 

здійснюється органами ДФС згідно плану-графіку перевірок на підставі 

умов, наведених у ПКУ, а аудит оподаткування здійснюється незалежним 

аудитором згідно заключного договору з клієнтом, тобто на добровільних 

засадах. Також, відзначимо, що податковий аудит носить законодавчо-

виконавчий характер суб’єктів підприємницької діяльності з застосування 

фінансових санкцій, розміри яких визначені ПКУ, а аудит оподаткування – 

рекомендаційний характер та розробкою аудитором рекомендацій щодо 

удосконалення обліку розрахунків за податками, зборами, іншими 

обов’язковими платежами.  

Суттєвими відмінностями аудиту оподаткування від податкового 

аудиту є критерії щодо наявності у аудитора сертифікату аудитора 

України, дотримання фахівцями, що перевіряють, норм Кодексу етики 

професійних бухгалтерів (аудиторів); контроль якості наданих послуг з 

боку Аудиторської палати України [4, с. 211]. Тоді як функції, права й 

обов’язки податкових органів, які уповноважені здійснювати перевірки, 

визначені ст.19-21 ПКУ відповідно [2].  

Також для податкового аудиту характерною ознакою є те, що перед 

тим, як податкові органи можуть приступити до перевірки, вони повинні 

надати посадовій особі підприємства, діяльність якого буде перевірятися, 

документи: посвідчення всіх працівників ДФС України, які будуть 

здійснювати підприємства, направлення на проведення перевірки та копія 

наказу про проведення перевірки.  

Варто наголосити, що згідно ст. 85 ПКУ платник податків 

зобов’язаний надати посадовим (службовим) особам контролюючих 

органів у повному обсязі всі документи, що належать або пов’язані з 
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предметом перевірки. Такий обов’язок виникає у платника податків після 

початку перевірки [2]. 

Тоді як аудиторській фірмі (аудитору) підприємство-клієнт надає 

такий перелік документів, які погоджені обома сторона під час заключення 

договору. та від повноти надання цих документів буде залежати якість 

проведеної перевірки. Цю документацію надають аудиторській фірмі ще 

на стадії планування аудиту оподаткування. 

Що стосується предмета, об’єкта та етапів проведення аудитів, то 

вони є схожими для досліджуваних перевірок, оскільки проводяться в 

сфері оподаткування. Тоді як визначення мети є дискусійним питанням 

серед науковців, адже деякі з них рахують, що мета аудитів має спільні 

риси, а інші– ні. Але слід відзначити, що метою податкового аудиту є 

здійснення заключного контролю у сфері оподаткування, а аудиту 

оподаткування – підтвердження достовірності ведення розрахунків за 

податками, тобто аудит оподаткування може слугувати попереднім 

контролем перед проведення податкового аудиту. 

Щодо оформлення результатів аудитів, то по закінченню 

податкового аудиту складається акт, якщо виявлені порушення, та довідка 

– якщо ні. А при аудиті оподаткування складається аудиторський 

висновок, звіт, та, як уже було зазначено, надаються рекомендації. 

Отже, провівши дослідження, можемо свідчити про те, що поняття 

«податковий аудит» та «аудит оподаткування» не є тотожними. Ці 

дефініції мають схожі предмет, об’єкт та етапи проведення перевірок, але 

кожен із них має свої певні особливості, зумовлені характером проведення.  
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СУЧАСНІ НАПРЯМКИ ПОКРАЩЕННЯ ПОДАТКОВОЇ 

ПОЛІТИКИ РЕГУЛЮВАННЯ ДОХОДІВ НАСЕЛЕННЯ 

 

В умовах ринкової економіки важливим компонентом економічного 

управління, чинником як суспільного добробуту, так і розвитку країни, є 

оптимальне податкове регулювання доходів населення. Одним із головних 

компонентів економічного управління, що допоможуть врегулювати 

сьогоденну нестабільну ситуацію є оптимальне податкове регулювання та 

збільшення акценту на податковій політиці регулювання доходів 

населення, як складовій її частині. Останнім часом спостерігається 

позитивна динаміка в вищезазначеному процесі. 

Проблематикою та дослідженням податкової політики регулювання 

доходів населення висвітлювали у своїх працях вчені, як Я.Жаліло, 

Ю.Б.Іванов, Н. В. Карпенко, А. Крисоватий, З. Луцишин, О. Молдован, 

В.Опарін, О. Рогач, А. Філіпенко, Б. Хейфець, Н.Холод, В. К.Швабій. 

http://zakon5.rada.gov.ua/%20laws/show/2755-17
http://ena.lp.edu.ua:8080/bitstream/
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Виходячи з цього мета доповіді полягає у висвітлені та дослідженні 

основних останніх позитивних зрушень податкової політики регулювання 

доходів населення. 

Податкова політика держави стосовно доходів населення повинна 

успішно забезпечувати соціальну справедливість та рівність, а також 

стимулювати населення до активізації економічного та господарського 

життя, задля забезпечення надходжень до державного бюджету України. 

Останнім часом помітні позитивні зрушення в проведенні податкової 

політики України, що сприяють покращенню розвитку підприємництва, 

виводять тіньовий бізнес на офіційний рівень, зменшують відсоток 

неофіційної заробітної плати, а, отже, і сприяють покращенню і 

підвищенню рівня доходів населення. 

Так, наприклад, прийняття Закону України від 28.12.2014 року №76-

VIII [1] покращило ситуацію бізнесу України. Адже, було встановлено 

мораторій на перевірки контролюючими органами підприємств, установ та 

організацій, фізичних осіб-підприємців протягом січня-червня 2015 року. 

В додаток до цього також зазначено, що у 2015 та 2016 рр. перевірки 

контролюючими органами підприємств, установ та організацій, фізичних 

осіб-підприємців, обсяг доходу яких за попередній звітний період 

становить менше 20 млн.грн., здійснюється лише з дозволу Кабінету 

Міністрів України, рішення суду або за особистою заявкою суб’єкта 

господарювання,який хоче щоб в нього була проведена перевірка. Було 

зменшено податковий натиску та контроль, відповідно до чого підприємці 

мають змогу сконцентруватися на власному бізнесі і приділити якомога 

більше уваги для отримання прибутку без втручання держави.  

Позитивним зрушенням варто вважати також введення в дію 

Порядку отримання відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних 

осіб та фізичних осіб-підприємців органами державної влади, органами 

місцевого самоврядування, органами внутрішніх справ, органами 
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прокуратури, органами Служби безпеки України, затвердженого наказом 

Міністерством юстиції України від 31.03.2015 року №466/5, 

зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 31.03.2015 року 

№349/26794 [3], в якому зазначено, що всі вищезазначені органи державної 

влади повинні самостійно отримувати необхідні їм відомості з Єдиного 

державного реєстру, без права витребування додаткових довідок та інших 

документів від громадян.  

За оперативними даними у січні-вересні 2015 року до зведеного 

бюджету зібрано 412,8 млрд. грн., що на 106,2 млрд. грн., або на 34,6 відс. 

більше січня-вересня попереднього року. У повному обсязі виконано 

завдання Міністерства фінансів України з податку та збору на доходи 

фізичних осіб – 104,1 відс. (+1,3 млрд. грн.). Протягом січня-вересня до 

зведеного бюджету зібрано 412,8 млрд. гривень) [4]. 

Прийняття Закону України від 28 грудня 2014 року № 77-VIII «Про 

внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реформування 

загальнообов’язкового державного соціального страхування та легалізації 

фонду оплати праці» (далі – Закон № 77) [2], є важливим кроком у 

реформуванні сплати єдиного внеску. Так, платникам, надається право на 

зниження навантаження на фонд оплати праці. роботодавці застосовують 

понижуючий коефіцієнт до розміру єдиного внеску, який визначається 

відповідно до класів професійного ризику виробництва таких роботодавців 

[5]. Як результат ефективної діяльності даного Закону Ссума надходжень 

коштів від сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне 

соціальне страхування становить 116 693,5 млн. грн., в тому числі за 

серпень місяць – 14 602,5 млн. гривень. Серед ГУ ДФС, найбільші суми 

надходжень єдиного внеску забезпечено : Міжрегіональним ГУ ДФС 

Центральний офіс з обслуговування великих платників – 23 179,3 млн. грн. 

(19,9 %); ГУ ДФС у м. Києві – 17 855,0 млн. грн. (15,3 %). 
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На даний момент помітні чіткі зрушення щодо покращення ситуації 

в сфері оподаткування. Запровадження нових ставок податків, контроль за 

сплатою, намагання держави вести чіткий розподіл коштів між населенням 

– все це позитивні зміни. Проте, для подальшого покращення ситуації та 

врегулювання доходів населення необхідно розробити нові заходи щодо 

податкового регулювання доходів населення. Так, необхідно вдосконалити 

систему адміністрування податків з населення, запровадити більше дієве 

електронне адміністрування, безперервний доступ платників до управління 

особовим рахунком. Для забезпечення дієвості податкових механізмів 

необхідно проводити політику оподаткування високих доходів населення, 

запровадити дієву систему законодавчого регулювання системою 

оподаткування. Також необхідно передивитись існуючу систему 

податкових пільг та знижок і знайти нові шляхи для забезпечення 

соціальної справедливості при нарахування податків. 
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ПОДАТОК З КУПІВЛІ ЯК ІНСТРУМЕНТ УДОСКОНАЛЕННЯ 

СИСТЕМИ МІСЦЕВОГО ОПОДАТКУВАННЯ  

 

Система місцевого оподаткування, після прийняття та змін до 

Податкового кодексу України, запрацювала краще, динамічніше, 

посилилась її фіскальна та регулююча функції. Але невирішених проблем 

в податковій системі України залишається ще дуже багато.  

З усіх місцевих податків і зборів лише податок на майно є класичним 

майновим податком. Всі решта мають об'єктом оподаткування дохід. Тому 

пропоную замість всіх місцевих податків і зборів (крім податку на майно) 

ввести один спрощений до мінімуму дійсно єдиний місцевий податок на 

доходи.  

Оскільки в місцевих бюджетах найбільшим джерелом доходів є 

податок на доходи фізичних осіб (який є загальнодержавним податком), то 

http://sfs.gov.ua/diyalnist-/rezalt/217849.html
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пропоную перевести його до місцевих податків і також додати до нашого 

єдиного місцевого податку на доходи.  

В якості єдиного місцевого податку на доходи пропоную ввести 

податок з купівлі, який обчислюється у відсотках від вартості продукції, 

що купується. Якби цей податок сплачували підприємства-продавці, то 

його можна було б назвати податком з продажу, але я принципово 

обстоюю позицію, що не лише платником податку з купівлі, але й 

податковим агентом має бути саме покупець. Кожен покупець буде мати 

банківську картку і розраховуватиметься за товар безготівково через касові 

термінали. В цей момент автоматично буде нарахований податок з купівлі і 

в режимі реального часу, через мережу Інтернет, він буде перерахований 

до Державного казначейства України на рахунок відповідного місцевого 

бюджету. 

Податок з купівлі замінить податок на доходи фізичних осіб, єдиний 

податок, збір за місця для паркування транспортних засобів та 

туристичний збір: відповідно адміністрування такого податку стане значно 

простішим. Розглянемо якою ж повинна бути ставка податку з купівлі, щоб 

доходи місцевих бюджетів не зменшились (табл. 1). 

Обчислення доводять, що для повної заміни податку на доходи 

фізичних осіб та всіх місцевих податків і зборів ставка податку на купівлю 

має дорівнювати 2,3 %. Але враховуючи плановане скорочення тіньової 

економіки в Україні, допускаю що ставка податку з купівлі може бути 

рівна 2 %.  
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Таблиця 1  

Розрахунок ставки податку з купівлі 

Показники 2011 р. 2012 р. 2013 р. 2014 р. 

ВВП (у фактичних цінах), млрд грн 1 302,1 1 411,2 1 454,9 1 586,9 

Випуск товарів та послуг, млрд грн 2 965,7 3 150,7 3 189,6 3 558,2 

Імпорт товарів і послуг, млрд грн 788,9 834,0 805,7 826,8 

Експорт товарів і послуг, млрд грн 708,0 719,5 681,9 771,1 

Куплено товарів і послуг в Україні, 

млрд грн 
3 046,6 3 265,2 3 313,4 3 613,9 

Місцеві податки та збори, млрд грн 2,5 5,5 7,3 8,1 

Частка місцевих податків та зборів від 

вартості купленої продукції, % 
0,08 0,17 0, 22 0, 22 

Податок на доходи фізичних осіб,  

млрд грн 
60,2 68,1 72,2 75,2 

Частка податку на доходи фізичних осіб від 

вартості купленої продукції, % 
1,98 2,08 2,18 2,08 

Розрахункова ставка податку на купівлю, 

% 
2,06 2,25 2,40 2,30 

Розраховано автором за даними: [1; 2]. 

Крім того, розширення бази оподаткування відбудеться не тільки за 

рахунок зменшення обсягів тіньової економіки, але й через стрімке 

збільшення обсягів споживання (і відповідно виробництва), що стане 

наслідком відміни податку на доходи фізичних осіб. 
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МЕТОДИ ПРОГНОЗНОЇ ЕКСТРАПОЛЯЦІЇ В АНАЛІЗІ 

ПОДАТКОВИХ НАДХОДЖЕНЬ  

 

Прогнозування в економіці – це наукове визначення ймовірнісних 

шляхів і результатів розвитку економічної системи, оцінка показників, які 

характеризують цей розвиток протягом майбутнього періоду. Результати 

прогнозів завжди лежать в основі планів майбутньої господарчої чи 

фінансової діяльності. Мета податкового прогнозування полягає у 

передбаченні рівня податкових надходжень із врахуванням впливу мікро- і 

макроекономічних процесів, а результати лежать в основі планування 

державного бюджету на наступний період. При впровадженні новацій в 

систему оподаткування необхідно розраховувати майбутні наслідки 

урядових рішень, які приймаються в поточний момент часу.  

Евристичні методи прогнозування не піддаються формалізації, 

базуються виключно на суб’єктивній думці експертів, тому не в повній 

мірі враховують вплив внутрішніх і зовнішніх чинників, і не можуть дати 

кількісну оцінку впливу кожного з них. 

Кількісні методи прогнозування – це сукупність способів і прийомів, 

що дозволяють на основі аналізу ретроспективних зовнішніх і внутрішніх 

даних, а також їх змін у розглянутому періоді часу розрахувати з певною 

вірогідністю зміну об’єкта відносно майбутнього періоду. Їх можна 

поділити на дві підгрупи: 

1) методи прогнозної екстраполяції: ковзні середні, адаптивне 

згладжування (експоненційне згладжування), метод найменших квадратів 

(далі МНК); 
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2) методи моделювання: структурне моделювання, сіткове 

моделювання, матричне моделювання, імітаційне моделювання. 

В основі методів прогнозної екстраполяції лежить динамічний ряд – 

це послідовність значень показника, який характеризує зміну того чи 

іншого соціально-економічного явища в часі. Будь-який ряд динаміки 

складається з основної тенденції розвитку явища і другорядних: циклічних 

(періодичних) і випадкових коливань. У результаті прогнозування 

розмежовують ці компоненти і виявляють аналітичний вираз основної 

тенденції з екстраполяцією отриманих результатів. Вплив випадкового 

фактора є непередбачуваним, але його можна усунути шляхом 

згладжування: за допомогою ковзної середньої – заміняють первинні рівні 

ряду розрахунковими середніми рівнями, обчисленими для послідовно 

ковзних укрупнених інтервалів (m), перехід до кожного наступного 

інтервалу здійснюється поступовим зміщенням на один рівень. Кожний 

похідний (середній) рівень ряду відповідає центральному первинному 

рівню у відповідному інтервалі [1, с. 85]:  

m

yyy
Y tmtmt

t

11 





.    (1) 

Розмір інтервалу залежить від сили випадкових флуктуацій і розміру 

динамічного ряду, адже отриманий у підсумку похідний ряд коротший за 

первинний на m-1.  

На відміни від ковзної середньої у формуванні експоненційної 

середньої беруть участь усі рівні динамічного ряду, але з різною вагою. 

Вагу t -го рівня визначає параметр згладжування  , який змінюється в 

межах від 0 до 1. Чим дальше від t -го моменту рівень ряду, тим менша 

його відносна вага і вклад у тенденцію. Надаючи більшу вагу новій 

інформації, експоненційна середня адаптується до нових умов, що робить 

її досить ефективним і надійним методом короткострокового 
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прогнозування. Експоненційна середня 
t

Y  визначається шляхом 

коригування експоненційної середньої попере-днього періоду 
1t

Y  на 

зважене її відхилення від фактичного рівня [1, с. 89]:  

))(1(
111 


tttt

YyYY  .    (2) 

 Для розрахунку експоненційної середньої 
t

Y  необхідно 

визначити початкову величину та параметр згладження. Початковою 

величиною зазвичай є перший рівень ряду. Щодо параметра згладження  , 

то на практиці найчастіше використовують його значення в інтервалі від 

0,1 до 0,3, або визначається величина за формулою: 

   
1

2




n
       (3) 

де n  – кількість спостережень.  

Аналіз доводить, що жоден з цих методів не може дати достатньої 

точності прогнозу на тривалий термін, тому що він базується на даних 

минулого та теперішнього часу, а похибка поступово збільшується в міру 

віддаленості прогнозу.  Усунути цей недолік може регресійний аналіз. 

МНК лежить в основі регресійного аналізу, він мінімізує суму 

квадратичних відхилень між величинами, що спостерігаються, і 

відповідними оцінками (коефіцієнтами рівняння 
і

 ), тобто суму квадратів 

залишкових величин 
t

  і вимірює односторонній стохастичний зв'язок між 

екзогенними і ендогенними змінними: 

 
іі

xY
0

.     (4)  

На результати прогнозування впливають різні чинники, як зовнішні, 

так і внутрішні, на макро- і макрорівні, але хочу звернути увагу на 

безпосередній вплив інфляції на ряди динаміки. В результаті економічної і 

політичної нестабільності в Україні періодично відбувається девальвація 
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гривні і прогнозувати податкові надходження без врахування інфляційної 

складової некоректно. Для розрахунку реальних прогнозних податкових 

надходжень доцільно визначати їх у цінах базового року [2, с. 11]:  

 



ij

ji
rR 100/1      (5) 

 де 
j

r  – щорічні темпи інфляції у %,  – визначає добуток 

виразу.  

Отже, не один із кількісних методів не зможе забезпечити 

стовідсоткову точність прогнозу, надається лише припущення із 

розрахунком довірчих інтервалів у межах заданої похибки. В 

нестабільному фінансовому, економічному і політичному середовищі 

необхідно проводити короткострокове прогнозування реальних 

податкових надходжень на 1-3 роки.  
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КОНТРОЛЬ ЗВЕДЕНОЇ ЗВІТНОСТІ ПРО СУМИ 

ПОДАТКОВИХ ПІЛЬГ 

 

Практика надання податкових пільг без належного контролю зі 

сторони держави за їх використанням призводить до появи бажання у 

платника податку використати отримані вигоди не за призначенням, тим 

самим порушуючи конкурентні умови, законодавство. Особливої 

актуальності дана проблема набуває у зв’язку з намаганням України 

адаптувати вітчизняне податкове законодавство відповідно до вимог 

євроінтеграції. 

Проблеми використання податкових пільг досить широко 

висвітлюються в працях як науковців, так і економістів-практиків, однак їх 

дослідження здебільшого зводяться до критики обґрунтованості надання 

податкових пільг, висвітлення негативних результатів їх використання та 

закликів повного або часткового скасування податкових пільг, тоді як 

питання складання зведеної звітності про суми податкових пільг в умовах 

дії Податкового кодексу України не знайшло належного відображення. 

Останнє і зумовило актуальність обраної теми. 

Пунктом 30.6 статті 30 Податкового кодексу встановлено, що суми 

податку та збору, не сплачені суб'єктом господарювання до бюджету у 

зв'язку з отриманням податкових пільг, обліковуються таким суб'єктом - 

платником податків. Облік зазначених коштів ведеться в порядку, 

визначеному Кабінетом Міністрів України [1]. 

Перелік податкових пільг щоквартально конкретизується в 

Довіднику пільг, обов’язковість складання якого було встановлено ще в 

1996 році. Цей Довідник є основою для подальшого складання звітів 
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Координаційно-моніторинговим департаментом Державної фіскальної 

служби (далі - ДФС) України.  

Постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2010 р. №1233 

затверджено Порядок обліку сум податків і зборів, не сплачених суб`єктом 

господарювання до бюджету в зв`язку з отриманням податкових пільг. 

Встановлений порядок обліку є обов’язковим для виконання всіма 

платниками податків, котрі скористалися правом на податкову пільгу. 

Скориставшись правом на податкову пільгу, платник податку зобов’язаний 

подати звіт про суми податкових пільг за формою №1-ПП [2].  

На підставі звітів від платників податків органи ДФС України 

складають зведену інформацію про суми податкових пільг, використаних 

як юридичними особами, так і фізичними особами-підприємцями, та 

визначають втрати доходної частини бюджету.  

Календарним планом виконання робіт із формування Зведеного звіту 

„Податкові пільги” визначені терміни передачі транзитних баз даних щодо 

податкових пільг на центральний рівень ДФС України. 

Якщо звіт подається за квартал, то передача зведеної інформації 

відбувається в такі терміни: районний рівень - 43-й календарний день, що 

настає за останнім календарним днем податкового періоду, регіональний 

рівень – 45-й календарний день, центральний рівень – 50-й календарний 

день. Якщо звіт подається за рік, то передача зведеної інформації про 

податкові пільги здійснюється відповідно на 50-й, 60-й та 70-й 

календарний день, що настає за останнім календарним днем податкового 

періоду. 

Розглянувши існуючий стан процесу складання зведеної звітності 

про суми податкових пільг з урахуванням ст.30 Податкового кодексу 

України, перейдемо до проблем, які виникають у здійсненні цього процесу, 

та пропозицій їх вирішення. 
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Перша проблема: пов’язана з тим, що терміни формування Зведеного 

звіту „Податкові пільги” згідно наказу ДПА України від 21.07.2011 №431 

встановлені в календарних днях. Таким чином, складання зведеної 

інформації може припадати на вихідні дні. Як аргумент, наведемо терміни 

подання зведеної звітності з районного до регіонального рівня за І квартал 

2012 року. Останній день подання форми №1-ПП суб’єктами 

господарювання до податкових органів – 10 травня 2012 року, що 

припадало на четвер. Оскільки районному рівню для подачі зведеної 

інформації регіональному рівню відводився термін до 13 травня включно 

(що припадало на неділю), працівникам районного рівня довелося 

передати інформацію до вечора 11 травня (п’ятниця). В таких випадках 

одного робочого дня може бути недостатньо для зведення та опрацювання 

всієї отриманої від платників податків інформації, що призведе або до 

виникнення помилок в звіті, або ж до понаднормованої праці у вихідні дні. 

Пропонується внести зміни до наказу ДПА України від 21.07.2011 №431, 

замінивши у визначенні термінів/днів подання звіту слово „календарний” 

на „робочий”, що дасть змогу більш виважено та достовірно скласти звіт. 

Друга проблема: оскільки суб’єкт господарювання не несе 

відповідальності за недостовірне складання звіту за формою №1-ПП, 

остільки рівень його виконання залежить від сумлінності та податкової 

культури того, хто його складав. З метою посилення контролю за 

використанням податкових пільг та покращення аналітичного 

опрацювання інформації про податкові пільги, складання зведеної 

звітності про податкові пільги внести зміни до статті 30 Податкового 

кодексу України та запровадити облік пільг як видатки спеціального фонду 

державного чи місцевого бюджету. Фактично ця норма означає перехід у 

пільговому оподаткуванні до концепції податкових видатків, яка широко 

розповсюджена в найбільш розвинених країнах світу. З точки зору 

податкового контролю перехід до концепції податкових витрат має як 
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переваги, так і недоліки. До переваг можна віднести більшу 

контрольованість податкових пільг, а отже і підвищення ефективності їх 

використання, зменшення втрат бюджету від їх надання, тоді як недоліком 

може бути підвищення затратності адміністрування податків та зборів, по 

яких надаються податкові пільги.  

Проведене дослідження покликане звернути увагу на прогалини 

податкового законодавства з контролю податкових пільг, аналітичного 

опрацювання інформації про пільги, складання зведеної звітності про 

податкові пільги. Однак наведене може бути доповнене іншими, більш 

конкретизованими дослідженнями, котрі будуть слугувати обґрунтованою, 

науково-теоретичною базою для їх практичної реалізації. 
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ЗАКОНОДАВЧІ ІНІЦІАТИВИ – КУРС НА ЗМІНУ 

БЮДЖЕТНО-ПОДАТКОВОЇ ПОЛІТИКИ 

 

На сьогодні економічна ситуація в Україні невпинно вимагає 

принципово нової податкової системи, а отже актуальним є постійні 

намагання дещо удосконалити існуюче податкове законодавство. На шляху 

до таких змін виникає безліч пропозицій та ініціатив, які за процедурою у 

вигляді проектів законодавчих актів (далі – законопроектів) надаються на 

розгляд до Верховної Ради України. За результатами опрацювання та 

голосування законопроекти можуть набирати чинності, а його норми 

дієвості. Кожна ініціатива долає шлях ретельного дослідження не тільки 

доцільності, а й чіткого фінансово-економічного обґрунтування впливу на 

показники доходів бюджету.  

Яскравим прикладом є ряд законопроектів, на основі яких 

розроблено Закон України «Про внесення змін до Податкового кодексу 

України та деяких законів України щодо забезпечення збалансованості 

бюджетних надходжень у 2016 році» № 909-VIII від 24.12.2015 [1]. 

Одним із законопроектів, що заслуговує на увагу є проект Закону 

України «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо 

податкової лібералізації» від 26.10.2015 реєстр. № 3357 [2], розроблений 

Комітетом Верховної Ради України з питань податкової та митної 

політики. Основні цілі та завдання концепції направлені на створення 

унікальних фіскальних умов для платника податків, розвитку бізнесу в 

країні, оздоровлення інвестиційного клімату, виведення економіки з тіні, 

стабільності податкового законодавства. Для цього запропоновано 

зниження ставок прямих податків, перехід до оподаткування 
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розподіленого прибутку, справедливого механізму відшкодування ПДВ, 

спрощення адміністрування, запровадження мораторію щодо змін 

податкового законодавства (на 3 роки) тощо. Для прикладу, рентна плата 

за користування надрами для видобування природного газу – 

запропоновано новий підхід до визначення фактичної ціни реалізації 

природного газу для потреб населення з урахуванням договірної ціни, а 

для іншого газу – з урахуванням середньозваженої імпортної ціни.  

Табл.1 

Розрахунок рентної плати за користування надрами для 

видобування природного газу на 2016 рік (законопроект №3357) 

Прогноз на 2016 рік за діючим законодавством 38,7 млрд.грн., за 

проектом № 3688 – 30,4 млрд.грн., втрати бюджету – 8,3 млрд.гривень. 

Водночас, вище зазначені зміни призведуть до значних втрат 

бюджету (як мінімум на 1-2 роки), для перекриття яких не запропоновано 

компенсаційних ресурсів. А такі фактори як легалізація тіньових оборотів 

бізнесу та оздоровлення інвестиційного клімату, зважаючи на менталітет 

платників та, як свідчить практика попередніх податкових реформ, 

потребує часу. 

Розглянемо більш консервативну концепцію Міністерства фінансів 

України – проект Закону України «Про внесення змін до Податкового 

Категорії 

споживачів 

обсяги, 

млн. м 

куб. 

Ціна 

курс 

$ 
ставка 

діюче  

зак-во,  

млн.грн. 

 

проект 

3357, 

млн.грн. 

Відхил., 

млн.грн. 
проект 

3357, $, 

грн. 

діюча 

для населення 
13 300 1590    0,7 

14 

802,9 
14 802,9 0 

для промислових спож.   

глибина до 5 км 2 054,9 189,9 292 24,1 0,55 7 953,4 5 172,4 -2 781 

глибина більше 5 км 1 342,4 189,9 292 24,1 0,28 2 645,1 1 720,2 -924,9 

газ сумісної 

діяльності 
  

глибина до 5 км 
2 163,3 189,9 292 24,1 0,7 

10 

656,5 
6 930,4 -3 726,1 

глибина більше 5 км 540,1 189,9 292 24,1 0,7 2 660,6 1 730,3 -930,3 

Всього 
19 400,7   

38 

718,5 
30 356,2 -8 362,3 
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кодексу України щодо забезпечення збалансованості бюджетних 

надходжень у 2016 році» від 22.12.2015 реєстр. № 3688 [3]. Запропоновані 

норми менш революційні, з метою недопущення колапсу бюджету. 

Передбачається спрощення податкового законодавства, зокрема шляхом 

встановлення однакових ставок оподаткування (ПДФО, ЄСВ, податок на 

прибуток, ПДВ – 20 відс.), об’єднання ЄСВ та ПДФО тощо. Для прикладу, 

рентна плата за користування надрами для видобування природного газу – 

запропоновано зменшення ставки для потреб промисловості з 55 до 29 % 

(видобутий з покладів до 5000 м) та з 28 до 14 % (понад 5000 м); для 

потреб населення з 70 до 50% (до 5000 м).  

Таблиця 2 

Розрахунок рентної плати за користування надрами для 

видобування природного газу на 2016 рік (законопроект №3688) 

Категорії 

споживачі

в 

обсяги, 

млн. м 

куб. 

Ціна 

ставка 

діюче  

зак-во,  

млн.грн. 

 

проект 

3688, 

млн.грн

. 

відх

ил., 

млн.г

рн. 

діюча 

/проект 

3688, грн., $ 

курс $ діюча 
проек

т 3866 
   

для 

населення 
13 300 1590  0,7 0,5 14 802,9 11 630,9 - 3 172 

для 

промислових 

спож. 

  

глибина до 

5 км 
2 054,9 225 24,1 0,55 0,29 6 128,5 3 231,4 -2 897,1 

глибина 

більше 5 

км 

1 342,4 225 24,1 0,28 0,14 2 038,2 1 019,1 -1 019,1 

газ 

сумісної 

діяльності 

  

глибина до 

5 км 
2 163,3 225 24,1 0,7 0,7 8 211,3 8 211,3 0 

глибина 

більше 5 

км 

540,1 225 24,1 0,7 0,7 2 050,1 2 050,1 0 

Всього 19 400,7   33 231 26 142,7 -7 088,3 
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За аналогічними підрахунками втрати бюджету – 7,1 млрд.гривень. 

Для перекриття можливих втрат бюджету проектом запропоновано 

як основний компенсатор – виведення економіки з тіні. Крім того, 

скасування пільгового режиму оподаткування ПДВ для 

сільськогосподарських підприємств, поетапне підвищення ставок 

акцизного податку на спирт, алкогольні та тютюнові вироби, 

трансформація податкової соціальної пільги ПДФО тощо.  

Але як свідчить практика попередніх податкових реформ, легалізація 

«тіньових оборотів» може займати певний проміжок часу. Так, у 2004 році 

при переході з прогресивної шкали оподаткування фізичних осіб 

(мінімальна ставка – 10 відс., максимальна – 40 відс.) на єдину 

пропорційну ставку оподаткування (13 відс.) надходження до зведеного 

бюджету зменшились на 0,3 млрд. грн. (у 2003 році – 13,5 млрд. грн., у 

2004 році – 13,2 млрд. гривень); у 2012 році – зменшення ставки податку 

на прибуток у 2011 році на 2 відс. відповідно до Податкового кодексу 

України призвело до зменшення надходжень податку на 0,7 млрд. грн. або 

на 1,3 відс. (2011 рік – 54,7 млрд. грн., 2012 рік – 54 млрд. гривень). [4] 

Згідно з процедурою, будь-які запропоновані зміни до законодавства 

оцінюються як вартісна величина впливу на показники бюджетів та 

розглядаються пропозиції щодо можливостей фінансового забезпечення у 

відповідному бюджетному періоді законопроекту у разі його прийняття. 

Міжнародний досвід показує – нереалістично очікувати, що скорочення 

ставок податків автоматично призведе до різкого покращення податкової 

дисципліни без систематичних зусиль з реформування системи 

адміністрування надходжень, що приносить результати лише з часом.  
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Чубейко Наталія Іванівна,  
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СТАТИСТИЧНИЙ АНАЛІЗ ІНТЕНСИВНОСТІ ПОДАТКОВИХ 

НАДХОДЖЕНЬ ДО ДЕРЖАВНОГО БЮДЖТУ УКРАЇНИ ТА ЇХ 

ПРОГНОЗУВАННЯ 

 

В ринкових умовах господарювання України податкові надходження 

до державного бюджету є необхідною умовою виконання країною своїх 

функцій та основною структуроутворюючою ланкою дохідної частини 

бюджетів, частка якої займає значну частину всіх державних надходжень. 

Податки найбільш адекватно та об’єктивно відображаують 

економіку держави, її економічне зростання або спад. Крім того, податки є 

основним джерелом фінансування освіти, охорони здоров’я, соціального 

захисту і соціального забезпечення, а також економічної діяльності 

України. Однак, зростання дефіциту державного бюджету свідчить про 

недостатність надходжень. А тому, слід звернути увагу на джерела 

зростання доходів, й насамперед, на зростання податкових надходжень до 

Державного бюджету України, так як вони займають найбільшу частку у 

його структурі. 

Проблеми формування системи показників для аналізу податкових 

надходжень до бюджету розглядали С. Герасименко, А. Головач, Н. 

Головач, А. Єріна, Ю. Мороз, А. Шустіков та інші. 

Податкові надходження є однією з важливих форм перерозподілу 

валового внутрішнього продукту. Саме вони забезпечують значну частину 

доходів Державного бюджету України. 

Основне завдання податкових надходжень полягає у забезпеченні 

державного бюджету фінансовими ресурсами з метою фінансування 
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державних видатків. Формування податкових надходжень здійснюється за 

рахунок мобілізації до бюджету податків, зборів та обов’язкових платежів, 

які утворюють систему оподаткування. Розміри податкових надходжень 

бюджету залежать від стану розвитку економіки країни, а також потреб 

держави щодо перерозподілу ВВП і фінансового забезпечення реалізації 

державних програм. [1]. 

Для проведення статистичного аналізу податкових надходжень до 

Держбюджету на основі офіційних статистичних даних Бюджетного 

моніторингу, проведеного Інститутом бюджету та соціально - економічних 

досліджень [2], сформовано річні динамічні ряди основних статистичних 

показників податкових надходжень за період 2009-2016 рр.(таблиця 1). 

Таблиця 1 - Динаміка податкових надходжень до Державного 

бюджету України у розрізі структури за 2009-2016 роки 

Показники 

Роки 

2

009 

2

010 

2

011 

2

012 

2

013 

2

014 

2

015 

П

рогноз 

на 2016 

м

лрд. 

грн. 

м

лрд. 

грн. 

м

лрд. 

грн. 

м

лрд. 

грн. 

м

лрд. 

грн. 

м

лрд. 

грн. 

м

лрд. 

грн. 

м

лрд. 

грн. 

Податкові надходження 
1

48,5 

1

66,4 

2

31,4 

2

49,99 

1

88 

2

61 

2

83,1 

5

15.5 

Податок на прибуток підприємств 
3

2,6 

3

9,9 

5

4,7 

5

5,3 

4

2,2 

3

9,9 

3

3,0 

4

0,6 

Збори та плата за спеціальне 

використання природних ресурсів 

2

,6 

2

,9 

1

,9 

2

,3 

1

3,9 

1

9,0 

3

2,2 

4

1.2 

Податок на додану вартість 
8

4,6 

8

6,3 

1

30,1 

1

38,8 

9

3,9 

1

39,0 

1

41,3 

1

46,7 

Акцизний податок 
2

1,3 

2

7,6 

3

0,1 

3

7,2 

2

6,8 

4

4,9 

6

0,1 

1

89.9 

Податки на міжнародну торгівлю 

та зовнішні операції 

6

,9 

9

,1 

1

1,8 

1

3,19 

9

,9 

1

2,6 

1

4,9 

9

3,7 

Інші податки 
0

,5 

0

,6 

2

,8 

3

,2 

1

,3 

5

,6 

1

,6 

3

.4 

Джерело: складено автором за даними [2;3]. 

Загальна сума податкових надходжень до Державного бюджету 

України у 2015 р. становила 283,1 млрд. грн., що значно перевищує суму 

надходжень за попередні роки.  
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Згідно здійсненого прогнозу на основі знаходження тренда ряду 

динаміки методом аналітичного вирівнювання і прогнозування його на рік 

вперед за допомогою інструменту Майстер діаграм у середовищі MS 

EXCEL, у 2016 р. податкові надходження до бюджету в порівнянні з 

попереднім 2015 р. можуть зрости на 25,4 % і досягти 515,5 млрд. грн. 

Для оцінювання інтенсивності змін рівня податкових надходжень в 

часі, побудовано інтегральні темпові індекси (таблиця 2).  

Таблиця 2- Ланцюгові та базисний темпи приросту податкових 

надходжень до Держбюджету України за 2010-2016 рр. 

 

Ланцюгові (до попереднього року), % Ба

зисний у 

2016 р. до 

2009 р. 

2

010 

2

011 

2

012 

2

013 

2

014 

2

015 

П

рогноз 

на 2016 

Податок на 

прибуток підприємств 

2

2,4 

3

7,1 

1

,1 

-

23,7 

-

5,5 

-

17,3 

2

3,0 

24

,5 

Збори та плата за 

спеціальне використання 

природних ресурсів 

1

1,5 

-

34,5 

2

1,1 

5

04,3 

3

6,7 

6

9,5 

2

8,0 

14

84,6 

Податок на додану 

вартість 

2

,0 

5

0,8 

6

,7 

-

32,3 

4

8,0 

1

,7 

3

,8 

73

,4 

Акцизний податок 
2

9,6 

9

,1 

2

3,6 

-

28,0 

6

7,5 

3

3,9 

2

11,0 

77

7,5 

Податки на 

міжнародну торгівлю та 

зовнішні операції 

3

1,9 

2

9,7 

1

1,8 

-

24,9 

2

7,3 

1

8,3 

5

28,9 

12

58,0 

Інші податки 
2

0,0 

3

66,7 

1

4,3 

-

59,4 

3

30,8 

-

71,4 

1

12,5 

58

0,0 

Джерело: розраховано автором на основі табл.1 

Вагому частку в структурі податкових надходжень займає податок на 

додану вартість та акцизний податок, які у 2015 році відповідно становили 

141,3 та 60,1 млрд. грн. Значно зріс дохід від податків на міжнародну 

торгівлю. В цілому, до Державного бюджету України надійшло 14,9 млрд. 

грн., тобто на 18,3 % більше ніж у 2014 році. Інші податкові надходження 

змінюються нерівномірно. У 2015 році спостерігається їх зменшення 

порівняно з 2014 роком на 71,4%, але у 2016 році, за здійсненим нами 

прогнозом, їх величина має зрости до 3,4 млрд. грн. 

Отже, проведений нами аналіз податкових надходжень до 

Державного бюджету України засвідчує, що розмір податкових 
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надходжень у 2015 році зріс порівняно з 2014 роком, що є прийнятним, 

оскільки це призвело до зниження дефіциту бюджету. І так, як податки 

відображають державне економічне зростання або спад та є основним 

джерелом фінансування освіти, охорони здоров’я, соціального захисту і 

соціального забезпечення, а також економічної діяльності України. Це 

дасть можливість державним органам управління приймати вагомі 

рішення, щодо подальшого розподілу податкових надходжень, а також 

розмірів податкових ставок на подальші роки.  

 Проте для того, щоб оптимізувати надходження податків до 

держбюджету в подальшому, уряду нашої країни потрібно прийняти нову 

податкову реформу, вивести з тіні бізнес, подолати корупцію, а також 

внести зміни до Податкового кодексу України аби уникнути заплутаної та 

подекуди двозначної мови його текстів, що тягне за собою різне та 

довільне тлумачення законодавства.  
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СЕКЦІЯ 6. ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ: НОРМАТИВНО–

ПРАВОВЕ ЗАБЕСПЕЧЕННЯ 

 

Андрієнко Олена Миколаївна, 

Університет ДФС України 

 

ОСОБЛИВОСТІ ОБЛІКУ ТА ОПОДАТКУВАННЯ 

БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВ, ЯК НЕПРИБУТКОВИХ ОРГАНІЗАЦІЙ  

 

Після набрання чинності Закону України № 652 [3] перелік вимог 

щодо визначення неприбутковості значно збільшився, а тому для 

віднесення організації чи установи до неприбуткових уже не достатньо 

того, щоб їх основною метою діяльності було не отримання прибутку та 

вони були внесені до Реєстру неприбуткових установ й організацій. 

Розглянемо особливості обліку та оподаткування бюджетних установ. 

Відповідно до Бюджетного кодексу України бюджетні установи – 

органи державної влади, органи місцевого самоврядування, а також 

організації, створені ними у встановленому порядку, що повністю 

утримуються за рахунок відповідно державного бюджету чи місцевого 

бюджету. Бюджетні установи є неприбутковими» [1]. 

Визначення неприбуткових установ надано у ст. 14 п. 14.121 

Податкового кодексу України (далі – ПКУ), а саме: «неприбуткові 

підприємства, установи та організації – це неприбуткові підприємства, 

установи та організації які не є платниками податку на прибуток 

підприємств відповідно до пункту 133.4 статті 133 цього Кодексу»[2]. 

Згідно з пп. 133.4.1 ПКУ [2], неприбутковим підприємством, 

установою та організацією (далі – неприбуткова організація) є 

підприємство, установа та організація, що одночасно відповідає таким 

вимогам: 
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 утворена та зареєстрована в порядку, визначеному законом, що 

регулює діяльність відповідної неприбуткової організації;  

 установчі документи якої містять заборону розподілу отриманих 

доходів (прибутків) або їх частини серед засновників (учасників), членів 

такої організації, працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування 

єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших 

пов’язаних з ними осіб; 

 установчі документи якої передбачають передачу активів одній 

або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або 

зарахування до доходу бюджету у разі припинення юридичної особи (у 

результаті її ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення). 

Положення цього абзацу не поширюється на об’єднання та асоціації 

об’єднань співвласників багатоквартирних будинків;  

 внесена контролюючим органом до Реєстру неприбуткових 

установ та організацій.  

Відповідно до пп. 133.4.2 ПКУ[2] доходи (прибутки) неприбуткової 

організації використовуються виключно для фінансування видатків на 

утримання такої неприбуткової організації, реалізації мети (цілей, завдань) 

та напрямів діяльності, визначених її установчими документами.  

Крім того, згідно з пп. 133.4.6 ПКУ [2] до неприбуткових 

організацій, що відповідають вимогам цього пункту і не є платниками 

податку, зокрема, можуть бути віднесені:  

 бюджетні установи;  

 громадські об’єднання, політичні партії, творчі спілки, релігійні 

організації, благодійні організації, пенсійні фонди;  

 спілки, асоціації та інші об’єднання юридичних осіб;  

 житлово-будівельні кооперативи (з першого числа місяця, 

наступного за місяцем, в якому відповідно до закону здійснено прийняття 

в експлуатацію закінченого будівництвом житлового будинку і такий 
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житловий будинок споруджувався або придбавався житлово-будівельним 

(житловим) кооперативом), дачні (дачно-будівельні), садівничі та гаражні 

(гаражно-будівельні) кооперативи (товариства);  

 об’єднання співвласників багатоквартирного будинку, асоціації 

власників жилих будинків;     

 професійні спілки, їх об’єднання та організації профспілок, а 

також організації роботодавців та їх об’єднання;  

 сільськогосподарські обслуговуючі кооперативи, кооперативні 

об’єднання сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів;  

 інші юридичні особи, діяльність яких відповідає вимогам цього 

пункту. 

Таким чином, ПКУ конкретизовано критерії приналежності до 

неприбуткових установ і неплатників податку на прибуток; 

конкретизовано перелік неприбуткових організацій.  

Разом з тим, для того, аби отримати статус неплатника податку на 

прибуток, бюджетним установам не достатньо лише належати до 

підприємств й установ, перелічених у пп. 133.4.6 ПКУ та відповідати 

вимогам пп. 133.4.1 ПКУ, зазначеним вище. Важливо щоб бюджетні 

установи звітувалися про використання доходів, адже від цілей їх 

використання залежить, чи лишатимуться такі бюджетні установи 

неплатником податку на прибуток, чи ж їм доведеться стати платником на 

загальних підставах.  

Отже, основна вимога п. 133.4 ПКУ міститься в пп. 133.4.2 щодо 

використання доходів (прибутків). Якщо ж бюджетна установа витратить 

дохід не на цілі, передбачені її установчими документами, – необхідно 

буде відразу відзвітувати й нарахувати податок на прибуток, виходячи із 

суми операції нецільового використання коштів. За дане порушення 

бюджетна установа буде виключена контролюючим органом із Реєстру 

неприбуткових установ й організацій. Крім того, бюджетні установи 
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повинні подавати звіт про використання доходів (прибутків) 

неприбуткової організації за формою, затвердженою центральним органом 

виконавчої влади, що забезпечує формування державної податкової 

політики, у строки, передбачені для подання податкової декларації з 

податку на прибуток підприємств. 
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 ЗВ'ЯЗОК ПОДАТКОВОГО ЗАКОНОДАВСТВА З ВЕДЕННЯМ 

БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ 

 

 Здійснення господарської діяльності, з точки зору ведення бухгалтерського 

обліку, має базуватись на податковому законодавстві. XX століття характеризується 

значним кроком у розвитку великої індустрій із впровадженням новітніх технологій. 

Саме це змусило ввести значні корективи в податкове законодавство більшості 

країн. XXI століття асоціюють з нанотехнологіями. Вимоги до кваліфікованого 

бухгалтера стали жорсткішими, адже ведення бухгалтерського обліку не можливе 

без практики з таким програмами як «1С», «Галактика», «Парус» і т.д. Відповідно 

податкове законодавство змінюється у зв’язку з економічними реформами країни. 



 

 
 

210 

Але який саме взаємозв’язок податкового законодавства з веденням бухгалтерського 

обліку в сучасній Україні? 

Досліджуючи організаційні та методичні засади здійснення 

податкового законодавства, його дієвості в державі, я спиралась на 

авторитетну думку таких вчених як М.Т. Білуха, Ф.Ф. Бутинець, Б.І. Валуєв, 

З.В. Гуцайлюк, В.П. Завгородній, М.В. Кужельний, Я.Д. Крупка, Ю.А. 

Кузьмінський, В.О. Ластовецький, В.Г. Линник, Ю.Я. Литвин, М.Р. Лучко, 

О.І. Малишкін, Є.В. Мних, М.С. Пушкар, В.С. Рудницький, В.Ф. Усач, та ін., 

які у своїх працях розглядали окремі аспекти здійснення бухгалтерського 

обліку та шляхи його удосконалення. Незважаючи на значні здобутки даних 

економістів-професорів, дане питання потребує вивчення й теоретичного 

осмислення через призму проблем та новизни реформ 2016 року. Існує 

нагальна необхідність вироблення практичних рекомендацій вдосконалення 

методики здійснення бухгалтерського обліку на підприємстві, базуючись на 

відкоригованому ПДК. 

Бухгалтерський облік являє собою упорядковану систему збору, 

реєстрації та узагальнення інформації в грошовому вираженні про майно, 

зобов'язання організації і їхньому русі шляхом суцільного безперервного і 

документального обліку всіх господарських операцій. Бухгалтерський облік 

повинен вестися на всіх підприємствах незалежно від підпорядкованості, 

форм власності та сфери діяльності. Дані бухгалтерського обліку подаються 

у встановлені терміни за узгодженою системою показників і за формою, 

встановленою чинним податковим законодавством. 

Податки являють собою форму мобілізації певної частини коштів на 

задоволення державних потреб. Вони покликані обмежувати стихійність 

ринкових процесів, впливати на формування виробничої і соціальної 

інфраструктури, приборкувати інфляцію. Одним з важливих умов стабілізації 

фінансової системи є забезпечення сталого збору податків, належної 

дисципліни платників податків. 
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Успішне дотримання цих умов визначається єдиною системою 

контролю за правовими нормами податкового законодавства, правильності 

обчислення, повнотою і своєчасним надходженням податків до бюджетної 

системи і платежі в позабюджетні фонди. 

Таким чином, контроль спрямований на дотримання податкового 

законодавства платниками податків. Цей контроль здійснюється 

податковими органами в різних формах: 

1. Податкова перевірка, а також перевірка даних обліку і звітності. 

2. Постановка платника податків на облік у податкових органах. 

3. Отримання різного роду пояснень платників податків, пов'язаних з 

обчисленням і сплатою податків. 

4. Огляд приміщень і територій, що використовуються для отримання 

прибутку [2]. 

Ведення бухгалтерського обліку фактично базується на податковому 

законодавстві. Саме відповідні закони та органи створюють відповідні умови 

для організації бухгалтерського обліку на будь-якому підприємстві. Практика 

показує, що проблеми взаємозв’язку бухгалтерського обліку і податкових 

законодавства зумовлені недосконалістю методики визначення 

податковоутворюючої бази, зокрема щодо таких облікових категорій як 

доходи, витрати, амортизаційні відрахування. Виділення проблем стосовно 

кожного окремого податку є передумовою вдосконалення методики 

нарахування і сплати як кожного податку зокрема, так і раціоналізації 

податкових розрахунків загалом.  

Варто зазначити, що податкове законодавство також захищає осіб що 

займаються підприємницькою діяльністю. Адже в разі порушення їх свобод 

та прав ведення підприємницької діяльності вони можуть звернутись на 

допомогу до держави, базуючись на ПКУ. Наприклад якщо виникли 

проблеми з перерозподілом прибутку між власниками , можна спиратись на 

статтю 39, підпункту 3.7.2 ПКУ «Якщо сторони контрольованих операцій, 
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сукупний прибуток яких підлягає розподіленню з урахуванням положень 

підпункту 39.3.7 цього пункту, ведуть бухгалтерський облік та фінансову 

звітність на підставі різних форм та методів бухгалтерського обліку, для 

цілей застосування методу розподілення прибутку бухгалтерська і фінансова 

звітність повинна бути приведена у відповідність з єдиними 

методологічними засадами бухгалтерського обліку.»[1]. Отже всі питання 

повинні вирішитись завдяки бухгалтерській звітності, яка відповідно до 

чинного законодавства робить загальний звіт за кожним процесом, який 

відбувався на підприємстві. Конкретно можна розглянути в таблиці 1. 

Дані зміни прямолінійно вплинули на ведення бухгалтерського 

обліку. Кожний процес на підприємстві відображається в Балансі, з новим 

податковим законодавством змінюються і відповідні умови нарахування 

кожного виконаного процесу. Починаючи від нарахування заробітної 

плати до подачі фінансової та бухгалтерської звітності .  

 

Табл.1. Порівняльна характеристика Податкового кодексу України. 

ПОДАТОК НА ПРИБУТОК 

2015 рік 2016 рік 

Базова (основна) ставка: 18% Базова (основна) ставка: 18% 

База: 

розрахована на основі ПСБО або МСФЗ (для 

публічних компаній або за вибором) 

База: 

розрахована на основі ПСБО або 

МСФЗ (для публічних компаній або 

за вибором) 

 

Відмова від сплати щомісячних 

авансових платежів із податку на 

прибуток. Запровадження 

квартального звітного періоду для 

підприємств із річним доходом понад 

20 млн грн. 
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ПОДАТОК НА ДОХОДИ ФІЗИЧНИХ ОСІБ 

2015 рік 2016 рік 

Заробітна плата 

 

Ставки: 

 0% — для 0,5 розміру мінімальних 

місячних заробітних плат (609 грн); 

надається для заробітних плат не вище 1710 

грн; 

 15% — до 10-кратного розміру 

мінімальних місячних заробітних плат 

(12180 грн); 

 20% — на суму перевищення 10-кратного 

розміру мінімальних місячних заробітних 

плат (12.180 грн) 

Заробітна плата 

 

Ставки: 

 0% — для 0,5 розміру 

мінімальних місячних заробітних 

плат (689 грн); надається для 

заробітних плат не вище 1930 

грн; 

 18%  — до розміру заробітної 

плати без обмеження 

ЄДИНИЙ СОЦІАЛЬНИЙ ВНЕСОК 

2015 рік 2016 рік 

База оподаткування 

Заробітна плата й деякі доходи, відмінні від 

заробітної плати та інвестиційного доходу. 

Не перевищують 17 мінімальних місячних 

заробітних плат (20706 грн; 17 х 1218 грн) 

Працівники не сплачують ЄСВ із 

заробітної плати й інших доходів 

Джерело створено автором 

 З вище сказаного можна зробити висновки, що податкове 

законодавств має тісний зв'язок з веденням бухгалтерського обліку. Це 

можна спостерігати на будь-якому рівні проведення бухгалтерських 

процесів, від закупки основних засобів до отримання прибутку від 

реалізації продуктів чи послуг. 
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ОПОДАТКУВАННЯ ЯК ЧИННИК ЦІНОВОЇ ПОЛІТИКИ 

ДЕРЖАВИ 

 

Одним з найважливіших економічних важелів у системі управління 

діяльністю торговельних підприємств виступає ціна на товари та 

торговельні послуги, що реалізуються ними. Використання цього важеля у 

процесі управління здійснюється шляхом розробки спеціальної цінової 

політики підприємств. Цінова політика – це найважливіший механізм, що 

забезпечує багато пріоритетів економічного розвитку підприємства. Вона 

суттєво впливає на обсяги господарської діяльності торговельного 

підприємства, формування його іміджу у споживачів, рівень фінансового 
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стану. Окрім того, цінова політика торговельного підприємства являє 

собою дієвий інструмент його конкуренції на споживчому ринку. 

Розробленню цінової політики має передувати аналіз факторів, що 

впливають на її формування [1]. 

Важелі впливу на регулювання цін розглядались такими вченими, як 

П. Семюелсон, В. Пінішко, Т. Мединська, Я. Литвиненко, М. Артус, Л. 

Шкварчук, В. Дьяченко. 

Розглянемо як впливає на цінову політику держави оподаткування на 

прикладі непрямих податків. 

Непрямi податки – надбавка до ціни товарів і послуг, розмір яких 

прямо не залежить від доходів окремого платника [2]. До них належать 

податок на додану вартість (ПДВ), акцизи та мито. Чим вищі ставки, тим 

вища ціна на продукції та нижча її конкурентоспроможність на ринках 

держави. Саме підвищення або пониження ставок непрямих податків є не 

лише фіскальним інструментом бюджетної політики, але і засобом впливу 

держави на виробництво та споживання певної продукції. 

Зміни надходжень до бюджету держави впливають на загальний 

рівень цін за такими напрямками: впливають на макродинаміку цін 

шляхом змін ставок непрямих податків загальноекономічної дії; 

впливаючи на мікроекономічний рівень з подальшим поширенням на 

макрорівень через зміну у непрямому оподаткуванні окремих груп товарів; 

через механізм повернення непрямих податків та надання пільг в 

оподатківанні; впливаючи на прямі податки як на структурні елементи цін 

[3]. 

Розглянемо як кожен із видів непрямих податків впливає на цінову 

політику.  

ПДВ - частка від вартості товару, створеної на кожному із етапів 

його виробництва та обігу, а для субєктів господарювання додана вартість 
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становить різницю між обсягом реалізації продукції вираженої в грошових 

одиницях, та вартістю матеріальних затрат, витрачених на її виготовлення. 

І в зарубіжній практиці, і в Україні ПДВ має ряд переваг над іншими 

податками: стягується не лише з кінцевого реалізатора, але і всіх 

виробників продукції, що дає можливість розприділяти податкове 

навантаження на кожного учасника технологічного процесу; ставка ПДВ 

пропорційна реальному внеску в вартість товару окремого суб'єкта 

виробничого процесу і не залежить від того, скільки стадій пройшов той чи 

інший товар; дана база оподаткування стимулює скорочення витрат на 

будь-якій із стадій проходження товару. 

Акцизний податок - це непрямий податок на на високоприбуткові 

товари, найчастіше це тютюнові та алкогольні вироби, визначені законом 

як підакцизні, який включається до ціни цих товарів і оплачується 

покупцем. Метою їх запроваждження є дестимулююча функція, тобто ціна 

на товари непершої необхідності підвищується, що спричинює скорочення 

їх споживання. Крім цього, не варто забувати і про є фіскальний інтерес 

держави, що є одним із головних. 

Останній непрямий податок – мито - стягується з товарів, які беруть 

участь у зовнішньоторговельному обороті та впливає на внутрішні ціни. 

Підвищення цін на імпортні товари за рахунок мита створює сприятливі 

умови цінової конкуренції для національного виробника, дає змогу 

активно відстоювати внутрішній ринок, зберігати існуючі та створювати 

нові робочі місця, поповнювати державний бюджет за рахунок власного 

виробництва [4]. 

Отже, непрямі податки суттєво впливають на зміни в ціні товару і 

одночасно на їх попит. З економічної сторони вони виконують фіскальну 

роль, проявляють себе як стимулятор за умов запровадження пільгового 

оподаткування. Необхідно в першу чергу слідкувати за даними податками 

на макрорівні, адже високі ставки податку спричинюють зменшення 



 

 
 

217 

попиту по причині здорожчення товарів [5]. Введення чи скасування 

непрямих податків, зміна їх ставок являється не лише фіскальним 

інструментом бюджетної політики, але й потужним засобом впливу на 

виробництво і споживання. 
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Білобровенко Тетяна Володимирівна, 
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ПЕРЕВАГИ ТА НЕДОЛІКИ ЗАПРОВАДЖЕННЯ 

ЕЛЕКТРОННОГО ОБЛІКУ, КОНТРОЛЮ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ 

ПДВ  

 

Податок на додану вартість (ПДВ) домінує серед непрямих податків, 

що надходять до бюджету. Це податок, який виконує яскраво виражену 

фіскальну функцію. ПДВ є одним із домінуючих податків, яким маніпулює 

тіньовий сектор через недосконалість економіки. Зокрема, це проявляється 

в ухиленні від сплати ПДВ, незаконному відшкодуванні величезних сум 

податку з державного бюджету, значній кількості зловживань платників 

при користуванні пільгами і формуванні податкового кредиту, що є досить 

обтяжливими для бюджету. В системі ПДВ виключне значення має 

досконалий, простий і вичерпний бухгалтерський облік та контроль, а 

також посилення відповідальності за порушення норм з регулювання ПДВ.  

Питання бухгалтерського обліку, контролю та оподаткування ПДВ 

надзвичайно актуальні і привертають до себе увагу, тому їх дослідженням 

займаються такі науковці, як: В.Л. Андрущенко, В.В. Буряковський, О. В. 

Будько, О.О. Дудоров, П.М.Гарасим, А.П. Гарасим, М.М. Коцупатрий, А. 

О. Нікітішин, Т.О.Пасько, Т.М. Семенко, Н.М.Ткаченко, П.Я.Хомин.  

Метою дослідження є розгляд основних переваг та недоліків 

запровадженням електронного обліку, контролю та адміністрування ПДВ 

та визначення шляхів усунення цих недоліків. 

До розділу V ПКУ [5]  внесено значну кількість змін, переважно 

пов’язаних з процедурами електронного адміністрування ПДВ, які можна 

розглядати як переваги та кроки до прозорості в системі ПДВ: 

http://docs.dtkt.ua/ua/doc/1011.47.100?page=19#pn3352
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критерієм обов’язкової реєстрації суб’єкта платником ПДВ є обсяг 

оподатковуваних операцій за останні 12 календарних місяців в розмірі, 

що перевищує 1000000 грн (раніше було 300000 грн); 

скорочено граничний термін включення податкових накладних до 

податкового кредиту до 180 днів (для платників податку, що застосовують 

касовий метод – до 60 календарних днів, для банківських установ – при 

одержанні ними права власності на заставне майно); 

платники ПДВ матимуть право декларувати від’ємне значення 

податку для бюджетного відшкодування у місяці отримання такого 

від’ємного значення (а не у наступному місяці, як було раніше); 

скасовано паперові форми податкових накладних. Відповідно до п. 

201.1 ПКУ платник податку зобов'язаний надати покупцю податкову 

накладну, складену в електронній формі з дотриманням умови щодо 

реєстрації електронного підпису уповноваженої платником особи, та 

зареєстровану в Єдиному реєстрі податкових накладних; 

податкова звітність з ПДВ подається до контролюючого органу всіма 

платниками в електронній формі з дотриманням умови щодо реєстрації 

електронного підпису підзвітних осіб. До цього такий обов’язок було 

передбачено лише для великих та середніх підприємств. 

З метою забезпечення стабільного розвитку економіки, рівних та 

конкурентних умов ведення бізнесу, унеможливлення фіскального тиску та 

нівелювання податкових ризиків у діяльності сумлінних платників 

податків, вжиття профілактичних заходів щодо запобігання вчиненню 

правопорушень, належної координації роботи органів Державної 

фіскальної служби з упередження необґрунтованого формування 

податкового кредиту у значних розмірах прийнято наказ ДФС N 543 [6], 

яким затверджено порядок взаємодії підрозділів ДФС при комплексному 

відпрацюванні податкових ризиків з ПДВ. 

http://blank.dtkt.ua/blank/183
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Запровадження електронного адміністрування ПДВ викликало 

необхідність введення додаткових субрахунків бухгалтерського обліку, а 

саме в Інструкції N 291[3]: 

до рахунку 31 «Рахунки в банках» відккрито додаткові субрахунки. 

Субрахунок 315 «Спеціальні рахунки в національній валюті» 

призначений для обліку коштів на рахунку у системі електронного 

адміністрування податку на додану вартість, відкритому платнику податку 

в Казначействі, а також на інших спеціальних рахунках, відкритих у банку 

та/або органі Казначейства відповідно до законодавства, тощо. 

Субрахунок 316 «Спеціальні рахунки в іноземній валюті» 

призначений для обліку коштів в іноземній валюті, що підлягають 

розподілу або додатковому попередньому контролю, у тому числі сум 

коштів в іноземній валюті, що підлягають обов’язковому продажу 

відповідно до законодавства. 

Бухгалтерський облік ПДВ регламентується як загальними нормами 

стандартів бухобліку та Інструкції № 291[3], так і окремим нормативним 

документом – Інструкцією № 141[4]. Підприємству важливо правильно 

організувати ведення такого обліку, щоб: 

точно визначити первісну вартість основних засобів (а отже, і суму 

амортизації), запасів та інших активів, величину доходів і витрат за тією чи 

іншою господарською операцією – це дозволить не перекрутити фінансову 

звітність; 

забезпечити можливість складання податкової декларації з ПДВ на 

підставі даних бухгалтерського обліку.  

Для ведення обліку нарахування податкових зобов’язань і 

податкового кредиту з ПДВ Інструкціями № 141 і № 291 передбачено такі 

субрахунки: 

641 «Розрахунки з податків»; 643 «Податкові зобов’язання»; 

644 «Податковий кредит». 
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Підприємство має право відкрити до цих субрахунків додаткові 

субрахунки (рахунки третього порядку). Вибрані субрахунки радимо 

зафіксувати в наказі про облікову політику або в наказі про організацію 

бухгалтерського обліку.  

Термін реєстрації податкових накладних/розрахунків коригування в 

ЄРПН не змінився та становить 15 календарних днів з дати складання 

податкової накладної/розрахунку коригування (пункт 201.10 статті 201 

Податкового кодексу України). Ст. 1201 ПКУ [5]   передбачені штрафи за 

порушення платниками податку термінів реєстрації податкових накладних 

та розрахунків коригування до податкових накладних в ЄРПН від 10 до 50 

відсотків від суми ПДВ, зазначеної в податкових накладних. 

 Крім того не слід забувати, про регулюючу функцію податку на додану 

вартість. Щоб підвищити ступінь ділової активності економіки, податковий 

прес треба послабити. Якщо зменшити основну ставку податку та ввести 

кілька пільгових, то у суб’єктів господарювання можуть з’явитися додаткові 

стимули для збільшення обсягів виробництва. Таким чином розшириться база 

оподаткування, і зросте загальна сума доходів зведеного бюджету. Також 

через послаблення тиску ПДВ зросте сукупний попит населення.  

В Україні доцільно було б встановити наступні види ставок: 

основна — 17 %; підвищені — 20 % і 25 %; знижені —0 %, 7 % і 10 %. 

Знижені ставки доцільно застосовувати під час реалізації деяких товарів 

вітчизняного виробництва: продуктів харчування, ліків, дитячих товарів, 

товарів щоденного попиту, тощо. Що стосується підвищених ставок, то, 

наприклад, обороти з реалізації підакцизної продукції вітчизняного 

виробництва можна оподатковувати податком на додану вартість за 

ставкою 20 %, а іноземного виробництва — за ставкою 25 %. Вибір 

підакцизної продукції як бази оподаткування підвищеними ставками ПДВ 

дозволить максимально реалізувати регулюючу функцію цього податку: 
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шляхом обмеження споживання імпортної та шкідливої для здоров’я 

продукції та шляхом підтримки вітчизняного виробника. 

Дослідивши недоліки функціонування ПДВ вважаємо за можливе 

запропонувати напрямки вдосконалення обліку, контролю та 

адміністрування ПДВ: 

встановити диференційовані ставки ПДВ; 

обмежити перелік пільг, залишити тільки пільги, що стосуються 

предметів першої необхідності; 

 ліквідувати правило першої події, яке використовується для 

визначення ПДВ і яке не співпадає з моментом визнання доходів та витрат 

в бухгалтерському обліку; 

внести відповідні корективи до робочого плану рахунків кожного 

підприємства, необхідність яких пов’язана з електронним 

адмініструванням ПДВ; 

 у зв’язку з постійними змінами, важливим напрямком контролю 

податку на додану вартість є підготовка громадської думки, податкове 

консультування платників і професійна підготовка персоналу податкових 

органів. 

Виконання цих завдань у повному обсязі забезпечить досягнення 

високої ефективності ПДВ в найкоротші строки. 
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ПРОБЛЕМИ ОРГАНІЗАЦІЇ ОБЛІКУ ДЛЯ ЦІЛЕЙ 

ОПОДАТКУВАННЯ ТА ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ 

 

У сучасних умовах господарювання платники податків для цілей 

оподаткування зобов’язані вести облік доходів, витрат та інших 

показників, на підставі первинних документів, регістрів бухгалтерського 

обліку, фінансової звітності, інших документів, пов’язаних з обчисленням і 

сплатою податків і зборів, ведення яких передбачено законодавством [1]. 

Тому виникає потреба суттєвих змін в системі бухгалтерського обліку 

підприємств України, що обумовлена необхідністю визначення 

правильного об’єкта та бази оподаткування. 

http://zakon.rada.gov.ua/
http://zakon.rada.gov.ua/
http://zakon.rada.gov.ua/
http://zakon.rada.gov.ua/
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Висвітленню проблем та перспектив розвитку фінансового обліку та 

оподаткування присвячені роботи українських вчених-економістів М. Т. 

Білухи, Ф. Ф. Бутинця, Н. М. Грабової, Ю. Я. Литвина, В. Г. Лінника, В. І. 

Митрофанова, Г. І. Моісеєнка, В. Б. Моссаківського, П. П. Німчинова, Ю. 

І. Осадчого, В. А. Полторадні, М. С. Пушкаря, В. В. Сопка, О. Д. Шмігеля 

та інших. Проте багато питань залишаються недостатньо вивченими, 

вимагають більш глибокого дослідження і узагальнення. 

Організація обліку для цілей оподаткування має здійснюватись 

таким чином, щоб забезпечити систему збору, накопичення, обробки та 

узагальнення інформації для визначення та сплати податкових платежів 

суб’єктами господарювання відповідно до вимог податкового 

законодавства. 

Фінансовий облік має на меті надання достовірної інформації про 

діяльність підприємства акціонерам та засновникам, управлінському 

апарату, працівникам та іншим користувачам. Податковий облік, в свою 

чергу, виконує фіскальні і регуляторні функції, тобто метою його ведення є 

надання даних про здійснені господарські операції платника протягом 

звітного періоду з метою оподаткування. Він створений для поглиблення 

інформативності фінансового обліку. Тому стає зрозумілим, що існування 

двох паралельних систем обліку, які мають різні цілі, не може не 

супроводжуватися виникненням відмінностей та розбіжностей між ними 

(табл. 1). 

Таблиця 1  

Деякі відмінності між податковим та фінансовим обліком 

Ознака Фінансовий облік Податковий облік 

Мета Надання користувачам 

правдивої та неупередженої 

інформації про фінансовий 

стан підприємства 

Визначення суми податків та 

контроль за їх сплатою 

Суб’єкт регламентації Міністерство фінансів України Державна фіскальна служба 

України 

Користувачі Зовнішні та внутрішні Посадові особи підприємства 
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та органи ДФС 

Форми звітності П’ять форм звітності:  

1. Баланс (Звіт про фінансовий 

стан);  

2. Звіт про фінансові 

результати (Звіт про сукупний 

дохід);  

3. Звіт про рух грошових 

коштів (за прямим та непрямим 

методом);  

4.Звіт про власний капітал;  

5. Примітки до річної 

фінансової звітності. 

Податкова декларація (інша 

податкова звітність) 

Об’єкти амортизації Виробничі, невиробничі та 

безоплатно отримані 

Виробничі 

Період нарахування 

амортизації 

Щомісячно  Поквартально 

Джерело: [2] 

Але, не зважаючи на це, фінансовий та податковий облік 

надзвичайно тісно пов’язані. Адже податковий облік ґрунтується на даних 

фінансового, обидва вони фіксують однакову інформацію про 

господарську діяльність та оперують одними й тими ж первинними 

документами. Також, зазвичай, як фінансовий, так і податковий облік 

ведеться одними й тими ж фахівцями – бухгалтерами. На основі даних 

обліку, що побудований на безперервному фіксуванні господарських 

процесів платника податків, складається податкова звітність. 

Порушення у веденні обліку в системі оподаткування тягнуть за 

собою неправильне визначення розмірів нарахованих податкових платежів, 

їх неповну або несвоєчасну сплату до бюджету, фінансові санкції.  

Від створення ефективної системи обліку з метою оподаткування на 

рівні підприємства залежить як якість облікової інформації, що надходить 

до фіскальних органів, так і поліпшення фінансового стану самого 

підприємства, оскільки правильна організація обліку дасть змогу уникнути 

фінансових санкцій з боку державних фіскальних органів та оптимізувати 

податкові платежі.  
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Проблеми організації обліку для цілей оподаткування особливо 

актуалізуються в умовах частих та численних зміни у податковому 

законодавстві. Так, у 2015 році було прийнято ряд законів, якими внесено 

велику кількість змін у правила оподаткування. Дана реформа має ряд 

позитивних наслідків: зменшення кількості податків, виведення на 

прозорий рівень адміністрування ПДВ, впровадження касових апаратів для 

окремих суб’єктів підприємницької діяльності, зниження податкового 

навантаження на фізичних осіб-підприємців [3]. Але в цілому проблема 

складності адміністрування податків не подолана, а значить не виконано 

головне завдання – спрощення ведення бізнесу в Україні.  

З метою підвищення ефективності організації обліку для цілей 

оподаткування на підприємствах в умовах податкового реформування, 

доцільно здійснювати такі заходи: проводити щомісячний аналіз змін в 

оподаткуванні, оперативне використання якого в обліку сприятиме 

запобіганню податкових помилок і відповідних штрафних санкцій; у наказі 

про облікову політику чітко визначати засади ведення обліку для цілей 

оподаткування; удосконалити процедури внутрішнього контролю за 

своєчасністю та достовірністю проведення податкових розрахунків; 

проводити періодичне стажування та навчання бухгалтерів за програмами 

змін податкового законодавства; удосконалити процеси автоматизації 

податкового обліку на підприємстві; повністю переходити на подання 

електронної звітності до фіскальних органів [4, с.213]. 

Запровадження таких заходів на підприємствах, буде сприяти 

підвищенню рівня ефективності організації обліку для цілей 

оподаткування, запобіганню податкових помилок, зменшить час та витрати 

на проведення облікових робіт в сфері податкових розрахунків.  

Отже, для господарюючих суб’єктів в умовах податкового 

реформування велике значення мають облікові процедури. Зміни в 

податковому законодавстві призвели до того, що правильність і повнота 
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ведення бухгалтерського обліку, правильність і своєчасність складання 

первинної документації виходить на перший план.  
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ВПЛИВ ЗМІН ПОДАТКОВОГО ЗАКОНОДАВСТВА 

НА ФОРМУВАННЯ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ 

ПІДПРИЄМСТВА 

 

Останнім часом підходи до ведення бухгалтерського обліку 

продовжують зазнавати змін з метою удосконалення і набуття 

максимальної відповідності очікуванням власників та інвесторів суб’єкта 

підприємницької діяльності. Це є абсолютно справедливим і щодо 
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облікової політики підприємства, оскільки питання змісту, структури, 

ступенів деталізації та розкриття, порядку внесення та відображення змін 

не втрачають своєї актуальності протягом багатьох років, а тому 

вимагають постійного приведення у відповідність до мінливих умов 

сьогодення. 

Зміни в системі економічних відносин зумовили необхідність 

реформування бухгалтерського обліку в Україні, його пристосування до 

нових умов господарювання. Наслідком впроваджених змін є залучення із 

зарубіжної практики значної кількості якісно нових понять і явищ, до яких 

належить і облікова політика підприємства. 

В економічних дослідженнях відмічається, що для української 

економіки облікова політика – поняття відносно нове, мало вивчене і до 

прийняття національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку 

сприймалося, перш за все, як набір кількох (елементарних) методів оцінки 

активів і зобов’язань, формування доходів і витрат [1]. 

Організація і ведення бухгалтерського обліку на підприємствах 20 

здійснюється згідно з Законом України «Про бухгалтерський облік і 

фінансову звітність в Україні». Саме в даному законі зазначається з якою 

метою здійснюється державне регулювання обліку та звітності, зокрема:  

− створення єдиних правил ведення бухгалтерського обліку та 

фінансової звітності, які є обов’язковими для всіх підприємств та 

гарантують і захищають інтереси користувачів; 

 − удосконалення бухгалтерського обліку та фінансової звітності [2].  

Облікова політика застосовується з урахуванням принципу 

послідовності, що передбачає постійне застосування прийнятої стабільної 

облікової політики [3]. Вона має враховувати такі важливі фактори: форму 

власності та організаційно-правову структуру підприємства; вид 

економічної діяльності, що зумовлює особливості та умови облікової 

роботи; параметри підприємства за обсягами діяльності, номенклатурою 
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продукції, чисельністю працюючих тощо; режим оподаткування; умови 

забезпечення підприємства ресурсами та умови реалізації готової 

продукції; матеріально-технічне забезпечення обліково-аналітичної роботи 

підприємства та рівень забезпеченості кваліфікованими обліковими 

працівниками; умови організації та стимулювання праці, відповідальності 

тощо [4]. 

Податковий кодекс України є одним із чинників, у результаті 

прийняття якого підприємства мають внести зміни до облікової політики.  

Основними об’єктами облікової політики, як і бухгалтерського та 

податкового обліку, є доходи та витрати. Оскільки вимоги Податкового 

кодексу України не є однозначними, то в обліковій політиці необхідно 

зазначити, коли будуть визнаватись доходи та витрати. Також певні зміни 

відбулися і в обліку основних засобів. При складані облікової політики 

необхідно зазначити вартісну межу віднесення об’єкта до складу основних 

засобів. Так, на сьогодні вона встановлена в розмірі 6 000 гривень. 

Положення облікової політики суб’єкта господарювання обов’язково 

повинні містити визначені для кожної групи основних засобів строки 

корисного використання. Строки корисного використання об’єктів 

основних засобів не можуть бути меншими, ніж зазначені в Податковому 

кодексі України. Відповідно до ПКУ в обліковій політиці необхідно 

зазначити метод нарахування амортизації для кожного об’єкта.  

Для відповідності обліку нематеріальних активів чинному 

Податковому кодексу України в обліковій політиці необхідно зазначити 

його строк експлуатації та метод нарахування амортизації з урахуванням 

нововведень [5].  

Нововведення в ПКУ не вплинуло на облік запасів. Тому 

підприємство зазначає метод їх оцінки при вибутті: використання 

ідентифікованої, середньозваженої собівартості запасів, собівартості 

перших за часом надходження запасів (ФІФО), нормативних затрат, оцінка 
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за цінами продажу. При виборі списання запасів за середньозваженою 

собівартістю додатково вказують періодичність визначення такої 

собівартості – за кожною операцією або в цілому за місяць.  

Щодо обліку дебіторської заборгованості, то в наказі про облікову 

політику фіксують порядок визначення резерву сумнівних боргів. За п. 8 

П(С)БО 10 "Дебіторська заборгованість" він може бути сформований 

методом застосування абсолютної суми сумнівної заборгованості та 

коефіцієнта сумнівності.  

При виборі методу застосування коефіцієнта сумнівності додатково 

вказують метод визначення самого коефіцієнта, а саме на підставі:  

1) питомої ваги безнадійних боргів у чистому доході;  

2) класифікації дебіторської заборгованості за строками 

непогашення;  

3) визначення середньої питомої ваги, списаної протягом періоду 

дебіторської заборгованості, виходячи з її суми на початок відповідного 

періоду за попередні 3 – 5 років. При нарахуванні резерву сумнівних 

боргів за ПКУ подібних варіантів немає. Ухваливши Податковий кодекс, 

законодавці намагалися спростити обліковий процес шляхом об’єднання 

бухгалтерського та податкового обліків [6]. 

На данному етапі наша країна перебуває у стані реформування, тому 

управлінський персонал підприємства повинен особливо уважно 

слідкувати за змінами в законодавстві та оперативно їх упроваджувати в 

діяльність підприємства. Отже, за умови дотримання наведених 

рекомендацій підприємство, враховуючи нововведення податкового 

законодавства, зможе правильно й ефективно здійснювати ведення 

бухгалтерського обліку та безпомилково складати фінансову звітність, що 

не потягне за собою штрафні санкції.  
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ПОДАТОК НА НЕРУХОМЕ МАЙНО ЯК ДОДАТКОВЕ 

ДЖЕРЕЛО НАПОВНЕННЯ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ 

 

 В умовах загострення кризових явищ в економіці України 

особливого значення набуває проблема підвищення фіскальної 

ефективності податкової системи, а податкові реформи повинні 

забезпечувати бюджети фінансовими ресурсами. Актуальним є питання 

формування доходної частини місцевих бюджетів за рахунок джерел, 

надходження від яких є фінансово значимими, стабільними, і витрати по 

адмініструванню яких є набагато меншими від надходжень. Це можливо 

вирішити за допомогою податку на нерухоме майно, який має 

зараховуватися цілком до місцевих бюджетів. 

Податок на нерухоме майно є привабливим на роль засобу, 

покликаного задовольнити потреби місцевих органів влади в наповненні 

доходів місцевих бюджетів, з кількох причин. По-перше, як свідчить 

досвід інших країн, база податку на нерухоме майно є відносно мало 

мобільною, а тому ухилятися від сплати цього податку важко, навіть за 

умов різних ставок податку на нерухоме майно у різних місцях. Крім того, 

чимало з послуг, які фінансувалися б за рахунок податку на нерухоме 

майно, призначалися б саме для власників майна, тож тут існує прямий 

зв’язок між тим, хто платить, і тим, хто одержує користь від цього. Більше 

того, база податку на нерухоме майно може бути визначена таким чином, 

щоб обмежити тягар податку на платників з низьким рівнем доходів, і в 

такий спосіб буде дотримано принцип платоспроможності [3]. 
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Світовий досвід показує, що при використанні правильного підходу, 

податок на нерухоме майно може стати однією із вагомих статей доходної 

частини бюджету. Зокрема, цей податок забезпечує до 81% надходжень до 

місцевих бюджетів у Канаді, від 10% до 70% — у США. В країнах з 

економікою, що розвивається, за даними Світового Банку, податок на 

нерухомість становить 40–80% платежів до місцевих бюджетів [1, c. 23]. 

Із початком 2016 року в Україні набули чинності щонайменше десять 

важливих законодавчих ініціатив. Однією з них є Закон №909-VIII «Про 

внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих 

актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень 

у 2016 році» від 24 грудня 2015 року [2] (таблиця 1). 

Таблиця 1 

Порівняльна характеристика адміністрування податку на нерухоме 

майно за 2015-2016 роки [3] 

Податок на нерухоме майно 

Система оподаткування у 2015 

році 

Нова система оподаткування у 2016 

році 

Ставка податку: 

до 2% МЗП за 1 квадратний метр 

(далі – кв. м.) площі нерухомого майна. 

Установлюється місцевими радами  

Ставка податку: 

1) до 3% МЗП за 1 кв. м. площі 

нерухомого майна – для об’єктів житлової 

нерухомості, а також для об’єктів нежитлової 

нерухомості. Установлюється місцевими 

радами; 

2) 25000 грн на рік – додатково до 3% 

МЗП за 1 кв. м. – для квартир і будинків 

площею понад 300 кв. м. і 500 кв. м. 

відповідно 

Пільги: 

Для квартири/квартир незалежно 

від їх кількості – на 60 кв.м. 

Для житлового 

будинку/будинків незалежно від їх 

кількості – на 120 кв.м. 

Для різних типів об’єктів 

житлової нерухомості, у т. ч. їх часток 

(у разі одночасного перебування у 

власності платника податку 

квартири/квартир і житлового 

будинку/будинків, у т. ч. часток) – на 

180 кв. м. 

Пільги (лишаються незмінними): 

Для квартири/квартир незалежно від 

їх кількості – на 60 кв. м. 

Для житлового будинку/будинків 

незалежно від їх кількості – на 120 кв. м. 

Для різних типів об’єктів житлової 

нерухомості, у т. ч. їх часток (у разі 

одночасного перебування у власності 

платника податку квартири/квартир та 

житлового будинку/будинків, у т. ч. часток) – 

на 180 кв. м. 
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Як і раніше, вказаний податок сплачують фізичні та юридичні особи, 

в тому числі нерезиденти, що є власниками об’єктів житлової та/або 

нежитлової нерухомості. Об'єкт оподаткування – об'єкт житлової та 

нежитлової нерухомості, в тому числі його частка. Однак, є ряд змін та 

доповнень, на які необхідно звернути увагу.  

 Зокрема, викладено в новій редакції підпункт «ґ» підпункту 266.2.2 

пункту 266.2 статті 266 ПКУ [3], відповідно до якої, з 1 січня 2016 року не 

є об’єктом оподаткування житлова нерухомість непридатна для 

проживання, у тому числі у зв’язку з аварійним станом, визнана такою 

згідно з рішенням сільської, селищної, міської ради або ради об’єднаної 

територіальної громади, що створена згідно із законом та перспективним 

планом формування територій громад. 

При цьому база оподаткування податком не змінилась – це загальна 

площа об’єкта житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі його 

часток. Якщо це спільна сумісна власність (спільна власність двох або 

більше осіб без визначення часток кожного з них у праві власності; майно, 

набуте подружжям за час шлюбу, є їхньою спільною сумісною власністю, 

якщо інше не встановлене договором або законом), то всіма 

співвласниками визначається той, хто сплачуватиме податок. 

 У 2016 році  плата за 1 кв. м. дорівнюватиме 3% від мінімальної 

зарплати, що становитиме 41,34 грн. (1378 грн × 3%). Крім того,  з 2016 

року за наявності у власності платника податку об’єкта (об’єктів) житлової 

нерухомості, в тому числі його частки, що перебуває у власності фізичної 

чи юридичної особи – платника податку, загальна площа якого перевищує 

300 кв. м. (для квартири) та/або 500 кв. м. (для будинку), сума податку, 

обчислена за загальними правилами, збільшується на 25000 грн на рік за 

кожен такий об’єкт житлової нерухомості (його частку). Тобто, якщо у 

фізичної особи є квартира загальною площею 100 кв. м., то така фізична 
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особа сплачує за 2016 рік податок на нерухомість у сумі  (100 кв. м. – 60 

кв. м.) х 41,34 грн. = 1653,60 гривень. Якщо у фізичної особи є два 

будинки, загальна площа яких становить 400 кв. м, то така фізична особа 

сплачує за 2016 рік податок на нерухомість у сумі  (400 кв. м. – 120 кв. м.) 

х 41,34 грн. = 11575,20 гривень. Якщо у фізичної особи є не тільки 

житловий будинок загальною площею 100 кв. м., а й житлова квартира 

загальною площею 350 кв. м., то така фізична особа сплачує за 2016 рік 

податок на нерухомість у сумі (100 кв. м. + 350 кв. м. – 180 кв. м.) х 41,34 

грн. + 25000 грн. = 36161,80 гривень [3].  

І як  і в минулому році, тільки юридичні особи зможуть самі 

визначити суму податку до сплати і подати до органу ДФС відповідну 

декларацію. Фізичні особи звітів не подаватимуть, а суму податку для них 

визначатимуть самі податківці, згідно з даними державного реєстру.  

Отже, податок на нерухомість – це неабияке джерело поповнення 

місцевих бюджетів. Але запровадження податку на нерухоме майно має 

бути поступовою, поетапною, відповідальною роботою компетентних 

органів державної влади у тісній співпраці з фахівцями, експертами, 

громадським сектором, засобами масової інформації 
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ОСОБЛИВОСТІ СИСТЕМИ АДМІНІСТРУВАННЯ 

РЕАЛІЗАЦІЇ ПАЛЬНОГО (СЕА РП) 

 

У сучасних умовах недосконалість податкової політики держави, 

досить високий рівень податкового навантаження на підприємства змушує 

власників застосовувати різні способи мінімізації податкових платежів.  

Головним елементом у створенні сприятливого середовища для 

розвитку бізнесу і процвітання економіки є податкова реформа. 

Ураховуючи це, до будь-яких нововведень щодо даного питання потрібно 

підходити зважено та з обережністю. 

Останні зміни в податковому законодавстві були представлені 

Зaконом України від 24 грудня 2015 року № 909-VIII «Про внесення змін 

до ПКУ та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення 

збалансованості бюджетних надходжень у 2016 році» [1]. 

Досить велика кількість сучасних науковців звертає увагу на те, що 

податкова реформа в Україні повинна здійснюватися не лише шляхом 

перегляду бази чи ставок податків, але й шляхом запровадження 

максимального обсягу електронних сервісів у межах адміністрування 

податків, що дозволить забезпечити прозорість в адмініструванні та 

налагодити більш ефективну комунікацію між податковими органами й 

платниками податків. 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2755-17
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Важливим елементом наповнення українського бюджету може стати 

боротьба з тіньовим ринком нафтопродуктів. За оцінками експертів, у 2015 

р. частка «лівого» бензину становитиме близько 0,5 млн. т, а втрати 

державного бюджету при цьому сягнуть 7 млрд. грн. 

У Комітеті Верховної Ради України з питань податкової та митної 

політики спільно з представниками нафторинку для виправлення даної 

ситуації було розроблено проект закону «Про внесення змін до 

Податкового кодексу України щодо запровадження акцизних накладних 

при реалізації пального та системи електронного адміністрування 

реалізації пального» (від 15.07.2015 р., реєстр. № 2357а). Автори 

запевняють: він дасть можливість вирішити проблему тінізації палива, 

технічно придатний до виконання, а головне — є узгодженим з усіх сторін, 

у тому числі з Мінфіном та ДФС. 

Основне нововведення, запропоноване в законопроекті, —

 запровадження акцизної накладної як обов’язкового електронного 

документа, який має складатися при здійсненні всіх операцій з реалізації 

палива на внутрішньому ринку [2]. 

З 1 березня 2016 року в Україні почала діяти у тестовому 

режимі система електронного адміністрування реалізації пального (далі 

СЕА РП), передбачена п.232 податкового Кодексу України. Система 

електронного адміністрування покликана суттєво знизити рівень тіньового 

сектору пального та, відповідно, збільшити податкові надходження 

акцизного податку до бюджетів.  

27 лютого на урядовому порталі оприлюднено постанови Кабінету 

міністрів України від 24 лютого 2016 р. № 113 Деякі питання електронного 

адміністрування реалізації пального  та  № 114 Про затвердження Порядку 

ведення Єдиного реєстру акцизних накладних. 

Постановами врегульовано: 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=56017
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 порядок реєстрації платників акцизного податку з реалізації 

пального в електронному Реєстрі;  

 порядок відкриття, закриття електронних рахунків платникам 

акцизного податку-особам, які реалізують пальне;  

 порядок роботи системи електронного адміністрування реалізації 

пального; 

 визначено механізм реєстрації акцизних накладних в Єдиному 

реєстрі;  

 внесення особою, яка реалізує пальне, відомостей, що містяться в 

акцизній накладній, до Єдиного реєстру; 

 звіряння отримувачами пального даних отриманої акцизної 

накладної на відповідність з даними Єдиного реєстру акцизних накладних 

[3]. 

Торговці пальним на даний момент зобов'язані складати акцизні 

накладні (АН) в електронній формі: за кожним кодом товарної підкатегорії 

УКТЗЕД реалізованого пального, на обсяги пального, утраченого як у 

межах, так і понад установлені норми втрат, на обсяги зіпсованого 

пального, на обсяги знищеного пального, у тому числі внаслідок аварії, 

пожежі, повені, інших форсмажорних обставин або з іншої причини, на 

пов’язаної з природним результатом, на обсяги втрат пального також 

внаслідок випаровування в процесі виробництва, обробки, переробки, 

зберігання чи транспортування. АН необхідно буде реєструвати в Єдиному 

реєстрі акцизних накладних (ЄРАН) з дотриманням умов реєстрації у 

встановленому порядку для електронного підпису вповноваженої 

платником особи. 

До 29.02.16 р. (включно) до запровадження СЕА РП законодавці 

встановили, що акцизні склади на підприємствах, виробниках пального і 

представники контролюючого органу на цих складах функціонуватимуть 

як і раніше; для пального, у виробництві якого як сировина використано 
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інші підакцизні товари, суму податку до сплати зменшують на суму 

податку, розрахованого для такої сировини. Суму податку на сировину, що 

підлягає вирахуванню, обчислюють з використанням ставок податку на 

таку сировину пального, які діють на день реалізації. Якщо вона 

перевищує суму податку на пальне, виготовлене з такої сировини, різницю 

платнику не відшкодують,для описаного вище зменшення суми акцизу 

платник податків повинен отримати від виробника (імпортера) підакцизної 

сировини довідку про обсяг поставленої підакцизної сировини. У ній 

необхідно зазначити: найменування покупця; відомості про суму 

сплаченого акцизу і перелік податкових накладних з ПДВ, оформлених на 

постачання такої сировини; підтвердження контролерів щодо зарахування 

акцизу до бюджету.Таке підтвердження у вигляді довідки контролери 

мають надати протягом одного робочого дня після звернення виробника 

(імпортера) підакцизної сировини [4]. 

Реалізаторам пального, що згідно із  п. 9 підрозділу 5 розділу ХХ 

Податкового кодексу , не пізніше 20 березня 2016 року необхідно 

надіслати до ДФСУ акт інвентаризації пального у електронному 

вигляді. Акт складається одноразово станом на 00.00 годин 1 березня 2016 

року, у ньому відображаються залишки пального на кожному з об’єктів у 

розрізі кодів УКТ ЗЕД та обсяги пального за кожним із УКТ ЗЕД в цілому 

по підприємству [5]. 

У березні 2016 року вихідні акцизні накладні/розрахунки 

коригування реєструватимуться без обмеження реєстраційним 

лімітом. Обмеження реєстрації акцизних накладних/розрахунків 

коригування лімітом обсягів, розрахованим за формулою, почне діяти з 1 

квітня 2016 року. Реєстрація акцизних накладних,  розрахунків 

коригування у Єдиному реєстрі акцизних накладних здійснюється не 

пізніше п’ятнадцяти календарних днів, наступних за датою їх 

складання. (п. 231.6 ПКУ). 

https://docs.dtkt.ua/doc/1011.47.134?page=41#pn9225
https://docs.dtkt.ua/doc/1011.47.134?page=41#pn9225
https://docs.dtkt.ua/doc/1011.47.134?page=29#pn5567
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Згідно Порядку ведення Єдиного реєстру акцизних накладних, для 

реєстрації в Реєстрі акцизні накладні/розрахунки коригування 

надсилаються до ДФС в електронній формі відповідно до порядку подання 

податкових документів в електронному вигляді з дотриманням умови щодо 

реєстрації електронного цифрового підпису уповноваженої особи у 

порядку, визначеному законодавством. Акцизні накладні/розрахунки 

коригування надсилаються до ЕРАН протягом операційного дня. 

Важливим моментом є те, що операційний день для реєстрації акцизних 

накладних/розрахунків коригування у Реєстрі триває щодня з 8 до 19 

години [6]. 

Таким чином, очевидно, що розроблений законопроект при всіх своїх 

конструктивних моментах не позбавлений недоліків, що викликають певне 

занепокоєння у представників як наукової сфери, так і бізнес-спільноти. 

Розуміючи, що об’єктивно неможливо задовольнити вимоги всіх сторін, 

переконані, що остаточні результати роботи СЕА РП повинні стати 

компромісним рішенням на благо всієї країни. У цілому нову концепцію 

сьогодні можна охарактеризувати як конструктивну і таку, що відповідає 

успішному світовому досвіду.  
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ОСОБЛИВОСТІ ОБЛІКУ КРЕДИТНИХ СПІЛОК ТА 

ДОЦІЛЬНІСТЬ ЇХ ВІДНЕСЕННЯ ДО НЕПРИБУТКОВИХ 

УСТАНОВ  

 

Кредитна спілка - це неприбуткова організація, заснована фізичними 

особами, професійними спілками, їх об'єднаннями на кооперативних 

засадах з метою задоволення потреб її членів у взаємному кредитуванні та 

наданні фінансових послуг за рахунок об'єднаних грошових внесків членів 

кредитної спілки [1]. Разом з тим, ст..2 цього Закону визначено, що 

Кредитна спілка є фінансовою установою, виключним видом діяльності 

якої є надання фінансових послуг. Необхідно дослідити, чи дійсно 

кредитна спілка повинна бути неприбутковою установою?  

Відповідно до ст.130 Господарського кодексу України «Кредитною 

спілкою є неприбуткова організація, заснована громадянами у 

встановленому законом порядку на засадах добровільного об’єднання 

http://www.me-doc.com.ua/index.php?id=1111175943&lang=ukr
https://docs.dtkt.ua/doc/%201011.47.134?page=41#pn9225
http://www.me-doc.com.ua/index.php?id=1111176074
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грошових внесків з метою задоволення потреб її членів у взаємному 

кредитуванні та наданні інших фінансових послуг».  

Між тим, Законом України № 652 [3] внесено зміни до Податкового 

кодексу України, а саме внесено уточнення щодо визначення 

неприбутковості організацій, установ. Ним визначено, що неприбуткова 

організація повинна відповідати наступним вимогам:  

1) утворена й зареєстрована в порядку, визначеному законом, що 

регулює діяльність відповідної неприбуткової організації; 

2) установчі документи якої містять заборону розподілу отриманих 

доходів (прибутків) або їх частини серед засновників (учасників), членів 

організації, працівників (окрім оплати їхньої праці, нарахування єдиного 

соціального внеску), членів органів управління й інших пов’язаних із ними 

осіб; 

3) установчі документи якої передбачають передання активів одній 

або декільком неприбутковим організаціям відповідного виду чи 

зарахування до доходу бюджету в разі припинення юридичної особи (у 

результаті її ліквідації, злиття, поділу, приєднання чи перетворення); 

4) унесена контролюючим органом до Реєстру неприбуткових 

установ й організацій. 

Двом основним вимогам (2 і 3) щодо неприбутковості кредитна 

спілка не відповідає. 

Так, ст. 21 [1] Кредитна спілка відповідно до свого статуту: приймає 

вступні та обов'язкові пайові та інші внески від членів спілки; надає 

кредити своїм членам на умовах їх платності, строковості та 

забезпеченості в готівковій та безготівковій формі. Отримувати кредити 

від імені членів кредитної спілки можуть також фермерські господарства 

та приватні підприємства, які знаходяться у їх власності; залучати на 

договірних умовах внески (вклади) своїх членів на депозитні рахунки як у 

готівковій, так і в безготівковій формі. 
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Так, як і інші фінансові установи (наприклад - комерційні банки) 

кредитні спілки приймають внески (депозити) та надають кредити та й 

відсотки по них не відрізняються від відсотків у банківських установах, а 

то й навіть вищі. 

Крім того п.2 ст.21 [1] Закону України передбачено, що Кредитна 

спілка має право самостійно встановлювати: розмір плати (процентів), яка 

нараховується на пайові членські внески та вклади, що знаходяться на 

депозитних рахунках членів кредитної спілки; розмір плати (процентів) за 

користування кредитами, наданими кредитною спілкою; ціни (тарифи) на 

послуги, що надаються кредитною спілкою; види кредитів, що надаються 

кредитною спілкою, умови надання та строки повернення кредитів; 

способи забезпечення кредитних зобов'язань, вимоги щодо забезпечення 

погашення кредитів.  

Кредитні спілки, як і банківські установи мають право самостійно 

визначати розмір відсотків, які розподіляються між внесками членів 

кредитної спілки. Разом з тим, відсотки за виданими кредитами досить 

високі, крім того передбачаються додаткові умови повернення кредитів.  

Таким чином, в основному отримують доходи досить незначна 

кількість осіб, які внесли кошти у вигляді пайових і додаткових внесків, а 

також коштів, внесених на депозит.  

Кредитна спілка – це фінансова установа і в більшості випадків 

основною метою є отримання доходів окремими особами за рахунок 

внесення ними коштів і отримання доходів у вигляді відсотків і дивідендів. 

П.3. ст.21 цього Закону передбачено, що нерозподілений дохід, що 

залишається у розпорядженні кредитної спілки за підсумками фінансового 

року, розподіляється за рішенням загальних зборів, у тому числі між 

членами кредитної спілки, пропорційно розміру їх пайових внесків у 

вигляді відсотків (процентів).  
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Отже: кредитна спілка – це фінансова установа, основним видом 

діяльності якої є надання фінансових послуг та отримання доходів. Ще на 

початку створення кредитних спілок з метою забезпечення населення 

дешевими фінансовими ресурсами, вони були визнані неприбутковими, 

були звільненні від оподаткування податком на прибуток окремих видів 

доходів. Але, соціальна мета так і не була досягнута, а розмір відсотків за 

кредитами був не тільки досить високим, але й прив’язувався до росту 

долара США. У даний час, у діяльності кредитних спілок відсутній 

соціальний мотив, разом з тим, із джерела дешевих позик вони 

перетворились на осередки рентабельного бізнесу. І як висновок, кредитні 

спілки повинні оподатковуватись як підприємницькі структури на 

загальних підставах.  

Неприбуткові підприємства, установи й організації, внесені до 

Реєстру неприбуткових установ та організацій на день набрання 

чинності Закону № 652, що не відповідають вимогам п. 133.4 ПКУ, із 

метою включення до нового Реєстру неприбуткових установ та організацій 

зобов’язані до 1 січня 2017 року привести свої установчі документи у 

відповідність із нормами ПКУ та в цей самий строк подати копії таких 

документів до контролюючого органу (п. 35 підрозділу 4р. ХХ 

«Перехідних положень» ПКУ) [3]. А тому, щоб кредитні спілки могли бути 

включені до реєстру неприбуткових, їм необхідно внести зміни до 

установчих документів і передбачити зменшення (обмеження) розміру 

відсотків за виданими кредитами своїм членам до 2.5-3% річних, при 

нарахуванні за внесками до 1-1,5 річних, а також не проводити розподіл 

доходів за результатами року. Таким чином вони можуть виконувати 

соціальну функцію надаючи можливість розвитку та задоволення потреб 

своїх членів кредитної спілки. 

 

 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/652-19
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СУЧАСНЕ РОЗУМІННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ В 

ПОДАТКОВОМУ КОНТРОЛІ 

 

Податковий контроль є життєво необхідною умовою функціонування 

податкової політики нашої країни: реалізується як завершальна стадія 

управління в сфері оподаткування, і одночасно, як один із елементів 

прогнозування податкових надходжень до бюджетів усіх рівнів. Це 

виходить з того, що з однієї сторони, податковий контроль є формою 

реалізації контролюючої функції податків, а з іншої – формою примусових 

грошових відносин. Але саме цей контроль слугує такою ланкою, яка 

зв’язує платників податків і органів ДФС України.  

А для того, щоб податковий контроль був ефективним для 

економіко-соціального життя населення та країни в цілому, держава має 

базуватися на засадах формування максимально зручних і необтяжливих 

умов оподаткування бізнесу, у тому числі зрозуміло та однозначно 

надавати трактовку податково-правових термінів у законодавстві. 
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Двояке розуміння українського законодавства щодо одного з 

найбільш дискусійних питань у сучасному суспільстві, яке можна 

виокремити у контексті дослідження податкового контролю, є визначення 

поняття юридичної особи, яке компенсується «знаннями вітчизняних 

науковців». Тому на сьогодні видано значну кількість різних публікацій у 

сфері оподаткування, галузях економіки, права щодо цього питання, але, 

навіть у інформаційно розвиненому суспільстві ХХІ ст., науковці та 

нормативно-правова база України так і не дійшли єдиного порозуміння, 

здавалося всім відомого поняття.  

Теоретично та методологічно розробляли проблему визначення 

юридичної особи у своїх наукових роботах такі відомі вченні, як С.М. 

Братусь, І.П. Грешніков, А.С. Довгерт, В.І. Кисіль, Н.В. Козлов, Н.С. 

Кузнєцова, М.І. Кулагін, В.Л. Толстих, Г.Ф. Шершеневич [1]. 

Необхідною умовою для того, щоб ми змогли сформувати власну 

думку щодо поняття «юридична особа», є вивчення нормативно-правової 

бази з цього питання. 

Згідно Господарського кодексу України, можемо дати наступні 

визначення поняття «юридична особа» в залежності від кількості 

працюючих та доходів від будь-якої діяльності за рік та зобразити на рис. 1 

(ст. 55) [2]. 

Відповідно до Цивільного кодексу України юридичною особою є 

організація, створена і зареєстрована у встановленому законом порядку 

(ст. 80) [3]. 

Загалом, поняття, які визначені в законодавстві носять обов’язковий 

до виконання характер, тому можуть бути предметом розмови, справи на 

офіційному рівні та слугувати доказами в суді. Але щодо інформації, яка 

має науково-теоретичний аспект та надає більш мистецьке мислення, 

підходи до визначення досліджуваного поняття, визначимо в наступним 

кроці. 
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Рис. 1. Визначення терміну «юридична особа» згідно ГКУ 

Окремі науковців вважають, що всі ознаки юридичної особи мають 

правову природу, оскільки відображають юридичну особу як категорію 

правової сфери. До таких ознак або характеристик особливостей 

юридичної особи відносять: 

а) незалежність існування юридичної особи від складу її учасників – 

юридична особа розглядається як особливе утворення, що веде самостійне 

життя, і це життя у принципі є безстроковим; 

б) юридична особа володіє самостійною волею, яка не обов’язково 

співпадає з волею окремих осіб, що входять до її складу; 

ЮРИДИЧНА ОСОБА – ЦЕ 

Для суб’єктів малого 

підприємництва: 

суб’єкти господарювання будь-якої 

організаційно-правової форми та 

форми власності, у яких середня 

кількість працівників за звітний 

період (календарний рік) не 

перевищує 50 осіб та річний дохід 

від будь-якої діяльності не 

перевищує суму, еквівалентну 10 

мільйонам євро, визначену за 

середньорічним курсом НБУ. 

Для суб’єктів великого 

підприємництва: 

суб’єкти господарювання будь-якої 

організаційно-правової форми та 

форми власності, у яких середня 

кількість працівників за звітний 

період (календарний рік) 

перевищує 250 осіб та річний дохід 

від будь-якої діяльності перевищує 

суму, еквівалентну 50 мільйонам 

євро, визначену за середньорічним 

курсом НБУ. 

Для суб’єктів мікропідприємництва: 

суб’єкти господарювання будь-якої організаційно-

правової форми та форми власності, у яких 

середня кількість працівників за звітний період 

(календарний рік) не перевищує 10 осіб та річний 

дохід від будь-якої діяльності не перевищує суму, 

еквівалентну 2 мільйонам євро, визначену за 

середньорічним курсом НБУ. 
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в) здатність юридичної особи вчиняти від свого імені юридичні дії, 

що не заборонені законом, у тому числі можливість виступати стороною в 

юрисдикційних (зокрема, судових) органах від свого імені; 

г) самостійність відповідальності юридичної особи за своїми 

зобов’язаннями; 

ґ) наявність у юридичної особи свого майна, яке є відокремленим від 

майна її учасників, та не залежить від їх долі, тобто у різних видів 

юридичних осіб ступінь їх майнової відокремленості неоднаковий [1]. 

Дехто стверджує, що юридична особа, наприклад, музей, завод, 

акціонерне товариство, фізичних чи моральних страждань зазнавати не 

може, а тому неможлива і компенсація неіснуючої «моральної шкоди», 

ніби заподіяної юридичній особі; компенсація моральної шкоди не може 

бути застосована до юридичної особи, оскільки організація не може 

відчувати моральних страждань [4]. 

 Отже, визначення юридичної особи надається тільки в Цивільному 

та Господарському кодексах України з боку законодавства та правових 

дисциплінах, в галузях інших знань інформація майже відсутня. На базі 

викладених вищезазначеного, доцільно сформувати власне визначення 

досліджуваного поняття: юридична особа – це незалежна організація, яка 

створена і зареєстрована в встановленому законом порядку та має у своїй 

власності майно, яке є відокремленим та не залежить від долі її учасників. 
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НАСЛІДКИ СКАСУВАННЯ СПЕЦІАЛЬНОГО РЕЖИМУ 

ОПОДАТКУВАННЯ ЗА ПОДАТКОМ НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ ДЛЯ 

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИЇ ВИРОБНИКІВ 

 

Сільськогосподарське виробництво є пріоритетною ланкою 

Агропромислового комплексу (далі АПК) та економіки України в цілому. 

Питанню оподаткування сільськогосподарських підприємств, які на 

сьогодні залишаються національними рушійними важелями економічного 

зростання країни, приділено значну увагу, що засвідчує актуальність 

обраної теми. 

Питанням оподаткування сільськогосподарських підприємств 

приділяється багато уваги як зарубіжними так і вітчизняними вченими, 

серед яких наукові роботи Єфименко Т., Забловський А., Назукова Н., 

Петруха С., Соколовської А. та інших.  

Аграрна галузь України в 2015 році стала однією з небагатьох, якій 

вдалося зберегти відносно позитивну динаміку економічного зростання, 

забезпечивши достатній рівень як на внутрішньому, так і на зовнішньому 

ринках. Так, частка АПК в експорті товарів за 10 місяців 2015 року склала 

37,1% серед інших галузей економіки, що на 7,4% більше за аналогічний 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/435-15
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період минулого року. Зовнішньоторговельне сальдо за 10 місяців 2015 

року склало 8807,9 млн. дол., що є найбільшим позитивним сальдо по 

зовнішній торгівлі товарами серед інших галузей економіки країни та в 

порівнянні з аналогічним періодом минулого року зросло на 1,2% [1]. 

 Слід відмітити, що зростання АПК відбулося на фоні скорочення 

прямої фінансово-бюджетної підтримки галузі. Непряма державна 

підтримка сільськогосподарських підприємств формується переважно за 

рахунок механізму спеціального режиму оподаткування ПДВ [2, с. 7].  

Відповідно до єдиної комплексної стратегії розвитку сільського 

господарства та сільських територій на 2015–2020 роки, підготовленої 

Міністерством аграрної політики та продовольства, концептуальним 

стратегічним принципом вдосконалення та розвитку АПК України є 

реформування податкової системи для сільськогосподарських 

товаровиробників [3, 4].  

Однак, незважаючи на всі дискусії стосовно доцільності існування 

спеціального режиму для сільськогосподарських підприємств, цей режим 

до січня 2017 року продовжує діяти. Проте, якщо раніше за редакцією 

ПКУ на спеціальні рахунки платника перераховувалося 100 % суми ПДВ, 

то відповідно до змін, які передбачені Законом України від 24 грудня 2015 

р. №909-VIII «Про внесення змін до Податкового кодексу України та 

деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості 

бюджетних надходжень у 2016 році», змінено перерозподіл сум ПДВ для 

аграріїв (табл. 1) [5, 6]. 

З 2017 року аграрії будуть повністю переведені на загальний режим 

оподаткування. Виключенням є експортно-орієнтовані компанії 

(агрохолдинги), для яких діє нульова ставка ПДВ при експорті 

сільгосппродукції.  
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Таблиця 1 

Перерозподіл сум для сільськогосподарських виробників в 2016 році 

Вид операцій 

До 

державного 

бюджету 

На спеціальні рахунки 

сільськогосподарських 

підприємств 

за операціями з сільськогосподарськими 

товарами/послугами (крім операцій із 

зерновими і технічними культурами та 

операцій з продукцією тваринництва) 

50% 50% 

за операціями із зерновими (товарні позиції 

1001 - 1008 згідно з УКТ ЗЕД) і технічними 

(товарні позиції 1205 і 1206 00 згідно з УКТ 

ЗЕД) культурами 

85% 15% 

за операціями з продукцією тваринництва 

(товарні позиції 0102 і 0401 згідно з УКТ ЗЕД) 
20% 80% 

 

Для реалізації зазначених змін було відкрито три додаткових 

рахунки в системі електронного адміністрування ПДВ для 

сільгоспвиробників. Ці рахунки призначені для перерахування коштів до 

Державного бюджету України та на спеціальні рахунки 

сільськогосподарських підприємств у різних частках залежно від виду 

продукції [7]. 

Обмеження спеціального режиму ПДВ в 2016 році та повне його 

скасування в 2017 році може призвести до наступних наслідків: 

- падіння обсягів виробництва сільськогосподарської продукції; 

- виробництво багатьох видів сільськогосподарської продукції 

знаходитиметься на межі рентабельності, а деяких – стане збитковим; 

- зменшення чисельності зайнятих у сільськогосподарських 

підприємствах; 

- зниження кредитоспроможності сільгосппідприємств; 

- ослаблення експортних позицій України на зовнішніх ринках. 

Одним із способів скорочення податкового навантаження на 

сільськогосподарське виробництво та збільшення надходжень до 
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державного бюджету України може стати впровадження та надання права 

користуватися спрощеною системою оподаткування ПДВ лише малим і 

середнім сільськогосподарським виробникам. Великі сільськогосподарські 

підприємства повинні сплачувати податки на загальних засадах [2, с. 10]. 

Таким чином, для того, щоб не допустити погіршення фінансового 

стану аграрного сектору, падіння обсягів виробництва, скорочення 

робочих місць, необхідно здійснити аналітичну оцінку ефективності 

практики оподаткування в аграрному секторі економіки, оцінити 

податкове навантаження та значення податкового механізму в державній 

фінансово-бюджетній підтримці розвитку галузі. 
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ОБЛІК ЗНОСУ ТА АМОРТИЗАЦІЇ 

 

23 грудня 2010 року набрав чинності Податковий кодекс України, 

яким, у черговий раз, було кардинально змінено підходи до амортизаційної 

політики. За основу нарахування амортизації взято практику 

бухгалтерського обліку, яка відображена у Положенні (стандарті) 

бухгалтерського обліку 7 «Основні засоби». Проте і сама практика 

бухгалтерського відображення амортизації має суттєві проблеми, 

основними серед яких є: облік зносу та амортизації на одному рахунку, 

недосконалість контролю за нарахуванням амортизаційних відрахувань та 

недостатня обґрунтованість методики нарахування амортизації. 

Враховуючи, що останні здійснюють суттєвий вплив на ефективність 

реалізації інвестиційного потенціалу податкової амортизації, розглянемо 

кожну з них більш детально. 

Переважна більшість вчених (якщо не всі), які досліджували сутність 

понять «амортизація» та «знос», однозначно стверджують про їх 
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відмінність. Адже знос є фізичним та моральним процесом зношування, 

втратою необоротними активами їх вартості, а амортизація – це процес 

нагромадження грошових коштів. Тобто, знос необоротних активів – це 

лише цифра, яка виконує регулятивну роль, а саме: на її значення 

зменшується первісна вартість необоротних активів, щоб визначити 

залишкову. І не більше. Амортизація ж, у свою чергу, це фінансовий актив, 

який створюється за рахунок перенесення вартості необоротних активів на 

готову продукцію. І саме амортизація, а не знос, є джерелом інвестування.  

Проте, не дивлячись на обґрунтованість неспівмірності категорій 

зносу та амортизації, по-перше, значна кількість вчених, які поверхово 

досліджують сутність зносу та амортизації, не розуміють між ними 

різниці; по-друге, практика оцінки та обліку зносу і амортизації, яка є 

чинною у діючій системі бухгалтерського обліку ототожнює дані поняття 

(вітчизняна система бухгалтерського обліку (на відміну від іноземних) для 

обліку зносу та амортизації використовує один рахунок (13 «Знос 

(амортизація) необоротних активів»); П(С)БО 7 «Основні засоби» також 

знос і амортизацію ототожнює: «Знос основних засобів – сума амортизації 

об’єкта основних засобів з початку його корисного використання» [1].); по-

третє, переважна більшість навчальної літератури не акцентує увагу на 

відмінності зносу і амортизації.  

Окреслена проблема спричиняє наявність загрозливої ситуації, за 

якої неможливо контролювати використання амортизаційних відрахувань. 

Адже, сума зносу необоротних активів, яка обліковується на рахунку 13 

«Знос (амортизація) необоротних активів» здебільшого не рівна з 

накопиченою амортизацією, яку відображають на позабалансовому 

рахунку 09 «Амортизаційні відрахування». Більш того, «Накопичена 

амортизація основних засобів … у звітності взагалі не фігурує, бо навіть у 

Примітках до річної фінансової звітності ф. № 5 розділ ХІІІ «Використання 

амортизаційних відрахувань» вказується тільки нарахована за звітний рік 



 

 
 

255 

сума, що звісно, є недоліком, адже не дозволяє контролювати навіть просте 

відтворення» [2, с. 442].  

Таким чином на практиці помилково (чи може штучно) створено 

ситуація, за якої неможливо проконтролювати використання 

амортизаційних відрахувань, адже як зазначає академік Ткаченко Н. М. 

«сума амортизації не може відповідати сумі зносу за своєю суттю і 

значенням» [3, с. 165]. Це може бути вигідно лише тим суб’єктам 

господарювання, які амортизаційні відрахування використовують на не 

інвестиційні цілі (для яких корпоративні інтереси привалюють над 

суспільною корисністю). Для вирішення даної проблеми необхідно в 

бухгалтерський облік ввести окремий рахунок «Амортизація необоротних 

активів», на якому можна було б контролювати нарахування 

амортизаційних відрахувань або хоча б зобов’язати суб’єктів 

господарювання використовувати рахунок 83 «Амортизація». У свою 

чергу, потрібно внести зміни до Інструкції про застосування Плану 

рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і 

господарських організацій підприємств і організацій у частині зміни назви 

рахунку 13 «Знос (амортизація) необоротних активів» на 13 «Знос 

необоротних активів». 

Важливо зазначити, що введення рахунку «Амортизація необоротних 

активів» не зобов’язує використовувати суб’єктів господарювання 

амортизаційні відрахування, на які б то не були цілі. Даний рахунок просто 

забезпечує контроль за надходженням амортизаційних відрахувань. 

Що ж стосується контролю за цільовим використання 

амортизаційних відрахувань, то його необхідно застосовувати до тих 

підприємств, які планують користуватися інвестиційною податковою 

знижкою, однією з умов-вимог отримання якої є 100-відсоткове 

використання амортизаційних відрахувань на інвестиційні цілі 
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ПОДАТКОВА КОНКУРЕНЦІЯ ЯК НАПРЯМ ОПТИМІЗАЦІЇ 

ПОДАТКОВИХ ПЛАТЕЖІВ 

Одним з суб’єктів що регулює діяльність підприємств та впливає на 

їхню конкурентоспроможність є держава. Цей вплив реалізується через 

податкову політику, яка може стимулювати чи стримувати певні види 

діяльності підприємств.   

Заходи, які використовують уряди з метою зростання податкової 

конкурентоспроможності поділяють на дві групи [5]:  

– податкові – активні, маніпулювання якими прямо впливає на 

привабливість системи оподаткування на розміщення діяльності суб’єкта 

економіки у межах певної юрисдикції;  

– неподаткові – пасивні, які створюють підґрунтя для привабливості 

території з точки зору економічної діяльності.  

http://zakon1.rada.gov.ua/cgibin/laws/main.cgi?nreg=z0288-00
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Зарубіжний досвід свідчить, що одним із найефективніших 

податкових заходів стимулювання інвестиційної діяльності підприємств є 

пільгове оподаткування. Податковим Кодексом України передбачено такі 

види податкових пільг: 1) податкового вирахування (знижки), що 

зменшують базу оподаткування до нарахування податку чи збору; 2) 

зменшення податкового зобов'язання після нарахування податку чи збору; 

3) встановлення зниженої ставки податку чи збору; 4) звільнення від 

сплати податку чи збору [3]. 

Основними індикаторами оцінки конкурентоспроможності 

податкової системи є: загальна кількість податків та зборів, ставки 

податків, рівень податкового навантаження, ефективність діяльності 

податкових органів, стабільність податкового законодавства [4].  

Науковці виділяють вертикальну та горизонтальну податкову 

конкуренцію. Горизонтальна податкова конкуренція це суперництво між 

різними країнами або між державними органами місцевого 

самоврядування одного рівня. Вертикальна конкуренція – це суперництво 

за розподіл податкових надходжень між органами влади всередині однієї 

країни (наприклад, між центральними та регіональними або між 

регіональними та місцевими). Однак необхідно звернути увагу на те, що 

вертикальна податкова конкуренція властива лише в країнах, де 

повноваженнями щодо встановлення податків і податкових ставок наділені 

не лише центральні, а й регіональні та місцеві органи влади. Водночас в 

Україні та у постсоціалістичних країнах ситуація відрізняється від 

більшості економічно розвинених країн. Хоча регіональні та місцеві 

органи влади вже досить тривалий час користуються значною фіскальною 

автономію, найчастіше вона обмежується правом змінювати ставки 

окремих податків (зокрема місцевих) чи надавати певні податкові пільги 

[6]. 
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Децентралізації влади, коли частину функцій центральної влади 

щодо формування та розпорядження бюджетом передається місцевим 

органам самоврядування сприяє розвитку бізнесу, в першу чергу малого та 

середнього. 

Для підприємств будь-якої сфери господарської діяльності важливим 

є фактор зменшення податкового навантаження. Тому платники шукають 

усі легальні способи оптимізації податкових платежів через використання 

методів та інструментів податкового планування. 

Вибір місцезнаходження підприємства, як напрям податкового 

планування, полягає  у визначенні найвигіднішого з податкового погляду 

місцезнаходження підприємства, його керівних органів, основних 

виробничих та комерційних підрозділів [1]. На вибір місцезнаходження 

підприємства впливають різні ставки місцевих податків і зборів. Як 

наголошувалось вище, для місцевих податків на загальнодержавному рівні 

визначають мінімальний та максимальний рівні, а місцеві органи влади на 

свій розсуд в законодавчому порядку встановлюють відсоткові ставки та 

пільги. Порівняно з розвинутими країнами, де місцеве оподаткування 

займає досить значну питому вагу у загальній сумі грошових надходжень 

(більш як 40%), в Україні роль місцевих податків і зборів незначна та 

становить менше 3 %.  

Одним з напрямів зменшення податкового навантаження на 

підприємство є вибір місця реєстрації. Він безпосередньо пов'язаний з 

регіональною диверсифікацією діяльності підприємства, що дає змогу 

використовувати податкові переваги окремих територій. Насамперед, це 

спеціальні (вільні) економічні зони (ВЕЗ) й території пріоритетного 

розвитку. Основним чинником, який сприяє залученню інвестицій на 

території ВЕЗ та стимулюванню підприємницької діяльності, є податкові 

пільги для суб'єктів підприємництва, визначені в кожній зоні Вони 

стосуються: податку на прибутку, податку на додану вартість, ввізного 
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мита, окремих місцевих та деяких інших податків, а також  оподаткування 

інвестицій. Проте умови надання податкових пільг щодо конкретних 

податків у різних ВЕЗ різні [1; 2]. 

Таким чином суб’єкти господарювання використовують податкову 

конкуренцію з метою оптимізації податкових платежів та зменшення 

податкового навантаження шляхом переливу капіталу чи міграції робочої 

сили із території (юрисдикції) з високими оподаткуванням до території 

(юрисдикції) з низькими податками, за умови дотримання і захисту 

державою прав платників податків. 
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ВПЛИВ ПОДАТКУ НА ПРИБУТОК НА СПОЖИВЧІ ЦІНИ В 

УКРАЇНІ 

 

У сучасних умовах економічного розвитку значна роль приділяється 

впливу податкового інструментарію державно‐фінансового сектору на 

споживчі ціни в країні. За допомогою оподаткування прибутку 

підприємств здійснюється регулювання загального рівня цін через вплив 

на агреговані попит та пропозицію на товарному ринку. 

Податок на прибуток підприємств в основному впливає на 

інвестиційний потенціал підприємств, а оподаткування домашніх 

господарств впливає на характеристики попиту, використовуючи пільгове 

оподаткування прибутку підприємств держава стимулює розвиток певних 

галузей господарювання тим самим впливає на ціноутворення. 

Механізм регулювання цін в межах якого розглядається 

використання фінансових важелів впливу написано ряд наукових робіт 

такими вченими як Семюелсон П., Пінішко В.С. Мединська Т.В., 

Литвиненко Я.В., Артус М.М., Шкварчук Л.О.. 

На думку, Лащака В.В. прямі податки - це податки, які стягуються в 

результаті набуття і акумулювання певних матеріальних благ, і 

безпосередньо залежать від величини доходу або майна платника [1, с.27]. 

Найбільшу питому вагу серед податкових надходжень займає податок на 

прибуток, абсолютна величина якого з року в рік збільшувалась. 

Підвищення ставок оподаткування скорочує дохід домашніх 

господарств і чистий прибуток підприємств, чим генерує зменшення 

споживчого попиту та інвестиційних можливостей підприємств, змінюючи 

структуру складових сукупного попиту через зниження 
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платоспроможності суб'єктів економіки. Реакція населення виражається 

через скорочення витрат в першу чергу на товари тривалого користування, 

в той час як підприємства, передусім, коригують свої інвестиційні плани, 

та обмежують фінансування коштів на оновлення і модернізацію. 

Збільшенням прямого податкового тиску впливає в першу чергу на 

підвищення цін та зменшення обсягів виробництва, а також на 

перерозподільчі процеси в економіці наслідком яких є скорочення 

потенційного обсягу національного продукту, скорочення доходів 

власників виробничих ресурсів які впливають на зменшення обсягів 

споживання та заощадження домашніх господарств. 

Серед об'єктів, що підлягають прямому оподаткуванню, чи не 

найпоширенішим є прибуток підприємницького сектора економіки, ставка 

якого на 2016 рік становить 18% [2, с.45]. Саме через податок на прибуток 

відбувається переосмислення стимулів підприємницької діяльності. 

Активізацію інвестиційної та виробничої діяльності поставило в 

досить жорсткі межі фіскальний вплив податку, оскільки обкладаючи 

прибуток надмірним податком, держава отримує в результаті послаблення 

підприємницької діяльності. Відтак виникає чітке розуміння необхідності 

керуватися при оподаткуванні прибутку не лише суто фіскальними 

міркуваннями, але й завданням заощадження, а також можливостями 

стимулювання виробничої діяльності приватних підприємців. Тому 

простежується чітка тенденція знайти оптимальний баланс двох функцій, а 

саме фіскальної та стимулюючої в оподаткуванні прибутку [3, с.56].  

Оскільки прибуток являється не просто інвестиційним джерелом і 

можливістю наповнити бюджет, а і складовою ціни продукції. Зміна 

державою ставки податку на прибуток викликає необхідність 

підприємствам коригувати ціни з метою отримання свого прибутку. Також 

законодавство надає можливість податковим органам безпосередньо 

контролювати рівень трансфертних цін і цін продукції по бартерних 
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угодах, визначено поняття “звичайна ціна”, на яку повинні орієнтуватися 

контрагенти при укладанні угод, а податкові органи здійснювати контроль 

з метою запобігання заниженню прибутку та ухилення таким чином від 

сплати податку. Звичайною вважається ціна продажу товарів (робіт, 

послуг), включаючи суму нарахованих (сплачених) процентів, вартість 

іноземної валюти, яка може бути отримана у разі їх продажу особам, які не 

пов'язані з продавцем при звичайних умовах ведення господарської 

діяльності. В випадках, коли ціни підпадають під державне регулювання 

звичайною буде ціна, встановлена відповідно до вимог такого 

регулювання. Введення поняття про звичайні ціни зумовили такі 

обставини: визначення реальної суми валового доходу розмір якого 

платники податку схильні занижувати; уникнення завищення витрат 

виробництва та обігу, до яких платник об'єктивно тяжіє. Адекватні ціни, 

які вказуються при розрахунках розмірів валового доходу та витрат дають 

змогу отримати об'єктивне значення прибутку, який підлягає 

оподаткуванню [4, с.76]. 

На сьогоднішній день більше чим третина субєктів господарювання 

в Україні протягом 2014-2016 років працює собі в збиток. Пряме 

регулювання цін на мікрорівні у процесі оподаткування прибутку 

підприємств здійснюється через правову регламентацію трансфертного 

ціноутворення метою якого є запобігання інсценуванню заниження 

величини прибутку у структурі ціни продукції та відповідного заниження 

розміру податку на прибуток.  

Як висновок, можна зазначити, що було б раціонально ввести 

регресивні ставки податку на прибуток, адже зниження саме цього податку 

викличе безпосередній інтерес в удосконаленні виробництва чи його 

розширенні, що безпосередньо вплине і на ціну товарів або послуг. 

Збільшення прибутку підприємств призведе до розширення фінансових 

ресурсів платника, що в свою чергу безпосередньо вплине на можливість 
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зменшення ціни, оскільки потреби в прибутку визначаються сталими 

пропорціями розширеного відтворення виробництва [5, с.84]. 

Отже, для підтримки цінової стабільності в подальшому необхідно 

ретельно зважувати ймовірні наслідки змін у системі оподаткування в 

розрізі кожного податку, а також формувати чіткі та прозорі умови 

стягнення податків. Одночасно зберігаючи стабільність податкової 

системи, яка однозначно сприяє усталеності загального рівня цін, державі 

необхідно, використовуючи стимулюючу функцію в оподаткуванні, 

впливати на детінізацію економіки. 
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ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ АДМІНІСТРУВАННЯ ПОДАТКУ НА 

НЕРУХОМЕ МАЙНО, ВІДМІННЕ ВІД ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ 

 

Після здобуття незалежності та революційних подій перед Україною 

постали завдання становлення такої податкової системи, у тому числі на 

місцях, яка відповідає ринковим умовам та нормам правового суспільства.  

Станом на сьогодні система місцевих податків включає: податок на 

майно (податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, 

транспортний податок, плата за землю), єдиний податок, збір за місця для 

паркування транспортних засобів, туристичний збір. 

У нерухомості найбільш повно і наочно виявляється тенденція до 

зростання нагромадженого багатства, яке доволі легко обліковувати, а 

тому використовувати як об’єкт оподаткування, що зумовило на 

законодавчому рівні з 2014 року ввести податок на нерухоме майно, 

відмінне від земельної ділянки. 

Досліджували податок на нерухоме майно, відмінне від земельної 

ділянки, у своїх роботах ряд учених, такі як: О. М. Дахно [1], О. П. 

Кириленко [2], І. О. Луніна [2], А. В. Лучка [2], С. Б. Манжос [1], О. О. 

Пукач [4] та інші.  

3 2015 року Законом від 28.12.2014 №71-VIII [3] внесено ряд змін до 

Податкового Кодексу України [5], зокрема, і щодо порядку 

адміністрування податку на нерухоме майно, відмінне від земельної 

ділянки. 

Правове регулювання податку на нерухоме майно, відмінне від 

земельної ділянки здійснюється ст. 266 ПК України [5]. В цій статті 

визначено: платниками податку є фізичні та юридичні особи, в тому числі 
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нерезиденти, які мають у власності житлову або нежитлову нерухомість, в 

тому числі їх частки, які внесені до Державного реєстру речових прав на 

нерухоме майно. За договором платниками можуть бути і орендарі 

нерухомості. Відповідно до п.п. 266.2.1 ст. 266 ПК України об’єктом 

оподаткування цього податку є об’єкти житлової та нежитлової 

нерухомості, в тому числі їх частки. Разом з тим, згідно п.п. 266.2.2 ПК 

України, зокрема, не є об’єктом оподаткування податком на нерухоме 

майно, відмінне від земельної ділянки: гуртожитки; будівлі промисловості, 

зокрема виробничі корпуси, цехи, складські приміщення промислових 

підприємств; будівлі, споруди сільськогосподарських товаровиробників, 

призначені для використання безпосередньо у сільськогосподарській 

діяльності [5]. 

Не зважаючи на просте правове регулювання, на практиці виникають 

ряд питань щодо адміністрування, обліку та декларування цього податку.  

Основним питанням щодо адміністрування податку на нерухоме 

майно, відмінне від земельної ділянки, виступає саме визначення 

приналежності тої чи іншої будівлі до класу споруд, тобто до об'єкта 

оподаткування. 

Для визначення класу будівлі регіональні органи ДФС у свої листах 

та роз’ясненнях (наприклад: лист від 27.10.2015 №23625/10/28-10-06-11, 

лист від 13.11.2015 №896/6/06-30-17-01-42) рекомендують застосовувати 

положення Державного класифікатора будівель та споруд  

ДК 018-2000 [2, с. 320]. 



 

 
 

266 

Практично для визначення належності будівлі до того чи іншого 

класу будівель необхідно враховувати документи на право власності на 

нерухоме майно та технічну документацію на всі об’єкти та їх частини, в 

тому числі дозвіл Державної архітектурно-будівельної інспекції України 

на будівництво, декларацію про початок виконання робіт, акт готовності 

об’єкта до експлуатації з врахуванням функціонального призначення у 

відповідності до Державного класифікатора. При цьому використання 

підприємством будівлі не за її функціональним призначенням не впливає 

на клас такої будівлі згідно з класифікатором [1, с. 50]. 

Наприклад, згідно з Державним класифікатором офісні приміщення 

належать до групи «Будівлі офісні» (код 122), що використовуються як 

приміщення для конторських та адміністративних цілей, будуть об’єктом 

оподаткування податком на нерухоме майно, відмінне від земельної 

ділянки, незважаючи не те, що вони знаходитимуться у власності 

промислових підприємств або підприємств с/г товаровиробників [4, с. 240]. 

З інших правових підстав павільйон, який складається з арматурних 

з'єднань, закріплений на бетонній платформі та при необхідності може 

бути мобільним, не буде об’єктом оподаткування. Так, згідно Методичних 

рекомендацій стосовно визначення нерухомого майна, що знаходиться на 

земельних ділянках, право власності на які підлягає державній реєстрації, 

павільйон відноситься до малих архітектурних форм. Основною ознакою 

малих архітектурних форм є їх тимчасовість, що не є елементом 

нерухомого майна. При цьому бетонна платформа має властивість 

рухатися разом з всією конструкцією, не деформуючи її. Це пояснюється 

тим, що бетонна платформа – це монолітна залізобетонна плита під всією 

будовою, що лежить на піщано-гравійній подушці. З огляду на це право 

власності на павільйон не підлягає державній реєстрації, а павільйон не 

відноситься до об’єктів нерухомості, а відтак і не оподатковуватиметься 

цим податком [4, с. 247]. 

http://www.dabi.gov.ua/
http://www.dabi.gov.ua/
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Отже, результати проведеного дослідження надають змогу 

стверджувати, що в Україні актуальним залишається питання неналежного 

регулювання адміністрування податку на нерухоме майно, відмінного від 

земельної ділянки, на законодавчому рівні. Через локальний характер 

цього податку влада менше приділяє йому уваги. З огляду на це, податок 

на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, в Україні потребує 

удосконалення, оскільки те, що базою оподаткування є площа, а не 

вартість нерухомості, є значним недоліком. Покращення потребує також і 

Державний реєстр прав на нерухоме майно шляхом зазначення в 

документах на право власності коду класифікації споруд. Крім того, для 

полегшення адміністрування цього податку є створення єдиного підходу в 

оподаткуванні, тобто виникає потреба розробити на рівні ДФС України 

узагальнюючі податкові консультації. 
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ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЛІКУ 

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ ЗА МСБО 41 

«СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО» ТА П(с)БО 30 «БІОЛОГІЧНІ 

АКТИВИ» 

 

«Ми перші в Європі та треті в світі з виробництва меду, у світовій 

топ п'ятірці  - з експорту горіхів. У нас гарні позиції і світові, і європейські 

щодо експорту горіхів. Україна все більше експортує не сировини, а 

готових продуктів харчування. Сьогодні доля продуктів переробки (жирів і 

готових харчових продуктів) складає майже 15%. П'ять років тому цей 

показник сягав 10%. Вже сьогодні експорт до ЄС – це майже третина від 

усього експорту агропродукції України. З 2016 року ми отримаємо нові 

додаткові можливості експорту сільськогосподарської продукції до Європи 

– зазначила Владислава Рутицька заступник Міністра з питань 

євроінтеграції Мінагрополітики.[ 1] 

Для України процес евроінтеграції став невідворотним. Як 

засвідчують науковці, аграрний сектор економіки України має досить 

високі перспективи 

у сфері розширення міжнародної співпраці. А тема обліку 

сільськогосподарської продукції надзвичайно актуальною. 

 Основними документами, що регулюють бухгалтерський облік 

сільськогосподарських підприємств на міжнародному та національному 
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рівні є Міжнародний стандарт бухгалтерського обліку 41 «Сільське 

господарство» (далі – МСБО41)[2] та національне Положення (стандарт) 

бухгалтерського обліку 30 «Біологічні активи» (далі – П(С)БО30)[ 3]. 

Доцільно порівняти та проаналізувати відмінності у вищезгаданих 

документах МСБО 41 та П(С)БО 30 щодо обліку сільськогосподарської 

продукції. 

Питання нормативно-правового регулювання бухгалтерського обліку 

сільськогосподарської діяльності розкривали у своїх дослідженнях відомі 

вітчизняні економісти: М.Т. Білуха, О. С. Бородкін., Ф.Ф. Бутинець, 

С.Ф. Голов, М.М. Коцупатрий, Л.Г. Ловінська, Н. Малюга, М.Ф. Огійчук., 

В. Пархоменко, В. Сопко, Л.К. Сук, П.Т. Саблук, Н.М. Ткаченко, 

В.О. Шевчук та інші вітчизняні науковці.  

Слід зазначити, що дані Стандарти відрізняються за назвою - МСБО 

41 «Сільське господарство», а ПСБО 30 «Біологічні активи». 

Сільське́ господа́рство (с.-г.) — галузь народного господарства, 

направлена на забезпечення населення продовольством і отримання 

сировини для цілого ряду галузей промисловості. Галузь є однією з 

найважливіших, представлена практично у всіх країнах. У світовому 

сільському господарстві зайнято близько 1,1 млрд економічно активного 

населення (ЕАН). 

Сільське господарство — обробка землі (для отримання/підвищення 

врожаїв) і вирощування свійських тварин. Сільськогосподарські культури 

потрібні людині для харчування, годівлі тварин і одержання волокна 

(бавовни і сизалю). Тварин вирощують заради вовни, молока, м'яса чи 

органічних відходів (як палива). [ 4 ] 

Стандарт 41 застосовується до сільськогосподарської продукції, 

зібраної як урожай біологічних активів суб'єкта господарювання, причому 

лише на час збирання врожаю та не поширюється на переробку 

сільськогосподарської продукції після збирання врожаю (наприклад, 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B5_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%BE_%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%BE_%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96_%D1%82%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D1%80%D1%87%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%27%D1%8F%D1%81%D0%BE
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переробку винограду на вино виноробом, який виростив виноград). Хоча 

така переробка, можливо, і є логічним і природним продовженням 

сільськогосподарської діяльності, а події, що відбуваються, можливо, 

подібні до біологічної трансформації, проте така переробка не включається 

у визначення сільськогосподарської діяльності в цьому Стандарті. 

До біологічних активів, сільськогосподарської продукції та 

продуктів, які є результатом її переробки після збирання врожаю 

відносяться: 

1) біологічні активи – вівці, дерева у лісопосадці, рослини, молочна 

худоба, свині, кущі, виноградники, фруктові дерева; 

2) сільськогосподарська продукція – вовна, зрубаний ліс, бавовна, 

зібрана цукрова тростина, молоко, туші, листя, виноград, зібрані фрукти; 

3) продукти, які є результатом переробки після збирання врожаю - 

пряжа, килим, лісоматеріали, нитки, одяг, цукор, сир, ковбаса, 

розфасована, шинка, чай, розфасований, тютюн, вино, фрукти після 

переробки. 

Відповідно до МСБО 41 «Сільське господарство» передбачено 

визначення. 

Біологічний актив - це жива тварина або рослина. 

Сільськогосподарська продукція - це зібраний урожай біологічних 

активів суб'єкта господарювання. 

Урожай - це відокремлення продукції від біологічного активу або 

припинення життєвих процесів біологічного активу.[2] 

ПСБО 30 «Біологічні активи» визначає методологічні засади 

формування у бухгалтерському обліку інформації про біологічні активи і 

про одержані в процесі їх біологічних перетворень додаткові біологічні 

активи й сільськогосподарську продукцію та розкриття інформації про них 

у фінансовій звітності.  
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Сільськогосподарська продукція — актив, одержаний в результаті 

відокремлення від біологічного активу, призначений для продажу, 

переробки або внутрішньогосподарського споживання. 

Біологічний актив — тварина або рослина, яка в процесі біологічних 

перетворень здатна давати сільськогосподарську продукцію та/або 

додаткові біологічні активи, а також приносити в інший спосіб економічні 

вигоди.[3] 

До сільськогосподарської продукції відносяться: 

- продукція рослинництва - зернові, бобові, овочеві, баштанні, 

луб'яні, олійні, ефіроолійні та кормові культури, цукрові буряки, картопля, 

фрукти, ягоди, виноград, горіхи, гриби, хміль, тютюн, махорка, чай, квіти, 

декоративні і лікарські рослини, посадковий матеріал відповідних культур 

і насіння; 

- продукція тваринництва - м'ясо (у живій вазі) великої рогатої 

худоби, свиней, птиці, овець, кіз, інших домашніх, напівдомашніх і диких 

тварин, молоко, яйця, шкіри, хутро, вовна, пух; 

- продукти переробки сільськогосподарської продукції - м'ясо (у 

забійній вазі), м'ясопродукти (ковбаси, копченості тощо), тваринне масло, 

цільномолочна продукція, сир, бринза, борошно, крупи, цукор-пісок, 

рослинне масло, вино, фруктові соки, сиропи, варення, джеми, компоти (з 

продукції власного врожаю), сушіння, соління овочів і фруктів. 

Врахавуючи вищевикладене, слід зазначити, що «сільське 

господарство» та «біологічні активи» - поняття не тотожні. 

За МСБО41 сільськогосподарську продукцію класифікують на: 

біологічні активи, сільськогосподарську продукцію, продукти, які є 

результатом переробки після збирання врожаю. 

Відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 30 

«Біологічні активи» продукцію одержану в процесі сільськогосподарської 

діяльності обліковують сільськогосподарську продукцію, на яку 
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поширюється ПСБО 30, додаткові біологічні активи, на які поширюється 

ПСБО 30 та продукти переробки, на які не поширюється ПСБО 30. 

Результати дослідження свідчать про те, що окремі теоретичні 

положення щодо трактування біологічних активів і сільськогосподарської 

продукції є дискусійними і потребують уточнення та подальшого 

вдосконалення.  
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СЕКЦІЯ 7. НАУКОВІ ТЕОРЕТИЧНІ ЕКОНОМІЧНІ ЗНАННЯ 

ТА ЇХ РОЛЬ У ФОРМУВАННІ ПРОФЕСІОНАЛІЗМУ МАЙБУТНІХ 

ФАХІВЦІВ 

 

Блищик Лариса Вікторівна, 

Університет ДФС України 

 

СУЧАСНІ ІНФЛЯЦІЙНІ ПРОЦЕСИ В УКАЇНІ ТА ШЛЯХИ ЇХ 

ПОДОЛАННЯ 

 

Економічний розвиток сучасних країн часто стикається з складними 

макроекономічними проблемами, які негативно впливають на всі сфери 

життя в державі. Однією з таких найгостріших проблем є інфляція. 

Інфляція – це знецінення грошей, спричинене диспропорцією в 

суспільному виробництві та порушенням законів грошового обігу, яке 

виявляється у стійкому зростанні цін на товари та послуги [1, c. 93-94]. 

Теоретичну основу у вивченні інфляції як економічного явища 

поклали Дж. М. Кейнс та М. Фрідман. Розробкою антиінфляційної 

політики займалися дослідники різних країн світу, зокрема: Г. Глена, Р. 

Дорнбуша, К. Макконелла та С. Брю, Г. Манківа, Дж. Сакса, П. 

Самуельсона та В. Нордхауса. Серед вітчизняних та російських науковців 

дослідженню інфляційного процесу були присвячені наукові праці А.С. 

Гальчинського, М.І.Савлука, П.В. Круш, О.І.Барановський, Я. А. Жаліло, 

О. М. Мельник та ін. 

Стан інфляції в Україні можна проаналізувати за допомогою індексу 

інфляції, який наведений в таблиці 1. З таблиці видно, що найвищою 

інфляція була в першій половині 90-х років, далі індекс інфляції коливався 

невеликими темпами, проте у 2014 році порівняно з 2013 році зріс на 

24,4%. Взагалі з початку введення гривні в 1996 році, вона різко 
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девальвувала чотири рази: у 1998 році – з 1,8 до 5 грн. за долар, у 2008 році 

– з 5 до 8 грн. за долар, у 2014 році – з 8,23 до 15,82 грн. за долар, у 2015 

році – з 15,8 до 31,8 грн. за долар [2, c.95] . 

Таблиця 1. Індекси інфляції за рік (1991-2015 рр.) [3]. 

 

Основними причинами сучасної інфляції в Україні є: диспропорція 

внутрішніх та світових цін; тиск зовнішнього боргу на державний бюджет; 

виникнення несприятливого інвестиційного клімату; висока монополізація 

економіки [4, c. 90]. 

У 2014 році економічна ситуація в Україні погіршилася. У зв’язку з 

веденням воєнних дій на сході країни значно впали обсяги виробництва та 

будівництва. Погіршилася купівельна спроможність населення, що 

зумовило зниження обороту роздрібної торгівлі. Проте у сільське 

господарстві спостерігалося певне зростання обсягів виробництва, що 

стало головним фактором підтримки Української економіки у 2014 році. 

До того ж за перше півріччя 2014 року девальвація гривні була близько 

60% проти минулорічних показників. 

Рік 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 

Індекс 

інфляції 

3

90,0 

2

100,0 

1

0256,0 

5

01,0 

2

81,7 

1

39,7 

1

10,1 

1

20,0 

1

19,2 

Рік 
2

000 
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Індекс 

інфляції 

1

25,8 

1

06,1 

9

9,4 

1

08,2 

1

12,3 

1

10,3 

1

11,6 

1

16,6 

1

22,3 

Рік 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016  

Індекс 

інфляції 

1

12,3 

1

09,1 

1

04,6 

9

9,8 

1

00,5 

1

24,9 

1

43,3 
–  
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У зв’язку з інфляцією в 2014 році відбулося значне подорожчання 

товарів, особливо імпортованих з закордону. Також ціни виробників 

промислової продукції за 2014 рік збільшився на 31,8 %, перш за все через 

підвищення цін на електроенергію та газ. В цей час на фоні зростання 

споживчих цін значно знизилися реальні заробітні плати громадян (на 

13,6% порівняно із 2013) [4, с.95-99]. 

У 2015 році інфляція досягла свого максимального значення за 

останні 20 років і зросла до 43,3 % порівняно з 24,9 % в 2014 році [3]. 

Відповідно і ціни у 2015 році зросли майже вдвічі, що значно зменшило 

купівельну спроможність жителів України. До того ж зросли тарифи на 

електроенергію та газ. 

В січні 2016 року, порівняно з січнем 2015 року, індекс цін впав на 

2.2% [3]. Тому можна стверджувати, що економічна ситуація в Україні 

невеликими темпами покращується. 

З метою уповільнення інфляційних процесів слід здійснювати 

антиінфляційну політику. Вона має бути спрямована на скорочення 

грошової маси в обігу та обмеження дефіциту державного бюджету. 

Складовими антиінфляційної політики є: підтримка сільського 

господарства; відтворення інвестиційного поля; налагодження 

економічних відносин між підприємствами; удосконалення податкової 

системи; централізація банківської системи на деякий час; стабілізація 

споживчого ринку; політика захисту внутрішнього ринку [1, c.95-96]. 

Проте у 70-х роках ХХ століття виникла нова антиінфляційна 

політика – таргетування інфляції, яка виявилася ефективною у боротьбі з 

розвитком інфляційних процесів. Вона передбачає встановлення твердих 

лімітів на щорічний приріст грошової маси. В Україні таргетування 

інфляції має стати спільною стратегією для НБУ, КМУ та ВРУ [4, c.91]. 

У 2015 році, відповідно до Меморандуму про економічну та 

фінансову політику України, наша держава має перейти до політики 
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інфляційного таргетування. В Україні має скоротитися фіскальне 

навантаження, слід здійснювати податкове стимулювання «довгих 

грошей» та прямих інвестицій, збільшення норми заощаджень, 

диверсифікація власності на користь середнього класу, роздержавлення, 

запровадження персональних пенсійних рахунків та впровадження інших 

заходів для фінансового зростання. Саме ці заходи повинні стимулювати 

економічні процеси в країні. Та найголовнішим інструментом має стати 

фінансові «репресії», що передбачають встановлення меж номінальних 

процентних ставок, вибірковий розподіл кредитів з огляду на соціальні 

пріоритети, високий мінімальний розмір обов’язкових резервів, 

примусовий розподіл державних цінних паперів комерційним банкам, 

обмеження щодо портфеля активів, відсутність конкурентної системи, 

управління капіталом [5, c.16-20]. 

Отже, на мою думку інфляція безпосередньо впливає на все 

населення країни, знецінюючи результати його праці та заощадження, 

призупиняючи потік інвестицій та економічний розвиток всієї країни. 

Тому з метою її подолання слід проводити ефективну антиінфляційну 

політику, а аналізуючи досвід інших країн найефективнішою політикою є 

інфляційне таргетування. 
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БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК В СИСТЕМІ 

МАКРОЕКОНОМІЧНОГО УПРАВЛІННЯ 

 

Незалежно від суспільно-економічних відносин дані бухгалтерського 

обліку завжди є основним джерелом вихідної інформації для 

макроекономічного управління. Це пояснюється тим, що система 

бухгалтерської інформації на підприємстві досить повно охоплює явища і 

процеси, які аналізують як на мікро, так і на макрорівні. Головною перевагою 

бухгалтерської звітності для аналітичних служб різних рівнів управління є 

надійність інформації та можливість її мобілізації. Найповніше використання 

облікових даних для макроекономічного управління забезпечує система 

національних рахунків (СНР), яка тісно взаємопов’язана з системою 

бухгалтерського обліку і використовує його принципи, правила та 

процедури. 

Метою дослідження є обґрунтування теоретичних і методичних 

положень розвитку бухгалтерського обліку та розробка на їх основі 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/SH000042.html
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практичних рекомендацій, спрямованих на поліпшення інформаційного 

забезпечення макроекономічного управління. 

Для досягнення мети наукового дослідження в доповіді були 

поставлені і вирішені такі задачі: 

 уточнена роль і значення бухгалтерського обліку в системі 

інформаційного забезпечення макроекономічного управління 

 взаємозв’язок бухгалтерського обліку і СНР [1]. 

Вимірювання обсягів сукупного виробництва в національній економіці 

ґрунтується на основі підрахунку макроекономічних показників. Суспільне 

рахівництво виконує для економіки в цілому ті ж функції, що бухгалтерський 

облік для окремого підприємства або, в іншому випадку, для домашнього 

господарства. Керівник компанії кровно зацікавлений бути в курсі того, 

наскільки добре йдуть справи його фірми. Для того, щоб охарактеризувати 

діяльність фірми в поточному році, необхідно виміряти її прибутки і витрати. 

Тільки маючи таку інформацію, керівник може реально оцінити економічний 

стан фірми. Якщо справи фірми йдуть позитивно, бухгалтерська інформація 

може бути використана для того, щоб пояснити причини успіху: або 

знизилися витрати, або виросли обсяги продажів чи ціни на продукцію, що 

привело до збільшення прибутків. Якщо справи йдуть погано, то 

бухгалтерські показники можуть бути використані для встановлення 

безпосередніх причин хвороби. Таким чином, аналізуючи звіти за певний 

період часу, керівник може виявити збільшення або зменшення прибутків 

фірми й ознаки, що свідчать про прямі причини цих явищ. Вся ця інформація 

дуже важлива для прийняття вірних управлінських рішень на рівні фірми. 

Система національних рахунків (СНР) – це сукупність показників 

послідовного та взаємопов’язаного опису найважливіших процесів і явищ 

економіки: виробництва, доходів, споживання, нагромадження капіталу та 

фінансів. Ця система застосовується в умовах ринкових відносин [2, c.18]. 
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Практичне значення одержаних результатів полягає у розробці 

науково-обгрунтованих практичних рекомендацій по використанню даних 

бухгалтерського обліку при побудові національних рахунків, а також 

рекомендацій щодо удосконалення фінансової звітності у відповідності до 

вимог держави як основного користувача економічної інформації. Реалізація 

рекомендацій сприятиме оптимізації процесу формування та ефективності 

використання інформації бухгалтерського обліку при обґрунтуванні і 

прийнятті господарських рішень як на рівні підприємства, так і на рівні 

держави [1]. 
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СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ФІНАНСОВОГО 

ЗАБЕСПЕЧЕННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ 

УКРАЇНИ 

 

Модернізація економіки задля зменшення соціальних загроз та 

ризиків вимагає впровадження інноваційних управлінських підходів та 

технологій, які б дозволяли максимально використовувати внутрішні 

переваги та ресурси на низовому, місцевому рівні. Виходячи із 
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зазначеного, вкрай важливою стає розробка новітніх механізмів управління 

фінансовим забезпеченням соціально-економічного розвитку, які б 

дозволяли об’єднувати зусилля та інтереси усіх суб’єктів розвитку: органів 

виконавчої влади, місцевого самоврядування, місцевого бізнесу і, 

безумовно, самої громади. 

Проте, поставлені Програмою економічних реформ завдання щодо 

забезпечення сталого розвитку за рахунок «побудови сучасної, стійкої, 

відкритої й конкурентоспроможної у світовому масштабі економіки» не 

виконуються, в основному через відсутність професійної та ефективної 

системи державного управління на регіональному рівні, неефективне 

фінансове забезпечення, що, зрештою, стримує підвищення рівня та якості 

життя населення. 

Відтак, на сьогодні актуальними та своєчасними є дослідження 

процесів фінансового забезпечення як економічного, так і соціального 

розвитку, їх впорядкування, визначення обсягу вибалків бюджету на 

основі державних гарантій та стандарті, розв’язання проблеми оцінювання 

ефективності та результативності фінансового забезпечення соціально-

економічного розвитку. 

Розвиток як будь-яка прогресивна зміна, передусім в сфері 

життєдіяльності людей, з кількісної точки зору, забезпечує економічне 

зростання, а з якісної – структурні зміни, зміни змісту розвитку, або 

набуття економічною системою нових характеристик; такий розвиток має 

спрямованість, визначувану метою або системою цілей. Якщо ця 

спрямованість позитивна, то говорять про прогрес, якщо негативна – то 

про регрес, або про депресію. Іншими словами, соціально-економічний 

розвиток завжди переслідує певну місію та цілі. 

Перші ідеї про взаємозв’язок та взаємозалежність економічного та 

суспільного життя були описані А. Смітом. Його теорія економічного 
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лібералізму має міцну соціально-філософську базу, що становить значний 

інтерес для соціальної орієнтації економіки.  

Нині соціальне ринкове господарство передбачає соціально-

економічний устрій, за якого цілеспрямовано організована економіка 

вільного ринку, що зберігається внаслідок регулювальної системи 

конкуренції, надає більш надійну гарантію соціального прогресу – 

особливо тому, що соціальний прогрес на основі вільної системи, завдяки 

свідомому розробленню заходів, що відповідають принципам вільного 

ринку, та перерозподілу доходів через державний бюджет, коли розвиток 

конкуренції формує економічну базу для соціальних заходів, може бути 

організованим більш ефективно» [2, с. 188].  

Таким чином, поєднання соціальних і ринкових цілей, забезпечення 

ситуації, коли соціальні показники досягаються за рахунок економічних і 

навпаки, і розкриває сутність соціально орієнтованої економіки. 

Відповідно до вищезазначеного, соціально-економічний розвиток 

залежить від особливостей ведення господарства, орієнтованого на ринкові 

та соціальні інститути суспільства, зокрема:  

 поєднання економічного та соціального розвитку в сучасній 

системі;  

 взаємообумовленість та взаємопроникнення індивідуальних та 

колективних інтересів;  

 підвищення людських потреб і переважання в їх структурі 

соціального та нематеріального характеру;  

 поєднання економічної ефективності та соціальної справедливості 

в короткостроковому та довгостроковому періодах;  

 накопичення інтелектуального капіталу за рахунок нарощення 

соціальних інвестицій з боку держави, суб’єктів господарювання та 

домогосподарств ;  
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 переважання нематеріального сектору виробництва, який 

реалізується, перш за все, в соціальній сфері [1-2]. 

Досягнення соціально-економічного прогресу базується на: по-

перше, зростанні виробництва і доходів; по-друге, зміні інституційної, 

соціальної та адміністративної структури суспільства; по-третє, зміні 

суспільної свідомості, традицій та звичок. 

Звідси, позитивна динаміка соціально-економічного розвитку може 

бути досягнута лише тоді, коли за інших рівних умов розширюється 

соціальна відповідальність та індивідуальна свобода кожного, особливо 

щодо забезпечення купівельної спроможності населення, що можливо при 

здійсненні цілої низки економічних заходів (ефективна підтримка малого і 

середнього бізнесу, антимонопольні заходи, захист прав споживачів, 

розвиток ринку житла тощо). 

Відтак, місією соціально-економічного розвитку країни (регіону) є 

забезпечення якісного життєвого середовища людей, що проживають на 

певній території. Мета та цілі соціального ринкового господарства можуть 

бути досягненні тільки тоді, коли відповідно зі зростаючою 

продуктивністю одночасно знижуються ціни, забезпечується підвищення 

реальної заробітної плати.  

Таким чином, соціально-економічний розвиток представляє 

комплексну програму реформ, необхідних країні в середньостроковій 

перспективі для того, щоб закласти фундамент сталого економічного 

зростання. Відповідно, роль держави полягає, по-перше, у тому, щоб 

створити умови для зростання «надходжень до бюджетів усіх рівнів, а по-

друге, у тому, щоб забезпечити ефективний соціальний захист і розвиток 

населення, перерозподіляючи бюджетні кошти.  

Відтак механізм фінансового забезпечення соціального розвитку 

нині не відповідає потребам суспільства, не забезпечує дотримання 

принципів соціальної справедливості, призводить до неефективного 
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витрачання коштів, лежить важким тягарем на економіці країни через свою 

надмірну вартість і, безумовно, є передумовою гальмування людського 

розвитку, провокує загострення суспільних протиріч, які, у більшості 

випадків, зумовлені суттєвою диференціацією рівнів фінансового 

забезпечення окремих регіонів. 

Проте, як свідчить і міжнародний, і власний український досвід, 

коригування лише системи фінансового забезпечення соціального 

розвитку регіонів не дає потрібних результатів. А тому, вкрай необхідна 

зміна ідеології державної підтримки та комплексне реформування 

механізму фінансового забезпечення соціального розвитку регіонів.  

Отже, нині найбільш впливовими факторами соціально-економічного 

розвитку є такі, як: технологічні нововведення в галузі, ступінь 

децентралізації у регулюванні інфраструктурних галузей, реформування 

місцевого самоврядування, відповідність законодавчої бази та 

інституційного забезпечення вимогам часу. 

На жаль, сучасний стан економічного і соціального розвитку України 

не дозволяє повністю задовольнити навіть мінімальні соціальні потреби 

населення. Це в значній мірі пов’язано, перш за все, з відсутністю 

ефективних механізмів державного управління соціально-економічним 

розвитком, який може суттєво визначати економічне зростання в країні та 

регіонах і потребує подальших наукових досліджень. 
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[Електронний ресурс] – режим доступу: www.ukrstat.gov.ua/  
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АНАЛІЗ ДЕРЖАВНОГО БОРГУ УКРАЇНИ 

 

На даний час актуальною є проблема державного боргу України, 

який має тенденцію до зростання, адже його розмір, методи погашення, 

динаміка так чи інакше впливають на всі сфери економічної діяльності, 

тим самим він стає важливим чинником впливу на фінансову політику 

держави, показує рівень розвитку економіки і стан фінансів держави, 

ефективність діяльності державних органів, тому потребує детального 

спостереження та вивчення. 

Питання управління державним боргом розглядали в свої працях ряд 

як зарубіжних, так і вітчизняних дослідників, зокрема В. Федосов, С. Юрія, 

О. Борисюк, М. Карлін, В. Козюк, О. Барановський, Р. Барро, Д. Б’юкенен 

та інші. 

Державний борг визначається як загальна сума зобов’язань держави 

з повернення отриманих та непогашених кредитів (позик) станом на звітну 

дату, що виникають внаслідок державного запозичення [1]. На думку М. 

Карліна, «державний борг – це сукупність усіх боргових зобов’язань 

держави перед своїми кредиторами» [2, с. 55]. 

Державні запозичення проводяться для покриття бюджетного 

дефіциту, цільового фінансування різноманітних програм, поповнення 

необхідних резервних активів, рефінансування раніше здійснених 

державних запозичень.  

Щоб знизити боргове навантаження, держава працює у двох 

напрямках:  



 

 
 

285 

- заміна дорогих запозичень минулих років (в середньому – під 8% 

річних строком близько 8 років) на більш дешеві позики (в середньому – 

до 3% річних строком більше 10 років); 

- реструктуризація боргів з власниками комерційних зовнішніх 

зобов’язань країни: Угода між Міністерством фінансів та Спеціальним 

комітетом кредиторів щодо реструктуризації зовнішнього комерційного 

боргу України передбачає, зокрема, зменшення основної суми 

суверенного і гарантованого державою боргу на 20% [3]. 

Ці дії дозволяють знизити борговий тягар, розтягнути терміни 

погашення певних зобов’язань, тим самим дають час на покращення 

економічного стану країни. 

Борисюк О. вважає, що слід чітко визначити граничну межу частки 

зовнішнього та внутрішнього боргу й витрат на їхнє обслуговування в 

структурі державних витрат; поєднувати ринкові й інституціональні 

механізми управління державним боргом [4, с. 39]. Визначення межі 

допоможе не перевищувати визначену норму державних запозичень, а 

поєднання механізмів підвищить ефективність регулювання, оскільки воно 

здійснюватиметься і з боку економіки, і з боку політики. 

З початку 2015 року відбулось деяке зменшення загального обсягу 

державного боргу (з 69,81 млрд. дол. США до 67,66  млрд. дол. США 

станом на 01.06.2015). Відбувалась потужна девальвація національної 

валюти, внаслідок якої зменшився загальний обсягу внутрішнього 

державного боргу, приведеного в еквіваленті іноземної валюти, − до 

24,14 млрд. дол. США. Обсяг внутрішнього боргу, номінований у 

національній валюті, за цей період тільки збільшувався – до 

508,15 млрд. грн. (+19,27 млрд. грн.). Показники зовнішнього державного 

боргу за цей же період також показали зростання, − на 12% до 

43,52 млрд. дол. США [5, с. 4].  
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Протягом січня-грудня 2015 року сума державного та гарантованого 

державою боргу України у доларовому еквіваленті зменшилась на 4,32 

млрд. дол. США, за допомогою проведення реструктуризації та списання 

частини зовнішнього боргу. Водночас, державний та гарантований 

державою борг у гривневому еквіваленті збільшилася на 470,93 млрд. грн, 

через девальвацію національної валюти [6]. 

Така економічна ситуація має загрозливий характер, зростання 

боргового навантаження виступає одним з основних факторів гальмування 

розвитку економіки країни. 

Загальні виплати за державним боргом, що мають бути здійснені у 

2016 р. оцінюються на рівні 234 260,2 млн. грн., з яких 79,8 відсотка, або 

186 845,4 млн. грн. – виплати за внутрішнім боргом та 20,2 відсотків, або 

47 414,8 млн. грн. становлять виплати за зовнішнім боргом [7]. 

За прогнозами експертів Міжнародного валютного фонду, у 2016 р. 

очікується зменшення державного боргу із 73,4 % ВВП до 71,1 % ВВП, у 

2017 р. – до 66,6 % ВВП, у 2018 р. – до 59,3 % ВВП, а у 2019 р. – до 51,5 % 

ВВП. 

Таким чином, для раціонального управління державного боргу слід 

створити умови для активізації купівлі (продажу) державних зобов'язань; 

необхідно розвивати вторинний ринок державних зобов'язань, які є більш 

вигідними; регулювати ризики пов’язані з державним боргом; знижувати 

вартість обслуговування державного боргу; поєднувати ринкові й 

інституціональні механізми управління державним боргом; 

використовувати світовий досвід з цього питання; підвищувати рівень 

ліквідності державних боргових цінних паперів, що дасть змогу підвищити 

попит на них серед інвесторів; підтримувати пріоритетні сфери економіки; 

підвищувати прозорість державних запозичень. 
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ПЕРЕВАГИ ВПРОВАДЖЕННЯ ЕЛЕКТРОННОГО КАБІНЕТУ 

ПЛАТНИКІВ ПОДАТКІВ 

 

Для зручності в роботі як податкових органів, так і платників 

податків, сьогодні активно запроваджуються та плануються до 

використання: електронний кабінет платника податків, електронні 

декларації, електронний цифровий підпис, державний реєстр реєстраторів 

розрахункових операцій, електронні невиїзні непланові перевірки тощо. 

Одним із напрямів модернізації інформаційної системи органів ДФС 

є запровадження нового електронного сервісу з надання електронних 

послуг платникам податків з використанням Інтернет-середовища та 

єдиного веб-порталу ДФС України – персонального Електронного кабінету 

платника податків.  

Електронний кабінет платника податків – новий електронний сервіс 

веб-порталу ДФС України, який за допомогою спеціального інструмента 

доступу (наприклад, електронної картки платника податків) з 

використанням електронно-цифрового підпису дозволить платнику 

податків працювати з органами податкової служби в режимі реального 

часу [1]. 

Електронний кабінет платника податків є захищеним, 

персоналізованим та безпечним електронним сервісом, який надає 

безконтактні способи взаємодії платників податків та ДФС з 

використанням сучасних інформаційно-комунікаційних технологій. 

За допомогою використання електронного кабінету платникові 

податків стане доступним:  
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- підготовка, заповнення та надсилання податкової звітності в 

електронному вигляді;  

- формування та заповнення платіжних документів щодо сплати 

податків, зборів та інших обов’язкових платежів до бюджету;  

- перегляд даних картки особового рахунку про стан розрахунків з 

бюджетом (нараховано, сплачено, переплата, податковий борг, штрафні 

санкції, пеня);  

- здійснення сплати податків, зборів та інших обов’язкових 

податкових платежів до бюджету за допомогою банківських систем через 

Інтернет-мережу;  

- здійснення офіційного листування з органами ДФС України щодо 

питань оподаткування, отримання консультацій, котрі можуть 

здійснюватися у режимі реального часу або ж за попередньо надісланими 

запитами, замовлення та отримання адміністративних послуг;  

- оперативне переглядання актуальних та архівних даних, які надав 

сам платник податків, або котрі були сформовані на підставі наданих ним 

до органів ДФС документів, такі документи можуть містити дані обліку, 

дані щодо об’єктів оподаткування, дані стосовно доходів фізичної особи, 

дані про результати проведених перевірок [2]. 

Даний сервіс функціонує в тестовому режимі на базі реальних даних. 

Сплата податків, зборів, платежів працює в звичайному режимі.  

Для функціонування ЕЦП застосовуються два ключі захисту: 

 - таємний ключ, який зберігається у підписувача;  

- відкритий ключ, який публікується у загальнодоступному або 

спеціалізованому довіднику.  

Користуватися функціоналом відкритої частини можна без 

ідентифікації особи (без використання електронного цифрового підпису). 

Через відкриту частину ЕКП є можливість: 

- скористатися інформацією з реєстрів, що є загальнодоступними (дані про 
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взяття на облік платників; дані реєстру платників ПДВ; дані реєстру 

страхувальників; дані реєстру платників єдиного податку; інформація про 

РРО; інформація про книги РРО); 

-отримати інформацію про граничні терміни сплати податків, зборів, 

обов'язкових платежів та подання звітності (податковий календар);  

- отримати контакти та адреси діючих центрів обслуговування платників 

(ЦОП);  

-ознайомитись з новинами Державної фіскальної служби;  

-скористатися іншою корисною інформацією.  

Робота з електронним сервісом у приватній частині здійснюється з 

використанням електронного цифрового підпису (ЕЦП).  

В приватній частині після ідентифікації особи надається можливість: 

-скористатися інформацією з реєстрів; 

-ознайомитись з новинами; 

-отримати інформацію про граничні терміни сплати податків, зборів, 

обов'язкових платежів та подання звітності саме для конкретного платника 

за конкретний звітний період;  

- переглянути та перевірити свої облікові дані;  

Фізичним особам після ідентифікації також буде надано можливість за 

допомогою платіжної системи сплатити податки, збори, платежі (приватна 

частина – «Стан розрахунків з бюджетом»), отримати відомості про суми 

виплачених доходів та утриманих податків (приватна частина – «Запити на 

отримання інформації») [3]. 

На сьогодні в «Електронному кабінеті платника» впроваджено 

сервіси: «Звітність», «Розрахунки з бюджетом», «Податковий календар», 

«Облікові дані». 

Сервіс «Звітність» забезпечує користувачу можливість: 

-  створення пакету податкової звітності (декларації з додатками) або 

імпорту з бухгалтерських програм; 
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-   перевірки створеної або зімпортованої звітності на наявність 

арифметичних помилок; 

- вибору органу Міндоходів до якої має бути подана звітність; 

- подання звітності в режимі реального часу з отриманням квитанції 

про її прийняття/неприйняття; 

- перегляду поданої звітності (незалежно від способу її подання) 

тощо.  

 Отже, податкова сфера України активно використовує 

інноваційні технології у процесі контрольної діяльності. Органи ДФС 

застосовуються як новітні програмні продукти, так і сучасну техніку для 

покращення якості своєї роботи, а також полегшення виконання 

податкових процедур для платників.  
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ПРОБЛЕМИ ТА ШЛЯХИ ПОДАЛАННЯ ЕКОНОМІЧНИХ 

ПРОБЛЕМ НА РИНКУ ПРАЦІ УКРАЇНИ 

 

В даний момент Україна перебуває в такій ситуації, яка потребує 

постійного аналізу та моніторингу ринку праці. Кожен день змінюється 

статистика, відбуваються суттєві зміни, вносяться виправлення які 

заважають ефективному розвитку ринку праці. 

Теоретико-методичні аспекти ринку праці в Україні досліджували 

багато фахівці О. Амосов, С. Бандур, Д. Богиня, І. Бондар, В. Васильченко, 

В. Онікієнко, Е. Лібанова, В. Гриньова, Г. Шульга, В. Ковальов, В. 

Рижиков, О. Єськов, І. Черненко, О. Атаєва, Є. Качан. У своїх працях 

автори розглянули суттєві аспекти у сфері зайнятості населення та внесли 

вагомі внески у вирішенні проблем цієї сфери. Однак і досі залишаються 

питання, які потребують значного розвитки національного ринку праці в 

контексті європейських стандартів. 

Перш за все потрібно визначити основні проблем, які заважають 

ефективно розвиватися ринку праці в Україні. По-перше, український 

ринок праці отримав значні втрати в результаті надзвичайної ситуації на 

сході країни, а саме бойові дії в Луганській та Донецьких областях та 

анексії Криму. Підприємства зазнали значних втрат які призвели як до 

скорочення персоналу, так і до закриття підприємств. Другою причиною є 

міграція значного населення в Європу та Росію. У цій ситуацію ми беремо 

до увагу не тільки трудову міграцію, але й міграцію біженців. По-третє, 

наші українські спеціалісти мають значний попит за кордоном, який 

приваблює їх значно вищими заробітними платами аніж Україна. По-

четверте, в країні набуває велика депопуляція та загальне старіння 
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населення [1, с.167]. Як ми бачимо наша країна знаходиться у скрутному 

становищі, яке не тільки не дає розвиватися ринку праці, але й встановлює 

все умови для того, щоб українці емігрували в інші країни. 

Для того щоб вирішити ці проблеми необхідно визначити вихідні 

позиції основних компонентів національної інноваційної системи, ступінь 

їх відповідності вимогам інноваційно-інвестиційної моделі розвитку. 

Економічна теорія представляє декілька моделей ринку праці, які 

проводяться в окремих країнах, розрізняють: японську модель ринку праці, 

модель США і шведську модель. 

Для японської моделі характерна система яка ґрунтується на 

принципі «довічного найму», яка гарантує 100 відсоткову зайнятість 

працівника аж до досягненням ним віку 55-66 років. Розмір заробітної 

плати залежить від кількості відпрацьованих робітником років, 

враховуючи те що працівник упродовж своєї трудової діяльності постійно 

підвищую кваліфікаційний рівень. Така модель допомагає працівникам 

виховати творче ставлення до роботи. Для моделі ринку праці США 

характерна розробка законодавства про зайнятість і допомогу безробітним 

кожним штатом окремо. Якщо підприємство не в змозі тримати 

працівників, то частина з них підлягає звільненню, але тривалість робочого 

часу працівників, які залишаються працювати, залишається незмінною.  

Політика на швецькому ринку праці спрямована на попередженні 

безробіття, а не в сприянні тим, хто вже втратив роботу. Швецька модель 

проводить ряд заходів, для того щоб забезпечити повну зайнятість 

населення, а саме: проведення фіскальної політики, яка спрямована на 

менш прибуткові підприємства, досягнення однакової плати за однакову 

працю незалежно від фінансового стану тих чи інших фірм, підтримка 

зайнятості у тих сферах економіки, які мають низькі результати діяльності. 

[2, с.192]. На мою думку в Україні доцільніше було б провести політики 

швецької моделі, тому що на даний момент головна проблема нашої 
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держави це велика кількість безробітних. Держава повинна підтримувати 

малий та середній бізнес, забезпечувати всі умови для того щоб він 

розвивався, а не створювати перешкоди і йти на поводу у розкручених 

компаніях та філіях.  

У І півріччі 2014 року чисельність зайнятого населення у віці 15-70 

років становила 18,5 млн. осіб, що на 802 тис. осіб менше, ніж у 

відповідному періоді 2013 року. Протягом 9 місяців 2014 року роботодавці 

звільнили 171 тис. працівників, з них найбільше: Харківська область – 10 

тис. осіб, Запорізька область – 11 тис. осіб, Дніпропетровська область – 12 

тис. осіб, Донецька область – 20 тис. осіб, м. Київ – 30 тис. осіб [3]. Як ми 

бачимо у 2014 році відбулося масове скорочення робітників як в столиці 

країни, так і провідних областях, все це спричинено скрутним становищем 

в державі яке змушує закривати заводи, фірми, організації і тим самим 

залишати мільйони людей без єдиного джерела доходу. 

Основними причинами безробіття можна вважати: низький рівень 

заробітної плати, політичні та економічні події, істотне перевищення 

пропозиції робочої сили над попитом, незадоволеність працівниками 

умовами праці, мала ймовірність кар’єрного росту, відсутність перспектив. 

Для того щоб покращити ситуацію на ринку праці перш за все 

потрібно проводити конкретні заходи, які повинні бути гнучкими та мати 

економічний та соціальний ефект. Тому держава повинна працювати над 

тим, щоб збільшити зайнятість населення та скоротити кількість 

безробітних. Щоб досягнути цієї мети потрібно сформулювати напрямки 

реформування ринку праці. До цих напрямків можна віднести: 

вдосконалення системи оплати праці, збільшення попиту на робочої сили, 

які з боку державного, так і приватного сектору, створити сприятливі 

умови для інвестування закордонних підприємців в державні фірми, це 

дасть створити додаткові робочі місця, підтримка малого та середнього 
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бізнесу, створення умов для працевлаштування молоді, та випускників, 

щорічне підвищення кваліфікації робітників. 
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ІННОВАЦІЙНІ ІНСТРУМЕНТИ УПРАВЛІННЯ 

НАЦІОНАЛЬНОЮ ЕКОНОМІКОЮ 

 

Трансформаційні зміни в управлінні національною економікою, 

вимагають від посадових осіб державної та місцевої влади переосмислення 

і вдосконалення форм та методів управління. Обсяг завдань, що 

виконуються управлінцями на районному та обласному рівнях, обумовлює 

використання великої палітри інноваційних інструментів управління. І 

якщо у вітчизняному бізнесі менеджери хоча б частково знайомі з цими 

інноваціями, то в органах державної та місцевої влади вказані інструменти 

майже не використовуються. Тому висвітлення інноваційних інструментів 
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управління національною економікою в сучасних умовах є вкрай 

актуальним. 

У світовій практиці існує цілий перелік інноваційних інструментів 

управління економікою, більшість з яких необхідно впроваджувати для 

децентралізації управління вітчизняною економікою. 

Такими інноваційними підходами щодо децентралізації управління є: 

– аутсорсинг – передача певних допоміжних функцій від органів 

державної влади до приватних (незалежних від влади) структур, з надією, 

що вони будуть здійснювати ці функції ефективніше. Прикладами таких 

функцій можуть бути: транспортне забезпечення, інформаційно-

комп’ютерні послуги, здійснення бухгалтерського обліку, видавнича 

справа, перекладацькі послуги [2]; 

– бенчмаркінг – адаптація еталонного (найкращого) вітчизняного і 

зарубіжного досвіду до власних умов управління. Бенчмаркінг – це процес 

пошуку та оцінки найкращого досвіду, а також навчання у лідерів певної 

сфери діяльності. Його мета – це підвищення ефективності управлінської 

діяльності та прискорення процесу реформування системи управління. 

Основними функціями бенчмаркінгу є: планування, дослідження, аналіз, 

адаптація, удосконалення; 

– врядування – це управління без уряду (співпраця органів місцевого 

самоврядування, підприємств, організацій, населення). Держава виконує 

лише функцію координації партнерства між цими суб’єктами; 

– електронне урядування – це інформаційно-комунікаційна система в 

органах державної влади та місцевого самоврядування, яка призначена для 

надання адміністративних послуг населенню та суб’єктам економіки, а 

також їх інформування про діяльність влади. Ця система має передбачати 

можливість звернення в електронному режимі кожної людини чи 
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економічного суб’єкта до органу державної чи місцевої влади із запитом 

про надання адміністративних послуг чи певної інформації; 

– збалансована система показників – це спеціальна аналітична 

методика оцінки діяльності господарюючих суб’єктів (розроблена 

американськими вченими Д. Нортоном і Р. Капланом), що може бути 

пристосована для використання в органах державної та місцевої влади. 

Перевага цієї методики в тому, що вона може використовувати не тільки 

кількісні (вартісні та натуральні), але й якісні показники управлінської 

діяльності (які взагалі не мають кількісних вимірників, наприклад: ділова 

репутація, імідж, відношення до клієнта і т.д.). Крім того, ця система може 

використовуватись суб’єктом управління як індикатор стану об’єкта 

управління на певний момент часу та інструмент зв’язку між стратегічною 

метою організації та її операційною діяльністю; 

– концепція “ощадливого управління” передбачає зменшення всіх 

видів втрат і максимізацію ефективності використання ресурсів за рахунок 

підвищення продуктивності управлінської праці та якості надання 

адміністративних послуг без значних додаткових капіталовкладень; 

– нове державне управління – це заходи по заміні старих бюрократів 

на нових ініціативних менеджерів, які отримають більше прав, але й 

нестимуть більшу відповідальність. Результат їх роботи має відображатись 

у посиленні гнучкості, підвищенні відповідальності, удосконаленні 

інформаційних технологій, розвитку конкуренції, зменшенні державного 

сектору економіки та посиленні ринково-орієнтованих механізмів 

управління; 

– “підприємницький уряд” – радикально новий спосіб ведення 

державного управління, процес докорінних змін, який характеризується 

такими ознаками: забезпечення конкуренції між постачальниками послуг; 

надання права громадянам контролювати діяльність уряду; вимірювання 

виконання роботи уряду за результатами; управління за цілями та місіями, 
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а не за правилами та положеннями; ставлення до населення як до 

споживачів; пропонування населенню альтернатив; запобігання утворенню 

проблем, замість їх вирішення; спрямування діяльності на заробляння 

грошей, а не на їх витрачання; розподіл повноважень за принципом 

залучення усіх працівників до прийняття рішень; надання переваги 

ринковим механізмам, замість бюрократичних; зосередження не тільки на 

наданні адміністративних послуг, але й на об’єднанні державного та 

приватного секторів для вирішення суспільних проблем [3, с. 33]; 

– реінжиніринг – це швидкі, кардинальні зміни фундаментальних 

основ об’єкта управління, зорієнтовані на потреби клієнтів та 

інноваційність адміністративних послуг; 

– управління за цілями передбачає доведення принципів цільового 

підходу до кожного конкретного виконавця, а також «проникнення» цілей 

на всі рівні ієрархії управління [3, с. 35]; 

– управління за результатами – це система заходів, спрямована на 

отримання запланованого результату. Для контролю досягнення 

результату об’єктом управління в цілому чи його конкретним підрозділом 

використовуються певні показники, нормативи, критерії; 

– управління проектами проводиться на основі розрахунку грошових 

потоків від інвестиційної, операційної та фінансової діяльності. Різні 

проекти порівнюють між собою за чистою теперішньою вартістю та 

періодом окупності. 

Наведений перелік інноваційних інструментів управління не є 

вичерпним і передбачає можливість появи нових інструментів. Натомість, 

не всі приведені інструменти обов’язково мають бути застосовані у 

вітчизняній практиці: необхідно вибрати ті з них, що відповідають 

конкретним умовам національної економіки і зосередити на них достатні 
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обсяги ресурсів, що необхідні для докорінної зміни всієї системи 

управління економікою. 
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ДО ПИТАННЯ ВИЗНАЧЕННЯ ІННОВАЦІЙНИХ НАПРЯМІВ 

РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ 

 

Ефективний розвиток сільських територій України вагомо залежить 

від вибору інноваційних напрямів їх розвитку, що є базисом під час 

формування конкурентного потенціалу як окремих регіонів так і країни в 

цілому. Сьогодні держава майже не використовує інноваційні розробки 

для вирішення нагальних проблем сільських територій України, що 

унеможливлює їх подальший розвиток та ставить під загрозу 
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євроінтеграційні процеси, зокрема, й через відсутність ефективних 

підходів до адаптації успішного досвіду інноваційного розвитку 

зарубіжних країн в українських реаліях. Однією з важливих передумов 

інноваційного розвитку сільських територій є наукове забезпечення цього 

процесу. Успішний соціоекономічний та культурний розвиток сільських 

територій залежить від наукового потенціалу та його ефективного 

використання. При цьому процес впровадження інновацій має бути 

децентралізовано, адже для кожного регіону потрібна розробка власної 

стратегії інноваційного розвитку, що враховувала б територіально-

географічні відмінності та соціоекономічний потенціал даного регіону. 

У вітчизняній і зарубіжній економічній літературі знайшло широке 

застосування поняття «інновація», яке у найбільш звичному сприйнятті й 

широкому трактуванні розглядається як введення чогось нового, 

нововведена річ, модернізація, реформа [1]. 

Західні дослідники (Б. Санто, Б. Твісс, Р. Фостер, Й. Шумпетер та ін.) 

трактують ряд категорій інноватики залежно від об'єкта дослідження. 

З одного боку, ряд учених вважає, що інновація – це результат творчого 

процесу у вигляді нової або вдосконаленої продукції (технології). З іншого 

боку, прибічники процесного підходу стверджують, що інновація – це 

процес впровадження, освоєння і використання нових рішень; процес 

зміни і удосконалення того або іншого продукту в тій або іншій 

господарській області. Ще один підхід, що отримав поширення в 

інноваційній теорії, – еволюційний. Згідно з даним підходом, інновація 

розглядається як зміна, оновлення, що відбувається в продукті, технології, 

системі, методі. 

Існуючі підходи до визначення інноваційного розвитку згрупуємо за 

ключовими елементами досліджуваного поняття (табл. 1). 
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Таблиця 1 

Систематизація наукових підходів до визначення 

 поняття «інноваційний розвиток» 
Ключові 

елементи 

поняття 

Автори Визначення поняття «інноваційний розвиток» 

Процес 

Ілляшенко 

С.  

процес господарювання, що спирається на безупинні пошук 

і використання нових способів і сфер реалізації потенціалу 

підприємства у мінливих умовах зовнішнього середовища у 

рамках обраної місії… 

Ковальчук 

С.  

безперервний процес, під час якого відбувається безупинний 

пошук та створення нових технологій, матеріалів, інших 

видів ресурсів, їх подальше використання в діяльності 

господарюючого суб’єкта…  

Шакура О.  

процес збалансованого вдосконалювання різних сфер 

діяльності суб’єктів господарювання на основі 

впровадження науково-технічних, організаційно- 

комунікаційних і фінансово-економічних інновацій, 

спрямованих на підвищення конкурентоспроможності, 

ділової активності, забезпечення фінансової стійкості, 

ліквідності й платоспроможності суб’єктів господарювання. 

Система, 

механізм 

Зінченко В.  

система взаємозв’язаних концептуальних положень про 

пріоритетні напрями інноваційного розвитку регіону з 

метою розв’язання довгострокових завдань, забезпечення 

комплексного територіального управління і розміщення 

продуктивних сил  

Ніколаєнко 

С.  

механізм, який сприяє активному пошуку нових форм і 

методів управління і дає можливість забезпечити 

приєднання держави до високотехнологічних країн світу та 

підтримати процеси випереджального характеру в усіх 

галузях її життєдіяльності 

Незворот

на якісна 

зміна 

 

Галиця І.  

незворотня, спрямована та закономірна зміна інноваційної 

системи, котра призводить до підвищення її якісного стану 

Спосіб 

економіч-

ного 

зростання 

Стадник В., 

Йохна М.  

Спосіб економічного зростання, оснований на постійних і 

систематичних нововведеннях, спрямованих на суттєве 

поліпшення усіх аспектів діяльності господарської системи, 

періодичному перегрупуванні сил, обумовленому логікою 

НТП... 

Джерело: сформовано на основі [1–4]. 

Таким чином, категорію «інновація» можна інтерпретувати як 

процес перетворення науково-технічного прогресу в нові технології, 

рішення чи продукцію, що призводять до якісно нових змін у системі 

суспільного виробництва. Такий підхід дозволяє сформувати механізми 
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впровадження інноваційних технологій у процес еколого-соціально-

економічного розвитку села можна характеризувати як комплексну 

систему інструментів забезпечення інноваційного розвитку (правових, 

економічних, адміністративних, організаційних, освітніх, традиційних 

тощо), пов'язаних між собою спільними цілями, принципами і 

забезпеченням відповідними ресурсами. Ці механізми повинні 

забезпечувати інноваційний розвиток, не залишаючи учасникам процесу 

іншого шляху, крім запровадження інновацій. Процес впровадження 

інновацій повинен бути позитивно сприйнятий і підтриманий на всіх 

рівнях – урядовому, неурядовому приватному секторі та рівні сільських 

громад. Саме сільське населення, активно зайняте в інноваційному процесі 

надасть прискорення соціально-економічного розвитку сільських 

територій. Тому, основним управлінським завданням є виявлення методів 

для стабільного довготривалого інноваційного використання цих ресурсів. 

Такі методи повинні включати децентралізоване їх використання, 

правовий захист різних форм землеволодіння та підтримку збалансованого 

розвитку економічного, соціального та екологічного компонентів. 

Проблема впровадження інновацій полягає в тому, що у сільській 

місцевості фактично відсутні інноваційно-активні несільськогосподарські 

підприємства. Українське село переживає важкий період економічної 

кризи, коли мова йде зовсім не про розбудову і розвиток сільських 

територій, а про збереження їх від занепаду. Соціальна інфраструктура 

села знаходиться на межі руйнування через брак людського потенціалу. 

З огляду на вище зазначене визначимо основні напрями 

інноваційного розвитку сільських територій України: 1) підвищення рівня 

добробуту та соціальної інфраструктури на сільських територіях; 

2) підвищення продуктивності та конкурентоспроможності 

сільськогосподарського виробництва; 3) розвиток внутрішнього 

потенціалу села; 4) оптимізація використання власних активів та місцевих 
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ресурсів; 5) використання відновлюваних джерел енергії та 

енергозбереження. 

Таким чином, для процесу інноваційного розвитку сільських 

територій України оптимальним має стати ефективне поєднання 

виробничого й невиробничого потенціалів сільського господарства з 

метою забезпечення привабливості сільських територій для інвестицій, 

проживання та праці. Особливості сучасної вітчизняної аграрної політики 

вимагають насамперед раціонального використання соціальних, 

економічних і природних ресурсів на засадах сталого розвитку, 

розширення підприємництва, безпосередньо не пов'язаного з 

сільськогосподарською діяльністю. 
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ПОЛІТЕКОНОМІЧНІ ЗНАННЯ ЯК СТРАТЕГІЧНИЙ РЕСУРС 

ФОРМУВАННЯ СУЧАСНОГО ЕКОНОМІЧНОГО МИСЛЕННЯ 

МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ 

 

Про точні параметри суспільства, в якому буде жити людина, 

сьогодні навряд чи можна говорити з повною впевненістю. Однак можна і 

потрібно спробувати спрогнозувати основні контури і базові 

характеристики середовища, в якому буде відбуватися економічна 

діяльність і повсякденне життя людей. Це надзвичайно важливо, зважаючи 

на наступні обставини. 

Здійснюючи дослідницьке прогнозування, людина вивчає умови, в 

яких вона житиме в майбутньому. Спрогнозовані сценарії майбутнього є 

основою для формування теперішньої діяльності людей, адже контури 

майбутнього формуються багатоваріантними. Щоб реалізувати будь-який 

із цих варіантів (або уникнути небажаного розвитку подій), необхідно 

приступити до конкретних дій уже сьогодні. Те, що буде вироблятися в 

майбутньому, починає проектуватися в сьогоднішньому. Крім того 

дослідження майбутніх обставин, в яких будуть жити люди, дозволяє 

розпочати підготовку для життя у відповідних умовах. З урахуванням 

цього мають формуватися освітні програми, системи життєзабезпечення, 

законодавчі основи, інші суспільні інститути [1, c. 9-10]. 

Сьогодні озброєння молоді сучасними економічними знаннями, і, 

зокрема, політекономічними, є першочерговим завданням Української 

держави. Політекономічні знання, які отримують студенти в процесі їх 

навчання, мають опиратися на тверду основу, якою може стати повний і 

комплексний курс теоретичних економічних дисциплін, який має 
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включати і навчальну дисципліну “Політична економія інформаційного 

постіндустріального суспільства”. 

У зв'язку з цим необхідно обґрунтувати необхідність озброєння 

студентів фундаментальними політекономічними знаннями, довести 

важливість включення до навчальних планів підготовки бакалаврів та 

магістрів з економіки навчальної дисципліни “Політична економія 

інформаційного постіндустріального суспільства”, яка має стати основою 

формування наукового економічного світогляду та компетенцій сучасних 

економістів. 

Однією з найважливіших функцій дисциплін теоретичного блоку 

економічної науки - економічної теорії - це поєднувати розрізнені знання 

про факти економічної дійсності в єдину систему, виявляти 

фундаментальні причинно-наслідкові зв'язки й закони в рамках існуючої 

економічної реальності, а також бути надійною основою для формування 

прогнозів і практичних рекомендацій для економічних суб'єктів. Це 

найважливіше завдання має знайти відображення в освітньому процесі. 

Тому зміст політичної економії інформаційного постіндустріального 

суспільства, на думку автора, повинен включати наступні блоки проблем:  

1) загальні засади постіндустріального розвитку; 

2) прогнозні ознаки (характеристики) нової суспільно-економічної 

формації: інформаційного постіндустріального суспільства, інформаційної 

постіндустріальної економіки; 

3) структурні трансформації суспільного виробництва як імператив 

формування нового суспільства та його економіки; 

4) роль інформаційно-комунікаційних технологій у становленні і 

розвитку інформаційного постіндустріального суспільства;  

5) економічний світогляд людини та необхідність його формування 

на засадах постіндустріалізму; 
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6) роль інтелектуалізації економічної діяльності, її інноваційності у 

формуванні нових світоглядних орієнтирів суб’єктів господарювання; 

7) функції держави в становленні і розвитку інформаційного 

постіндустріального суспільства та його економіки, суспільства знань та 

економіки знань; 

8) становлення і розвиток глобального інформаційного 

постіндустріального суспільства. 

Обгрунтуванням необхідності політичної економії інформаційного 

постіндустріального суспільства слугує наступне. 

Фундаментальні зміни, що відбуваються в суспільстві, дозволяють 

говорити про формування нової соціально-економічної формації. 

Аналізуючи наукові теорії, в основу яких покладено дослідження 

інформаційного суспільства, можна відзначити зацікавленість науковців 

у дослідженні передумов та фактичних досягнень сучасної цивілізації, 

які характеризують особливості нової суспільної формації.  

Для назви суспільства майбутнього використовуються різноманітні 

терміни: “постіндустріальне”, “інформаційне”, “мережеве”, 

“постекономічне”, “посткапіталістичне”, “суперіндустріальне”, 

“третьої хвилі”, “цивілізації послуг”, “інформаційно-комп’ютерне” 

тощо. Ще різноманітнішим є спектр термінів, якими позначається базова 

економіка майбутнього суспільства. 

За кожним із перелічених понять, зазначає А.А. Гриценко, 

підкреслюється певна ключова риса, проглядається своєрідна укрупнена 

характеристика прийдешнього суспільства, яке автор назває прийдешню 

формацію інформаційно-мережевим суспільством [1, c.9-10; 2, с.6]. 

Автори аналітичної доповіді “Інформаційне суспільство в Україні: 

глобальні виклики та національні можливості” (Д.В. Дубов, О.А. Ожеван, 

С.Л. Гнатюк) пропонують розглядати інформаційне або постіндустріальне 

суспільство як таку фазу (“хвилю”) у розвитку цивілізації, коли головними 



 

 
 

307 

продуктами виробництва стають не речі й енергія, а інформація і знання 

[3, с.3]. 

Отже, зміст політекономії інформаційного постіндустріального 

суспільства передбачає осмислення значного масиву знань. Зміна 

соціально-економічної формації обумовлює еволюційні перетворення в 

свідомості суспільства і людини. Нині людина повинна змінювати як саму 

себе, так і економічні процеси, щоб отримати переваги та мінімізувати 

ризики на шляху до інформаційного суспільства. Для цього необхідна 

фундаментальна підготовка, нові політекономічні знання, нове економічне 

мислення. Сприяти цьому допоможе вивчення навчальної дисципліни 

«Політична економія інформаційного постіндустріального суспільства».  

 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 

1.Гриценко А. А. Взгляд в информационно-сетевое будущее 

общества. – В кн.: Социально-экономические проблемы информационного 

общества : монография / под ред. д.э.н., проф. Л. Г. Мельника, к.э.н., доц. 

М. В. Брюханова. – Вып. 2. – Сумы : Университетская книга, 2010. – С.8-

13.;  

2.Гриценко А., Песоцька Є. Формування інформаційно-мережевої 

економіки / А. Гриценко, Є. Песоцька // Економічна теорія. – 2013. - №1. – 

С. 5-19. 

3.Інформаційне суспільство в Україні: глобальні виклики та 

національні можливості: аналіт. доп. / Д. В. Дубов, О. А. Ожеван, С.. Л.. 

Гнатюк. – К. : НІСД. – 2010. – 64 с. 

 

 

 

 

 



 

 
 

308 

Мартиненко Валентина Віталіївна,  

Університет ДФС України 

 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПОДАТКОВОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ В 

УМОВАХ РЕФОРМУВАННЯ ПОДАТКОВОЇ СИСТЕМИ 

 

Нині податкова безпека України відіграє ключову роль у вирішенні 

проблеми дефіциту державних фінансів, реалізації бюджетних програм і 

забезпеченні виконання державними органами влади своїх основних 

функцій. У цьому контексті податкову безпеку автор розглядає як стан 

захищеності податкової системи та її інститутів, при якому забезпечується 

гармонізація процесу оподаткування та гарантоване надходження 

податкових платежів до бюджету, а також формується фінансовий 

потенціал, достатній для захисту податкових інтересів бізнесу, суспільства 

та держави від реальних і потенційних загроз зовнішнього та внутрішнього 

походження [1]. 

Для оцінки стану податкової безпеки України необхідно визначити 

такі показники, як: питома вага податків у ВВП та в загальній сумі доходів 

бюджету; рівень пільгового оподаткування; співвідношення обсягів 

справляння прямих і непрямих податків; обсяги та структуру податкових 

надходжень до державного, обласних та місцевих бюджетів; ефективність 

податкових ставок; рівень податкового навантаження на суб’єктів 

господарювання тощо.  

Оцінюючи питому вагу податків у ВВП, слід зазначити, що 

податковий коефіцієнт (відношення податкових надходжень до бюджету) 

станом на кінець 2014 року склав 23,5%, з яких близько 10% склали 

надходження від прямих податків [2], тоді як середнє значення даного 

показника для країн Організації економічного співробітництва і розвитку – 

близько 25% [3].  
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Є підстави вважати, що основою податкова безпеки України на 

сучасному етапі розвитку є детінізація економіки. Саме створення умов 

для виходу бізнесу з тіні і забезпечить зростання податкових надходжень 

до бюджету. За 2014 рік рівень тіньової економіки в Україні, за 

розрахунками Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, 

склав 41%, а за І квартал 2015 року – рекордних 47% [4]. Тобто, можна 

вважати, що податковий потенціал бюджету використано лише на 70%. 

При цьому, за умови повної детінізації національної економіки та існуючої 

податкової системи додатковий приріст податкових надходжень може 

скласти понад 40%. 

Крім цього, основними напрямами податкового реформування в 

Україні для забезпечення податкової безпеки мають стати наступні: 

- скорочення податкового тиску; 

- спрощення податкової системи України; 

- відновлення соціальної справедливості; 

- фіскальна децентралізація; 

- налагодження координації фіскальної та монетарної політики [2]. 

Також, для досягнення стратегічної мети забезпечення податкової 

безпеки України доцільно реалізувати наступні пріоритетні завдання та 

напрями розвитку податкової системи: 

- вдосконалити інституційне середовище функціонування податкової 

системи; 

- знизити податкове навантаження на фонд оплати праці; 

- запровадити та розвинути непрямі методи оцінки відповідності 

доходів та витрат громадян; 

- забезпечити дотримання принципу стабільності податкового 

законодавства; 

- модернізувати процедуру адміністрування податків; 

- переглянути кількість податкових пільг; 
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- податково стимулювати експортоорієнтовані галузі; 

- розвинути контроль за трансфертним ціноутворенням; 

- підвищити рівень податкової культури держави та платників 

податків; 

- вдосконалити правове регулювання оподаткування майна [2]. 

Отже, забезпечення податкової безпеки України можливе тільки за 

умови ефективного податкового законодавства, що має ґрунтуватися на 

оцінці реальних і потенційних загроз, протидіяти яким обумовлена 

необхідністю забезпечення відповідного рівня фіскальних вилучень та 

створенням оптимальних умов для виведення з тіні підприємницької 

діяльності суб’єктів господарювання. 
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ОСОБЛИВОСТІ ВПЛИВУ ПОДАТКІВ НА ФОРМУВАННЯ 

ЦІНОВОЇ ПОЛІТИКИ НА ПІДПРИЄМСТВА 

 

Сучасні процеси глобалізації та інтеграції суспільства суттєво 

впливають на розвиток та функціонування господарського комплексу як 

підприємства, так і держави в цілому. Тому, в останній період, вплив 

податків на цінову політику підприємств набуває соціально орієнтованого 

спрямування.  

Вітчизняні та зарубіжні науковці приділяють багато уваги розгляду 

впливу податків на цінову політику, зокрема: М. П. Афанасьєв, В.В. 

Герасименко, К. М. Горвард, Г. П. Журавльова, Л. І. Луніна, Н. П. 

Мацелюх, В. А. Швандар. Однак на сьогоднішній день залишаються 

нерозкритими питання пов’язані з процесом встановлення відповідності 

фіскальної достатності податкової системи та її впливу на цінову політику, 

що спричиняє значні зміни в економіці. 

Взаємозв’язок податків і цін обумовлений роллю двох економічних 

категорій у відтворювальному процесі. Якщо ціна відбиває вартість усіх 

зроблених товарів, виконаних робіт і зроблених послуг, то податок – це 

частина цієї вартості, один з елементів її перерозподілу. Дія податків на 

рівень цін проявляється в їх включенні до складу витрат на виробництво 

товарів, у віднесенні на фінансовий результат платника податків. Природа 

податкового впливу на ціни залежить від конкретного податку і 
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визначається механізмом його розрахунку та можливістю перекладення на 

покупця за допомогою включення в ціну. До складу ціни включаються 

непрямі податки, які є не лише елементами ціни. Взаємодія податків і цін 

проявляється в тому, що ціна товарів є основою при визначенні податкової 

бази [1, с. 347].  

В умовах ринкової економіки процес ціноутворення здійснюється з 

використанням різних видів цін, які у систематизованому вигляді 

представляють систему цін. Кожен вид цін складається з певних елементів, які є 

законодавчо визначеними і включаються в ціну або вилучаються з неї в певній 

послідовності. Сферу виробництва товарів обслуговують оптові та відпускні 

ціни. Так, оптова ціна – це ціна, яка повинна забезпечити виробнику 

відшкодування витрат і отримання прибутку. Регулювання оптових цін 

здійснюється шляхом встановлення граничних цін або граничних нормативів 

рентабельності. Відпускна ціна – це ціна по якій виробники реалізують свою 

продукцію і яка включає витрати та прибуток і збільшується на суму податків 

на споживання: акцизного збору і податку на додану вартість. 

Податки і податкові платежі, які включаються у відпускну ціну 

товару формують податкове навантаження, що визначається відношенням 

їх до виручки від реалізації продукції [ 2, c. 27]. 

Податкове навантаження на відпускну ціну виробника має значний вплив 

на формування цінової політики підприємств. Зважаючи на те, що джерелом 

сплати усіх податків і податкових платежів виступає виручка від реалізації 

продукції, величина податкового тягаря «лягає на плечі» споживача. Особливо 

слід підкреслити, що весь тягар сплати податків перекладатиметься на споживача 

лише за умови, що рівень цін на товари, послуги є узгодженим на ринку між 

суб’єктами обмінних процесів (продавця і покупця). Встановлення цін на товари 

та їх реалізація значно взаємозв’язані із податковою складовою. Збільшення 

ресурсних платежів (за використання вод в межах ліміту, за вирубку лісів, за 

видобуток корисних копалин), податок з доходів фізичних осіб і відрахування у 
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фонди соціального страхування спричиняє підняттю цін, а при державному 

регулюванні цін – зменшує суму прибутку. Сила впливу ресурсних платежів 

залежить від обсягу використаних ресурсів. Величина податку з доходів 

фізичних осіб та відрахувань у фонди соціального страхування у собівартості 

продукції залежать від трудомісткості підприємства. Зростання трудомісткості 

підприємства прямо пропорційне зростанню податку з доходів фізичних осіб та 

відрахуванням до фондів соціального страхування, що зумовлює ріст 

собівартості продукції.  

Податки, які сплачуються за рахунок прибутки прямо через ціни не 

зачіпають інтереси суб’єктів господарювання, адже елементом ціни є прибуток. 

Зокрема, зміна цих податків зменшує або збільшує ту частину прибутку, яка 

може бути використана для власних потреб (матеріальне заохочення та інше.). 

Однак, справляння цих податків впливає на фінансові ресурси господарюючого 

суб’єкта у тому випадку, коли надходить термін сплати податку, а прибуток 

відсутній або недостатній. У цьому випадку сплата податків забезпечується за 

рахунок стійких пасивів, а при їх відсутності – за рахунок обігових коштів, а 

також коштів, призначених на виплату заробітної плати, зумовлюючи при цьому 

кризу платежів, затримку виплати заробітної плати та інше [3, c. 117]. 

Із точки зору ціноутворення ПДВ, акцизний збір і мито прямо впливають 

на ціну товарів. ПДВ і акцизний збір для товарів – це елементи ціни, адже 

знаючи ціну виробника і ставки цих податків можна розрахувати їх суму, 

питому вагу в ціні конкретного товару. 

Однією з основних проблем, що сприяє неефективному ціноутворенню в 

Україні є реформована, однак неефективна в інтересах всього суспільства, 

податкова система України. Аналіз положень Податкового кодексу України 

свідчить, що структура податків і діючі ставки оподаткування недостатньо 

орієнтовані на удосконалення механізму ціноутворення. Податкова система 

України детермінує зростання податкових платежів пропорційно зростанню 

цін. [4, c. 69].  
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Встановлені непрямі податки й водночас елементи ціни товару – мито, 

акциз і ПДВ як ціноутворюючі фактори суттєво підвищують рівень цін 

національної економіки. 

На думку Журавльова Г. П. запровадження зарубіжного досвіду щодо 

боротьби з ухиленням від сплати податків в Україні приведе податкове 

законодавство у відповідність до основних завдань соціально-економічної 

політики країни [5, c. 29]. 

Отже, спираючись на проведене дослідження ми можемо зробити 

висновок, що у сучасних умовах в Україні набуває значної уваги проблема 

надмірного податкового навантаження на підприємницькі структури, що 

призводить до зростання цін. Більшість вчених схиляється до думки, що саме 

податкова політика останніх років зумовила зниження ділової активності 

суб’єктів господарювання, загострила економічну кризу та «процвітання» 

тіньової економіки. Вважаємо, що приписування виключно податкам такого 

всесильного впливу на економічні процеси є перебільшенням. Ось чому слід 

спрямовувати зусилля на удосконаленні діючої системи оподаткування 

визначення бази оподаткування, податкових пільг, ставок податків. 
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ДИСТАНЦІЙНІ МЕТОДИ І ФОРМИ В ОСВІТНЬОМУ 

ПРОЦЕСІ: РЕАЛІЇ І ПЕРСПЕКТИВИ 

 

Дистанційна освіта в Україні розвивається на основі 

загальноєвропейських стандартів якості, контролю та оцінки результатів 

освіти і розробки віртуального навчального середовища. Тому зростання 

кількості тих, хто отримує освіту у віртуальному просторі – один із 

реальних способів інтеграції України у загальноєвропейський освітній 

простір. В даний час створюються регіональні центри дистанційного 

навчання, які координують освітні дистанційні програми і надають їм 

методичну підтримку. Спостерігаємо, що останнім часом на українському 

ринку освітніх послуг постійно зростає роль дистанційного навчання. Це 

обумовлює необхідність інтеграції української вищої школи у 

загальноєвропейський простір вищої освіти. 

Дистанційна освіта є таким способом навчання, при якому учні 

знаходяться на відстані від автора навчальних матеріалів, дозволяє 

отримувати знання незалежно від місця проживання тих, хто навчається. 

Вони можуть навчатися у будь-якому місці за вибором (будинок, робота, 

навчальний центр) без безпосереднього контакту з викладачем.  

Дистанційна освіта може також бути одним із самостійних 

(позааудиторних) видів роботи студентів, що отримують очну освіту. 
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Електронні конференції, аудіо- і відеоконференції, віртуальні класи і 

завдання в електронному режимі – це дієві форми постійного контролю за 

самостійною роботою студентів. 

Можна спостерігати декілька тенденцій розвитку дистанційної 

освіти: 1) підготовка спеціалістів по базових спеціальностях вузів на 

основі дистанційних методів навчання 2) реалізація за допомогою 

дистанційних методів навчання різноманітних додаткових освітніх 

програм; 3) проведення довузівської підготовки через Інтернет, метою якої 

є відбір талановитих абітурієнтів, проведення професійної орієнтації серед 

школярів, організації предметних олімпіад. При цьому основним 

принципом є відкритість і доступність для широкого кола потенційних 

студентів; 4) створення віртуальних університетів на базі об’єднання 

зусиль декількох різнопрофільних освітніх закладів, нерідко різних країн. 

Розповсюджується дистанційне навчання і серед українських вузів і 

факультетів, навчально-наукових інститутів університетів, які готують 

економістів. 

 Однак подальший розвиток дистанційного навчання в Україні не 

може бути успішним без вдосконалення законодавчої бази і державної 

підтримки цього виду освітньої діяльності, який надто догорого коштує і 

вимагає значної фінансової підтримки. Особливо важливим, на мій погляд, 

є законодавче забезпечення ліцензування освітньої діяльності, яка 

здійснюється за допомогою дистанційних освітніх програм у повному 

обсязі (навчальне навантаження викладача, документ про закінчення того 

чи іншого навчального закладу і т.ін.). 

Значний масив питань виникає і при здійсненні дистанційного 

навчання. Необхідно виділити наступне. 

1.Віртуальне середовище навчання змінює роль як викладача, так і 

студентів у навчальному процесі. При дистанційній освіті студент стає 

центральним елементом навчального середовища. 
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2.Для того щоб дистанційний курс давав хороші результати, 

необхідно володіти методикою викладання в Інтернеті. По-перше, 

дистанційний курс має враховувати потреби тих, хто буде навчатись; 

мають бути чітко сформульовані цілі, які можна виміряти, та засоби їх 

досягнення за допомогою комунікативних технологій. По-друге, в основі 

викладання і навчання має бути інтерактивність. По-третє, дистанційний 

курс повинен адекватно оцінювати результати навчання. 

Рівні оцінки курсу можуть бути різними:необхідно знати реакцію 

студентів відносно їх очікувань і потреб. Важливою є інформація 

викладачів про те, чи були досягнуті цілі навчання. Для подальшого 

вдосконалення курсу корисна інформація про те, наскільки успішно 

використовуються на практиці отримані знання, як у короткотерміновому 

пероді, так і в довгостроковій перспективі. 

3.Розробка викладачем власного дистанційного курсу потребує від 

нього багато часу і сил. Автор електронного курсу має вирішити, який 

спосіб подачі навчального матеріалу найкраще відповідає завданням 

конкретного курсу. Нелінійний спосіб передбачає вивчення модулів у 

будь-якій послідовності. За лінійним способом подання навчального 

матеріалу наступний модуль не може бути засвоєним без попереднього 

вивчення попередніх модулів.  

4.При дистанційному навчанні змінюються критерії оцінки 

навчального процесу.Найчастіше використовуються такі критерії оцінки 

навчального процесу в Мережі: якість взаємодії студентів 

(інтеркативність), спроможність працювати з товаришами і викладачами, 

ступінь активності студента.  

За будь-яких форм навчання студенти мають знати, наскільки добре 

вони виконують поставленні завдання. Найбільш розповсюдженими 

формами оцінки результатів навчання в Мережі – це контрольні 
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опитування і письмові тести, письмові завдання, групові проекти, 

презентації і тощо. 

Сьогодні ні в кого не виникає сумніву в таких достоїнства 

дистанційного навчання, як навчання студентів на відстані, доступ до 

сучасних підручників (у яких місться коп’ютерні моделі, відео- і 

аудіоматеріали, задачі), залучення до навчального процесу наукових 

Інтернет-ресурсів. 

В той же час головний недолік дистанційного навчання – він не може 

замінити живого спілкування зі студентами. Крім зазначеного, дистанційна 

освіта підвищує навантаження на викладача в плані витрат часу на 

підготовку і проведення занять. Викладачу дистанційного курсу необхідно, 

окрім підготовки матеріалу, провести чимало годин перед комп’ютером, 

щоб набрати на екрані все те, що він міг би сказати в аудиторії. Крім того, 

дистанційна освіта вимагає від викладача більшої гнучкості, уміння 

перебудовуватися в процесі викладання навчального курсу і вирішувати 

нестандартні завдання, що виникають в ході електронних дискусій. 

Якими бачаться перспективи використання дистанційних методів 

навчання на кафедрах навчально-наукового інституту обліку, аналізу та 

аудиту? 

Використання дистанційних методів навчання – це використання 

електронних підручників як додаткових, що передбачає також виконання 

студентами завдань в електронному навчальному середовищі, проведення 

електронних конференцій, обмін листами по електронній пошті і т.ін. 

Дистанційні методи необхідні при заочній формі навчання, у додатковій і 

професійній освіті. Дистанційні методи необхідно використовувати для 

обміну науковою інформацією, проведенні Інтернет-конференцій. 

Отже, застосування дистанційних форм контактів у віртуальному 

навчальному середовищі має прекрасні перспективи використання, 

оскільки відкриває новий простір і надає нові матеріали для наукових 
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досліджень і дискусій, вдосконалення освітнього процесу як у нашому 

навчально-науковому інституті, так і в цілому в Університеті. 

 

Параниця Надія Володимирівна, 

Університет ДФС України 

 

ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК ПРИНЦИПІВ ФУНДАМЕНТАЛЬНОСТІ ТА 

ПРОФЕСІЙНОЇ СПРЯМОВАНОСТІ НАВЧАННЯ ТЕОРІЇ 

СТАТИСТИКИ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ 

 

У сучасному світі підвищення якості, доступності, ефективності 

освіти, її неперервний та інноваційний характер, зростання соціальної 

мобільності та активності молоді, роблять систему освіти важливим 

фактором забезпечення економічного зростання. Сьогодні на всіх рівнях 

стверджуються постулати про цінність інформації, кадрів, інтелектуалізму, 

оскільки, за прогнозами багатьох провідних вчених, нове століття буде 

насамперед віком освіти.  

Проблеми управління освітою знайшли відображення в роботах 

вітчизняних та зарубіжних дослідників: В. Андрущенко, І. Алексашина, 

Г. Балл, В. Бевз, В. Безрукова, М. Берулава, В. Бобров, Н. Воскресенська, 

К. Волинець, Р. Гуревич, А. Данилюк, Ю. Дик, Л. Каніщенко, 

Б. Комісаров, О. Кульчицький, С. Клепко, І. Козловська, Я. Кміт, 

В. Ільченко, Е. Лузік, М. Махмутов, В. Моргун, А. Пінський, Л. Тарасов, 

Ю. Тюнников, А. Усова, А. Хрипкова та ін.  

Аналіз якості системи вищої освіти свідчить про зростання інтересу 

науково-педагогічних працівників до використання інноваційних методів 

навчання. Разом з тим, дослідження якості вищої освіти розкрито й 

обґрунтовано ще недостатньо.  
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Одним із важливих завдань сучасної вищої освіти є підготовка 

висококваліфікованих працівників, здатних швидко адаптуватись в 

економічному середовищі, готовності розв’язувати професійні задачі, бути 

готовим займатися самоосвітою та самовдосконаленням, приймати 

обґрунтовані виважені рішення, використовувати методи математичного 

моделювання. Навчання статистики студентів вищих навчальних закладів 

значно покращить результативність навчання, підвищить його 

ефективність, сформує готовність майбутніх фахівців до розв’язання 

професійних задач. 

Найбільш важливою закономірністю навчального процесу у вищій 

школі є закономірність, що базується на єдності фундаментальності й 

професійної спрямованості навчання. Особливе значення при цьому 

приділяється зв’язку фундаментальних дисциплін з профілюючими 

спеціальними дисциплінами. Вимоги, в основу яких покладені найбільш 

важливі закономірності, зводяться в ролі принципів навчання. Принцип 

професійної спрямованості навчання є найважливішим для вищої школи, 

незважаючи на запланований у новій редакції Закону України «Про вищу 

освіту» [1] перехід до узагальнених кваліфікацій, професійна складова у 

вищій освіті завжди буде матиме місце, тому в методичній системі 

навчання повинні бути одночасно реалізовані обидва принципи: 

фундаментальності й професійної спрямованості. Фундаменталізація – це 

процесу якісної зміни вищої освіти на основі принципу її 

фундаментальності. У термінах експертів «Римського клубу» це означає 

необхідність переходу від «підтримуючої» до «випереджальної» 

інноваційної освіти [2]. 

Фундаментальні науки синтезують явища природи в закони і 

закономірності. Такий підхід дозволяє ранжувати навчальні дисципліни та 

визначати роль кожної з них у підготовці спеціалістів певного профілю [3]. 
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Фундаментальна освіта орієнтована на виявлення глибинних зв’язків між 

різноманітними явищами [4, с. 291]. 

Принцип фундаментальності полягає в тому, що фахівець повинен 

мати фундаментальні знання зі статистики, що дозволяє йому аналізувати 

суспільні явища як масові й спираючись на облік усієї сукупності фактів, 

що їх стосуються, статистика мовою чисел характеризує ступінь розвитку 

таких явищ, напрям і швидкість їх змін, щільність взаємозв’язків і 

взаємозалежностей. 

Такий підхід до навчання сприяє формуванню та розвитку вміння 

студента абстрактно мислити, вільно орієнтуватися в різних підходах до 

вивчення матеріалу. При вивченні статистики корисно застосовувати 

алгоритми для вирішення стандартних завдань, а також формувати 

навички самостійного складання алгоритмів та ін. В задачах необхідно 

звертати увагу студентів на взаємозв'язок наукових і практичних 

компонентів, виявлення закономірностей, які дозволять побудувати 

математичну модель, знайти алгоритм рішення. 

Майбутній фахівець повинен мати певний рівень логіко-

комбінаторного мислення, знаходити всі логічно можливі варіанти 

рішення; групувати окремі елементи за певною ознакою; бачити 

відмінності в отриманих зразках. У зв’язку з тим, що курс статистика є 

важливим елементом методичної підготовки майбутнього фахівця, велике 

значення набуває варіативність введення основних понять. Вивчення курсу 

статистики сприяє формуванню та розвитку вміння студента абстрактно 

мислити, вільно орієнтуватися в різних підходах до вивчення матеріалу. 

При вивченні статистики корисно застосовувати алгоритми для вирішення 

стандартних завдань, а також формувати навички самостійного складання 

алгоритмів та ін. В задачах необхідно звертати увагу студентів на 

взаємозв’язок наукових і практичних компонентів, виявлення 
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закономірностей, які дозволять побудувати математичну модель, знайти 

алгоритм рішення. 

Існуюча тривалий час в Україні статистична методологія багато в 

чому відрізнялася від прийнятої у світовій практиці. Як наслідок, коло 

порівнянних показників був різко обмежений, що ускладнювало 

об’єктивну оцінку рівня нашого соціально-економічного і науково-

технічного розвитку у порівнянні з передовими капіталістичними 

країнами. Хоча зараз вже введений показник валового національного 

продукту, проводиться двостороннє зіставлення показників, проте 

попереду ще величезна робота з відпрацювання методології більш 

широких міжнародних зіставлень. 

Необхідно привести систему показників у відповідність з 

прийнятими в міжнародній практиці підходами і стандартами, що 

дозволить здійснювати прямі міжнародні зіставлення. Йдеться про широке 

застосування в макроекономічних розрахунках системи національних 

рахунків (СНР), що вимагає докорінної зміни всієї системи 

бухгалтерського обліку.  
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ПРІОРИТЕТИ ЕКОНОМІКИ ЗНАНЬ У СФЕРІ ОСВІТИ 

 

Першою характерною рисою економіки знань є характеристика 

підготовленості фахівців. Класичні вимоги економіки визначають наступне 

співвідношення підготовки працівників і фахівців початкової, середньої та 

вищої професійної освіти: 60% - 25% - 15%. Але на сьогодні у громадян 

України сформувався зовсім інший споживчий попит щодо отримання 

майбутньої спеціальності: 5% (ППО), 20% (СПО) і 75% (ВПО) відповідно. 

У зв’язку з цим очевидна доцільність взаємодії закладів професійної освіти 

всіх рівнів з підрозділами Міністерства соціальної політики України з 

метою розробки обґрунтованих реальних прогнозів щодо підготовки 

фахівців, необхідних для економіки. У цьому випадку більш 

обґрунтованими буде вкладення бюджетних коштів в підготовку кадрів в 

рамках держзамовлення, та інші канали (кошти громадян, підприємств, 

організацій та об’єднань) фінансування професійної освіти. 

Друга характерна риса економіки знань – це її індустріальність, адже 

необхідне додаткове виробництво нової ІТ-техніки, а виробництво 

традиційних промислових товарів прискорюється під дією інноваційних 

технологій. Закономірністю є безсумнівні та незаперечні переваги, які 

надає вища освіта, створення і застосування нових технологій та науково-

технічних досягнень, більшість з яких є результатами університетських 

фундаментальних і прикладних наукових досліджень, що забезпечують 
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підвищення продуктивності праці в усіх сферах діяльності. З іншого боку, 

наявність висококваліфікованих фахівців дозволяє використовувати такі 

технології, що також сприяють підвищенню продуктивності праці [1, с.88]. 

Перехід до ринку змінив статус вищої школи: вона стала суб’єктом 

ринкових відносин. Незважаючи на специфіку ринкових відносин в 

системі вищої освіти (освітні та наукові послуги вищих навчальних 

закладів є частково суспільним благом), закономірністю є формування 

ринку освітніх і наукових послуг вищої школи. У цих умовах 

характерними тенденціями є розвиток підприємницької діяльності вищої 

школи, багатоканального фінансування, формування інноваційної та 

інформаційної інфраструктури ВНЗ, розвиток конкуренції (державні, 

недержавні, корпоративні, національні дослідницькі ВНЗ). У зв’язку з цим 

потрібна оптимізація існуючої структури вищої школи. 

Третя характерна риса економіки знань – її глобальний характер. 

Закономірністю є поглиблення процесів інтеграції, міжнародного поділу 

праці, спеціалізації та кооперації. Глобалізація вищої освіти в сучасних 

дослідженнях розглядається як процес зростання взаємозалежності і 

конвергенції національних економік, лібералізація торгівлі і ринків, де 

панує конкуренція, боротьба за ринки освітніх послуг, транснаціональна 

освіта і комерційна передача знань. При цьому відбувається розмивання і 

зникнення національних кордонів і моделей освіти. 

У цих умовах виникає необхідність формування єдиного науково-

освітнього простору цілих груп країн, наприклад, європейського 

освітнього простору, спрямованого на створення освіти без кордонів, що 

також є тенденцією розвитку вищої школи в економіці знань. 

Четверта характерна риса економіки знань полягає в тому, що 

переважна частина операцій здійснюється в електронному вигляді, що 

призводить до створення раніше неможливих віртуальних взаємовідносин і 

середовища, що сприяє впровадженню нововведень. Закономірністю є 
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причинна обумовленість явищ (детермінізм), що створює основу для 

розумової, свідомої діяльності людей. Електронізація операцій у всіх 

сферах соціально-економічного життя вимагає відповідного навчання та 

професійної підготовки людей. В сучасних умовах без знання основ ІКТ 

неможливо влаштуватися на найпростішу роботу, яка навіть не вимагає 

вищої освіти, хоча роботодавці воліють приймати на такі посади фахівців з 

університетськими дипломами. Звідси склалася стійка тенденція масовості 

вищої освіти і, на жаль, зниження якості освіти. 

П’ятою характерною рисою економіки знань є суттєва зміна 

відносин обміну: інформація не випадає із обміну, стрімко поширюється, 

створює синергетичний ефект. У попередні історичні епохи людина 

завжди заробляла, змінюючи природу, а тепер люди переробляють 

інформацію. Терміни «інформація» і «ресурси» стали ключовими словами 

для сучасного світоустрою. Вища школа, як генератор знань, інформації та 

інновацій, грає важливу роль у відносинах обміну інформаційними 

ресурсами. Відповідно роль вищої школи в інформаційному обміні полягає 

не просто в передачі інформації споживачам, але, в першу чергу, у 

створенні нового знання, в вдосконаленні способів передачі інформації і 

вихованні культури її споживання. 

Шоста характерна риса економіки знань – актуалізація ролі 

особистості з усіма, що випливають звідси наслідками і для управління, і 

для стимулювання, і для освітнього процесу. Вчені розглядають сучасну 

людину як головний інформаційний ресурс суспільства. В інформаційному 

суспільстві особистість все в меншій мірі стає носієм людського капіталу і 

все в більшій мірі – носієм людських інформаційних ресурсів. Потрібно 

відзначити, що закономірністю в даному випадку є схильність знань, як 

об’єкта власності, до старіння. Знання можуть набувати рутинний характер 

в результаті їх поступового зносу, який відбувається у міру повторення 
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стандартних ситуацій, що призводить до втрати частини накопичених 

знань. 
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ІНТЕЛЕКТ ЛЮДИНИ В ЕКОНОМІЦІ ЗНАНЬ 

 

Протягом оcтаннього чаcу cуcпiльcтво поcтупово переходить до 

нової фази розвитку – «економiка знань». Її оcобливicтю є пiдвищена увага 

до знань, якими володiють окремi iндивiди. Очiкуєтьcя, що новi технологiї 

зможуть cприяти розробцi та реалiзацiї демократичних процедур 

прийняття рiшень, пiдвищенню ефективноcтi керування i безперервному 

навчанню членiв cуcпiльcтва протягом вcього їхнього cвiдомого життя. Це 

вiдповiдає тому, що знання завжди було чинником cтворення багатcтва, 

але нi в однiй попереднiй cиcтемi багатcтва воно не грало такої домiнуючої 

ролi [1, c.385]. Це пояcнюєтьcя, з одного боку, бурхливим розвитком 

рiзноманiття i cкладноcтi знання, тим, що cаме воно cтає оcновою 

вироблення cучаcного багатcтва. З iншого боку, тим, що cьогоднi знання 

cтає заcтарiлим майже в той момент, коли воно виробляєтьcя [1, c.386-

387]. У зв'язку iз цим з'являєтьcя новий напрямок економiчних доcлiджень 

у науцi i нова диcциплiна в оcвiтi — економiка знань. 
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Вiдомий українcький доcлiдник В.Д. Базилевич аналiзуючи працi Д. 

Куа, Р. Кроуфорда, Т. Cакайї, Дж. Ходжcона в пiдручнику «Iнтелектуальна 

влаcнicть»‖ виокремлює наcтупнi ознаки нового cуcпiльного уcтрою 

(економiки знань) [2, c.27-29]: 

 - замiщення працi знаннями, прiоритетнicть iнтелектуальних, а не 

технiчних навичок. Тобто рушiйною cилою в економiцi знань є цiнноcтi 

cтворенi знаннями;  

- замiна трудової дiяльноcтi новим типом активноcтi, яка заcнована 

на творчоcтi; 

 - cуcпiльне виробництво в економiцi знань cтає iнновацiйним, яке 

заcноване на викориcтаннi нових знань, якi втiленi в нових комбiнацiях 

виробничих факторiв; 

 - перехiд вiд технократичного до антропоцентричного принципу 

органiзацiї дiяльноcтi. Це проявляєтьcя у вiдмовi вiд авторитарного 

управлiння, жорcткого контролю над - чаcтковим‖ виробником як 

придатком машини та розширеннi функцiй учаcникiв виробничого процеcу 

як - унiверcальних‖ працiвникiв, якi здiйcнюють верифiкацiю, оцiнку i 

творчий cинтез iнформацiї;  

- деcтрукцiя оcнов приватнокапiталicтичного привлаcнення на оcновi 

формування влаcноcтi на iнформацiю та знання, що унеможливлює 

вiдокремлення капiталу вiд працi та породжує новi плюралicтичнi 

cоцiально-економiчнi вiдноcини. Як говорить Дж. Ходжcон - кидає виклик 

межам виключної та iндивiдуальної влаcноcтi [3, c.38]. 

 - перехiд вiд - людини економiчної до - людини творчої, яка 

вiдмовляєтьcя вiд макcимiзацiї матерiального добробуту на кориcть 

розвитку духовних потреб, cамоcтвердження, cамореалiзацiї на оcновi 

нових знань та iнформацiї;  
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- утвердження проз`юметризму, за якого зникають вiдмiнноcтi мiж 

вiльним i робочим чаcом, бо виробнича дiяльнicть на оcновi творчої працi 

cтає формою задоволення духовних потреб людини.  

- формування нового типу економiчної влади, де вiдношення до 

заcобiв виробництва не є оcновним фактором впливу в cуcпiльcтвi, бо 

icтинна влада - у процеci оcмиcлення iнформацiї, а не в певнiй поcадi, 

управлiнcькiй функцiї [3, c.36].  

- утвердження знання та iнформацiї як cтратегiчних реcурciв, якi не 

мають ознак вичерпноcтi та рiдкicноcтi. Єдиним обмеженням є здатнicть 

людини до iнтелектуальної дiяльноcтi. 

Економiку знань визначають як cферу виробництва товарiв i поcлуг 

як cферу практичної реалiзацiї людcького iнтелекту, де домiнуючим i 

прiоритетним реcурcом є знання, котрi cтають новою актуальною оcновою 

конкурентоcпроможної дiяльноcтi економiчних cуб’єктiв у cучаcному 

глобальному гоcподарcтвi [4]. 

Вiдокремлення економiки знань вiд традицiйної iндуcтрiальної 

економiки здiйcнюєтьcя на оcновi реcурcного пiдходу - знання та 

iнформацiя набувають значення вирiшального чинника-реcурcу cучаcного 

виробництва i технологiчного пiдходу - cеред технологiй починають 

панувати тi, що дозволяють швидко в аcпектi реального чаcу обробляти 

iнформацiю, знання та передавати їх на великi вiдcтанi, тобто 

iнформацiйно-комунiкацiйнi технологiї. 

До економiки знань вiдноcять перш за вcе наукомicткi та 

виcокотехнологiчнi галузi (в оcновному п’ятого та шоcтого технологiчного 

укладу), якi визначають ―обличчя cучаcної економiки i представляють 

систему iнтелектуально-розумової, аналiтично-логiчної дiяльноcтi людини, 

котра cпираєтьcя на знаннєву, iнновацiйну та iнформацiйну cкладову, та 

забезпечує поcтiйний пошук нового знання i швидке його впровадження у 

виробничий процеc. Оcкiльки економiка є товарно-грошовим 
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гоcподарcтвом, то i економiка знань пов’язана з грошовими вiдноcинами, а 

тому її формування опоcередковуєтьcя ринковими вiдноcинами, що 

cупроводжуєтьcя поширенням платноcтi знань, хоча вони як такi не є 

чиcтим приватним благом  

Отже, cучаcний етап розвитку людcького cуcпiльcтва, для якого 

характернi процеcи глобалiзацiї, формування економiки знань, загоcтрення 

cуперечноcтей мiж людиною, її явно вираженою технiко-технологiчною 

дiяльнicтю i природою, яка не може забезпечувати реcурcами задоволення 

cтрiмко зроcтаючих матерiальних потреб, cтавить новi проблеми перед 

економiчним знанням. Цi проблеми, перш за вcе, пов’язанi з необхiднicтю 

бiльш глибинного i вcебiчного оcмиcлення ролi iнтелекту людини у 

розв’язаннi накопичених cуперечноcтей, виробленнi певних cоцiальних 

заборон у руcлi реалiзацiї iмперативу виживання людcтва. Тому, на наш 

погляд, економiчнiй науцi необхiдно змiнювати напрям економiчних 

доcлiджень: вiд аналiзу матерiальних процеciв потрiбно переходити до 

доcлiдження проблем духовного виробництва, де cаме виробляютьcя 

знання як головний реcурc cучаcного розвитку, зроcтає роль тих чинникiв, 

котрi пов’язанi зi cвiдомicтю людини. 
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БЕЗРОБІТТЯ ЯК ФАКТОР МАКРОЕКОНОМІЧНОЇ 

НЕСТАБІЛЬНОСТІ 

 

На сьогоднішній день безробіття є однією з найважливіших 

складових економічних відносин в державі. Без досягнення високого рівня 

зайнятості не можна говорити про виконання державою будь-яких 

соціальних зобов'язань, неможливо забезпечити поступальний соціально-

економічний розвиток держави, безпечне функціонування суб'єктів 

господарювання, підвищення добробуту населення, убезпечення різних 

сфер його життєдіяльності. Такі дослідники як: В. Яценко, Л. Колєшня, О. 

Пазюк, О. Пономарьова та ін., аналізують ринкові перетворення сфери 

зайнятості в Україні, здебільшого досліджують структурні і динамічні 

аспекти зайнятості та безробіття. 

Явище безробіття не оминуло України, і ми це добре відчуваємо в 

сьогоднішні дні, враховуючи соціальне становище більшості людей, 

зростання злочинності та економічний спад в цілому. Причиною такого 

розповсюдженого явища є неефективність використання робочої сили у 

минулому й відсутність економічних умов, які дали б змогу людям 

застосовувати свої навички у продуктивній роботі за пристойну плату. 

Саме з безробіттям пов’язані такі деструктивні явища як падіння 

виробництва, бідність, соціальна напруга, криміналізація, макроекономічна 
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нестабільнісь. Безробіття багатофакторне явище, і воно впливає на всі 

сфери суспільного життя, однак цей феномен містить в собі дві сторони: 

позитивну і негативну. Наприклад, що є позитивним – безробіття 

стимулює людину до ефективної праці і підвищення рівня 

конкурентоздатності своєї робочої сили, відображає перерозподіл кадрів. І 

другий бік – воно здійснює удар по мотивації людей до праці. [1, c. 85] 

Досвід переходу окремих країн до ринку свідчить про те, що в 

кожний період рівень зайнятості і масштаби безробіття характеризуються 

значними коливаннями, зумовленими сукупним впливом багатьох 

чинників. При цьому причини появи безробіття і його види можуть дуже 

різнитися. 

Причини виникнення безробіття: 

структурні зрушення в економіці, що виражаються у впровадженні 

нових технологій, згортанні виробництва в традиційних галузях, закритті 

технічно відсталих підприємств. Це призводить до скорочення зайвої 

робочої сили. 

економічний спад чи депресія, що змушують роботодавців 

знижувати потребу у всіх ресурсах, у тому числі і трудових. 

економічна конкуренція, зокрема на ринку праці. 

політика уряду в галузі оплати праці: підвищення мінімального 

розміру заробітної плати збільшує витрати виробництва і тим самим 

знижує попит на робочу силу. 

сезонні зміни в рівні виробництва в окремих галузях економіки. 

зміни в демографічній структурі населення, зокрема зростання 

чисельності населення в працездатному віці збільшує пропозицію праці і, 

отже, зростає імовірність безробіття [2, c. 152]. 

За даними Державного комітету статистики ще на початку 2015 року 

в Україні було 524,5 тисячі офіційно зареєстрованих безробітних. Уже на 

кінець травня їхня кількість зменшилася на 80 тисяч - до 443,9 тис. осіб.  
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Потреба роботодавців у працівниках на заміщення вільних робочих 

місць на початок року складала 41 тисячу, а в травні - 43,6 тисячі. Тобто на 

одну вакансію претендує десять осіб [3]. 

Серед основних макроекономічних проблем, що тягне за собою 

зростання безробіття, виділяються: 

падіння валового внутрішнього продукту у зв’язку з 

недовиробництвом через невикористання робочої сили; 

руйнування робочої сили, як трудових ресурсів, як у плані 

декваліфікації, демотивації праці, так і у плані демографічного 

відтворення; у перспективі це загрожує шаленим дефіцитом кадрів на 

стадії відновлення економічного зростання [4, c. 423]; 

трудові міграції небажаного характеру, внаслідок яких маси 

працівників залишають охоплені безробіттям регіони і цілі країни, 

мігруючи у пошуках роботи й заробітку, що торкається як елітної, так і 

масової робочої сили; 

збіднення населення через втрату трудового заробітку та 

заморожування заробітної плати працівників, які залишаються на 

виробництві, що тягне за собою падіння купівельної спроможності 

населення і, відтак, падіння сукупного попиту на товари [5, с.5]. 

Отже, з економічної точки зору, безробіття нерозривно пов’язане з 

падінням виробництва, низькою купівельною спроможністю та 

руйнуванням трудового потенціалу. Найпростішими та найефективнішими 

заходами, які спрямовані на вирішення проблем безробіття можуть стати: 

створення нових робочих місць паралельно з вже існуючими, розширення 

сфери послуг (через значне падіння рівня життя попит на послуги 

скорочується, ростуть лише послуги державного сектора, що є негативним 

явищем), дотації на створення робочих місць, пільги при найманні, 

допомога малому і середньому бізнесу, перенавчання або підвищення 

кваліфікації кадрів, інвестиційні фонди міністерств і відомств. 
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АКТУАЛЬНІСТЬ І ПОТЕНЦІАЛ ПОЛІТИЧНОЇ ЕКОНОМІЇ 

ДЛЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ І ГОСПОДАРСЬКОЇ ПРАКТИКИ  

 

Перетворення в соціальній і економічній сфері під впливом сучасних 

глобалізаційних процесів викликають значні складнощі у діяльності не 

лише суб’єктів економічного життя, а й порушують баланс в самій системі 

їх дослідження. Це зумовило те, що визнана світовою науковою 

спільнотою надзвичайно важлива суспільна наука політична економія за 

період свого існування декілька разів кардинально змінювала об’єкт та 

предмет свого дослідження, глибинно переосмислюючи свою 

методологію. В умовах сучасності політекономічний аспект дослідження 

процесів розвитку економічного життя часто критикується сучасними 

науковцями, що породжує питання подальшого існування науки. Будучи 

складовою частиною теоретичної економіки, політекономія з огляду на 



 

 
 

334 

сучасний інформаційний бум, пов'язаний з постійним розширенням 

понятійного апарату, сформованого як елемент наукової новизни 

досліджень науковців, продовжує виконувати свої історично і логічно 

обґрунтовані завдання.  

Зрозуміло, що для спеціаліста у сфері економіки і управління 

розумітися у великій кількості економіко-теоретичних неологізмів – 

професійний обов’язок. Проте для фахівця у прикладній сфері 

(маркетингу, менеджменті, фінансах, обліку) зусилля, яких має бути 

докладено для опанування новизни у сфері економічної теорії взагалі і 

політичної економії зокрема, можуть видатися надмірними. Отримуючи 

зиск від виконання своїх прямих, часто дуже вузько спрямованих та 

специфічних обов’язків, спеціаліст-прикладник, з одного боку, не бачить 

потреби у вивченні економічної теорії, а з іншого боку, добре усвідомлює, 

що таке вивчення потребуватиме значних зусиль та витрат часу. У таких 

умовах сама ж економічна теорія (а точніше, теорія альтернативної 

вартості) дає відповідь на питання, чи буде така економічна теорія 

популярною[1, c.5]. 

Як свідчить історичний розвиток суспільства, значні прориви в 

науковій економічній теорії, поява нових економічних поглядів і думок 

виникли в період масштабних криз, адже саме в умовах кризи виявляються 

та загострюються протиріччя суспільного життя, виявляються «вузькі 

місця» та розкривають адекватні реальності форми економічних процесів, 

які можуть бути патологічними. Така нова реальність повністю 

перетворює економічну свідомість і коригує економічне мислення. 

В розрізі цього постає питання про доцільність подальшого 

існування системного раціонального економічного світобачення та 

сприйняття економічної дійсності, адже розбудова ринкової економіки 

зумовлює зміщення пріоритетів раціонального пізнання на користь теорії 

біхевіоризму та деяких некласичних методологічних підходів. 
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Збалансованість розвитку в практиці ринкового господарювання 

зустрічається відносно нечасто, тому обґрунтований математично, добре 

формалізований функціональний підхід, який виправдовував себе в 

індустріальній економіці, в умовах постіндустріалізму має меншу 

ефективність в питаннях дослідження всієї системи, адже часто 

інструментарії теоретичної економіки зосереджувався лише на пізнанні її 

елементів. Політекономія в своїх попередніх проявах була головним 

елементом не лише теорії, а господарської практики, часто в своїй 

методології надаючи другорядну роль розуміння сутності елементів 

системи, зосереджуючи увагу на механізм діяльності окремих структурних 

частин (комплексів, секторів, ланок виробництва тощо). Такий підхід є 

об’єктивним поясненням, чому більшість теорій себе не виправдали на 

практиці, адже це відповідало принципу «знаємо, як елемент системи 

функціонує в конкретних умовах, відокремлено від інших, але погано 

розуміємо, що собою в дійсності він являє, тому важко визначити, як він 

буде себе поводити при зміні умов».  

З іншого боку, нехтування співставленням глибинних і поверхневих 

процесів, спроба теоретичного обґрунтування всієї дійсності призвела до 

того, що змінилася якість знання, теорія відірвалася від практики і, разом з 

цим, з’явилася псевдонаука із незліченою кількістю симулякрів. Такі 

підходи зародилися на заході і були сформовані в економікс. Є думка, що 

лібералізація наукової думки, її спрощення і є причиною того, що 

відповідь на більшість питань наука, в тому числі економічна, дати не 

може[2]. 

Несприйняття політекономічного аспекту дослідження суспільних 

процесів і знецінення поглядів на класовість в ринковій (капіталістичній) 

економіці в західній економікс призвело до того, що наука втратила 

ідеологічно-ціннісний зв’язок і стала суб’єктизованою: досліджується 

сутність суб’єктів, принципи їх діяльності та часткової взаємодії, відірвано 
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від комплексного бачення процесів суспільного розвитку. Політизованість, 

співвідносність політекономії соціалістичному ладу і дослідження лише 

матеріального виробництва – постулати, якими сучасні науковці 

пояснюють зміст науки, є досить невиправданими, адже основна мета 

політичної економії – відображення в свідомості і поведінці людей 

відношення до процесу економічної діяльності.  

Сучасна економіка знань вимагає формування якісного рівня 

відповідних кваліфікації навичок і вмінь, виробництва новаторських 

думок, пов’язаних з практикою господарювання і поданих системно, які 

будуть захищені правом інтелектуальної власності. Глобальні кризи, 

неспроможність чітко сформулювати дії щодо подальшого розвитку 

актуалізують повернення принципів політичної економії в економічну 

теорію і практику господарського життя.  
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НЕКОДИФІКОВАНЕ ЗНАННЯ КОРПОРАЦІЇ ЯК 

СТРАТЕГІЧНИЙ РЕСУРС ДОСЯГНЕННЯ КОНКУРЕНТНИХ 

ПЕРЕВАГ  

 

В останні роки в економіці набирає сислу напрямок, що може 

вважатися альтернативою не тільки неокласичній теорії, але й новому 

інституціоналізму, - ресурсно-орієнтований підхід. У відповідності з цим 

підходом, на перше місце виходять фактори, що виділяють корпорацію з 

ринкового середовища. Його прихильники розглядають людські здібності 

(насамперед колективно розподілені неявні знання й досвід) як базу, на 

якій індивідуальні агенти поєднуються в єдине ціле. Цілісність (фірма, 

корпорація), яка при цьому виникає, служить джерелом особливої 

продуктивності, недосяжної в умовах контрактації між продавцями й 

покупцями, і тому не може бути заміщена ринком. Корпорація (фірма) - це 

неподільний фонд виробничих фізичних і людських ресурсів, які можуть 

існувати тільки як ціле: їхнє використання окремо й поза корпорацією не 

забезпечує прибутку й конкурентних переваг [1, с. 100] . 

У працях, що опираються на ресурсний підхід до аналізу корпорації, 

серед усіх специфічних ресурсів основна увага приділяється знанню, яке 

можна кодифікувати і яке проблемно кодифікувати, але яке багато в чому 

визначає міру специфічності організаційних ресурсів. Якщо практично всі 

інші ресурси (фізичні активи, кодифіковане знання, індивідуальний 

людський і соціальний капітал) можуть бути передані з однієї корпорації в 

іншу, з одного інституційного середовища в інше, то ймовірність передачі 

некодифікованого організаційно-специфічного знання дуже низка. Останнє 

багато в чому залежить від соціального оточення й внутрішньої структури 
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корпорації: воно специфічно саме на рівні колективу, організаційної 

цілісності, і жоден індивід окремо не є його носієм. Можна стверджувати, 

що саме таке знання й становить «ядро» корпорації, її ключові 

компетенції. Спроба передати ці компетенції в інше інституційне оточення 

(на ринок або в іншу фірму) пов'язана з ризиком відокремити їх від 

контексту і, як наслідок, у принципі позбавити можливості 

актуалізуватися.  

Ресурсна складова, роль організаційно-специфічного знання (у тому 

числі знання про те, як одержати нове знання) проявляється найбільше 

рельєфно, якщо розглядати економіки не статичні, а в стані безперервної 

зміни, постійної трансформації, тобто ті, що еволюціонують, що 

характеризуються високим рівнем інноваційної активності. 

Можливість створювати специфічні ресурси (джерела високої 

продуктивності) на ринку обмежена особливостями ринкової організації: 

низьким періодом планування спільних дій, недостатньою точністю й 

швидкістю їхнього виконання, неповним узгодженням графіків 

виробництва, невисокою швидкістю навчання й обміну досвідом, 

складністю точної оцінки наявних ресурсів, відсутністю інтенсивних 

технологічних інновацій. У ринковій системі виникають так звані 

динамічні транскаційні витрати та ін. 

У ході боротьби із суперниками організації прагнуть створити стійкі 

конкурентні переваги за рахунок високої якості, більш низькими витрати й 

особливої ринкової позиції. Стійкі конкурентні переваги можуть бути 

забезпечені тільки завдяки диференціації внутрішніх параметрів і 

створенню унікальних (обмежено доступних для продажу або копіювання) 

ресурсів корпорації. 
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ПДВ ЯК ЦІНОУТВОРЮЮЧИЙ ФАКТОР 

 

В сучасних умовах переходу до ринкових механізмів ціноутворення і 

запровадження принципово нової системи оподаткування, призвели до 

змін на ціну товарів і послуг різних видів економічної діяльності. Крім 

того, нерівномірний розподіл податкового навантаження сприяв 

переважному розвитку одних видів економічної діяльності, значно 

пригнічуючи інші, що дозволяє стверджувати про актуальність 

дослідження цього питання. 

Проблеми дослідження впливу податків на розвиток економічних 

процесів займалися як вітчизняні, так і зарубіжні вчені, а саме: В.Л. 

Анрющенко, Ю.В. Чередниченко, В.В. Буряковський, Н.П. Мацелюх, В.П. 

Вишневський, О.П. Кириленко, О.М. Ковалюк, К.Ф. Ковальчук, І.О. 

Луніна, А.М. Соколовська, Л.М. Шабліста, В.М. Федосова та інші. 

Відповідно до поглядів вчених [1, с. 77] податки впливають на ціну 

прямо і опосередковано. Також у наукових джерелах можна зустріти і три 

випадки тлумачення впливу оподаткування на ціну: прямий, 

опосередкований і прихований [1, с. 77]. Проте, на нашу думку, така 

класифікація впливу спонукає до хибного уявлення про наслідки дії 

оподаткування на ціни і призводить до невірних висновків доцільності 

використання податків як інструменту регулювання цін. Вважаємо, за 
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доцільне виокремлювати лише прямий та опосередкований вплив податків 

на ціну і ціноутворення.  

Пряма дія податків проявляється в тих випадках, коли вони входять у 

структуру ціни окремим елементом. Опосередкована дія податків 

проявляється в тих випадках, коли податки входять в склад витрат, на 

основі яких формується ціна.  

Пряма дія податків на ціну визначає її пропорційну зміну відповідно 

до зміни величини стягуваного податку. Таку дію мають непрямі податки, 

величина яких нараховується пропорційно вартості реалізованої або 

імпортованої продукції, наданих послуг, виконаних робіт.  

Непрямі податки (за Дж. Міллем) – це податки, які стягуються з 

будь-якої особи, відповідно до припущення, що вона зуміє відшкодувати 

собі відповідні затрати за рахунок іншої особи [2, с. 237]. 

Найпотужнішим фактором зростання цін на всіх стадіях виробництва 

та реалізації товарів і послуг є податок на додану вартість, який є податком 

на внутрішнє споживання продукції. Він являє собою спеціальну надбавку 

до кінцевої ціни всіх товарів, що споживаються в Україні. Хоча 

нараховується й стягується він на всіх стадіях виробничого ланцюга, 

кінцеве відрахування здійснюється в роздрібній мережі [3]. 

Податок на додану вартість має високу ефективність із фіскальної 

точки зору, оскільки споживання є більш сталою величиною, на відміну 

від доходів чи прибутку. Широка база оподаткування, яка включає не 

тільки товари, але й роботи і послуги, забезпечує надійність і стабільність 

бюджетних надходжень, оскільки зміна в уподобаннях споживачів не 

відображається на зменшенні доходів бюджету. Універсальні ставки 

полегшують як обчислення податку для його платників, так і контроль 

податкових органів за правильністю сплати останнього, а крім того, 

забезпечують нейтральний вплив на процеси ринкового ціноутворення. 

Стягнення ПДВ на всіх етапах руху товарів, робіт, послуг має наслідком 
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рівномірний розподіл податкового тягаря між усіма суб’єктами 

підприємницької діяльності. Крім того, відсутнім є кумулятивний ефект в 

ціноутворенні, коли податок нараховується на податок.  

Об’єктом оподаткування ПДВ є додана вартість. Додана вартість є 

часткою повної вартості товару чи послуги, це та її частина, яка 

створюється саме на цьому етапі виробництва. Обчислити її обсяг можна 

двома методами: перший - від повної вартості відрахувати вартість 

сировини, матеріалів та послуг виробничого характеру (саме цей метод 

застосовується в Україні); другий - скласти величини заробітної плати, 

прибутку, непрямих податків, амортизації, та деякі інші. Оподаткування 

доданої вартості створює умови для рівномірного включення податку в 

ціни товарів та послуг на всіх етапах їх виробництва і реалізації [4, с. 74]. 

Отже, податок на додану вартість – потужний фактор зростання цін 

на всіх стадіях виробництва та реалізації товарів і послуг, повинен стати 

основою підвищення ефективності ціноутворення в Україні та 

вдосконалення податкової політики в цілому. Для цього необхідно 

здійснювати поступове зниження діючих ставок. Оскільки миттєве 

законодавче зниження ставок оподаткування не стільки сприятиме 

зниженню цін товарів і послуг, скільки збільшенню прибутків продавців. 

Тому доцільно врегулювати співвідношення ціна / ставка оподаткування. 
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