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СЕКЦІЯ 1. ПРОБЛЕМИ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА МЕТОДИКИ 

ДЕРЖАВНОГО ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ 

Боровець А.М. 

Університет ДФС України 

Група ОМА-18-2 

Науковий керівник: Таращенко В.А. 

Університет ДФС України 

к. е. н., доцент 

 

ПРОБЛЕМИ ЗАСТОСУВАННЯ 

ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОГО АНАЛІЗУ В ПОДАТКОВОМУ 

КОНТРОЛІ 

 

Застосування фінансово-економічного аналізу в процесі податкового 

контролю, зокрема, на етапі відбору платника податків для перевірки і до 

перевірочного аналізу відібраного платника податків, залишається доволі 

дискусійним питанням. З одного боку, аналітичний інструментарій фіскальної 

служби постійно розширюється і стає більш різноманітним, з іншого – спроби 

якимось чином впровадити в процес податкового контролю комплексний 

фінансовий аналіз на поточний момент слід визнати невдалими.  

Для розуміння різноманітності підходів до питань застосування 

фінансово-економічного аналізу в діяльності Державної фіскальної служби 

варто проаналізувати основні проблеми впровадження податкового контролю. 

Для кращого розуміння даного питання перш за все варто проаналізувати 

генезу становлення податкового контролю. У період становлення Державної 

фіскальної служби 1990 – 1995 рр. не піддавалося аналізу фінансово-

економічне становище платника податків, оскільки впроваджувалися принципи 

періодичної перевірки всіх платників на рівноправній основі методами 

документальної перевірки.  

У 1998 р. ДПА розробила перші методичні рекомендації щодо аналізу 

фінансово-господарського стану підприємств та організацій, які були 
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призначені для наступного аналізу і розробки рекомендацій щодо підвищення 

ефективності діяльності платника податків. Зокрема вже тоді ставилося 

завдання врахувати галузеві особливості  підприємств[1]. 

З початку 2000-х років поступово виокремлюють групи платників 

податків за масштабами діяльності, галузями і видами діяльності, окремими 

господарськими операціями. Одночасно впроваджується кабінетний аудит 

платників податків, як засіб виявлення потенційних проблем, здатних вплинути 

на викривлення податкової звітності і розрахунки з бюджетом, а також 

встановлюється взаємозв’язок між податковими ризиками і відхиленнями 

певних фінансових і економічних показників підприємства в різних формах 

звітності і від визначеної бази [2]. 

В цей час запроваджувався аналіз податкових ризиків на підставі 

порівняння характеристик платника податків із базою податкових ризиків, до 

якої належав опис відомих схем ухилення від оподаткування [2]. 

Складання опису можливих схем ухилення від сплати податків виявилося 

дуже затратною, і, головне, малоефективною справою, оскільки їх кількість 

невпинно зростала, з’являлися нові способи ухилення від оподаткування, і це 

вимагало постійного оновлення бази. Виникла проблема визначення відносної 

значущості окремих потенційних схем, оскільки частина з них могла бути 

наслідком ведення бізнесу в певних умовах. 

Частина податкових ризиків пов’язувалася із економічними факторами, 

тому, фінансово-економічний аналіз використовувався у податковому 

моніторингу для отримання загального уявлення про стан підприємства і в 

якості бази даних для порівняння за конкретними критеріями податкових 

ризиків. 

Наступний етап розвитку фінансово-економічного аналізу в діяльності 

податкової служби характеризувався розробкою універсальної методики для 

контролюючих органів, але вона виявилася невдалою. Методика містить 12 

основних таблиць, причому їх переважна більшість присвячена вертикальному і 

горизонтальному аналізу структури окремих розділів або статей балансу і звіту 
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про фінансові результати, тоді як на принципи оцінки і тлумачення 

отриманих результатів розрахунків звертається незначна увага, а податкові 

тлумачення відсутні взагалі. Натомість на її основі була розроблена 

спеціалізована методика аналізу фінансового стану і податкових ризиків за 

розширеним переліком питань [3]. 

На нормативному рівні відбулося повернення до ризик-орієнтованої 

системи відбору платників податків і застосування до них перевірочного 

аналізу. В результаті податкова служба не намагалася описати усі існуючі 

податкові ризики і прив’язати їх до тих чи інших рядків податкової звітності 

для автоматичного відбору [4]. 

При відборі платників податків для перевірки визначалися ті ризики, які 

для них були типові, і якщо їх набиралося більше певного рівня, підприємство 

включалося в план-графік на одному з двох рівнів. Рівень А формувався на 

рівні центрального офісу ДФС з тих платників податків, які мали не менше 

трьох ризиків високого ступеня і задовольняли кілька додаткових критеріїв [5]. 

Рівень Б формувався на регіональному рівні за результатами аналізу 

основних показників діяльності і з урахуванням наявності ризиків (але це не 

вважалося обов’язковим). 

На етапі до перевірочного аналізу фінансовий аналіз втратив своє 

значення, оскільки його головна мета полягала в тому, щоб визначити, чому для 

даного підприємства «спрацював» той чи інший податковий ризик, тобто він 

був спрямований на достатньо вузькі питання, для яких міг використовуватись, 

а міг і не використовуватись фінансовий аналіз. 

Таким чином, комплексний аналіз фінансово-господарської діяльності на 

поточний момент не передбачається для всіх підприємств, хоча і згадувався в 

якості допоміжного і обмеженого за обсягом інструменту відбору. При цьому, 

єдиної офіційної методики його проведення так і не з’явилося. Натомість 

існували кілька методик різних років, які вже не використовувалися, але і не 

були скасовані. З аналізу історії застосування фінансово-економічного аналізу в 

практиці української фіскальної служби можна зробити невтішний висновок 
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про те, що за минулі роки не тільки не розроблена єдина її методика і правила 

інтерпретації отриманих результатів, але і не вирішене остаточно питання про 

необхідність такого аналізу і його обсяг та етап планування податкових 

перевірок, на якому він має застосовуватись. Необхідність фінансово-

економічного аналізу хоча і не ставиться під сумнів, але і не підтверджується 

офіційно, з визначенням методики і етапів його проведення. 

На підставі проведеного дослідження можна зробити висновок про те, що 

фінансово-економічний аналіз доцільно нормативно регламентувати, 

поставивши конкретні завдання, на етапі до перевірочного аналізу. При цьому 

можна рекомендувати методику фінансового аналізу, засновану на поєднанні 

традиційних фінансових коефіцієнтів. Основну увагу слід звернути на оцінку 

можливих податкових причин відхилення показників від середньогалузевого 

рівня і можливі додаткові аналітичні процедури для більш детального аналізу 

виявлених фінансових проблем. Також було б доцільно розробити спеціальні 

методичні рекомендації проведення фінансового аналізу для ДФС і проводити 

постійне навчання співробітників відділів контрольно-перевірочної роботи і 

економічного аналізу та прогнозування. 
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ЕТАПИ СТВОРЕННЯ СИСТЕМИ ВНУТРІШНЬОГО КОНТРОЛЮ 

БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВ 

 

Однією із споконвічних проблем України, яка перебуває в умовах 

обмежених бюджетних ресурсів та має їх дефіцит, є проблема ефективного та 

цільового використання бюджетних коштів. Одним із розв’язків вважається 

запровадження системи якісного та ефективного внутрішнього контролю.   

Внутрішній контроль являє собою діяльність для надання незалежних та 

об’єктивних гарантій і консультацій [1]. Реалізацію впровадження системи 

http://zakon.nau.ua/doc/?doc_id=627233
http://zakon.nau.ua/doc/?doc_id=782261
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внутрішнього контролю в бюджетній установі необхідно починати з розробки 

таких документів як Положення про відділ внутрішнього контролю та 

Положення про порядок здійснення внутрішнього контролю. Необхідність та 

важливість впровадження ефективної системи внутрішнього контролю 

обумовлена тим, що це дає можливість вчасно виявляти допущені помилки та  

викривати зловживання посадовими обов’язками, а також застосовувати 

відповідні необхідні заходи, які стосуються попередження можливих втрат та 

уникненню ризиків подальшої діяльності. У зв’язку з цим, виникає гостра 

необхідність створити алгоритм визначених  дій стосовно розробки і 

впровадження внутрішнього контролю в бюджетній установі. Побудувати 

правильну систему внутрішнього контролю можна за допомогою семи етапів, 

які представлені на рис. 1.  

 

Рис.1.Етапи впровадження системи внутрішнього контролю 

Джерело: підготовлено за даними [2] 

         

Для глибшого розуміння особливостей кожного кроку побудови системи 

внутрішнього контролю в бюджетних установах, розглянемо їх детальніше. 

Етап 1 ґрунтується на виборі структури організації внутрішнього контролю 

(структурний підрозділ, відділ) або наділення  співробітників обов’язками із 

здійснення контрольних дій . 

Етап 2 полягає у розробці  документації про відповідальних осіб і їх 

посадові інструкції, графік документообігу тощо. 
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Етап 3 передбачає  створення плану контролю ефективності цільового 

використання бюджетних коштів із зазначенням пріоритетів для досягнення 

цілей.  

Етап 4 передбачає:  

–  якісний аналіз отриманих результатів діяльності бюджетної установи, це 

стосується виконання кошторису та виявлення певних додаткових резервів;  

–   професійну обробку інформації співробітниками бюджетної установи;  

– фізичний контроль наявності (інвентаризація, експертиза);  

– розмежування посадових обов’язків працівників (стає можливою 

перевірка  стану раціональності розподілу обов’язків працівників виявлення 

несвоєчасного виконання власних обов’язків, уникнення виконання одним 

працівником декількох несумісних обов’язків). 

Етап 5 передбачає  складання звітної документації, контроль за 

впровадженням отриманих рекомендацій.  

Етап 6 має на меті надання можливості користувачам вільного доступу до 

джерел  інформації, з відповідним правом її одержання в будь-який час.  

Етап 7. Ефективне проведення заходів  контролю  надає можливість 

керівництву досягати цілі установи, при цьому знаходити ефективні шляхи  та 

методи визначення ризиків, зробити вплив ризик-факторів мінімальним [2]. 

На думку авторів, було б доречно розробити ще 8 заключний етап 

впровадження контролю оцінка його ефективності. Оцінка ефективності 

системи внутрішнього контролю в бюджетній установі здійснюється 

Державною аудиторською службою України та власним підрозділом 

внутрішнього аудиту. Можна виділити кількісні та якісні показники 

ефективності внутрішнього контролю. Кількісні показники включають: 

процент виконання плану перевірок, кількість проведених перевірок, кількість 

проведених консультацій, середній час проведення перевірки, кількість 

виявлених порушень, кількість пропозицій по ліквідації відхилень. Якісні 

показники є наступними: оптимізація організаційної структури, чітке 

розділення відповідальності та повноважень менеджерів, удосконалення оцінки 
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інформаційної системи, удосконалення системи наступної оцінки 

ефективності контролю, запровадження кодексу корпоративної етики, 

впровадження нових стандартів по мінімізації ризиків в процесі господарської 

діяльності, удосконалення елементів контрольного середовища (конкретних 

заходів).  

Оцінка ефективності системи внутрішнього контролю допомагає 

визначити ризик системи контролю. Ризик системи контролю – це ризик того, 

що викривлення сальдо рахунка чи класу операцій, які можуть бути суттєвими 

окремо чи разом із викривленнями інших сальдо рахунків чи класів операцій, 

не будуть попереджені, виявлені чи своєчасно виправлені за допомогою систем 

бухгалтерського обліку і внутрішнього контролю. В бюджетній установі 

необхідно обов’язково здійснювати оцінку ризику за такими видами операцій:  

- перевірка правильності обліку і використання необоротних активів; 

- перевірка правильності формування кошторисів бюджетних установ;  

- перевірка правильності ведення касових операцій, дотримання касової 

дисципліни;  

- перевірка достовірності та реальності дебіторської та кредиторської 

заборгованості, правильності відображення її в обліку;  

- перевірка операцій на рахунку в банку та казначействі;  

- перевірка правильності формування та використання коштів спеціального 

фонду установи; 

- перевірка правильності нарахування і виплати заробітної плати та 

обов’язкових відрахувань до фондів соціального страхування;  

- перевірка правильності відображення в обліку та використання 

фінансування установи; 

- перевірка щодо законності, доцільності державних закупівель.  

Отже, регулярне проведення контрольних заходів  є невід’ємною 

складовою здійснення внутрішнього контролю. На сьогодні є актуальним 

дослідження алгоритму визначених  дій стосовно розробки і впровадження 

внутрішнього контролю в бюджетній установі, адже чітка та правильна 
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послідовність кроків дає можливість вчасно виявляти помилки та  викрити 

зловживання посадовими обов’язками працівників. 

 

Список використаних джерел: 

1. Блищик Л. В. Державне регулювання внутрішнього фінансового 

контролю бюджетних установ України / Л. В. Блищик, С. В. Грищук  // Облік, 

аналіз, аудит і оподаткування в умовах глобалізації економіки. – 2016. – № 1. – 

С. 377 - 380. 

2. Вареник В. М. Побудова системи внутрішнього контролю та її 

впровадження в діяльність бюджетних установ/ В. М. Вареник, А. В. Кочкова / 

Електронне наукове фахове видання «Глобальні та національні проблеми 

економіки», випуск № 20, 2017р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу :  

http://global-national.in.ua/archive/20-2017/190.pdf 

 

 

Каменчук М.,  

Університет ДФС України 

студент 5 курсу ННІ обліку, 

аналізу та аудиту, 

Науковий керівник: Савченко А. М. 

Університет ДФС України 

к.е.н., доцент 

 

АНАЛІЗ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 

ЯК ОСНОВА ФІНАНСОВОЇ СТАБІЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 

 

Характерною рисою розвитку національної економіки України сьогодні є 

поява ряду дестабілізуючих чинників, викликаних екзогенними факторами. 

Така ситуація неминуче впливає як на структуру національної економіки в 

http://global-national.in.ua/archive/20-2017/190.pdf
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цілому, так і безпосередньо на діяльність економічних суб’єктів, що 

функціонують на мікрорівні, у тому числі на їх фінансову стабільність.  

В умовах нестабільної економіки кожний суб’єкт господарювання 

постійно шукає шляхи підвищення ефективності своєї діяльності. Саме тому 

аналіз фінансових результатів діяльності підприємства є одним із головних 

джерел отримання інформації про фінансовий стан підприємства сьогодні та 

його перспективи у майбутньому Вона є необхідною умовою життєдіяльності 

підприємства й забезпечує актуальність даного дослідження. 

Проблему аналізу фінансових результатів та оцінки фінансової стійкості 

підприємства досліджувало безліч вчених-економістів як вітчизняних, так і 

зарубіжних, зокрема це Бланк І.А., Базілінська О.Я., Грабовецький Б.Є.,  

Кривицька О.Р.,  Поддєрьогін А.М., Савицька Г.В., Філімоненков О.С. та інші.  

Метою даної  роботи є вивчення теоретичних положень аналізу 

фінансових результатів підприємства в процесі оцінки його фінансової 

стійкості в умовах становлення ринкових відносин, а також надання пропозицій 

щодо її вдосконалення. 

В умовах динамічної економіки, що характеризується економічною 

нестабільністю, одним із головних засобів досягнення ефективності фінансової 

діяльності підприємств є вироблення та реалізація комплексу заходів, 

спрямованих на укріплення власної фінансової стійкості. 

Проведення аналізу фінансових результатів діяльності підприємства 

передбачає використання певної методики як сукупності правил, прийомів і 

методів вивчення та опрацювання фінансової інформації та повинна 

здійснюватись за трьома основними напрямами (рис. 1) .  

 

Рис. 1. Напрями аналізу фінансових результатів діяльності підприємства 

Джерело: побудовано автором на основі [1] 
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В умовах ринкових відносин функціонування підприємства незалежно 

від видів його діяльності та форм власності повинно забезпечувати достатній 

прибуток. Сума прибутку використовується в якості основного узагальнюючого 

показника ефекту при оцінці результативності та ефективності господарюючих 

суб'єктів. Розрахунок показників фінансових результатів діяльності 

підприємства відбувається за формулами з таблиці 1. 

Таблиця 1 

Розрахунок показників фінансових результатів підприємства 

Показник Як визначається 

Чистий дохід (виручка) Виручка від реалізації продукції, товарів, робіт, послуг без 

ПДВ, а також акцизного збору, знижок, повернень продукції, 

товарів, якщо вони мали місце 

Валовий прибуток 

(збиток) 

Чистий дохід – собівартість реалізації 

Фінансовий результат 

від операційної 

діяльності 

Валовий прибуток + інші операційні доходи – адміністративні 

витрати – витрати на збут – інші операційні витрати 

Фінансовий результат до 

оподаткування 

Фінансовий результат від операційної діяльності + фінансові 

доходи + доходи від участі в капіталі + інші доходи – фінансові 

витрати – втрати від участі в капіталі – інші витрати 

Чистий прибуток 

(збиток) 

Усі доходи – усі витрати. Або: фінансовий результат до 

оподаткування – витрати з податку на прибуток 

 

Джерело: побудовано автором на основі [2] 

Субʼєкти господарювання, які зацікавлені у віддачі від використання 

ресурсів і вкладеного капіталу, аналізують не лише абсолютну ефективність 

діяльності підприємства, а й відносну. Для цього співвідносять отриманий 

ефект із понесеними витратами, тобто розраховують показники рентабельності. 

Таблиця 2 

Розрахунок показників рентабельності підприємства 

Показник Формула розрахунку Що значить 

1.  2.  3.  

Рентабельність за 

валовим прибутком 

(валова рентабельність) 

Валовий прибуток (ряд. 2090 ф. № 

2)×100%/Чистий дохід (ряд. 2000 ф.№ 

2) 

Відображає питому вагу 

існуючої націнки у 

виручці від реалізації  
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Продовження таблиці 2 

1.  2.  3.  

Рентабельність 

продукції 

Валовий прибуток (ряд. 2090 ф. № 2) 

×100%/ (собівартість реалізації (ряд. 

2050 ф. № 2) + адміністративні 

витрати (ряд. 2130 ф. № 2) + витрати 

на збут (ряд. 2150)) (ряд. 2000 ф.№ 2) 

Відображає 

ефективність 

виробництва та 

реалізації продукції 

підприємства 

Рентабельність за 

операційним 

прибутком 

Операційний прибуток (ряд. 2190 ф. № 

2) ×100%/ Чистий дохід (ряд. 2000 

ф.№ 2) 

Відображає 

ефективність 

операційної діяльності  

Рентабельність за 

чистим прибутком  

Чистий прибуток (ряд. 2350 ф. № 2) 

×100%/ Чистий дохід (ряд. 2000 ф.№ 

2) 

Відображає 

ефективність усієї 

діяльності в цілому 

Джерело: побудовано автором на основі [2] 

Однією з основних умов стабільного фінансового стану підприємства є 

надходження грошових коштів, що забезпечує покриття його поточних 

зобов'язань. Відповідно, відсутність такого мінімально необхідного запасу 

грошових коштів свідчить про фінансові труднощі підприємства. В той же час 

надмірна величина грошових коштів свідчить про те, що реально підприємство 

несе збитки, пов'язані з інфляцією і знеціненням грошей. В зв'язку з цим 

виникає необхідність оцінити раціональність управління грошовими коштами 

на підприємстві [3]. 

Таблиця 3 

Розрахунок достатності надходження грошових коштів 

Показник  Як визначається 

Рівень достатності 

надходження грошових 

коштів 

Рд= (ГПп/ГПн)*100, 

де ГПп – позитивний грошовий потік, тис. грн.; 

ГПн – негативний грошовий потік, тис. грн. 

Джерело: побудовано автором на основі [3] 

Отже, дослідивши методики аналізу фінансових результатів діяльності 

підприємств, можна стверджувати, що кожне підприємство  має своє бачення та 

обґрунтування послідовності здійснення аналітичної оцінки обʼєкта 

дослідження. Уважаємо, що аналіз фінансових результатів не може бути 

обмежений виключно аналізом прибутку або аналізом чистого грошового 

потоку. Кожен із цих показників дає інформацію про фінансовий стан 

підприємства в певному розрізі й лише комплексний розгляд обох індикаторів 
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уможливить отримання найбільш повного уявлення про поточний стан 

фінансової стабілльності і подальші можливості підприємства.   
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МОДЕРНІЗАЦІЯ ПРАВИЛ ОРГАНІЗАЦІЇ ЗАХИСТУ ЕЛЕКТРОННИХ 

БАНКІВСЬКИХ ДОКУМЕНТІВ ЯК КРОК ДО ОПТИМІЗАЦІЇ НОРМ ЇХ 

ЗАХИСТУ  

 

З березня 2019 р. вступає в дію постанова Правління Національного 

банку України „Про внесення змін до Правил організації захисту електронних 

банківських документів з використанням засобів захисту інформації 

Національного банку України”, метою якої є удосконалення вимог до 

https://www.golovbukh.ua/
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використання та зберігання засобів криптографічного захисту інформації 

НБУ банками та іншими установами в Україні, які використовують такі засоби 

(далі, Постанова №106) [2]. Нововведення, врегульовані в ній, не тільки 

оптимізують норми захисту, а ще й знизять ризики інформаційної безпеки під 

час управління ключовими даними у банках (інших установах) в Україні, що 

використовують засоби захисту інформації НБУ. Отже, зупинимося на змінах. 

Перше, змістовність, систематизація, виділення найбільш важливих норм 

захисту електронних банківських документів. 

По-друге, термінологія. В ст. 2 розділу I „Загальні положення” нових 

Правил роз’яснюється термінологія, і тільки термін „захищений носій ТК” 

тлумачиться в чинній редакції. В ст. 3 при визначенні права НБУ здійснювати 

перевірку виконання організаціями вимог даних Правил опускається 

уповноважений орган і підстава для здійснення такого процесу, а саме: 

„Департамент інформаційної безпеки Національного банку України перевіряє 

виконання цих Правил в організаціях відповідно до Положення про порядок 

перевірки стану інформаційної безпеки в банківських та інших установах, які 

використовують засоби захисту інформації НБУ” [2,3]. 

По-третє, нове тлумачення статей 5, 7, 8, 9. Так, у ст. 5 перераховані 

головні атрибути внутрішнього документа організації про призначення 

відповідальних осіб. До того ж, організація зобов’язана забезпечувати 

актуальність внутрішніх документів про призначення відповідальних осіб [2, 3]. 

В ст. 7, як і раніше, зазначається необхідність підписання зобов’язання 

відповідальною особою, оновлена форма якого додається до Постанови № 106 

[2]. У ст. 8 уточнено документи, що належить мати для забезпечення генерацію 

ключової пари (ТК та ВК – відкритого ключа) адміністратором інформаційної 

безпеки, якому пред’являється внутрішній документ організації про 

призначення відповідальної особи і підписане нею Зобов’язання [2]. В ст. 9 

названо посади, на які заборонено призначати працівників відповідальній особі 

[2].  

По-четверте, розділ III надалі носитиме назву „Обов’язки відповідальних 

осіб” й включатиме статті з 10 по 13. В ст. 10 передбачені зобов’язання 

адміністратора інформаційної безпеки, які зменшилися з 29 пунктів до 13 [2, 3]. 



 25 

Ст. 11 об’єднує в собі ст. 12 і ст. 13 Постанови № 829 та законодавчо визначає 

зобов’язання таких посадових осіб, як: адміністратора АРМ-СЕП, 

адміністратора АРМ-НБУ-інф (програмне забезпечення „Автоматизоване 

робоче місце обміну неплатіжною інформацією” НБУ, призначене для обміну 

інформацією між системою автоматизації банку та інформаційними задачами), 

оператора АРМ бухгалтера САБ, операціоніста САБ, технолога САБ, оператора 

робочого, технологічного місця САБ, оператора інформаційної задачі. Таким 

чином. Ст. 12 уточнює, що адміністратор АРМ-СЕП, адміністратор АРМ-НБУ-

інф зобов’язані:  

- забезпечувати налаштування комп’ютера з АРМ-СЕП, комп’ютера з 

АРМ-НБУ-інф відповідно до експлуатаційної документації, вимог та 

рекомендацій НБУ;   

- у разі передавання ЗЗІ між собою вести журнали приймання-

передавання ЗЗІ адміністраторів відповідних АРМів (далі ‒ журнал приймання-

передавання ЗЗІ), що повинен містити відомості про назву ЗЗІ та його 

заводський номер, дату отримання / повернення ЗЗІ, прізвище, ініціали особи, 

що отримала ЗЗІ (дата, підпис), відмітку про повернення ЗЗІ (дата, підпис) [2, 

3]. 

В ст. 14 нової редакції Правил прописаний порядок допуску 

відповідальних осіб до ЗЗІ самою організацією. Серед змін має місце лише 

деталізація п. 2 ст. 14 Постанови № 829, викладеного у п. 2 і п. 3 ст. 13 

Постанови, що набирає чинності [2, 3]. Отже, спостерігається усунення більш 

конкретних дій, що стосуються обов’язків певних посадових осіб. 

По-п’яте, розділ IV „Порядок роботи з АКЗІ” (АКЗІ – апаратура 

криптографічного захисту інформації, яка є власністю НБУ) відзначився 

деякими відмінностями змісту у ст. 19 і 20 у порівнянні з діючими Правилами. 

У ст. 19, що відображає ст. 20 чинної Постанови, у другому абзаці сказано: 

„Адміністратор АРМ-СЕП зобов’язаний зберігати СК (СК – смарт-картка) у 

неробочий час і в робочий час, якщо вони не використовуються в роботі, у 

спосіб, який виключає можливість несанкціонованого доступу до СК” [2]. 

Натомість у чинному викладі чітко вказане місце зберігання – сейф [3]. 
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Ст. 20 Постанови № 106 вказує на зобов’язання адміністратора АРМ-

СЕП при здійсненні заміни АКЗІ разом із СК, що вміщуються в двох пунктах, 

останній з яких посилається на Інструкцію про міжбанківський переказ коштів. 

У порівняння, ст. 21 постанови, що чинна, висвітлює 6 пунктів таких 

зобов’язань, де більш детально викладені обов’язки даної посадової особи [2, 

3]. 

По-шосте, у розділі V „Порядок роботи з ПМГК і ТК” (ПМГК – 

програмний модуль генерації ключів, який є власністю Національного банку 

України), назва якого оновилася і який є найбільш значимим за кількістю 

розміщених в ньому статей як в чинних, так і в майбутніх Правилах, зменшили 

їх кількість (з 29 до 18). Оновили статті 23, 25, 26, 39 Постанови № 106, які, 

окрім попереднього законодавчого роз’яснення та доповнень до нього, містять 

новий виклад Правил. Опускається зміст статей 26, 28, 38, 39, 40, 41, 43, 44, 47 

Постанови № 829, деякі інші об’єднуються й постають як одна в Постанові, що 

набирає чинності [2, 3].  

Згідно з ст. 25 оновлених Правил, уповноважений адміністратор 

зобов’язаний зберігати ПМГК у неробочий час і в робочий час, якщо він не 

використовується в роботі, у спосіб, який виключає можливість 

несанкціонованого доступу до ПМГК. А ст. 27 діючих Правил, що відповідає за 

даний зміст називає не лише місце зберігання ПМГК – сейф, але й детальніше 

описує дії відповідальної особи, а саме: адміністратор інформаційної безпеки 

зобов’язаний замкнути й опечатати сейф відбитком особистої печатки [2, 3].  

Ст. 26 Постанови № 106 передбачає, що в разі несправності або 

пошкодження ПМГК з вини персоналу організації адміністратор інформаційної 

безпеки повинен повідомити про цей факт НБУ протягом трьох робочих днів; 

замовити та отримати новий ПМГК; уживати заходів, що передбачені в пунктах 

23-25 розділу V цих Правил [2]. 

Зараз відповідно до ст. 29 чинної Постанови дана посадова особа має: 

відновити ПМГК із резервної копії; зробити відповідний запис у розділі II 

журналу обліку адміністратора інформаційної безпеки; повідомити 

Департамент інформаційної безпеки засобами системи електронної пошти НБУ 

про заміну копії ПМГК і нові номери сеансів генерації ключів, які 



 27 

надаватимуться цією копією ПМГК під час наступних сеансів генерації 

ключів [3]. Отже, змінюється алгоритм обов’язкових дій, до того ж чітко 

встановлюється строк повідомлення НБУ про непрацюючий ПМГК. 

Таким чином, Постанова № 106 викладає обов’язки та зобов’язання 

відповідальних осіб, уникаючи деталізації певних дій шляхом посилання на 

інші нормативно-правові акти НБУ у сфері інформаційної безпеки. 

По-сьоме, розділ VI „Порядок використання і зберігання ЗЗІ в разі 

виникнення надзвичайних ситуацій” оновлює зміст статей. Так, ст. 41 нових 

Правил, розповідаючи про зобов’язання організації в разі виникнення 

надзвичайної ситуації, опускає інформацію Постанови № 829 стосовно 

належної регламентації дій працівників організації, які використовують ЗЗІ, 

відповідною довідкою, що складається в довільній формі, підписується 

керівником організації і зберігається у справі адміністратора інформаційної 

безпеки, до того ж відповідальні особи повинні зберігати виписку з цієї довідки 

на своїх робочих місцях. А п. 1 ст. 42, в свою чергу, не уточнює строк роботи в 

приміщенні іншої організації в разі виникнення аварійної ситуації, як 

відповідний йому п. 1 ст. 54 діючих Правил [2, 3]. Отже, виключаються дані 

про документацію і її зберігання організацією при виникненні надзвичайної 

ситуації. 

Слід звернути увагу на те, що розділ VII „Організація діловодства з 

питань інформаційної безпеки” Постанови № 829 не знаходить  відображення в 

новій редакції Правил. 

По-восьме, у розділі VIII „Вимоги до розміщення та налаштування АРМ-

СЕП, АРМ-НБУ-інф, АРМ ПМГК” змінилася кількість статей (вісім замість 

двадцяти).  

Підсумовуючи, можна зробити висновок, що модернізація і 

удосконалення вимог до використання та зберігання засобів криптографічного 

захисту інформації НБУ банками та іншими установами в Україні, вже в 2019 

році не тільки підвищать рівень безпеки і знизять ступінь ризику оволодіння 

конфіденційною інформацією сторонніми особами, але й сформують нову 

систему контролю, управління і захисту електронних банківських документів, 
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забезпечуючи їх належний облік і обладнання робочих приміщень 

технічними засобами охорони. 
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ПІДХОДИ ДО ОРГАНІЗАЦІЇ СИСТЕМИ ВНУТРІШНЬОГО КОНТРОЛЮ 

БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВ  

Питання внутрішнього контролю, який здійснюється у бюджетних 

установах, досить гостро постає в сучасних умовах господарювання у зв’язку із 

нестабільність їх фінансового стану, збільшенням з року в рік фактів 

незаконного та не ефективного використання наявних ресурсів. Крім того, 
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посилюється тенденція залучення установ бюджетної сфери до корупційних 

схем, відмивання «брудних» коштів, не поодинокими є випадки бюрократизму 

та хабарництва. Така ситуація зумовлює потребу використання внутрішнього 

контролю всіх напрямів життєдіяльності й функціонування бюджетних установ 

не тільки як інструменту боротьби з негативними явищами, а також, як 

інструменту підвищення ефективності їх управління. Водночас, наразі 

актуалізується питання впровадження дієвої комплексної системи 

внутрішнього контролю та адаптації його методики до діяльності бюджетних 

установ в умовах реформування та поглиблення інтеграційних процесів в 

економіці України. 

Комплексна система внутрішнього контролю передбачає функціонування 

двох підсистем: підсистеми внутрішнього аудиту та підсистеми внутрішнього 

контролю. Існування цих підсистем визначає тип організації комплексної 

системи внутрішнього контролю в бюджетній установі.  

Так, за структурно-функціональний тип організації системи внутрішнього 

контролю передбачає наявність підсистеми внутрішнього контролю, а при 

функціонально-централізованому типі обов’язковим є наявність двох 

підсистем. В цьому випадку доцільним є організація спеціалізованого 

підрозділу, який функції контролю виконує у формі аудиту. 

Дослідження Н.Г. Виговської, В. Ф. Максимової С. В. Бардаша,  

В.О. Шевчука та інші вчені свідчать, що створення відокремленого 

спеціалізованого підрозділу доцільним є для бюджетних установ, яким 

притаманні такі особливості: 

1) прагненням вищого керівництва отримати достовірну інформацію і 

оцінку дій керівників всіх рівнів управління установою і її структурних 

підрозділів; 

2) ускладнена організаційна структура та структура управління; 

3) наявність філій; 

4) різноманітність видів діяльності і можливістю їх кооперації. 
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Для невеликих бюджетних установ доцільно використовувати 

структурно-функціональний (децентралізований) тип організації внутрішнього 

контролю, який спеціальної служби або посади контролера не передбачає. Дуже 

перспективним є поєднання системи внутрішнього аудиту із структурно-

функціональною формою контролю. Цей шлях є корисним з погляду економії 

витрат при забезпеченні достатньо високого ступеня ефективності загальної 

системи внутрішнього контролю бюджетної установи. В цьому випадку 

підсистема внутрішнього аудиту відіграє роль контролера підсистеми 

внутрішнього контролю, який здійснюється працівниками структурних 

підрозділів. 

Організація внутрішнього контролю згідно із Бюджетним кодексом 

України покладена на керівника, проте функціонує вона, дякуючи діям 

управлінського персоналу. Виділяють 3 рівні управління з різним колом 

щоденних завдань та відповідно з різними видами виконуваних робіт. 

Вищий рівень управлінського персоналу зазвичай пов’язаний з 

вирішенням стратегічних завдань щодо функціонування та розвитку всіх 

систем управління установою. Середній рівень, зазвичай, зайнятий 

безпосередньою реалізацією цих завдань, нижчий рівень займається щоденним 

вирішенням завдань контролю та управлінням, інформаційним підґрунтям для 

здійснення внутрішнього контролю на всіх рівнях управління є самоконтроль. 

Здійснюється він на кожному робочому місці та є нижчою ланкою 

внутрішнього контролю [1]. Організацію внутрішнього контролю з 

врахуванням всіх рівнів управління бюджетною установою можна представити 

у вигляді схеми (рис. 1). 
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Джерело: складено за матеріалами [2]. 

Рис. 1. Рівні внутрішнього контролю, виділені з метою його організації 

 

Отже, розглянута організація системи внутрішнього контролю відображає 

основні етапи та ключові моменти, які можуть застосовуватись будь-якою 

бюджетною установою для формування ефективної комплексної системи 

внутрішнього контролю з залученням кожного її працівника.  
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КОНТРОЛЬ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ НА РИНКАХ НЕБАНКІВСЬКИХ 

ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ 

 

Небанківська фінансова установа - юридична особа, яка відповідно до 

законодавства України не є банком, надає одну або кілька фінансових послуг та 

внесена до Державного реєстру фінансових установ. До таких установ 

належать: страхові компанії, кредитні спілки, недержавні пенсійні фонди, 

управителі фондів фінансування будівництва та фондів операцій з нерухомістю, 

ломбарди, лізингодавці та інші. Кількість та структура фінансових установ в 

Україні наведено в таблиці 1.  

Дані таблиці 1 свідчать, що найбільшу питому вагу у структурі 

фінансових установ займають фінансові компанії, ломбарди та кредитні спілки. 

Таблиця 1  

Структура фінансових установ в Україні 

Фінансові установи  
Станом на 31.12.2016 Станом на 31.12.2017 

Відхилення 

2017/2016,  

одиниць  Абсолютне 

значення 

Питома 

вага, % 

Абсолютне 

значення 

Питома 

вага, % 

Страхові компанії, 

всього  
310 14,59 294 14,75 -16 

Кредитні спілки  462 21,74 378 18,97 -84 

Фінансові компанії 809 38,07 818 41,05 +9 

Ломбарди  456 21,46 415 20,82 -41 

Адміністратори НПФ  22 1,04 22 1,10 0 

Недержавні пенсійні 

фонди  
64 3,01 64 3,21 0 

Довірчі товариства  2 0,09 2 0,1 0 

РАЗОМ  2 125 100,0 1 993 100,0 -132 

 

Джерело: побудовано автором самостійно на основі [1, С. 25] 

 

Контроль за діяльністю фінансових, згідно із законодавством, покладено 

на Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері ринків 
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фінансовий послуг України (далі – Нацкомфінпослуг) та проводиться шляхом 

пруденційного нагляду та інспектування. 

Пруденційний нагляд передбачає оцінку загального фінансового стану 

фінансової установи, результатів діяльності системи та якості управління нею, 

дотриманні обов'язкових нормативів та інших показників і вимог, що 

обмежують ризики за операціями з фінансовими активами [2, ст. 29]. 

Основними напрямами пруденційного нагляду є додержання встановлених 

критеріїв та нормативів щодо: ліквідності; капіталу та платоспроможності; 

прибутковості; якості активів та ризиковості операцій; якості систем 

управління та управлінського персоналу; додержання правил надання 

фінансових послуг. 

У 2017 році Нацкомфінпослуг було опрацьовано 11537 пакетів звітних 

даних [1, С. 33]. За результатами перевірок було складено 1256 актів 

правопорушення щодо недотримання встановлених нормативів, ненадання, 

невчасне надання або надання недостовірної інформації [1, C.33]. Слід 

відмітити, що кількість складених актів правопорушень у 2017 році порівняно 

із 2016 роком знизилася на 39,6%. 

За результатами розгляду справ про правопорушення, за напрямком 

пруденційного нагляду у 2017 році, застосовано 1 177 заходів впливу (табл. 2). 

Таблиця 2  

Види рішень за результатами здійснення пруденційного нагляду 

Вид рішення 2016 рік 2017 рік 
Абсолютне 

відхилення 

Розпорядження про застосування заходу впливу 

(усунути порушення) 
385 243 -142 

Постанови про накладення штрафів 1353 764 -589 

Розпорядження про виключення з реєстрів 198 170 -28 

План відновлення фінансової стабільності 1 0 -1 

Всього 1937 1177 -760 

Джерело: побудовано автором самостійно на основі [1, С. 35] 

 

Нацкомфінпослуг може проводити планові та позапланові інспекції 

(перевірки). У 2017 році Нацкомфінпослуг планових перевірок не проводив у 
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зв’язку з дією мораторію на проведення планових заходів державного нагляду 

(контролю) [1, С. 36], а планових було здійснено 94. З яких: 9 – за рішенням 

суду; 84 – за погодженням з Державною регуляторною службою України; 1 – за 

клопотанням заявника [1, С. 36].  

За результатами перевірок було прийнято 36 рішень:  

- усунення порушень законодавства про фінансові послуги, у тому числі 

ліцензійних умов – 20; 

- розпоряджень про анулювання ліцензій – 15 (анульовано 159 ліцензій); 

- виключання з Державного реєстру фінансових установ – 1 [1, С. 36]. 

Отже, згідно з чинним законодавством, контроль за діяльністю 

фінансових установ на ринку небанківських фінансових послуг здійснює  

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків 

фінансових послуг України. Такий контроль проводиться у вигляді 

пруденційного нагляду та інспекцій. За результатами здійснення контролю до 

фінансової установи можуть бути застосовані наступні заходи: усунення 

порушення, накладання штрафу, виключанні з реєстру, анулювання ліцензій 

тощо. Слід відзначити, що у 2017 році суттєво зменшилася кількість 

правопорушень на ринку небанківських фінансових послуг, а це означає, що 

небанківські фінансові установи не порушували вимог законодавства з питань 

регулювання ринків небанківських фінансових послуг.  
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ОСОБЛИВОСТІ ПОДАТКОВОГО КОНТРОЛЮ ТРАНСФЕРТНОГО 

ЦІНОУТВОРЕННЯ: СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ 

 

В Україні, як і у всьому світі, достатньо поширене явище щодо виведення 

прибутків у інші держави (території) з метою податкової оптимізації з 

використанням міжнародної структуризації бізнесу. За для цього, українські 

підприємства, створюють контрольовані компанії у інших країнах. При цьому, 

доходи та витрати штучно розподіляються так, щоб прибуток акумулювався на 

іноземних підприємствах. Основна мета схем виведення прибутків у 

низькоподаткові юрисдикції полягає у мінімізації зобов’язань за 

корпоративними податками. Саме для оптимізації оподаткування, компанії 

вдаються до трансферного ціноутворення (далі - ТЦ). 

Трансфертне ціноутворення для цілей оподаткування трактується як 

система визначення ціни на товари та/або результати робіт (послуг) в 

операціях, визнаних контрольованими, відповідності таких операцій принципу 

«витягнутої руки», згідно з яким платник податків, учасник контрольованих 

операцій, обсяг прибутку, що обкладається податком. В Україні є досить 

актуальним питання здійснення податкового контролю з ТЦ. 

Під контроль з 2017 року підпадають усі види господарських операцій з 

нерезидентами, які можуть впливати на об'єкт оподаткування податком на 
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прибуток. «До них, наприклад, належать як операції з постачання товарів та 

послуг, так і операції з нематеріальними активами (включаючи об'єкти 

інтелектуальної власності), фінансові операції, операції з інвестиційними 

активами. 

При прийнятті рішень про проведення перевірок контрольованих операцій 

податковими органами ретельно обробляється і аналізується вся наявна 

інформація про фінансово-господарської діяльності платника податків, 

представлені звіти про контрольовані операції та документація з трансфертного 

ціноутворення.  

Елементами податкового контролю ТЦ: 

- спеціальні критерії що визначають об’єкти (окремі операції) та 

суб’єктів (контролюючі органи, платники податків) 

- звіт про контрольовані операції та документація для податкового 

контролю; 

- перевірки трансфертного ціноутворення; 

- джерела інформації; 

За результатами проведеного аналізу рішення про перевірку приймається 

перш за все щодо тих контрольованих операцій, умови яких (зокрема, їх ціни 

або рентабельність) не відповідають принципу «витягнутої руки», в результаті 

чого компанія недоотримала «ринковий» рівень прибутку і не оплатила 

відповідну суму податку до держбюджету. 

Таким чином, чим більше сума можливих втрат бюджету в разі 

недотримання платником принципу «витягнутої руки», тим вище ймовірність 

проведення перевірки контрольованих операцій цього платника податків. 

Аналіз інформації про здійснені операції підприємствами проводиться 

шляхом зіставлення показників звітності (податкової, фінансової та митної), а 

також порівняння рівня цін (тарифів) та умов, що застосовуються у 

контрольованих операціях, із рівнем цін (тарифів) та умовами у 

неконтрольованих операціях (з нерезидентами, що не включені до 

низькоподаткових юрисдикцій та не є пов’язаними) інших підприємств. 
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Щорічно майже 3 тис. платників податків звітують про здійснені 

контрольовані операції. Так, за підсумками 2013 року (вересень-грудень) 

подано 2,5 тис. звітів на суму 1 153 млрд. грн., за 2014 звітний рік – 1,9 тис. 

звітів на суму 3 575 млрд. грн, за 2015 рік – 2,9 тис. звітів на суму 1 581 млрд. 

грн.. Предметами контрольованих операцій найбільше є банківські операції – 

57%, товари – 31% та фінансові послуги 6%. 

За даними ДФС України, за результатами подання звітів за 2013 р. можна 

виділити такі особливості: кількість контрольованих операцій на внутрішньому 

ринку складала 82,0 %, операції ЗЕД – 18,0 %. При цьому сума контрольованих 

операцій на внутрішньому ринку складала лише 37,7 %, тоді як операції ЗЕД – 

62,3 % (717 млрд грн). Необхідно зазначити, що за своєю природою ТЦ 

покликане здійснювати лише контроль ЗЕД. У розрізі кількості контрагентів 

внутрішній ринок налічував 3,3 тис., в операціях ЗЕД – 2,1 тис. За обсягами 

контрольованих операцій перші позиції посідала Греція (понад 250 млрд грн), 

Швейцарія (понад 100 млрд грн), Кіпр та Франція (до 100 млрд грн), РФ, США 

та Велика Британія (до 25 млрд грн) та ін. (до 12 млрд грн) [2]. 

Отже, ухвалення у вересні 2013 року законодавства про контроль 

трансфертного ціноутворення вплинуло на фінансово-економічну діяльність 

підприємств, що зумовило оптимізацію логістики руху товарів у процесі 

управління ризиками ТЦ.  

На нашу думку, потрібно запроваджувати систему протидії агресивного 

податкового планування для України у таких напрямках. 

1. Інституційне становлення. Усунути суперечності вітчизняної 

термінології з міжнародним трактуванням 

2. Інфраструктурне забезпечення. Забезпечити розвиток міжнародної 

взаємодії та обміну інформації. 

3. Вдосконалення моніторингу. Створення бази ризиків агресивного 

податкового планування та типологізація схем агресивного податкового 

планування. 
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РОЗВИТОК АУДИТУ В УКРАЇНІ  У КОНТЕКСТІ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ 

  Сьогодні Україна переживає глобалізацію та інтеграцію в європейський 

економічний простір. Відбуваються зміни в економічній та соціальній сфері. 

Важливо, щоб  українське законодавство якомога швидше адаптувалося до 

міжнародних норм і стандартів. Перед нашою країною постають завдання, 

http://zakon5.rada.gov.ua/
http://www.apteka.ua/article/246596
http://ndi-fp.asta.edu.ua/thesis/235/
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вирішення яких вплине на імідж країни та її становище у ЄС.  

 Незалежний аудит - це спосіб підтвердження даних фінансової звітності, 

необхідний не тільки для компанії, але і для потенційних інвесторів, 

постачальників, кредиторів, акціонерів, як в Україні, так і в західних країнах, 

тому питання про розвиток аудиту в Україні з точки зору європейської 

інтеграції дуже актуальне сьогодні, особливо в аспекті розгляду проблем і 

перспектив його розвитку. Відповідно до Закону України  «Про аудит 

фінансової звітності та аудиторську діяльність»  аудит фінансової звітності - 

аудиторська послуга з перевірки даних бухгалтерського обліку і показників 

фінансової звітності та/або консолідованої фінансової звітності юридичної 

особи або представництва іноземного суб’єкта господарювання, або іншого 

суб’єкта, який подає фінансову звітність та консолідовану фінансову звітність 

групи, з метою висловлення незалежної думки аудитора про її відповідність в 

усіх суттєвих аспектах вимогам національних положень (стандартів) 

бухгалтерського обліку, міжнародних стандартів фінансової звітності або 

іншим вимогам [1].    

Закон визначає правові засади аудиту фінансової звітності, здійснення 

аудиторської діяльності в Україні, врегульовує відносини, що виникають при її 

здійсненні, та приводить норми національного законодавства у сфері 

аудиторської діяльності у відповідність із законодавством Європейського 

Союзу [2].     

Реалізація Закону дозволить гармонізувати національне законодавство у 

сфері аудиту фінансової звітності й аудиторської діяльності із законодавством 

Європейського Союзу у відповідній сфері, сприятиме розвитку аудиторської 

діяльності в Україні, а також забезпечить покращення інвестиційної 

привабливості національної економіки [2].  

  Відповідно до норм Закону пропонується створити Аудиторську палату 

України, як професійну самоврядну організацію, яка забезпечуватиме 

реалізацію значної частки функцій з регулювання професійної діяльності 

аудиторів. Також буде скорочено кількість реєстрів з п’яти до одного та 

створено єдиний реєстр аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності, у 
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зв’язку з чим буде зменшено витрати аудиторських компаній на навчання та 

сертифікацію в різних регуляторних органах [2].  

  Угода про асоціацію, яка була підписана Європейським Союзом та 

Україною 27 червня 2014 року, чітко вимагає регулювання аудиторського 

законодавства. Це виклик вітчизняним аудиторам, але слід зазначити, що в 

Україні відбулися позитивні зрушення, які наближають нашу державу до 

європейських стандартів. Зокрема, концепція реформ регулювання 

внутрішнього аудиту була розроблена відповідно до вимог європейських норм 

та правил, була запроваджена вимога щодо зміни аудиторів публічних компаній 

кожні 10 років [3].           

 Важливо проаналізувати поточний стан та зміни на ринку аудиторських 

послуг з метою з'ясування невирішених питань, пов'язаних із формуванням 

ефективної системи організаційного та нормативного регулювання 

аудиторської діяльності, виявлення перспективних цілей у розвитку аудиту.  

Але залишається ряд невирішених проблем аудиту, а саме:    

 - недосконалість у перекладі МСА, що ускладнює їх правильне та точне 

застосування на практиці;         

 - розробка та впровадження стандартних методів аудиту фінансової 

звітності підприємств, що використовують практичний досвід міжнародних та 

вітчизняних аудиторських фірм;         

 - поглиблення співпраці вітчизняних аудиторських фірм з міжнародними 

та європейськими;           

 - відсутність страхового ризику;        

 - різні підходи до стандартів роботи вітчизняних та іноземних компаній 

тощо [3].  

  Нині нашій країні необхідні досвідчені кваліфіковані фахівці для 

вирішення ряду цих проблемних питань. Найбільш легко вирішити проблему 

перекладу ISA, для розв'язання якої необхідне об'єднання зусиль досвідчених 

перекладачів в економічній сфері і аудиторів, і тільки таким чином можна буде 

поліпшити переклад ISA, що дозволить вітчизняним аудиторам 
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використовувати їх в повному обсязі. Крім того, необхідно набувати досвіду 

зарубіжних аудиторів і застосовувати методи аудиту європейських країн в 

Україні.  Ще одним кроком у розвитку аудиту в Україні в сучасних умовах 

може стати співпраця вітчизняних аудиторських фірм з європейськими. Ця 

проблема може бути вирішена на державному рівні за допомогою введення 

спеціальної програми для вітчизняних аудиторських фірм, якій належить 

пройти спеціальний відбір і отримати досвід співпраці з європейськими 

аудиторськими фірмами. 

Таким чином, ринок аудиторських послуг зростає, змінюється характер та 

напрям роботи аудиторської роботи, підтверджується необхідність подальшого 

розвитку теорії, методології та регулювання та організації аудиту. 

Європейський напрям розвитку України вимагає гармонізації законодавства 

України у сфері аудиту до європейських стандартів. Необхідне поглиблення 

співпраці вітчизняних аудиторів з іноземними, встановлення стандартів, що 

відповідають європейським стандартам.  
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ОСОБЛИВОСТІ ПОДАТКОВОГО КОНТРОЛЮ ДІЯЛЬНОСТІ 

ІНОЗЕМНИХ КОМПАНІЙ В УКРАЇНІ  

 

  На сучасному етапі, податковий контроль є тим інструментом, що 

забезпечує зв’язок платників податків з органами державного управління, що 

наділені особливими податковими правами та повноваженнями. 

 Принцип “чим нижчі ризики, тим рідше перевірки” закріплено в статті 

77 Податкового кодексу [1], а також у Порядку формування плану-графіка 

проведення документальних планових перевірок платників податків, 

затвердженому наказом Міністерства фінансів від 02.06.2015 № 524 [2]. А це 

означає, що кожна компанія оцінюється Державною фіскальною службою на 

предмет ризику ухилення від сплати податків.  

Документальна планова перевірка може бути проведена лише в тому 

випадку, якщо компанію включено до плану-графіка.  

До плану в першу чергу включаються компанії, які мають щонайменше 

три критерії високого ступеня ризику та обсяги доходів яких становлять: 

- від 100 млн грн на рік, якщо вони зареєстровані в ДФС у 

Дніпропетровській, Київській областях, м. Київ; 

- 50 млн грн – у Запорізькій, Львівській, Миколаївській, Харківській 

областях; 

- 20 млн грн – в інших управліннях ДФС [3]. 

Кажучи про іноземні компанії, діяльність яких пов’язана з виробництвом 

харчової продукції, слід наголосити про перевірки з боку Державної 
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екологічної інспекції України та Державної служби України з питань 

безпечності харчових продуктів та захисту споживачів. Саме вони за 

розпорядженням контролюючих органів інспектують підприємства, 

перевіряють продукцію на відповідність вітчизняним стандартам якості, на 

сплату екологічного податку. Такі ж дії проводяться при перетині державного 

кордону, де фактична продукція може відрізнятись від тієї, що вказана в 

документації.  

Вибірковість контролю на основі оцінки ризиків у діяльності платника – 

стає головним принципом контрольно-перевірочної роботи підрозділів аудиту 

ДФС, що відповідає провідній міжнародній практиці. Завдяки концентрації на 

перевірках найбільш ризикових платників та операцій, загальний вклад 

підрозділів аудиту до бюджету за 2017 рік становив 7 млрд. грн. Це майже на 2 

млрд. грн., або на 40% більше, ніж за 2016 рік [4]. 

Відбір до плану ризикових платників здійснюється автоматично засобами 

ІТС «Податковий блок», а ризикоорієнтована система постійно оновлюється. 

При цьому, акцент у плановій роботі зроблено на великих платниках – їх 

перевірено 9%, середніх  – лише 5 %, а малих тільки 0,2%.  

Особливої уваги заслуговують платники акцизного податку, адже при 

перетині державного кордону України випадки неналежного маркування, 

заниження вмісту алкоголю в продукції є типовим явищем [5].  

Проблема виведення капіталу також є особливо болючою для країн з 

економікою, що розвивається, де багато підприємців прагнуть оптимізувати 

своє податкове навантаження і вивести доходи в країни з низькими 

податковими ставками - в офшори [6]. 

Доволі швидким і легким способом різко змінити ситуацію є скасування 

податку на прибуток і запровадження податку на виведений капітал. Це дасть 

країні внутрішнього та зовнішнього інвестора, припинить виведення грошей в 

офшори, додасть один відсоток ВВП та 110 мільярдів гривень інвестицій 

щороку. Цей податок дуже легкий в адмініструванні, не буде потреби 
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проводити виснажливі податкові перевірки, і це вже суттєве полегшення для 

бізнесу. 

 Отже, сучасний стан України вимагає комплексного підходу до 

розв’язання основної проблеми держави – наповнення дохідної частини 

бюджетів, шляхом вдосконалення податкового контролю за правильністю 

нарахування та своєчасністю сплати податкових платежів та зборів. В той 

самий час, створення справедливих засад функціонування іноземних компаній є 

прерогативою для держави, адже вони формують імідж України і відкривають 

доступ іноземним інвестиціям.  

 

Список використаних джерел: 

1. Податковий кодекс України від 2 груд. 2010 р. № 2755-VI 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.zakon.rada.gov.ua 

2. Наказ Міністерства Фінансів України «Про затвердження Порядку 

формування плану-графіка проведення документальних планових перевірок 

платників податків» від 02.06.2015  № 524 [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу : http://zakon.rada.gov.ua 

3. Попович А. Р. Підвищення ризику податкових перевірок IT-компаній в 

Україні [Електронний ресурс] / А. Р. Попович. – Режим доступу : 

https://ain.ua/2018/10/26/podatkovi-perevirki-it-kompanij 

4. Сайт Державної фіскальної служби України [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу : http://sfs.gov.ua/media-tsentr/novini/332688.html 

5. Новини компаній та ринків України [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу : http://www.bizreliz.com/ofis/Page-2.html 

6. Острікова Т. В. Що заважає іноземному бізнесу заходити в Україну 

[Електронний ресурс] / Т. В. Острікова. –  Режим доступу : https://24tv.uа 

 

 

 

 



 45 

Ляшенко Д. В. 

Університет ДФС України 

група ОМА-17-4 

Науковий керівник: Панасюк О. В. 

Університет ДФС України 

к.е.н., доцент  

 

АУДИТ І АНАЛІЗ ДЕБІТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ ЗА ТОВАРИ 

(РОБОТИ ТА ПОСЛУГИ) ВИРОБНИЧОГО ПІДПРИЄМСТВА  

 

Дебіторська заборгованість є важливим і актуальним елементом для 

функціонування підприємства, передусім в сучасних українських реаліях 

ведення бізнесу. Дебіторська заборгованість має вплив на економічну 

діяльність підприємства, особливо: дебіторська заборгованість, котра протягом 

значного часу не повертається.  

Відносини між підприємствами, організаціями і установами, що 

зумовлені дією ринку та мають характер грошових розрахунків. Ці відносини 

базуються на використанні коштів у їх функціях – грошей обігу і грошей  

платежу. При цьому підприємство одночасно виступає постачальником для 

одних і покупцем для інших. 

Дебіторська і кредиторська заборгованість виникає у появі зобов’язань за 

розрахунками та виконання цих зобов’язань у відносинах підприємства з 

покупцями, постачальниками, податковими органами, підрядчиками, 

працівниками. Дебіторська заборгованість займає значну питому частку в 

складі поточних активів та суттєво впливає на фінансовий стан підприємства [1, 

с. 32]. 

Дебіторська заборгованість – це заборгованість яка виникає між 

підприємством та його контрагентами при наданні їм послуг чи продажу 

товарів. 

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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В балансі підприємства дебіторська заборгованість відображається в 

складі активів. 

Дебіторська заборгованість поділяється на довгострокову і 

короткострокову [2]. 

Аналіз дебіторської заборгованості поділяють на етапи: спочатку 

вивчають рівень загальної суми дебіторської заборгованості, та її динаміки; 

визначення періоду погашення дебіторської заборгованості; вивчення складової 

дебіторської заборгованості за її видами та аналіз динаміки її складових; 

вивчення складу дебіторської заборгованості за термінами її погашення; аналіз 

складу простроченої заборгованості, причин її виникнення; оцінка безнадійних 

боргів підприємства. Рівень дебіторської заборгованості визначається багатьма 

факторами: видом продукції, місткістю ринку, ступенем насичення ринку, 

загальноприйнятою системою розрахунків. Управління дебіторською 

заборгованістю передбачає, перш за все, контроль за оборотністю коштів у 

розрахунках [3]. 

Питання визначення величини резерву сумнівних богів є потреба в 

доопрацюванні щодо конкретизації методик розрахунку. Варто запропонувати 

методичний комплексний підхід для розрахунку резервів сумнівних боргів,  

який містить математичну  і аналітичну  моделі розрахунку [4].  

Для контролю дебіторською заборгованістю важливим є розробка заходів 

для стягнення або скорочення сумнівної або простроченої дебіторської 

заборгованості. При цьому можливе використання різноманітних методів 

управління та контролю за дебіторською заборгованістю, котрі можна б було 

класифікувати на групи: 

1) юридичні – робота з претензіями. 

2) економічні – фінансові санкції щодо невиконання зобов’язань (пеня, 

штраф), застава майнових прав, зупинка постачання продукції. 

3) психологічні – телефонні нагадування, факс, використання ЗМІ чи 

поширення певної інформації серед постачальників, котра б загрожувала 

боржнику втратою іміджу. 

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
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B8
http://www.refine.org.ua/pageid-479-1.htmlc
http://www.refine.org.ua/pageid-479-1.htmlc
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4) фізичні – накладання арешту на майно боржника [5]. 

Важливу роль в управлінні дебіторською заборгованістю відіграють 

планування, організація та контроль роботи з дебіторами.  

Отже, правильно організований аудит та аналіз заборгованості дебіторів 

допоможе зменшити розмір заборгованості. Для цього необхідно: визначати 

ступені ризику несплати боргів покупцями; збільшити покупців за для 

мінімізації втрат якщо хтось з них не розплатиться; керувати співвідношенням 

кредиторської заборгованості і дебіторської заборгованості; вести поточний 

контроль за готівковими надходженнями; своєчасно виявляти сумнівну 

заборгованість; припиняти дію договорів з покупцями, якщо виникають 

порушення платіжної дисципліни тощо. 
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ТРАНСФЕРТНЕ ЦІНОУТВОРЕННЯ ЯК МЕХАНІЗМ УХИЛЕННЯ ВІД 

СПЛАТИ ПОДАТКІВ 

 

 В умовах глобалізації економіки спостерігається інтенсивне зростання 

зовнішньоекономічної діяльності, яке в найбільшій мірі спричинено розвитком 

транснаціональних корпорації (ТНК), що виконують роль інвесторів, 

розповсюджувачів сучасних технологій, стимуляторів міжнародної трудової 

міграції. Постійне поглиблення та ускладнення світогосподарських зв’язків 

створюють нові можливості для застосування платниками податків цінових 

маніпуляцій з метою заниження податкових платежів. Саме тому для 

контролюючих органів актуальним є аналіз передового міжнародного досвіду 

контролю трансфертного ціноутворення та його імплементація у вітчизняне 

податкове законодавство з урахуванням специфіки економічного розвитку 

України. 

За даними ДФС України з-під оподаткування через механізм 

трансфертного ціноутворення щороку виводиться приблизно 100 млрд. грн., у 

результаті чого Державний бюджет України недотримує майже20-25 млрд. грн. 

Ці оцінки узгоджуються з даними Світового фінансового співтовариства, згідно 

з якими щорічний відтік капіталу з України становить близько 9,15 млрд. дол. 

(за цим показником Україна займає 17 місце у світі) [2]. Проблема 

перерозподілу прибутку за допомогою механізму трансфертного ціноутворення 

та недоотримання бюджетом податку на прибуток характерна не лише для 

України, а й для більшості країн світу. 
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Трансфертне ціноутворення (ТЦ) для цілей оподаткування – це система 

визначення звичайної ціни товарів та/або результатів робіт (послуг) в 

операціях, визнаних контрольованими. ТЦ виникає між компаніями, які мають 

можливість впливати на формування цін у межах операцій, і може 

здійснюватися не тільки компаніями, які знаходяться у різних країнах, але і 

пов’язаними особами в межах однієї країни [1]. 

Необхідність упровадження процесів контролю за трансфертним 

ціноутворенням викликана значним поширенням застосування механізму 

трансфертних цін як під час експортно-імпортних операцій, так і в разі 

укладання угод між резидентами України, які працюють на її території.  

Зокрема, існують три найпоширеніших типи операцій, що ґрунтуються на 

трансфертних цінах та призводять до заниження податкових зобов’язань [1].  

1. Українські підприємства, які входять до торговельно-промислових 

груп, експортують виготовлену продукцію пов’язаним особам, що перебувають 

в юрисдикціях з низьким рівнем оподаткування (зокрема, Кіпр, Люксембург, 

Швейцарія), за цінами, близькими до собівартості, а ті, у свою чергу, 

реалізують її покупцям за ринковими цінами. Таким чином, більша частина 

прибутку від реалізації залишається за кордоном, Україна в деякій мірі не 

отримує податки, а виручка в іноземній валюті не потрапляє в національну 

банківську систему. 

 2. Дистриб’ютори міжнародних компаній ввозять на територію України 

продукцію іноземних виробників, завищуючи ціну, що, у свою чергу, зменшує 

прибуток української фірми від перепродажу таких товарів вітчизняним 

покупцям, а отже і  суму податків, що підлягають сплаті до бюджету. Різниця, 

що при цьому утворюється, осідає в країні, з якої прийшла така поставка. До 

найбільш ризикових операцій з огляду на характер їх проведення, є імпорт 

автомобілів, промислового обладнання, побутової хімії, ліків, одягу та інших 

подібних товарів.  

3. Застосування трансфертних цін в операціях на внутрішньому ринку. На 

перший погляд, вони не потребують регулювання, адже заниження податкового 
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зобов’язання однією стороною призведе до його завищення іншою, тобто 

сума недоплаченого податку компенсується сумою переплаченого. Але це не 

так. По-перше, багато українських підприємств користуються пільговим 

режимом оподаткування (наприклад, сільське господарство); по-друге, в роки 

кризи підприємства накопичили значні податкові збитки, що дозволяє їм зараз 

не платити податки. Саме такі компанії можуть ставати агентами для 

проведення операцій, результатом яких є виведення прибутку з-під 

оподаткування. 

Регулювання процесу трансфертного ціноутворення дає змогу державі 

проконтролювати відтоки капіталу в країни з «низькою податковою 

юрисдикцією». Реалізація механізму контролю потребує додаткових витрат з 

боку ТНК на ведення обліку по підконтрольним операціям та витрат з боку 

держави на перевірку, обробку отриманої інформації та контроль за 

додержанням податкового законодавства з боку таких платників податків. 

Проте, більшість країн світу вважає такі витрати виправданими і реалізує 

механізм контролю і регулювання трансфертного ціноутворення [2]. 

Отже, трансфертне ціноутворення активно використовується 

корпораціями в Україні для виведення прибутку в офшорні території, або в 

території із сприятливим податковим кліматом. З метою поліпшення системи 

контролю за трансфертним ціноутворенням доцільно вдосконалити наявне 

законодавство з даного питання, а саме : 

– розширити кількість критеріїв для відбору країн, що підлягають 

контролю, поглибивши аналіз особливостей систем оподаткування та пільгових 

режимів у кожній з таких країн;  

– скоротити і зафіксувати кількість додаткової документації для 

направлення до контрольних органів, застосувавши розширений список лише у 

разі перевірок;  

– зменшити розмір штрафів та, керуючись досвідом розвинених країн, 

запровадити систему заохочень за правильність і повноту подання звітів. 
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СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ ПОДАТКОВОГО КОНТРОЛЮ В 

АДМІНІСТРУВАННІ ПДВ НА ПРИКЛАДІ СИСТЕМИ МОНІТОРИНГУ 

ТА ОЦІНКИ РИЗИКУ ПРИ РЕЄСТРАЦІЇ ПОДАТКОВИХ НАКЛАДНИХ 

 

Розглядаючи зміни в системі адміністрування ПДВ, які відбуваються 

останнім часом не можна оминути появу в кінці ще 2017 року Системи 

моніторингу та оцінки ризику при реєстрації податкових накладних та 

розрахунків коригування в СЕА ПДВ. Якщо коротко, то мета даної системи – 

це виявлення та додатковий моніторинг підозрілих податкових накладних, які 

можуть використовуватися для накручування податкового кредиту з ПДВ у 

серії так званих “зв’язок”, “скруток”. Це проблема, пов’язана зі створенням 

“одноденних” фірм для заниження податкового зобов’язання з ПДВ певного 

підприємства або навіть на отримання відшкодування від’ємного значення 

ПДВ. Для ліквідації даної проблеми ДФС була запущена дана система, яка 
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отримала народну назву “система блокування податкових накладних”, хоча 

мета даної системи – це не блокування, а виявлення саме тих накладних чи 

коригувань до них, які несуть потенційний ризик використання в описаних 

вище схемах.  Незважаючи на труднощі з першим запуском системи та її 

призупини на 2 місяці, вона відновила своє функціонування у березні 2018 року 

та на сьогодні розвивається. Поступово алгоритм проходить своє шліфування 

та прибирається проблема помилкового спрацювання системи на податкові 

накладні/розрахунки коригування за реальними господарськими операціями. 

Розглянемо в даній публікації певні нововведення в роботі системи, які сталися 

осінню 2018 року. 

Так, запуск оновленої системи блокування податкових накладних 

відбувся ще 22 березня. Однак, у жовтні-листопаді 2018 року відбулися ще 

додаткові уточнення критеріїв роботи системи. На сьогодні чинними є наступні 

документи щодо моніторингу податкових накладних: 

− порядок зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку 

коригування в ЄРПН, затверджений  постановою КМУ від 21.02.2018 р. № 117, 

у редакції постанови КМУ від 24 жовтня 2018 р. № 936 (далі – Постанова № 

117); 

− критерії ризиковості платника податку та критерії ризиковості 

здійснення операцій,  затверджені ДФС 05.11.2018 р. Знайти її можна на сайті 

ДФС; 

− перелік кодів товарів згідно з УКТ ЗЕД, кодів продукції та послуг 

згідно з ДКПП, які використовуються для моніторингу податкових накладних,  

затверджені ДФС 05.11.2018 р. Їх знайти можна там же – на сайті ДФС. 

Моніторинг за заявами ДФС має на меті визначення наявних ризиків 

щодо порушення податкового законодавства, наявності фіктивних операцій для 

отримання податкового кредиту з ПДВ. Результатом моніторингу може бути 

зупинення реєстрації податкової накладної або розрахунку коригування, тобто 

їх блокування. 

В цілому кожна податкова накладна проходить такі етапи перевірки: 
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− етап 1– перевірка на відсікаючі ознаки (якщо так, – реєстрація); 

− етап 2 – перевірка критеріїв ризиковості платника податку (якщо так, – 

блокування); 

− етап 3 – позитивна податкова історія платника податку (якщо так, – 

реєстрація); 

− етап 4 – критерії ризиковості здійснення операцій (якщо так, – 

блокування; якщо ні, – реєстрація). 

Таким чином, податкова накладна буде зареєстрована, якщо: 

− відповідає відсікаючим критеріям; 

− або платник податку має позитивну податкову історію; 

− або якщо не відповідає критеріям ризиковості здійснення операції. 

Податкова накладна буде заблокована, якщо: 

− не відповідає відсікаючим критеріям; 

− платник податку відповідає критеріям ризиковості або операція 

відповідає критеріям ризиковості. 

Як і раніше, для того, щоб податкова накладна чи розрахунок 

коригування пройшли без блокування, необхідне виконання хоча б однієї з 

відсікаючих ознак. Зміни сталися в наступному (березень 2018 + листопад 

2018): 

− податкове навантаження (D) послабилося з 5% до 3% за оновленою у 

жовтні Постановою № 117 встановлено 3% (півроку до цього було 5%); 

− значення D доступні тепер доступне платнику податку в електронному 

кабінеті кожного 10-го числа; 

− в показнику D тепер враховуються обсяги постачання за ставкою 0%, 

що збільшує ризики блокування для експортерів; 

− до відсікаючої ознаки “обсяг постачання < 500 тис.” Додалася ще одна 

додаткова умова, що обсяг постачання товарів/послуг за місяць по операціям з 

одним платником ПДВ повинен бути в межах 50 тис. гривень. 
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Для того, щоб податкова накладна не була заблокована, достатнім є 

виконання хоча б однієї умови: 

− складання податкової накладної на неплатника ПДВ або по внутрішнім 

операціям; 

− невеликі обсяги постачань та обмежена пов’язаність керівника з 

іншими юрособами; 

− достатність податкового навантаження і невелике зростання місячної 

суми ПДВ. 

Більш детально механізм роботи СМКОР розкрито автором у публікації 

[2]. У ній зокрема розглянуто етапи 3, 2, 4 моніторингу податкових накладних.  

Як висновок зазначимо, що СМКОР є сучасним та таким, що 

розвивається механізмом виявлення потенційно ризикових схем ухилення від 

сплати податків чи їх оптимізації. Той досвід, який ДФС здобуває від 

впровадження та подальшого супроводу даної системи може бути 

використаним і щодо інших, не тільки ПДВ, податків. У майбутньому при 

переході підприємств виключно на електронний документообіг, що є 

неминучим у сучасному розвитку цифрових технологій, це буде потенційний 

бекграунд для моніторингу й інших документі платників податків. 
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ПОДАТКОВІ РИЗИКИ: УПРАВЛІННЯ ТА ШЛЯХИ МІНІМІЗАЦІЇ 

 

У процесі реформування української податкової системи відповідно до 

європейських стандартів оподаткування виникає необхідність дослідити 

податкові ризики та систему керування ними. Податкові ризики в системі 

оподаткування України є вагомими. Порушення виконання фіскальної та 

регулюючої функцій податків і принципів економічної й соціальної 

справедливості негативно впливає на стан національної економіки [1, c.355]. 

       У вітчизняному законодавстві податковий ризик трактується як вірогідність 

порушення податкового законодавства, внаслідок чого можливі втрати 

бюджету [2]. 

       Податковий ризик може бути  притаманний як державі, так і окремим 

платникам, оскільки суб’єктами податкових правовідносин є платники податків 

і контролюючі органи. Ризик держави полягає в імовірності недоотримання 

фактичних податкових надходжень порівняно з плановими (прогнозними), як у 

цілому з податкових доходів бюджету, так і з окремих податків чи їх груп. Для 

платників податків податковий ризик є впливовим регулятором діяльності, 

оскільки він безпосередньо впливає на величину сплачуваних ними податків, 

доходів, витрат, розмір фонду оплати праці та кінцевий фінансовий результат 

діяльності. Як наслідок, платник намагається управляти податковим ризиком з 

метою його мінімізації [3]. 

       Якісне управління податковим ризиком можливе лише за умови чіткої 

ідентифікації джерел податкових ризиків та їх класифікації. В.В. Вітлінський 
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виділяє такі основні джерела податкових ризиків: фіскальна психологія 

платника податків; чинники соціально-економічного характеру; зміни в 

податковій політиці;  недоліки планування і прогнозування податків; чинники 

нормативно-правового характеру; причини організаційно-правового характеру; 

галузеві особливості та види діяльності платника [1, c.358].  

       В своїй діяльності ДФС при відборі платників податків до плану-графіка 

планових документальних перевірок поділяє податкові ризики на три групи: 

високого, середнього та незначного ступеня. Такий поділ ДФС здійснює по   

відношенню як до юридичних, так і фізичних осіб [4]. 

       В існуючих наразі умовах економіки суб’єкти господарювання досить часто 

стикаються з ймовірними податковими ризиками, оскільки намагаються 

«полегшити» податковий тягар шляхом застосування навмисних порушень 

законодавства, зокрема: взаємини з «фіктивними» фірмами; реалізація 

продукції (робіт, послуг) за заниженими цінами; здійснення господарської 

діяльності, непередбаченої дозвільними документами; взаємодія з 

контрагентами, що перебувають в офшорних. 

       На протидію їм, ДФС запроваджено систему керування ризиками, яка  

включає заходи з постійного контролю за фінансово-господарською діяльністю 

платників податків (здійснення перевірок), моніторинг сплати ними податків, 

виявлення порушень у сплаті податків та зборів, а також найголовніше – 

недопущення повторного використання схем ухилення, які були виявлені під 

час попередніх перевірок [3]. 

       Одним з елементів контролю податкових ризиків в органах ДФС є 

автоматизована перевірка й аналіз податкової звітності платників податків. 

Такий підхід дозволяє застосовувати на практиці нову стратегію організації 

контрольно-перевірочної роботи, запроваджену ДФС. Головним критерієм 

відбору підприємств до перевірки є наявність у їх фінансово-господарській 

діяльності ризиків несплати належних платежів до бюджету [1, с. 359]. 

Проаналізуємо основні показники контрольно-перевірочної роботи ДФС за 

2016-2017 рр. в таблиці 1. 
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Таблиця 1 

Основні показники контрольно-перевірочної роботи  ДФС за 2016-2017 р.р. 

Рік Кількість перевірок, тис. шт. Сума донарахованих грошових 

зобов’язань, млрд. грн 

Усього У т.ч. 

планових 

У т.ч. 

позапланових 

Усього У т.ч. за  

плановими 

перевірками 

У т.ч. за  

позаплановими 

перевірками 

2016 р. 20,1 4 16,1 18,2 15,6 12,6 

2017 р. 21 4,6 16,6 26,4 10,2 16,2 

Зміна + 0,9 + 0,6 + 0,5 + 8,2 -5,4 + 3,6 

 Джерело розроблене автором на основі [5]    

       Нова стратегія організації контрольно-перевірочної роботи має на меті 

істотне зменшення кількості планових перевірок. Так, за планом-графіком  у 

2017 р. проведено  планових документальних перевірок на 12 тис. менше, ніж 

позапланових. Крім того, розгорнутий звіт дозволяє чітко розподілити 

платників податків за рівнем ризику та зосередити увагу на тих платниках, які 

мають високу вірогідність несплати податків або приховування об’єктів 

оподаткування.   

       Планові контрольно-перевірочні заходи вживають винятково щодо тих 

підприємств, які свідомо не сплачують або сплачують не в повному обсязі 

платежі до бюджету, використовуючи схеми ухилення від оподаткування. Це 

підтверджено статистичними даними. Наприклад, загальна сума донарахованих 

грошових зобов’язань за плановими перевірками, яка підлягає погашенню, за 

2016-2017 рр. скоротилася на 5,4 млрд. грн. [3].   

       Отже,  податковий ризик чинить значний вплив на фінансово-господарську 

діяльність окремого платника і, як наслідок, на державу в цілому. Через 

надмірне податкове навантаження платники податків свідомо вдаються до 

порушень податкового законодавства, для того, щоб ухилитися від сплати 

податків, передбачених законодавством. Для уникнення цього явища, 

державним органам необхідно удосконалити систему оподаткування,  щоб 

усунути джерела виникнення ризиків, а саме: реформувати податкової системи 
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відповідно до обраних теоретичних засад її побудови; належне виконання 

принципів, що регулюють відносини у сфері оподаткування; підтримання 

фіскальної спрямованості податкової системи на стале економічне зростання. 
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ПЛАН ДІЙ BEPS: СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ ДЛЯ УКРАЇНИ 

 

Останнім часом в Уряді та бізнес-колах України все більше уваги  

звертається на податок на прибуток підприємств. Обидві сторони 

погоджуються на важливості податку як бюджетоутворюючого для держави, 

так і його здатності впливати на фінансові результати бізнесу. Якщо з 

державою в контексті наповнення бюджету більш-менш все зрозуміло, то серед 

представників бізнесу прагнення зменшення такого впливу продукує два 

погляди на майбутні дії: 1) ухилятись від сплати податків, що є не законним, 

або 2) оптимізувати сплату податків законними способами.  

Наразі недосконалість чинного податкового законодавства не дозволяє в 

повній мірі відмежовувати прихильників того чи іншого погляду, а тому 

актуальним постає звернення до зарубіжного досвіду протидії розмивання 

оподатковуваної бази та виведення прибутку з-під оподаткування.  

Одним з перших кроків перейняття такого досвіду стало запровадження 

на постійній основі контролю трансфертного ціноутворення. Відповідні норми 

були впровадженні в Україні статтею 39 до Податкового кодексу Законом 

України [1].  

Проте пошук окремими представниками бізнес-спільноти можливостей 

для ухилення від сплати або «сумнівної» оптимізації податків породжує нові 

схеми розмивання оподатковуваної бази та виведення прибутку з-під 

оподаткування. У відповідь на такі дії контролюючим органам доводиться 

посилювати контроль трансфертного ціноутворення у бік підвищення 

прозорості бізнесу та відновлення конкурентоспроможності бізнесу. 

За ініціативи ОЕСР/G20 розроблено План щодо протидії розмиванню 

податкової бази та виведенню прибутків з-під оподаткування за кордон (Base 
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erosion and profit shifting, BEPS). В рамках цього проекту розроблено 15 

кроків, які посилюють уряди з національними і міжнародними інструментами 

для боротьби з ухиленням від сплати податків, а саме: 

1. Податкові виклики цифрової економіки 

2. Нейтралізація наслідків гібридних податкових схем 

3. Розробка ефективних правил контрольованих іноземних компаній 

(КІК) 

4. Обмеження розмивання податкової бази через включення процентних 

відрахувань та інших фінансових платежів між пов’язаними особами до складу 

витрат 

5. Протидія шкідливим податковим практикам більш ефективно, 

враховуючи принципи прозорості та сутності 

6. Запобігання зловживанням при застосуванні податкових конвенцій 

(угод про уникнення подвійного оподаткування) у невідповідних обставинах 

7. Запобігання штучному уникненню статусу постійного представництва 

8-10. Узгодження результатів трансфертного ціноутворення із створенням 

вартості: в частині нематеріальних активи, ризики і капітал, інші операції 

високого ризику 

11. Вимірювання та моніторинг виконання плану BEPS 

12. Правила розкриття інформації про схеми агресивного податкового 

планування 

13. Документація з трансфертного ціноутворення та звітування у розрізі 

країн 

14. Підвищення ефективності механізмів урегулювання податкових 

спорів 

15. Розробка багатостороннього документа для внесення змін у 

двосторонні податкові угоди про уникнення подвійного оподаткування [2]. 

Мінімальним стандартом впровадження було передбачено виконання дій 

5, 6, 13 та 14. 
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З 1 січня 2017 року Україна приєдналася до Inclusive Framework on 

BEPS, програми розширеного співробітництва з питань імплементації плану 

протидії практикам BEPS і  зобов’язалася виконати 4 з 15 дій. 

Проте вже в 2018 році Міністерство фінансів України винесло на 

обговорення законопроект щодо удосконалення контролю за трансферним 

ціноутворенням шляхом імплементації 8 з 15 кроків (3, 4, 6, 7, 8-10, 13). 

Таким чином, підвищення ефективності контролю трансфертного 

ціноутворення відповідно до Плану дій BEPS залишається вкрай важливим для 

забезпечення фінансової стабільності в Україні в умовах переходу до вільного 

руху капіталу, передбаченого Законом України «Про валюту і валютні 

операції». Проте введення Плану дій BEPS поспіхом, без урахування 

національних особливостей здатне призвести до погіршення 

конкурентоздатності бізнесу та прозорості оподаткування. У зв’язку з цим 

належного розгляду та обгрунтування потребує вирішення методологічної 

проблеми налагодження обміну інформацією та забезпечення безпеки бізнесу. 
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ЕФЕКТИВНІСТЬ ВПРОВАДЖЕННЯ ІНФОРМАЦІНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В 

АУДИТ УКРАЇНИ 

 

Сучасний етап розвитку економіки характеризується зростанням 

кількості та складності господарських операцій. А в умовах науково-технічного 

прогресу актуалізувалася політика впровадження інформаційних технологій в 

різних сферах. Однією з таких сфер став аудит. Впровадження інформаційних 

систем в усі сфери діяльності аудиту повинно позитивно вплинути на процес 

аудитування та складання висновків. Адже на сьогодні швидкість та точність 

при складанні висновків є досить важливим фактором, який можна досягнути 

впровадженням і подальшим розвитком комп’ютерних технологій в аудит. 

Івахненков С.В. поділяє аудит на паперовий, механізований та 

комп’ютерний. Він уточнює, що комп’ютерний аудит може проводитись лише 

тоді, коли підприємство застосовує автоматизований спосіб обробки облікової 

інформації, тобто автоматизовану на базі певної програми форму ведення 

бухгалтерського обліку. Також наявність паперового аудиту на підприємстві 

теж є досить важливим фактором, адже це виступає спочатку як джерело 

інформація, яка буде переведена в електронний вигляд, а потім як захисний 

варіант [1]. 

У міжнародній практиці комп’ютеризація і автоматизація аудиту вже 

відбулася. Досить зрозуміло, що це позитивно вплинуло на процес 

аудитування, адже ті переваги, які надає програмне забезпечення сильно 

оптимізують роботу аудиторів, якщо ті вміють ними користуватися. 
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Україна запозичила європейський досвід в даному питанні. Проте 

підготовка до комп’ютеризації аудиту не була підготовлена, що в перші роки 

знизило ефективність аудиту в Україні. Основними проблемами були: 

- низький рівень розвитку аудиторського ринку, викликаний незначним 

періодом його становлення; 

- різна галузева спеціалізація клієнтів аудиторських фірм, що при 

динамічно мінливому законодавстві заважає детально налагодити 

спеціалізовані системи на усі можливі випадки; 

- низький рівень комп’ютерної грамотності користувачів [2, c. 48]. 

На сьогодні ці проблеми були вирішені, але залишається одна. Цією 

проблемою є проблема інформаційної безпеки та її забезпечення. При 

переведенні інформації в електронний вигляд підприємства не можуть бути 

повністю захищені від її пошкодження або викрадання конкурентами. Тому за 

цими даними постійно потрібно слідкувати і підтримувати в належному стані. 

Темпи впровадження інформаційних технологій в аудиті України є дещо 

нижчими в порівнянні з іншими країнами. На світовому ринку представлені 

програмні засоби різних типів, що використовуються в роботі аудиторів, які 

можна поділити на дві великі групи: пакети прикладних програм загального і 

проблемно-орієнтованого призначення, а також програми автоматизації 

управління аудитом. Такі програми використовуються протягом усього процесу 

[3]. 

Складність розробки програмного забезпечення для аудиту полягає в 

тому, що: 

- підбір інформації має проводитися фахівцями-методологами і 

безперервно актуалізуватися; 

- необхідно забезпечити єдиний підхід різних фахівців до перевірки; 

- програма повинна бути проста у використанні і підходити різним 

аудиторськими компаніями і аудиторам [4]. 

До 2015 року в Україні найбільшим попитом користувалося чотири 

електронні програми аудиту: «ІТ Аудит: Аудитор», “Експрес Аудит: Проф», 
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AuditXP «Аудит звітності», «КІТ.Аудит». Основними їхніми перевагами були 

автоматичне заповнення документів, що зберігало дуже багато часу аудиторам, 

сумісність з більшістю тодішніх операційних систем, постійне оновлення в 

базах даних та сумісність зі стандартними системами обліку. 

У 2017 році попит на програмне забезпечення з аудиту збільшився, що і 

збільшило кількість програм. Основними програмами для аудиту у 2017 році 

були: «IT Аудит: Аудитор», «Експрес Аудит: ПРОФ», «Audit System», «Audit 

Expert», «Аудит-Майстер», «Audit NET», «SAP AG TER 10». Переваги 

залишалися ти ж самими: оптимізація роботи, зменшення витрат часу, 

автозаповнення документів тощо. Проте додалися нові, наприклад, полегшення 

у користуванні та оволодіння програмою. 

Набирає популярність програмне забезпечення компанії «CaseWare». 

Прикладами є «IDEA» та «Cloud». Перевагами даних продуктів повна 

автоматизація при заповненні даних, наявність бібліотеки даних для аудиторів, 

яка постійно оновлюється, повна синхронізація даних з більшістю інших 

аудиторських програм та форматами. Також в програмі «Cloud» можна 

працювати на захищеному сервері як самому так і групою, що забезпечує 

безпеку даних і покращення обміну даними між групою аудиторів. Основними 

недоліками є неможливість швидко оволодіти програмою. Для функціонування 

програми при першому використанні потрібно ввести і синхронізувати багато 

даних, що займає дуже багато часу. Також інтерфейс даного програмного 

забезпечення не є зручним і потребує персоналізації. Тому для ефективного 

використання цих програм потрібно створювати власні програмні надбудови до 

них, які зроблять їх зручними і зрозумілими. 

Але дане програмне забезпечення має досить не низьку ціну. У 

середньому одна копія програми коштує приблизно шість тисяч гривень, що не 

є дешевою ціною за одиницю програмного забезпечення.  Тому постає питання, 

чи вигідно це? Абсолютно так. 

В 2017 році аудит не мав високий рівень рентабельності, приблизно 10%. 

Але темпи росту аудиту в комп’ютерному середовищі становлять приблизно 
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30% і перевищують рентабельність, що створює можливість для проведення 

супутніх аудиторських послуг, які принесуть більший дохід і відповідно 

підвищать рентабельність аудиту в цілому. Попри невдалий початок 

комп’ютеризації, аудиторська діяльність після впровадження інформаційних 

технологій стала більш вигідною. 

Виходячи з усього вище сказаного, можна стверджувати, що 

впровадження інформаційних технологій в аудит є досить вигідним рішенням. 

Воно має більше переваг, ніж недоліків основними з яких є економія часу, 

зручне зберігання даних та можливість їх швидкого багаторазового 

використання. В Україні автоматизація аудиту збільшила його рентабельність 

попри невдалий початок. Тенденція зростання аудиту в комп’ютерному 

середовищі мають великі показники, що є показником підвищення загальної 

ефективності діяльності аудиторів. Отже, впровадження інформаційних 

технологій в аудит в Україні було абсолютно ефективним. 
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ПИТАННЯ ТЕРМІНОЛОГІЇ В АУДИТІ 

Значимість аудиту в умовах трансформаційної економіки особливо 

зростає через суттєву залежність від кількості перевірок на усіх рівнях, а також 

через  низьку аудиторську культуру населення та в цілому аудиторів. У зв’язку 

з цим набувають особливої ваги питання термінологічної чіткості і уніфікації в 

аудиті. Однак, звертаючи увагу на високий рівень регламентації внаслідок 

законодавчого регулювання, в аудиті його предмет і об’єкт аудиту 

ототожнюються тобто їх тлумачення однакові.      

Для того, щоб ефективно проводити аудит, насамперед необхідно чітко 

визначити його предмет та об'єкт. В загальнонауковому сенсі можна сказати, 

що  об'єкт  дослідження — це процес або явище, що породжує проблемну 

ситуацію.  У разі, коли цю частину об'єктивної реальності обирають темою до-

слідження, вона стає предметом дослідження. Предмет — це те, що міститься в 

межах об'єкта. Предмет дослідження — це теоретичне відтворення об'єктивної 

дійсності [1, с. 44]. Розгляд спеціальної економічної літератури з аудиту 

підтверджує неоднаковий підхід вчених і практиків до визначення поняття 

об'єкта аудиту. Господарські процеси в науці про господарський контроль 

розглядаються як сукупність складових елементів – фактів господарського 

життя. У результаті здійснення фактів господарського життя основна маса 
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господарських фактів впливає на фінансовий стан підприємства. Такі факти 

господарського життя називають господарськими операціями, і вони є 

основними об'єктами аудиторського дослідження.  На цій основі розглянемо 

підходи до визначення об’єкта  і предмета аудиту. Але в даній темі дослідження 

предмет і об’єкт аудиту не ототожнюються, бо поняття об’єкт більше вузьке 

ніж поняття предмет. 

Щодо предмету та об’єкту аудиту є кілька підходів. Зокрема Л.П. 

Кулаковська та Ю.В. Піча характеризують об'єкти аудиту як здійснювані 

господарські процеси, які в сукупності складають господарську діяльність 

суб'єкта, що перевіряється. Крім того, вони вводить поняття "сукупного об'єкту 

аудиту", яким визначає документально зафіксовану інформацію про наявність і 

рух засобів підприємства і джерел їх формування [8, с. 34]. 

 Б.Ф. Усач вважає, що об'єктом аудиту є фізичні та юридичні особи, при 

цьому перевірці підлягають окремі господарські засоби і процеси, сукупність 

яких характеризує виробничу та фінансово-господарську діяльність 

підприємств і окремих посадових осіб за відповідний період, що складає 

поняття об'єкту контролю. Також під об'єктами, на його думку, можна розуміти 

й економічні процеси, матеріально-технічне постачання, виробництво, збут 

продукції, продуктивність праці, прибуток тощо. Крім того, об'єктами аудиту 

можуть бути конкретні засоби (майно) або джерела їх утворення [11, с.24]. 

 Оскільки аудит покликаний вивчати діяльність підприємства, то на 

перший погляд здається, що його об'єктом є підприємство, на якому він збирає 

необхідний для пізнання матеріал. Але вивченням діяльності підприємства 

займаються й інші економічні науки, такі як політекономія, статистика, 

бухгалтерський облік, економічний аналіз тощо. Отже, одні й ті самі об'єкти 

можуть бути предметом дослідження не однієї, а декількох галузей наук. 

Відмінність полягає в тому, що в кожному конкретному випадку ці об'єкти 

розглядаються з власних специфічних та особливих сторін, що є притаманними 

саме цій науці. Тому, на нашу думку є твердження, що об'єктами аудиту є 

юридичні та фізичні особи. 
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Під об'єктами аудиторської діяльності розуміють окремі або 

взаємопов'язані економічні, організаційні, інформаційні або інші сторони 

функціонування системи, що вивчають, стан яких може бути оцінений 

кількістю і якістю [1,с. 28]. 

Я.А. Гончарук та В.С. Рудницький визначають об'єкт аудиту як 

інформацію про окремі факти господарської діяльності суб'єкта господарського 

контролю, що відображена в системі бухгалтерського обліку та інших джерелах 

інформаційної структури і підлягає кількісній та вартісній оцінці [3, с. 113]. 

Проведений аналіз визначень предмета аудиту свідчить про відсутність 

єдиної думки серед науковців. Спостерігається помилкове ототожнення 

предмета "аудиту" та "аудиторської діяльності", а також предмета та об'єкта 

аудиту. Не конкретизуються предмет та об'єкти аудиту за різними видами 

аудиту, дослідження цих понять стосуються, в основному, аудиту фінансової 

звітності. Слід зазначити, що предмет аудиту визначається метою, завданнями 

аудиту та потребами користувачів результатів аудиторської перевірки. Такими 

користувачами можуть бути: власники і засновники суб'єктів господарювання; 

інші фізичні та юридичні особи, що мають матеріальну зацікавленість у 

результатах господарсько-фінансової діяльності суб'єкта господарювання, які 

можуть виступати у ролі кредиторів, інвесторів, постачальників тощо. 

 Отже, предмет змінюється залежно від видів та об'єктів аудиту, а також 

користувачів результатів аудиту. Предмет аудиту характеризується та 

конкретизується певними об'єктами. Його також слід розглядати в динаміці, зі 

зростанням числа аудиторських послуг змінюється кількість об'єктів аудиту, а 

отже, його предмет. На методологічному рівні необхідно визначити 

співвідношення понять "предмет" та "об'єкт" аудиту. На нашу думку предмет 

потрібно розглядати, виходячи з таких основних підходів: у предметі аудиту в 

концентрованому вигляді має бути закладена концептуальна мета дослідження. 

Вибір об'єктів аудиту залежить від мети та завдань дослідження, а отже виду 

аудиту; предмет аудиту конкретизується його об'єктами, об'єкти – це окремі 

найбільш істотні складові елементи предмета. Поняття "об'єкт" є більш вузьким 
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та конкретним, ніж поняття "предмет аудиту"; об'єкт і предмет дослідження, 

як категорії процесу пізнання, співвідносяться як загальне та часткове. 
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НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ АУДИТУ ДОХОДІВ ВІД РЕАЛІЗАЦІЇ 

ПРОДУКЦІЇ (ТОВАРІВ, ПОСЛУГ) 

 

Одним із узагальнюючих показників фінансово-господарської діяльності 

суб’єктів господарювання є дохід від реалізації продукції (товарів, послуг), 

отримання якого є метою будь-якої підприємницької діяльності. Збільшення 

доходу суб’єкта господарювання означає примноження його фінансових 

ресурсів та зростання фінансових результатів. І, навпаки, отримання суб’єктом 

господарювання збитку означає втрату його фінансових ресурсів. Отже, дохід 

від реалізації продукції (товарів, послуг) обов’язково повинен бути об’єктом 

аудиту, проте існують певні проблеми в його проведенні. 

Дослідженню проблемних питань аудиту доходів від реалізації продукції 

(товарів, послуг) багато уваги приділяли такі науковці як: Н. В. Бойко, Л. А. 

Гончар, М. В. Кутов, С. Ф. Лазарєва, А. П. Макаренко, Н. І. Петренко, Р. Л. Ус 

та інші. Однак дане питання потребує подальшої розробки та дослідження. 

Аудит доходів від реалізації продукції (товарів, послуг) є одним з 

найважливіших у практиці аудиторських перевірок суб’єктів господарювання, 

тому що узагальнює всю їх фінансово-господарську діяльність. 

Метою аудиту доходів від реалізації продукції (товарів, послуг) суб’єктів 

господарювання є перевірка даних доходів з метою висловлення незалежної 

думки аудитора про їх достовірність у всіх суттєвих аспектах та відповідність 

вимогам національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку, 
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міжнародних стандартів фінансової звітності та чинному законодавству 

України [1]. 

Для досягнення вище наведеної мети у процесі аудиторської перевірки 

аудитору необхідно виконати ряд завдань, а саме: 

- перевірити дотримання облікової політики щодо обліку доходів;  

- перевірити наявність окремого обліку доходів від різних видів 

діяльності; 

- перевірити дотримання договірних зобов’язань перед покупцями; 

- перевірити відображення доходів від реалізації продукції (товарів, 

послуг) у первинних документах та облікових регістрах за певний проміжок 

часу на предмет достовірності, доцільності, законності, реальності та повноти; 

- перевірити повноту та своєчасність відображення інформації про 

доходи у фінансовій звітності та узгодження її з податковою звітністю [2, 

c. 118]. 

Вище наведені завдання фактично окреслюють предмет аудиторських 

послуг, отже, предметом аудиторських послуг з перевірки доходів від реалізації 

продукції (товарів, послуг) суб’єктів господарювання є достовірність операцій з 

отримання доходів та відображення їх відповідно до чинного законодавства у 

звітності. 

У процесі дослідження було розглянуто основні проблеми аудиту доходів 

від реалізації продукції (товарів, послуг), серед яких можна виділити: 

- проблема наявності недостовірної інформації; 

- проблема повноти та своєчасності відображення доходів від реалізації 

продукції (товарів, послуг) у системі обліку; 

- відсутність єдиної інформаційної бази норм і нормативів суб’єкта 

господарювання для контролю за обліком доходів від реалізації продукції 

(товарів, послуг); 

- проблема рівня відповідності обліково-контрольної системи суб’єкта 

господарювання щодо його доходів діючому законодавству; 
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- відсутність досконалої методики складання робочих аудиторських 

документів, яка б була закріплена на законодавчому рівні [3, с. 71]. 

Виходячи з вище перелічених проблем, нами запропоновано напрямки 

удосконалення аудиту доходів від реалізації продукції (товарів, послуг): 

- визначити концептуальні напрями комп’ютеризації обліку доходів від 

реалізації продукції (товарів, послуг) суб’єктів господарювання та розробити 

методику їх обліку, що полегшить аудиторську перевірку; 

- створити систему якості аудиту в Україні. Сьогодні якість вітчизняного 

аудиту взагалі й аудиту фінансової звітності, у тому числі звітності де 

відображаються доходи від реалізації продукції (товарів, послуг), викликає 

багато нарікань: методика аудиторської перевірки є недосконалою і не в повній 

мірі враховує наукові розробки, які мають використовуватись при аудиторській 

перевірці; 

- створити єдину загальнодержавну базу норм і нормативів для 

перевірки доходів від реалізації продукції (товарів, послуг) суб’єкта 

господарювання; 

- розробити досконалу методику складання аудиторських робочих 

документів; 

- удосконалити законодавство у сфері аудиту, у тому числі аудиту 

доходів від реалізації продукції (товарів, послуг). Першочерговим завданням 

для розбудови ефективної системи аудиторського контролю в Україні повинно 

бути направлено на здійснення заходів щодо гармонізації нормативно-

правового забезпечення із міжнародними і європейськими стандартами. 

Отже, сучасний стан аудиту доходів від реалізації продукції (товарів, 

послуг) суб’єктів господарювання України потребує використання нових 

шляхів та методів у вирішенні широкого кола проблем. 
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МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ПРОВЕДЕННЯ ВНУТРІШНЬОГО КОНТРОЛЮ В 

УМОВАХ АВТОМАТИЗАЦІЇ 

 

Введення в практику автоматизованих інтегрованих систем обліку, 

контролю та аудиту і розподілених систем обробки даних (РСОД) дозволяє 

вирішувати задачі не лише з обліку, а й щодо контролю, аналізу та аудиту.  

Метою контролю господарської діяльності є: визначення фактичного стану 

об'єкта (або його частини), контролю на певний момент; перевірка відповідності 

фактичного стану об'єкта (або його частини) установленому законом або іншими 

нормативними актами, кошторисом, квотою, стандартом, лімітом та виявлення 

відхилень від них; прогнозування стану та поведінки об'єкта (або його частини) на 

заданий майбутній час; визначення місця, причини, ініціатора (винуватця) 

відхилення; забезпечення постійного стану об'єкта контролю під впливом 

господарського факту; законність господарських операцій; повнота відображення 

господарських операцій у поточному обліку; доцільність господарських операцій; 

визначення причинно-наслідкових факторів господарських операцій [1]. 

Використання автоматизованих інформаційних систем (АІС) для обробки 

економічної інформації істотно змінює проведення ревізій. Для вирішення 

завдань контролю в рамках АІС створюється автоматизовані робочі місця 

(АРМ) контролера В умовах автоматизації бухгалтерського обліку ІС формує, а 

також контролює інформацію відповідно до розроблених програм, що 

охоплюють усі регламентні і запитальні задачі. 

В умовах використання АРМ контролера змінюється технологічний процес 
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контролю. Для одержання контрольної інформації використовують узагальнену 

модель баз даних, що передбачає [1,5]: 

− створення загальної бази оперативної і довідково-нормативно-довідкової 

інформації; 

− загально методичні питання обліку і контролю; 

− прийняття рішень щодо організації обліку і контролю на конкретних 

об'єктах; 

− прийняття рішень щодо організації обліку і контролю в цілому по 

підприємству. 

База даних будується з оперативної інформативно-довідкової інформації по 

упорядкованій системі показників обліку і контролю, по формалізованих 

інформаційних зв'язках між цими даними. Передбачено консультації 

працівників бухгалтерії і контролю із загально методичних питань обліку і 

контролю. При цьому велике значення має розробка словника даних обліку і 

контролю, де наводиться послідовність і алгоритми розрахунків усіх 

виробничих показників, використовуваних для контролю. 

В умовах розподільної системи обробки даних (РСОД) із використанням АРМ 

контролера можливі чотири варіанти проведення ревізій: внутрішні, позавідомчі, 

відомчі, аудиторські. В умовах використання АРМ при функціонуванні РСОД 

змінюється технологія проведення ревізій, зокрема, відбувається: 

− автоматичне формування, обробка даних, необхідних для ревізії, і робиться 

висновок; 

− використання в процесі ревізій нормативно-довідкової, директивної, 

обліково-економічної інформації, баз знань; 

− перевірка і контроль інформації в діалоговому режимі; 

− використання спеціальних контрольних задач, розроблених для 

автоматизованого виконання функцій ревізора; 

− перевірка інформації, зафіксованої на машинозчитуючому  документі. 

Отже, автоматизований контроль і проведення  ревізій у рамках АРМ дає 
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можливість більш ефективно проводити комплексну ревізію виробничої, 

фінансово-господарської діяльності підприємства і перевірку схоронності 

господарських засобів [1]. За допомогою автоматизованих інформаційних 

систем можна здійснювати оцінку фактичного стану підприємства, а також 

прогнозувати і моделювати управлінські рішення.  
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ОСОБЛИВОСТІ ПОНЯТЬ «ВНУТРІШНІЙ КОНТРОЛЬ» ТА 

«ВНУТРІШНЬОГОСПОДАРСЬКИЙ КОНТРОЛЬ» 

 

Сучасна наука та практика розглядають різні види контролю, іноді 

підміняються поняття, що пов’язано з орієнтиром на економічні трактування. 

Прийнятні в директивній економіці, недостатнім врахуванням того, що в 

економічній системі функціонують не тільки суб’єкти підприємництва, але і  
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бюджетні організації, яким необхідно здійснювати контроль щодо досягнення 

цільових орієнтирів, а не виключно стосовно оцінки стану господарської 

діяльності. З огляду на вказане тема, пов’язана з порівнянням дефініцій 

«внутрішньогосподарський контроль» та «внутрішній контроль» є актуальною 

на нинішньому етапі розвитку наукових розвідок та практики. Для виявлення 

відмінностей та особливостей характеристик сутності понять 

«внутрішньогосподарський контроль» та «внутрішній контроль» проведемо 

дослідження основних наукових підходів до їх трактування. 

       По-перше, розглянемо основні погляди науковців та дослідників щодо 

розуміння сутності поняття «внутрішньогосподарський контроль». В 

трактуванні Н.С. Вітвицької, І.Ю. Чумакової, М.М. Коцупатрого, М.Т. 

Фенченко [1, с. 22] зазначається, що внутрішньогосподарський контроль є 

фінансовим контролем з боку власників, апарату управління підприємства 

згідно з вимогами законодавства щодо діяльності бригад, цехів, дільниць, 

інших стриктурних підрозділів. При цьому, за твердженням авторів 

відповідальність за здійснення такого контролю повинна бути покрадена на 

службу головного бухгалтера. Схожий підхід представлено Є. Калюгою [2, с. 

26] щодо трактування вказаного поняття. А саме, авторка вказує, що 

внутрішньогосподарський контроль є систематичним спостереженням щодо 

забезпечення ефективного використання активів, зобов’язань компанії, 

дотримання законності і обґрунтування доцільності проведення господарських 

процесів, операцій, збереження матеріальних запасів та грошових активів. 

Згідно з підходом до розуміння сутності досліджуваного поняття, наведеного 

Л.Г. Столяр [3], внутрішньогосподарським контролем виступає комплекс 

заходів, які проводяться на рівні підприємства, для забезпечення і виявлень 

таких господарських операцій, які б суперечили цілям розвитку, нормам 

діючого законодавства країни. 

По-друге, проведемо вивчення основних наукових підходів до трактування 

сутності поняття «внутрішній контроль», які наведено в таблиці 1. 
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Таблиця 1 

Підходи науковців щодо визначення поняття «внутрішній контроль» 

 

Джерело: розроблено автором за [4;5;6;7;8] 

 

Регулювання організації та здійснення внутрішнього контролю в 

бюджетних установах та у підвідомчих бюджетних установах здійснюється у 

відповідності до норм Методичних рекомендацій з організації внутрішнього 

контролю розпорядниками бюджетних коштів у своїх закладах та у підвідомчих 

бюджетних установах, затверджених Наказом Міністерства фінансів України 

від 14.09.2012 № 995 [9]. Відповідно до вказаних рекомендацій було визначено, 

що здійснення внутрішнього контролю пов’язане з наступним комплексом 

елементів, які охоплюють всі підрозділи, дії, процеси бюджетної установи, 

зокрема, елементи внутрішнього середовища, управління ризиками, заходів 

контролю, моніторингу, інформації та комунікації. 

По-третє, перейдемо до здійснення порівняння двох досліджуваних видів 

контролю. Вивчення нормативно-правового регулювання здійснення 

внутрішнього контролю в бюджетних установах України, оцінка змістовних 

А. С. Бакаєв «Внутрішній контроль є складовим елементом корпоративного управління і 

він передбачає проведення на внутрішньофірмовому рівні контрольних 

заходів із оцінки ефективності господарської діяльності, правильності 

ведення бухгалтерського обліку та достовірності складання фінансових 

звітів підприємства» [4, с. 29-30]. 
Л. В. Сотнікова «Внутрішнім контролем є система заходів, організованих керівництвом 

організації і здійснюваних з метою найбільш ефективного виконання всіма 

робітниками своїх обов’язків при здійснення господарських операцій» [5]. 
О. Є. Орлова «Внутрішнім контролем є діяльність підприємства (його органів 

управління, підрозділів і співробітників), націлена на досягнення 

ефективності та результативності фінансово-господарської діяльності, 

ефективності управління активами та пасивами, управління ризиками» [6]. 
Т. І. Мелехіна «Внутрішнім контролем є безперервний процес, який складається зі збору, 

аналізу інформації щодо прийняття управлінських рішень, націлених на 

ефективність розвитку підприємства» [7]. 
В. Д. Андреєв «Внутрішнім контролем є система постійного спостереження та перевірки 

роботи підприємства, виявлення відхилень та несприятливих ситуацій, 

своєчасного інформування керівництва для прийняття відповідних рішень 

щодо усунення, зниження ризиків діяльності та управління ними» [8]. 
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ознак щодо трактування поняття «внутрішній контроль», 

«внутрішньогосподарський контроль», виділених науковцями, дозволило нам 

провести порівняльний аналіз вказаних понять, а саме: 

- перше поняття, на нашу думку, пов’язане з ознаками фінансового 

контролю збереження капіталу та загального контролю щодо досягнення 

встановлених цілей функціонування (для суб’єктів підприємництва, це 

забезпечення конкурентоспроможності на певному ринковому рівні, отримання 

визначеного доходу, прибутку, розвиток в певному напрямку, досягнення 

цілей; для бюджетних організацій, це контроль управління всіма елементами, 

що охоплюють всі підрозділи, дії, процеси такої установи); 

- друге поняття слід розглядати через призму здійснення контролю всіх 

господарських процесів в комплексі, окремо за визначеними ланками 

виробництва, структурними підрозділами.  

Зважаючи на вищезазначене, можна запропонувати підхід до трактування 

сутності двох понять. А саме, внутрішнім контролем організації є система 

фінансового контролю збереження капіталу і внутрішньосистемного контролю 

стосовно досягнення встановлених цільових орієнтирів розвитку (стратегічних 

та оперативних) для забезпечення реалізації мети та виконання основних 

завдань функціонування. Внутрішньогосподарським контролем підприємства є 

комплекс контролю всіх або окремих господарських процесів, операцій щодо 

дотримання вимог законодавства стосовно фінансового обліку, складання 

звітності, відносин з власниками стосовно управління майном. В ході 

порівняльного аналізу виявлено відмінності вказаних видів контролю та 

сформульовано підхід до трактування сутності цих понять з урахуванням 

вказаних особливостей. 
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ОСНОВНІ КОНЦЕПЦІЇ АУДИТУ ЕКСПОРТНИХ ОПЕРАЦІЙ  

 

Інтеграції України у європейське співтовариство сприяє розвиток 

зовнішньоекономічної діяльності, в основі якої лежить ініціатива суб'єктів 

господарювання, а також намагання уряду укріпити свої позиції у світі як 

держави з ринковою економікою, здатною сформувати адекватну зовнішню та 

внутрішню політику, створити ефективну податкову політику, систему 

контролю, у тому числі у сфері зовнішньоекономічної діяльності.  

Специфіка операцій з експорту та часті зміни в порядку їх здійснення, 

недосконалість вітчизняного валютного, митного, податкового законодавства, 

загальний характер нормативно-правових актів з обліку та аудиту щодо 

операцій з експорту суттєво впливають як на систему бухгалтерського обліку, 

так і на порядок аудиторської перевірки. Аудит реалізації експортної продукції, 

як один із найвідповідальніших в роботи аудитора, вимагає аналізу різних 

документів, на підставі яких буде сформована думка про достовірність звітності 

й відповідність здійснених операцій чинному законодавству. Пропонується 

встановлювати, ким вивозиться експортна продукція за межі митного кордону – 

продавцем чи покупцем, при цьому доцільно розділяти експорт на зовнішній і 

внутрішній: під зовнішнім експортом розуміють продаж товару іноземному 

покупцеві з вивезенням товару продавцем за межі митних кордонів України, а 

під внутрішнім експортом – продаж товару іноземному покупцеві без вивезення 

товару продавцем за межі митних кордонів України. Отже, перед тим, як 

проводити аудиторську перевірку експортних операцій, доцільно поставити і 

вирішити завдання, що пов’язані з: 
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- правовим аспектом операцій та відповідністю операцій законодавствам 

держав, з урахуванням вимог міжнародних норм та правил (необхідно 

визначити ключові умови постачання згідно чинного законодавства; фіксовані 

моменти переходу права власності на товар у контракті; дотримання правил 

ІНКОТЕРМС 2010); 

- достовірністю відображення операцій у первинних документах 

(правильність оформлення банківських, митних, податкових та бухгалтерських 

документів); 

- відображенням операцій на рахунках бухгалтерського обліку в цілому, та 

за етапами проведення операцій; правильністю відображення в обліку виручки 

від реалізації експортної продукції та достовірністю формування фінансових 

результатів; 

- оподаткування операцій (нарахування та сплата мита, митних 

зборів, акцизного податку, податку на додану вартість). 

Для вирішення даних завдань, визначення достовірності проведених 

операцій та їх правильного відображення та подання у фінансовій звітності, 

аудитором використовуються методи перевірки експортних операцій (табл. 1). 

Таблиця 1 

Методи перевірки експортних операцій аудитором* 

№ 

п/п 
Метод Зміст даного методу 

1 
Документальни

й 

Перевірка документів і записів операції в 

облікових регістрах (застосовується метод 

формальної, логічної й арифметичної перевірки). 

2 
Спеціальна 

перевірка 

Застосовується, якщо буде потреба залучення до 

перевірки експерта в тій або іншій сфері 

діяльності. 

3 
Зустрічна 

перевірка 

Здійснюється з метою встановлення відповідності 

звітності, яку перевіряють, установленим вимогам. 
*Джерело: складено автором на основі [2] 

 

Програма аудиту експортних операцій має наступні напрямки (рис. 1). 
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Рис. 1. Програма аудиту експортних операцій [3] 

 

Під час проведення перевірки головною метою аудитора є визначення 

правильності відображення інформації в бухгалтерському обліку, фінансової та 

податкової звітності: доходу, курсової різниці та вплив зміни курсів. Облікову 

інформацію потрібно звести в узагальнюючу таблицю і дасть повну 

Перевірка наявності та правильності оформлення експортних контрактів 

Оцінка дотримання норм діючого законодавства при здійсненні експортної 
операції 

Оцінка правильності формування фактичної собівартості експортної 
продукції 

Перевірка повноти та обґрунтованості включення витрат до фактичної 
собівартості експортної продукції 

Перевірка правильності оформлення операцій з експорту 

Перевірка правильності даних, вказаних у експортній Вантажній митній 
декларації  

Перевірка правильності класифікації експортного товару відповідно до 
Українського класифікатора товарів зовнішньоекономічної діяльності (УКТ 
ЗЕД) 

Перевірка достовірності відображення в документах дати експорту 

Перевірка дотримання показників якості експортованої продукції 

Перевірка правильності проведення та відображення в обліку результатів 
інвентаризації розрахунків з покупцями 

Контроль за правильності обчислення курсових різниць та відображення їх в 
обліку 

Перевірка достовірності та повноти відображення операцій з експорту 

Перевірка правильності визначення прибутку від експортної операції 

Оцінка ефективності експортних операцій 

Оцінка системи внутрішнього контролю за проведенням експортних 
операцій на підприємстві 

Проведення зустрічної перевірки підприємства покупця та продавця 
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інформацію щодо експортних операцій. Це дозволить контролювати 

відображення в бухгалтерському обліку первинних документів та перенесення 

даних в фінансову та податкову звітність [2]. 

Проведення аудиту експортних операцій також включає в себе ґрунтовний 

економічний аналіз процесів, пов’язаних із реалізацією на зовнішньому ринку 

товарів (робіт і послуг), визначення відповідності проведених операцій 

міжнародним стандартам та вимогам нормативно-законодавчої бази. 

Отже, при проведенні аудиту експортних операцій варто провести 

ґрунтовний аналіз всіх процесів, пов’язаних з формуванням і реалізацією 

товарів на зовнішньому ринку; перевірити відповідність таких операцій 

законодавству та встановленим міжнародним домовленостям; з’ясувати, чи 

мають операції документальне підтвердження, а заборгованість іноземного 

покупця відображена на законних підставах у національній валюті із 

відповідною забезпеченістю сум ПДВ та вартості товарів на експорт. 
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ВНУТРІШНІЙ КОНТРОЛЬ В КОНТЕКСТІ АНАЛІТИЧНОГО 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА 

 

 Процес розробки ефективної системи забезпечення економічної безпеки 

підприємства є неможливим без внутрішнього контролю, який визначає 

законність та ефективність фактів фінансово-господарської діяльності 

підприємницьких структур.  

Система внутрішнього контролю призначена забезпечити комплексно-

системних підхід до функціонування обліково-інформаційної системи, яка 

дозволяє підвищити рівень економічної безпеки підприємства. При цьому 

система внутрішнього контролю спрямована на [1]:  

– виявлення економічних порушень (правопорушень) в сфері 

бухгалтерського обліку та складання звітності; 

– достовірність та надійність даних комплексної обліково-інформаційної 

системи; 

– безперервність аудиторських процедур для оцінки операцій; 

– орієнтацію контрольних процедур на інтереси конкретних груп 

споживачів.  

Внутрішній контроль є однією з найважливіших функцій управління 

діяльністю підприємства. Відповідно, чим складніша організаційна структура 

підприємства, тим більш досконалою й гнучкою повинна бути система 

внутрішнього контролю.  
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Зважаючи на те, що основним об’єктом управління в системі 

забезпечення економічної безпеки підприємства є ризик, то у свою чергу 

система внутрішнього контролю повинна сприяти зниженню ризику 

неефективного використання ресурсів підприємства (матеріальних, трудових, 

фінансових та інвестиційних). В контексті зазначеного, можна запропонувати 

наступний алгоритм внутрішнього контролю рівня ризику (рис. 1).  

 

 

Рис. 1. Алгоритм внутрішнього контролю в системі забезпечення 

економічної безпеки підприємства 

Джерело: складено автором.  

 

Економічна безпека підприємства складається з декількох 

функціональних складових, які для кожного суб’єкта господарювання можуть 

мати різні пріоритети в залежності від характер існуючих загроз. Основним 

фактором, що визначає рівень економічної безпеки, є володіння стійкими 

конкурентними перевагами. Ці переваги повинні відповідати стратегічним 

цілям самого підприємства. Поруч із цим процес розвитку системи 

внутрішнього контролю тісно пов’язаний із процесом розвитку підприємства. 

На одних етапах розвитку підприємства його система внутрішнього контролю 

повинна мати реальне втілення у вигляді відокремленого структурного 

підрозділу, на інших – може представляти собою повністю розподілену систему 

І етап – моніторинг фактів фінансово-господарської діяльності підприємства, ідентифікація та аналіз рівня ризику 

ІІ етап – оцінка процедур внутрішнього контролю, спрямованих на зниження ризику  

ІІІ етап – розробка заходів зниження ризиків 

 ІV етап – реалізація заходів, спрямованих на зниження ризиків 

  V етап – контроль за реалізацією заходів, спрямованих на зниження ризиків 

  VІ етап – аналіз заходів з усунення впливу ризиків на діяльність 

   VІІ етап – прогноз ймовірності повторного настання ризикових подій 
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контролю, а інколи – взагалі існувати формально, оскільки її функції на себе 

покладають керівники.  

В світовій практиці існує декілька загальноприйнятих принципів 

побудови системи внутрішнього контролю. Найбільш поширеною є модель 

COSO, розроблена комітетом спонсорських організацій. За моделлю COSO 

Internal Control-Integrated Framework система внутрішнього контролю 

складається з п’яти взаємопов’язаних компонентів, кожний з яких має 

відношення до бізнес-цілей (стратегічним, операційним, цілям звітності та 

відповідності вимогам чинного законодавства): контрольне середовище 

(Control Environment), система виявлення та оцінки ризиків (Risk Assessment), 

контрольні процедури (Control Activities), інформаційне середовище та система 

комунікацій (Information and Communications), моніторинг (Monitoring).  

Модель COSO включає в себе кілька основних понять: 

– внутрішній контроль являє собою процес. Це засіб для досягнення 

мети, а не самоціль; 

– внутрішній контроль залежить від людей. Він являє собою не тільки 

політики, керівництва і форми, а й людей на всіх рівнях організації; 

– внутрішній контроль може забезпечити керівництву та Раді компанії 

лише достатню впевненість, але не абсолютні гарантії, 

– внутрішній контроль спрямований на досягнення цілей в одній або 

декількох окремих, але пересічних категоріях. 

Згодом, на основі моделі COSO була розроблена модель COSO 

Enterprise Risk Model (ERM), яка об’єднала в собі компоненти системи 

внутрішнього контролю та компоненти системи управління ризиками 

підприємства.  

Вісім компонентів управління ризиками включають попередні п'ять 

компонентів Концептуальних засад внутрішнього контролю розширених для 

задоволення зростаючого попиту на управління ризиками (табл. 1).  
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Комітет COSO вважає, що ця модель продовжує розгляд питань 

внутрішнього контролю, при цьому акцент робиться на більш широкому 

понятті управління ризиками. 

Таблиця 1 

Компоненти моделі внутрішнього контролю COSO ERM 

№ Компонент Сутність та характеристика 

1 

Внутрішнє 

середовище (Internal 

environment) 

внутрішнє середовище являє собою атмосферу в організації та визначає, яким 

чином ризик сприймається співробітниками організації, і як вони на нього 

реагують. Внутрішнє середовище включає філософію управління ризиками 

ризик-апетит, чесність та етичні цінності, а також те середовище, в якому вони 

існують 

2 
Постановка цілей 

(Objective setting) 

цілі повинні бути визначені до того, як керівництво почне виявляти події, які 

потенційно можуть вплинути на їх досягнення. Процес управління ризиками 

надає гарантію того, що керівництво має правильно організований процес вибору 

і формування цілей, і ці цілі відповідають місії організації і рівня ризик-апетиту 

3 
Визначення подій 

(Event identification) 

внутрішні і зовнішні події, що впливають на досягнення цілей організації, 

повинні визначатися з урахуванням їх поділу на ризики або можливості. 

Можливості повинні враховуватися керівництвом у процесі формування стратегії 

4 
Оцінка ризиків 

(Risk assessment) 

ризики аналізуються з урахуванням імовірності їх виникнення і впливу з метою 

визначення того, які дії щодо них необхідно вжити. Ризики оцінюються з точки 

зору властивого і залишкового ризику 

5 
Реагування на ризик 

(Risk response) 

керівництво вибирає метод реагування на ризик – ухилення від ризику, 

прийняття, скорочення або перерозподіл ризику, – розробляючи ряд заходів, які 

дозволяють привести ризик у відповідність з допустимим рівнем і ризик-

апетитом організації 

6 
Засоби контролю 

(Control activities) 

політики і процедури розроблені і встановлені таким чином, щоб забезпечувати 

гарантію того, що реагування на ризик відбувається ефективно і своєчасно 

7 

Інформація і 

комунікації 

(Information and 

communication) 

необхідна інформація визначається, фіксується і передається у такій формі й у 

такі строки, які дозволяють співробітникам виконувати їх функціональні 

обов'язки. Також здійснюється ефективний обмін інформацією в рамках 

організації як по вертикалі зверху вниз і знизу вгору, так і по горизонталі 

8 
Моніторинг 

(Monitoring) 

весь процес управління ризиками організації відслідковується й за необхідності 

коригується. Моніторинг здійснюється в рамках поточної діяльності керівництва 

або шляхом проведення періодичних оцінок. 

Джерело: побудовано автором на основі [2, с. 148].  

 

Таким чином, для забезпечення економічної безпеки підприємства 

особливого значення набувають якість організації внутрішнього контролю, 

здатність системи внутрішнього контролю превентивно виявляти та оперативно 

усувати ідентифіковані ризики. Недооцінювання важливості внутрішнього 

контролю може призвести до значних втрат від ризикових ситуацій не тільки 

для окремого підприємства, а й для економіки в цілому.  
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ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ ЯКОСТІ АУДИТОРСЬКИХ ПОСЛУГ В 

УКРАЇНІ 

 

Проблеми підвищення якості аудиту і створення системи контролю за 

надання аудиторських послуг в Україні загострює ситуацію ,яка склалася на 

світовому ринку аудиту й обумовлена особливостями  взаємовідносин між 

користувачами інформації та аудиторськими фірмами. Оскільки аудит 

спирається на довіру зацікавлених осіб до  професіонізму аудиторів, питання 

підвищення якості аудиторських послуг набуває першорядного значення. 

 Вагомий внесок у розробку теоретичних основ та методологічних підходів 

до проблеми якості аудиту зробили провідні вчені – економісти, як Проскуріна 

Н.М., Самострол С.В.,Бондар В.П., Книжник Л.Ю.,Коваленко В.П.,Єременко 

Д.В.,Платонова І.А. та інші. 

Метою нашого досліження є обґрунтування необхідності вдосконалення 

теоретичних та практичних аспектів оцінки якості аудиторських послуг 
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       В Україні питання підвищення якості аудиторських послуг та організації 

єдиної системи контролю якості аудиторської роботи розглядається як на 

державному рівні,так і на рівні громадських професійних аудиторських 

організацій. 

На нашу думку, якість аудиторських послуг - категорія, що паралельно 

змінюється залежно від рівня суспільних відносин та господарської практики  

країни. Тому підхід до якості аудиту через професійні організації буде 

найбільш правильним. У цьому випадку критерії якості визнаються членами 

організації і слугують певними перевагами в конкурентній боротьбі на ринку 

професійних послуг [1]. 

Оцінка якості аудиту має на меті досягнення заданих параметрів якості 

його елементів, окремих етапів і всього процесу в цілому. Критеріїв якості 

аудиту на сьогодні не розроблено, тому визначити, наскільки якісно проведено 

аудит, досить важко.  

Тому, для формування ефективної системи контролю за якістю 

аудиторських послуг, на нашу думку, необхідно забезпечити  виконання таких 

вимог, щодо : 

- регулярного контролю якості аудиторських послуг,який повинен 

здійснюватися на рівні всіх суб’єктів аудиторської діяльності; 

-  запровадження критеріїв, стандартів оцінювання аудиторських послуг, 

які дозволять об’єктивно оцінювати роботу суб’єктів аудиторської діяльності, 

як на зовнішньому рівні, так і на внутрішньому рівні; 

        - вдосконалення методик і процедур роботи суб’єктів аудиторської 

діяльності [2]. 

У цілях посилення контролю якості аудиторської діяльності та окремих 

аудиторських перевірок слід формалізувати критерії якості та змістити акцент 

на аналіз чинників, які забезпечують якість аудиту. Тому основою підтримання 

якості процесу аудиту є документування усіх стадій його проведення. 

Документування процесу створює умови для контролю своєчасності і повноти 

виконання аудиторських процедур, дозволяє своєчасно виявляти недоліки в 
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контрольних діях аудитора (нелогічна послідовність планування 

аудиторських процедур, порушення порядку застосування запланованих 

методів перевірки, використання неадекватних процедур контролю тощо) [3]. 

Тому для ефективного використання та надання якісних аудиторських 

послуг необхідно запровадити нормативні вимоги та внутрішні стандарти щодо 

формування системи управління якістю в аудиторських фірмах. Нормативна 

база повинна формуватися на перших двох рівнях регулювання аудиторської 

діяльності:  

- першому рівні – законодавче регулювання (державний рівень); 

- на другому рівні – нормативно-методичне регулювання та контроль 

(рівень професійних організацій); 

- розробка і запровадження системи управління якістю здійснюється на 

третьому рівні – внутрішнє регулювання аудиторських організацій (рівень 

суб’єктів аудиторської діяльності) [4]. 

З огляду на вище сказане, можна зробити висновок, що в даний час 

контроль за якістю аудиторських послуг в Україні є недостатньо розвиненим. 

Тому для перспектив подальшого розвитку неодхідно документувати аудит та 

розробити відповідні внутрішні стандарти аудиторської діяльності окремих 

суб’єктів аудиту з метою підвищення якості надання аудиторських послуг і їх 

відповідності вимогам. 
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ВНУТРІШНІЙ КОНТРОЛЬ  

ОПЕРАЦІЙ З НЕМАТЕРІАЛЬНИМИ АКТИВАМИ 

 

Внутрішній контроль – це процес постійного впливу на об’єкти через 

відстеження відхилень та корекції управлінських рішень задля приведення 

фактичного стану об’єктів до бажаного [1, с. 13]. Нематеріальний актив – це 

немонетарний актив, який не має матеріальної форми та може бути 

ідентифікований [3]. 

Основними завданнями внутрішнього контролю операцій з 

нематеріальними активами є: контроль за дотриманням чинного законодавства 

щодо операцій з нематеріальними активами; перевірка наявності та стану 

збереження об’єктів нематеріальних активів; встановлення правильності 

віднесення об'єкта до складу нематеріальних активів; отримання підтвердження 

щодо права власності підприємства на певний об’єкт нематеріальних активів; 

перевірка санкціонування операцій з нематеріальними активами; перевірка 

правильності оцінки нематеріальних активів та їх класифікації, а також оцінка 

можливості отримання в майбутньому економічних вигод від використання 

нематеріальних активів; перевірка правильності та повноти відображення в 

обліку операцій з нематеріальними активами; перевірка відповідності даних 

первинного обліку даним регістрів аналітичного та синтетичного обліку в 

частині обліку операцій з нематеріальними активами; перевірка правильності 
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формування даних про накопичену  амортизацію нематеріальних активів; 

перевірка правильності, точності та достовірності інформації про нематеріальні 

активи, що представлена у фінансовій звітності підприємства. 

Порядок проведення внутрішнього контролю операцій з нематеріальними 

активами передбачає здійснення наступних контрольних процедур: отримання 

відомостей з обліку нематеріальних активів та аналіз їх складу (за видами, 

термінами використання тощо); перевірка правильності обліку надходження 

нематеріальних активів, їх документального оформлення (нематеріальні активи 

зараховуються до складу таких на підставі актів приймання в міру їх створення 

або надходження і доведення до стану, в якому вони придатні до використання 

у запланованих цілях); перевірка оцінки нематеріальних активів за фактичною 

собівартістю їх придбання; перевірка правильності обліку вибуття (списання) 

нематеріальних активів; перевірка порядку нарахування амортизації 

нематеріальних активів; перевірка наявності та правильності ведення 

відокремленого обліку нематеріальних активів, за якими погашення вартості не 

проводиться (до них відносяться організаційні витрати, які включаються до 

складу нематеріальних активів у разі визнання їх відповідно до установчих 

документів внеском учасників до зареєстрованого (пайового) капіталу, товарні 

знаки тощо); перевірка правильності формування вартості закінчених науково-

дослідних та дослідно-конструкторських робіт та відображення їх у складі 

нематеріальних активів; перевірка результатів інвентаризації нематеріальних 

активів; перевірка на основі вибірки правильності відображення непрямих 

податків за придбаними (створеними) нематеріальними активами. 

Етапи та методичні аспекти внутрішнього контролю нематеріальних 

активів включають в себе:  

- ознайомчий етап, на якому контролер аналізує склад нематеріальних 

активів. Для цього вивчаються дані первинного обліку, регістри синтетичного 

та аналітичного обліку, на підставі чого формується висновок про правильність 

ідентифікації та класифікації об'єкта як нематеріального активу. Тут увага має 

приділятись вивченню договорів, патентів, свідоцтв про реєстрацію права 

http://ua-referat.com/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%9A%D0%B0%D0%BF%D1%96%D1%82%D0%B0%D0%BB
http://ua-referat.com/%D0%94%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80
http://ua-referat.com/%D0%9F%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8
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власності та інших документів, що підтверджують право власності 

підприємства на нематеріальні активи; 

- перевірка документального забезпечення обліку операцій з 

нематеріальними активами; 

- перевірка правильності відображення в обліку надходження 

(створення) нематеріального активу. На даному етапі внутрішній контролер 

повинен враховувати той факт, що нематеріальні активи можуть бути придбані 

за плату, отримані безоплатно, отримані у якості внеску до статутного капіталу, 

а також створені власними силами підприємства чи з залученням сторонніх 

осіб. Тому внутрішній контролер перевіряє джерела надходження 

нематеріальних активів шляхом перевірки договорів та первинних документів з 

метою підтвердження правильності сформованої первісної вартості за ними. На 

цьому ж етапі перевіряється своєчасність відображення в обліку 

нематеріальних активів. Для цього необхідно звірити інформацію за 

первинними документами з даними регістрів за рахунком 12 «Нематеріальні 

активи» та 154 «Придбання (створення) нематеріальних активів». 

- перевірка правильності нарахування та відображення в обліку 

нарахування амортизації за нематеріальними активами. На даному етапі 

перевірки внутрішній контролер особливу увагу звертає увагу на дотримання 

облікової політики підприємства в частині нарахування амортизації (способи 

нарахування повинні відповідати вимогам чинного законодавства), 

правильність встановлення терміну корисного використання об’єкту 

нематеріальних активів та визначення норми амортизації, правильність 

розрахунку сум амортизаційних відрахувань; 

- перевірка відображення в обліку вибуття нематеріальних активів. На 

даному етапі внутрішній контролер аналізує спосіб вибуття об’єктів 

нематеріальних активів, підстави для їх списання, а також документальне 

підтвердження таких операцій. Крім того, перевіряється правильність 

відображення операцій з вибуття нематеріальних активів на рахунках 

бухгалтерського обліку та точність визначення фінансового результату від 

http://ua-referat.com/%D0%90%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F
http://ua-referat.com/%D0%9F%D1%96%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B8
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вибуття активів [4, с. 203-205]. 

На рівні аналітичного і синтетичного обліку внутрішній контролер 

перевіряє правильність відображення господарських операцій з 

нематеріальними активами, зокрема, щоб: за дебетом рахунку 12 

«Нематеріальні активи» відображались придбання або отримання в результаті 

розробки (від інших фізичних або юридичних осіб) нематеріальних активів, які 

обліковуються за первісною вартістю, та сума дооцінки таких активів, за 

кредитом – вибуття внаслідок продажу, безоплатної передачі або неможливості 

отримання підприємством надалі економічних вигод від його використання та 

сума уцінки нематеріальних активів [2]. Також перевіряється правильність 

відображення сум первісної вартості нематеріальних активів (рядок 1001) та 

накопиченої амортизації (рядок 1002), різниця між якими формує їх балансову 

вартість (рядок 1000).  
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4. Фоміна Т.В. Внутрішній контроль операцій з основними засобами та 

нематеріальними активами / Т.В. Фоміна, О.Б. Пугаченко // Сучасні проблеми і 

перспективи розвитку обліку, аудиту та аналізу: теорія, методологія, 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/REG4186.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/REG4186.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/REG4186.html
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О.А. Сарапіної; ХНТУ. – Херсон: Книжкове видавництво ПП 

Вишемирський В.С., 2014. – С. 203-218. 
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СУСПІЛЬНИЙ НАГЛЯД ЗА АУДИТОРСЬКОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ЯК 

НЕОБХІДНА УМОВА ПІДВИЩЕННЯ ЇЇ ЯКОСТІ 

 

В умовах налагодження тісного співробітництва між Україною та 

Європейським союзом 21 березня 2014 року (політична частина угоди) та 27 

червня 2014 року (економічна частина угоди) між Києвом і Брюсселем було 

укладено двосторонню Угоду про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та 

Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і 

їхніми державами-членами, з іншої сторони. 

Підписання угоди зобов’язало Україну виконувати вимоги щодо 

забезпечення європейської інтеграції, що проявляється в політичному, 

юридичному та економічному аспектах, а тому передбачає інтернаціоналізацію 

європейського законодавства до української соціально-економічної системи. 

Проте, в рамках виконання угоди особливо гостро стоїть вимога щодо 

забезпечення з боку українських правоохоронних органів боротьби з корупцією 

в усіх сферах та на всіх рівнях державної влади, метою якої є формування та 

підтримання на високому рівні довіри суспільства до державних інститутів, що 

забезпечують загальний соціально-економічний розвиток держави. Таким 

чином, в рамках виконання угоди, урядом було прийнято рішення про 



 98 

формування в Україні нових правоохоронних інституцій: Національне 

антикорупційне бюро України, Національне агентство з питань запобігання 

корупції, Спеціалізована антикорупційна прокуратура. Вони повинні 

забезпечити превентивні заходи щодо попередження, виявлення, припинення, 

розслідування та розкриття корупційних правопорушень.  

Поряд з цим, економічна частина «Угоди про асоціацію між Україною, з 

однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з 

атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони» зобов’язує 

Україну забезпечити стабільне економічне зростання шляхом реформування 

законодавства, що забезпечує регулювання підприємницької діяльності. У 

першу чергу, для прийняття ефективних управлінських рішень у сфері 

регулювання бізнесу, держава потребує максимально достовірної, доречної, 

своєчасної та неупередженої фінансової інформації про діяльність суб’єктів 

господарювання, як основного підґрунтя для прозорої та ефективної економіки. 

Достовірність фінансової звітності – необхідна умова для залучення внутрішніх 

та зовнішніх інвестицій, що стимулюють стабільне економічне зростання. 

Отже, за принципом причинно-наслідкового зв’язку очевидно, що саме попит 

на достовірну фінансову звітність породжує попит на високоякісні аудиторську 

послуги, адже тільки аудит здійснює перевірку достовірності даних 

бухгалтерського обліку та показників фінансової звітності підприємств. 

Сьогодні існують непоодинокі випадки, коли аудитори упереджено 

формують позитивні аудиторські висновки, незважаючи на фактичний стан 

справ на підприємствах, а особливо тих, що становлять суспільний інтерес. 

Таким чином, під впливом корупційної складової між підприємствами і 

суб’єктами аудиторської діяльності, виникла криза довіри з боку суспільства до 

аудиторів та аудиторських фірм, що і стало основною передумовою щодо 

запровадження функції суспільного нагляду за аудиторською діяльністю в 

Україні.  

Це говорить про те, що створення Органу суспільного нагляду відповідно 

до Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» 
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[1] потенційно є складовою системи антикорупційної політики, що наразі 

здійснюється в України. 

Відповідно до нового закону [1], який визначає правові засади аудиту 

фінансової звітності та провадження аудиторської діяльності в Україні усі 

аудитори та суб’єкти аудиторської діяльності підлягають суспільному нагляду. 

Основним завданням Органу суспільного нагляду є формування довіри та 

відновлення втраченої впевненості користувачів в аудиті фінансової звітності 

підприємств через підвищення якості аудиторських послуг [2]. Таким чином, 

створення незалежного контролю за аудиторською діяльністю з боку Органу 

суспільного нагляду допоможе виключити можливість корупційних схеми між 

підприємствами та Аудиторською палатою України, а тому допоможе 

відновити довіру користувачів фінансової інформації до аудиторів, котра в 

умовах ринкової конкуренції вкрай необхідна. 

Орган суспільного нагляду за аудиторською діяльністю складається з 

Ради нагляду за аудиторською діяльністю та Інспекції із забезпечення якості 

[1]. Він є абсолютно незалежним від суб’єктів аудиторської діяльності.  

Наявність Органу суспільного нагляду вирішує проблему конфлікту 

інтересів, оскільки законодавство України регламентує порядок фінансування 

його діяльності незалежно від спілки професійних аудиторів, як це було раніше. 

Отже, запровадження системи незалежного нагляду за аудиторською 

діяльністю підвищує репутацію аудиторів та аудиторських фірм і відновлює до 

них довіру з боку населення, адже як можна повірити в незалежний аудит, якщо 

аудитори стороняться нагляду над ними. 

Створення в Україні функції суспільного нагляду за аудиторською 

діяльністю дасть аудиторам відчути вигоди в плані покращення їх суспільного 

іміджу і підвищення довіри з боку користувачів інформації. 

 

Список використаних джерел: 

1. Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність: Закон 

України №2258-VIII від 1 жовтня 2018 р. // Відомості Верховної Ради України. 



 100 

01.10.2018р. – №9–ст.50  – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2258-19.  

2. Джон Хупер: «Как можно поверить в независимый аудит, если 

аудиторы возражают против надзора за ними?» [Електронний ресурс] – EU-

FINSTAR, 12.11.2017. – Режим доступу: http://www.eufsp.com/project_news/ 

Dzhon_Khuper_Kak_mozhno_poverit_v.html.  

 

Рясна І. С., 

Університет ДФС України 

група ОБР-16-3  

Науковий керівник: Міщенко Т.М. 

Університет ДФС України 

к.е.н,. доцент  

 

УДОСКОНАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНИХ РЕГЛАМЕНТІВ 

ВНУТРІШНЬОГОСПОДАРСЬКОГО КОНТРОЛЮ 

 

Належна система внутрішньогосподарського контролю дозволяє 

своєчасно виявити широке розмаїття проблем, які виникають в роботі 

підприємства та розробити механізми їх вирішення. В побудові ефективної 

системи внутрішньогосподарського контролю важливим аспектом є його 

організаційне забезпечення, до якого входить система організаційних 

регламентів.  

Проблемам організації внутрішньогосподарського контролю та його 

організаційно-методичному забезпеченню приділяється достатньо уваги 

вітчизняними науковцями. Зокрема, цьому питанню присвячено праці:  

М. Т. Білухи, Н. Г. Виговської, Л. В. Нападовської, М. В. Кужельного,  

В. В. Сопка та інших вчених. Проте, залишаються не достатньо висвітленими 

питання змістового наповнення внутрішніх регламентів в процесі формування 

http://www.eufsp.com/project_news/%20Dzhon_Khuper_Kak_mozhno_poverit_v.html
http://www.eufsp.com/project_news/%20Dzhon_Khuper_Kak_mozhno_poverit_v.html
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структурно-функціонального типу організації внутрішньогосподарського 

контролю. 

Обирається тип організації внутрішньогосподарського контролю залежно 

від визначених цілей та їх ранжування, факторів, що визначають організаційну 

структуру підприємства [1, с. 78]. Наразі для вітчизняних підприємств 

найбільш типовою є структурно-функціональна модель організації 

внутрішнього контролю, яка передбачає делегування функцій контролю 

працівникам структурних підрозділів в межах їх посадових обов’язків. 

В організації системи внутрішньогосподарського контролю такого типу 

важливе місце займає посадова інструкція – внутрішній документ, в якому 

визначено функції, права та обов’язки працівників підприємства з урахуванням, 

посад, які вони обіймають [4, с. 87]. 

В процесі розробки посадової інструкції традиційно використовується 

типова структура, в якій, як правило, не відображаються делеговані функції 

внутрішньогосподарського контролю. Наприклад, практика вітчизняних 

підприємств свідчить, що посадові інструкції працівників бухгалтерії містять 

опис і чіткий поділ їх облікових функцій, проте, тільки в посадовій інструкції 

головного бухгалтера є вказівка на виконання функцій 

внутрішньогосподарського контролю, що відповідає нормам Закону України 

«Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» [2]. Однак, 

головний бухгалтер самостійно не спроможний охопити контролем всі питання, 

пов’язані з організацією і веденням бухгалтерського обліку на підприємстві, 

тому необхідно деякі функції делегувати іншим працівникам бухгалтерської 

служби. Так, бухгалтер з обліку запасів повинен здійснювати періодичний 

контроль ведення складського обліку, водночас, перевіряти стан зберігання 

матеріальних цінностей на складах підприємства, а результати такого контролю 

доповідати головному бухгалтеру. При цьому, виконання контрольних функцій 

необхідно закріпити в посадовій інструкції бухгалтера та передбачити 

відповідальність за їх не виконання або неякісне виконання.  
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Такий підхід до змістового наповнення посадових інструкцій всіх 

працівників підприємства сприятиме побудові ефективної системи 

внутрішньогосподарського контролю, забезпечить злагодженість дій всіх його 

суб’єктів та можливість оцінки ефективності їх роботи. 

Таким чином, компетентно розроблені організаційні регламенти 

сприятимуть участі кожного працівника підприємства у виконані контрольних 

функцій в межах їх посадових обов’язків та побудові ефективної системи 

внутрішньогосподарського контролю  
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ВІДМІННОСТІ ТА ОСОБЛИВОСТІ  ПОНЯТЬ 

«ВНУТРІШНЬОГОСПОДАРСЬКИЙ» ТА «ВНУТРІШНІЙ» КОНТРОЛЬ 

 

Сучасні ринкові умови вимагають збільшення ролі контролю у всіх 

формах його прояву, що, в свою чергу, є основою для успішного розвитку 

економічних систем та суб’єктів. Для цього необхідно з’ясувати чітке 

розмежування видів контролю та їх призначення. Особливо за умов підміни 

нетотожних понять, які здійснюються несвідомо, або через нерозуміння умов 

виникнення даного розподілу. Така ситуація можлива у випадку, коли при 

використанні даних дефініцій спираються лише на економічні трактування 

директивної економіки, тоді як в економічній системі функціонує два 

абсолютно різні суб’єкти: підприємництва та бюджетні організації, яким 

необхідно здійснювати контроль для реалізації цільової стратегії, але з огляду 

на різні способи організації діяльності та фінансування виникає розподіл 

контролю на дві частини: внутрішній та внутрішньогосподарський. 

Дослідженням розмежування понять «внутрішнього» та 

«внутрішньогосподарського» контролю займались такі науковці, як: В.Д. 

Андреєва, А.С. Бакаєва, Н.С. Вітвицька, М.Т. Білуха, Ф.Ф. Бутинець, Л.В. 

Дікань, В.Ф. Максімова, С.О. Михайловіна, Л.В. Нападовська, Л.В. Рибалко, 

В.П. Пантелеєв І.Ю. Чумакова, М.М. Коцупатий, М.Т. Фенченко, А.Г. 

Загородній. 
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Перш ніж сформулювати основні відмінні характеристики та 

особливості, необхідно зазначити, що при визначенні даних понять, всі наукові 

підходи можна поділити на: 

- ті, що розглядають внутрішньогосподарський та внутрішній контроль як 

аналогічні поняття, і, ті, що розрізняють ці поняття; 

- ті, що оцінюють внутрішньогосподарський (іноді підміняють 

внутрішнім) контроль через призму основних змістовних ознак [1]. 

Відповідно до першого підходу, різниця між внутрішнім та 

внутрішньогосподарським контролем – відсутня, проте такий підхід є досить 

суб’єктивним з огляду на сам зміст назв обох видів контролю. Але поряд з цим 

є більш об’єктивне судження, згідно з яким: 

- внутрішній контроль може здійснюватися в рамках певних підрозділів, 

процесів, не завжди стосується всього суб’єкта господарювання в загальному 

масштабі, а націлений на контрольні процедури за тими або іншими сферами 

(операціями) діяльності; 

- внутрішньогосподарський контроль передбачає форму контролю на рівні 

всього господарюючого суб’єкту, здійснюється на умовах комплексності та 

уніфікованості [1]. 

Основа розподілу даних двох видів контролю закладена в суб’єктах 

здійснення контролю, а саме в якій організації він здійснюється, саме тут 

вступає в дію законодавче визначення внутрішнього контролю, який 

здійснюється в бюджетних установах, тоді як внутрішньогосподарський – 

підприємницьких. 

Згідно з п. 3 ст. 26 Бюджетного кодексу України «внутрішній контроль в 

бюджетній організації – це система заходів, які здійснюються з боку керівника 

для забезпечення законного, ефективного використання коштів бюджетів 

різних рівнів, реалізації встановленої мети, планів, завдань, вимог стосовно 

функціонування установи (підвідомчих установ)» [2]. 
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Тоді як внутрішньогосподарський контроль – це фінансовий контроль 

діяльності підприємства щодо дотримання вимог законодавства стосовно 

облікової, податкової політики, політики відносин з власниками [1]. 

Спираючись на нормативно-правове регулювання здійснення 

внутрішнього та внутрішньогосподарського контролю в Україні, а також на 

дослідження вказаних розмежувань термінів науковцями, можна виділити такі 

основні особливості вирізнення двох даних видів контролю: 

- внутрішньогосподарський контроль пов’язаний з ознаками фінансового 

контролю збереження капіталу та загального контролю щодо досягнення 

встановлених цілей функціонування, отримання визначеного доходу, прибутку, 

розвиток в певному напрямку, виконання інших завдань та досягнення цілей; 

для бюджетних організацій, це контроль управління всіма елементами, що 

охоплюють всі підрозділи, дії, процеси такої установи; 

- внутрішній контроль слід розуміти не як окрему подію чи обставину, а як 

цілісний процес, який здійснюється керівництвом та працівниками установи, з 

метою планування діяльності, управління бюджетними коштами, ведення 

бухгалтерського обліку та складання фінансової і бюджетної звітності, 

забезпечення захисту активів від втрат, цільового і ефективного використання 

бюджетних коштів та здійснення всіх інших операцій, що не обмежуються 

лише фінансовими аспектами діяльності установи [1]. 

Отже, якщо проаналізувати основні підходи та твердження науковців щодо 

змісту досліджуваних дефініцій, то можна сказати що під внутрішнім 

контролем організації розуміється інструмент управління, що дає змогу 

керівникам органів бюджетної установи перевірити стан і функціонування 

організації. Тоді як під внутрішньогосподарським контролем підприємства 

необхідно розуміти комплекс контролю всіх або окремих господарських 

процесів, операцій щодо дотримання вимог законодавства стосовно 

фінансового обліку, складання звітності, відносин з власниками стосовно 

управління майном. 
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ВНУТРІШНІЙ АУДИТ ЯК ІНСТРУМЕНТ У БОРОТЬБІ З 

КОРПОРАТИВНИМ ШАХРАЙСТВОМ 

 

Раніше поняття «внутрішнього аудиту» у більшій мірі відносилося до 

сфери контролю бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності, але 

«починаючи з 2000-х років аудит задіяли практично у всіх процесах компанії 

для підвищення ефективності системи внутрішнього контролю, виявлення 

потенційних ризиків і допомоги в управлінні даними ризиками» [1]. 
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По суті, внутрішній аудит - це «інструмент зворотного зв'язку для 

власника і менеджменту, бо допомагає виявити додаткові ризики і дає 

рекомендації щодо підвищення ефективності процесу» [2]. 

Щоб внутрішній аудит ефективно допомагав у боротьбі з шахрайством, 

система повинна включати також інші не менш значущі складові, а саме 

управління ризиками холдингу, внутрішній контроль і систему регламентації 

бізнес-процесів. Без перерахованих елементів система аудиту не буде 

ефективною, бо система управління ризиками холдингу дозволяє не витрачати 

сили на все, а концентруватися на найбільш витратні, ризикові ділянки фірми, 

що створює  подвійний ефект захисту (рис. 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис 1. Побудова ефективної системи внутрішнього аудиту 

Джерело: розроблено автором на основі [3]. 

 

Другий елемент, з якого рекомендується починати вибудовувати 

систему - це блок регламентацій бізнес-процесів. При наявності діючих 

регламентів аудит буде детальніше оцінюватися більш серйозні речі, можливі 

ризики і схеми шахрайства. 

 Одне із головних питань, яке має підніматися для побудови ефективної 

системи внутрішнього контролю - це автоматизація контролю і зниження 

впливу людського фактора. 
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При побудові системи внутрішнього контролю для якісного розподілу 

відповідальності може використовуватися модель «трьох ліній оборони». 

Міжнародна практика передбачає, що перша лінія оборони - це функціональні 

підрозділи, друга - контролюючі служби, які здійснюють контроль в тих чи 

інших областях, а внутрішній аудит повинен виступати третьою лінією 

оборони, проводячи незалежну об'єктивну оцінку ефективності системи 

внутрішнього контролю, перевіряючи, як працюють всі види контролю в 

компанії (рис. 2). Таким чином, побудова ефективної системи управління 

ризиком шахрайства може відбуватися тільки через взаємодію різних 

підрозділів на різних рівнях системи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Модель «трьох ліній оборони» 

Джерело: розроблено автором на основі [3]. 

 

На рис. 2 робота внутрішнього аудиту з питань «оборони» компанії 

наступна: 

− ідентифікація ризиків в компанії; 

− внутрішній аудит готує план аудитів з урахуванням цих ризиків, 
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− аудитори тестують контрольні процедури, оцінюють, чи є вони і 

наскільки вони ефективні. По кожній процедурі оцінюється ризик шахрайства, 

наскільки можливо обійти цей контроль; 

− аудитор дає рекомендації, як підвищити ефективність процесу і в 

тому числі як знизити ризик шахрайства [3]. 

Крім того, існують індикатори шахрайства - це свого роду ознаки, які 

вказують на потенційне шахрайство (рис. 3). 

 

Рис. 3. Індикатори ризику шахрайства  

Джерело: розроблено автором на основі [3]. 

 

Також, за протидію шахрайству в компанії не може відповідати один 

певний департамент. Це цілий комплекс заходів, який вимагає участі як 

мінімум всіх керівників компанії. Повинно працювати таке правило: чим 

більше формалізуєш внутрішні правила, тим більше вони створюють відчуття у 

співробітників компанії, що в ній є нетерпимість до шахрайства. 

Тому, загальна програма протидії шахрайству - це цілий комплекс 

заходів, який повинен включати декілька блоків: 

− розробка регламентів і політики, які транслюють нетерпимість до 

шахрайства і методи реагування на кожен інцидент; 

− розробка і впровадження різних видів контролю в процесах; 
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− система виявлення і фіксації всіх фактів шахрайства. Наприклад, 

система обліку порушень у вигляді електронного документообігу, де всі 

виявлені в компанії порушення вносяться в один реєстр, що дозволяє побачити 

весь ланцюжок по конкретному інциденту від факту виявлення до застосування 

заходів; 

− програма комунікацій (навчання працівників щодо протидії 

шахрайства) [3]. 

Отже, шахрайство можливо в усі галузях, його жертвами можуть стати 

компанії будь-якого розміру. Найбільш схильні до цього ризику компанії, що 

мають широку географічну представленість, великі виробничі підприємства і 

представництва міжнародних фірм. Забезпечити стовідсотковий захист від 

корпоративного шахрайства неможливо, але якщо діяти на випередження - 

враховувати специфіку регіону і локальних бізнес-практик поряд з 

впровадженням внутрішнього контролю - це допоможе вийти на якісно новий 

рівень ведення бізнесу і мінімізує ризики втрати частини прибутку через 

шахрайство співробітників. 
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АНАЛІЗ ФІНАНСОВОГО СТАНУ: СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПРОБЛЕМИ 

МЕТОДИКИ   

Фінансовий стан є важливою характеристикою підприємства, що 

відображає результати господарської діяльності та визначає його фінансову 

спроможність. Результати аналізу фінансового стану дозволяють формувати 

відповідну фінансову політику та розробляти заходи, спрямовані на підвищення 

ефективності використання фінансових ресурсів суб'єктів господарювання. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій свідчить про наявність низки проблем, 

які виникають перед проведенням аналізу фінансового стану підприємств. 

На сьогодні питання аналізу фінансового стану підприємств розглядається 

в працях таких дослідників, як: М. Білик, I. Бланка, В. Забродського, Г. 

Крамаренко, Л. Лахтіонової, О. Павловської, В. Савчука, В. Сопко, О. 

Терещенка, Е. Альтмана, В. Ковальова та інших. 

Фінансовий стан підприємства – відображає результат взаємодії всіх 

елементів системи фінансових відносин підприємства, визначається сукупністю 

виробничо-господарських факторів і характеризується системою показників, 

що свідчать про наявність, розміщення і використання фінансових ресурсів. 

Неефективність використання фінансових ресурсів призводить до низької 

платоспроможності підприємства, і як наслідок, до можливих  перебоїв у 

постачанні, виробництві та реалізації продукції, до невиконання плану 
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прибутку, зниження рентабельності підприємства. Фінансовий аналіз – це 

система методів обробки інформації для оцінки поточного і перспективного 

фінансового стану підприємства на основі його звітності. Мета фінансового 

аналізу полягає у всебічній оцінці майнового і фінансового стану підприємства, 

його ділової активності, пошуку резервів підвищення рентабельності 

виробництва [3,с.90].   

У процесі фінансового аналізу вибирають і оцінюють показники, 

використовуючи їх для прийняття обґрунтованих фінансових та інвестиційних 

рішень з урахуванням індивідуальних особливостей діяльності 

господарюючого суб'єкта. Параметри, отримані у результаті аналітичної 

роботи, повинні бути оцінені з позиції їх відповідності рекомендованим 

(нормативним) значенням, а також умовам діяльності конкретного 

підприємства. На практиці, як правило, виділяють зовнішній і внутрішній 

аналіз. Внутрішній аналіз проводиться безпосередньо співробітниками 

організації. Зовнішній аналіз проводиться сторонніми аналітиками, наприклад, 

аудиторськими компаніями. Даний аналіз являє собою дослідження 

фінансового стану організації з метою оцінки ступеня ризиків інвестування 

капіталу, і визначення можливого рівня прибутковості. Зовнішній аналіз 

проводиться інвесторами, кредитними організаціями, контролюючими 

органами за даними фінансової звітності.  

Внутрішній аналіз являє собою дослідження механізму формування, 

структури, розміщення і використання капіталу з метою пошуку резервів 

зміцнення і збереження фінансового стану, підвищення показників 

рентабельності і збільшення обсягу власних джерел фінансування діяльності 

організації. Результати внутрішнього аналізу використовуються для планування 

і контролю діяльності, а також прогнозування показників фінансового стану 

організації.  

Залежно від поставлених завдань аналіз фінансового стану може 

здійснюватися у формі: експрес-аналізу, як правило, базується на даних 

зовнішньої звітності та використовуваного при необхідності загального 
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уявлення про фінансовий стан підприємства в короткі терміни; 

комплексного аналізу на основі внутрішніх джерел інформації, призначеного 

для отримання повної картини про стан підприємства; орієнтованого аналізу - 

спрямованого на вирішення поставленого завдання або проблеми; регулярного 

аналізу, здійснюваного з певною періодичністю і призначеного для управління 

фінансами підприємства. 

У роботах Фещенко О. П. охарактеризовано найбільш поширені методики 

та моделі, що використовуються для оцінки фінансового стану підприємства, а 

саме:  

1. При проведенні горизонтального аналізу проводиться порівняння кожної 

позиції фінансової звітності з попереднім періодом для визначення динаміки 

показників, відображених в звітності, а також аналіз динаміки структури 

показників. 

2. Вертикальний (структурний) аналіз - це встановлення структури 

фінансових показників і визначення впливу кожної статті фінансової звітності 

на підсумкові показники діяльності організації, відображені в формах 

фінансової звітності. 

3. Трендовий аналіз проводиться шляхом порівняння кожного елемента 

звітності з рядом попередніх періодів з подальшим визначенням основної 

тенденції динаміки показників. 

4. Порівняльний аналіз ділиться на - внутрішньогосподарський (порівняння 

основних показників організації, дочірніх організації і структурних підрозділів) 

і міжгалузевий (порівняння показників організації з показниками конкурентів і 

з середньогалузевими показниками). 

5.Факторний аналіз передбачає аналіз впливу окремих факторів (статей 

звітності) на досліджуваний результативний показник [2,с. 230]. 

Автор стверджує, що більшість науковців при аналізі фінансово-

господарської діяльності звертають свою увагу на горизонтальний, 

вертикальний та коефіцієнтний фінансовий аналіз, а найменш 
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використовуваними прийомами в фінансовому аналізі є економіко-

математичні та функціонально-вартісні прийоми. 

На сьогодні, при проведенні аналізу фінансового стану багато організацій 

використовують комбіновані методи оцінки, що дозволяють забезпечити 

високу точність результатів аналізу. 

Виділення будь-якого з методів аналізу фінансового стану підприємства як 

універсального є неправильним. Так наприклад, рейтингові методики оцінки 

можуть бути найбільш прийнятні для експрес-аналізу, в зв'язку з тим, що в 

моделях відібрані саме ті показники, які в сукупності здатні відобразити 

загальну картину фінансового стану. Для орієнтованого аналізу необхідний 

більш докладний розрахунок будь-якої конкретної групи коефіцієнтів. 

В ході дослідження методичних основ проведення аналізу фінансового 

стану підприємства можна виділити ряд проблем, які, на мій погляд, можуть 

негативно позначитися на його подальший розвиток. 

Перш за все, це відсутність єдиної методологічної бази, і як наслідок - 

проблема вибору показників для дослідження ;  склад показників для оцінки 

фінансового стану підприємства в роботах різних авторів істотно різниться. 

Крім того, багато коефіцієнтів досить схожі між собою - їх розрахунок 

призводить до дублювання вже отриманої інформації. Також існують 

відмінності в визначенні рекомендованих значень, і практично відсутнє 

диференціювання даних значень по галузям.  

Ще одна ключова проблема - це проблема інформаційного забезпечення 

аналізу фінансового стану. Для проведення глибокого і детального аналізу 

неможливо керуватися тільки лише бухгалтерською звітністю. Чим ширше буде 

інформаційна база, тим більше факторів буде враховано, відповідно, тим вище 

ефективність аналізу. Найчастіше на практиці якість інформаційної бази стає 

причиною отримання недостовірної оцінки фінансового становища 

підприємства. Проблема має величезну значимість в першу чергу саме для 

зовнішнього фінансового аналізу. Інформація може бути спотворена з метою 

оптимізації оподаткування, як наслідок - фінансовий результат, який 
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відображається в звітності буде істотно відрізнятися від реального. Також 

впливає такий фактор, як недостатність повноти інформації.  

У висновку, слід зазначити, що саме аналіз фінансового стану є одним з 

ефективних способів оцінки поточного становища, який відображає фінансове 

положення і дозволяє виділити найбільш складні проблеми управління 

наявними ресурсами і таким чином мінімізувати зусилля по приведенню у 

відповідність цілей і ресурсів організації з потребами та можливостями 

сформованого ринку. Саме на результатах аналізу фінансового стану, 

ґрунтується прийняття великої кількості стратегічно важливих рішень в галузі 

управління. 

Головним пріоритетом, на разі, є отримання максимально точних і 

достовірних досліджень, в зв'язку з чим необхідне безперервне вдосконалення 

як інформаційного, так і методологічного забезпечення аналізу фінансового 

стану підприємства. Існує необхідність побудови нових методик, які підходять 

до підприємств різних галузевих сфер, забезпечують відбір показників не на 

рівні інтуїції або особистих переваг, а на основі математичного аналізу 

кореляційних коефіцієнтних зв'язка. 
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ЕКОНОМІЧНА РЕНТАБЕЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА НА ОСНОВІ 

ФАКТОРНОЇ МОДЕЛІ «DUPONT» 

 

Економічної рентабельності являється одним із основних  аспектів 

діяльності підприємств, адже, даний показник акумулює в собі структуру та рух 

усіх видів виробничих і фінансових ресурсів організації, витрат виробництва та 

обігу, розміри, структуру і відповідність ринковому попиту продукції.  

Одним із основних недоліків підприємств є низька спроможність 

оперативно з мінімальними витратами реагувати зміни, тому проблема 

підвищення рентабельності здобуває все більшу актуальність. Тобто, 

економічна рентабельність відображає досягнутий на підприємстві баланс 

економічних інтересів внутрішніх та зовнішніх учасників бізнес-процесів.  

Дослідженню проблемних питань підвищення ефективності виробництва 

та його рентабельності присвятили свої публікації такі науковці: С. Кваша, Г. 

Кіндрацька, М. Ковальчук, О. Кононенко, М. Коробов, Г. Купалова, Є. Мних, Г. 

Савицька, В. Юрчишин та інші. 

Модель Дюпона  – метод фінансового аналізу через оцінку ключових 

факторів, що визначають рентабельність підприємства. Даний метод був 

вперше використаний компанією «DuPont» на початку 20-го століття і являє 

собою факторний аналіз, тобто виділення основних факторів, що впливають на 

ефективність діяльності підприємства. 

Система фінансово - економічного аналізу, в першу чергу, повинна 

базуватися на дослідженні здатності підприємства ефективно генерувати 
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прибуток та реінвестувати його. Тому у сучасній вітчизняній та зарубіжній 

аналітичній практиці існує безліч показників рентабельності, які з різних 

позицій характеризують прибутковість. Але ключовим чинником у моделі 

«DuPont» виступає економічна рентабельність або рентабельність власного 

капіталу, що дозволяє ідентифікувати та здійснити порівняльну характеристику 

основних моментів, які впливають на зміну того або іншого показника 

діяльності підприємства (див. рис. 1) [1]. 

 

Чистий прибуток 

                                                                                        Чиста рентабельність  

                                                                                                 реалізації 

Чистий дохід 

                       

Чистий дохід                                                                                                       Рентабельність 

                                                                             Ресурсовіддача                                                   

Власного  капіталу 

       

                          Коефіцієнт фінансової 

 Активи                          Залежності 

 

     Власний капітал 

  

Рис.1. Схема факторного аналізу по моделі «DUPONT» 

       При аналізі коефіцієнтів рентабельність власного капіталу аналітиками 

фірми «DuPont» обрано як найбільш значущий, його призначення – встановити 

чинники, що впливають на ефективність роботи підприємства і оцінити цей 

вплив. Для проведення аналізу  необхідно  змоделювати факторну модель 

коефіцієнта рентабельності  власного капіталу. В основу наведеної схеми 

аналізу покладено таку детерміновану модель: 
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Rвк  = Чистий прибуток / Власний капітал =  Rр * Rвід * k = Чистий 

прибуток / Чистий дохід * Чистий дохід / Всього активів  * Всього активів / 

Власний капітал 

де, Rвк – рентабельність власного капіталу, Rр – рентабельність реалізації 

продукції, Rвід – ресурсовіддача, k – коефіцієнт фінансової залежності.  

        Дана методика базується на тому, що при розподілі фінансових показників 

на складові частини, можна зрозуміти, що зміна показника прибутковості 

власного капіталу залежить від великої кількості найважливіших показників 

основної діяльності підприємства. Важливе значення даних чинників 

пояснюється тим, що вони узагальнюють всі сторони основної діяльності 

підприємства. 

        Ця  модель  показує,  що рентабельність  власного капіталу підприємства  

залежить  від  трьох  чинників: чистої рентабельності продажів, ресурсовіддачі 

та структури джерел коштів, інвестованих у підприємство. Значущість  цих 

показників  пояснюється тим, що вони певною  мірою  узагальнюють усі 

аспекти фінансово - господарської діяльності підприємства: перший чинник 

узагальнює Звіт про фінансові результати, другий – актив балансу, третій – 

пасив балансу [2]. 

        З наведеної трифакторної моделі рентабельності власного капіталу 

випливає, що на її значення має істотний вплив зміну коефіцієнта фінансової 

залежності, тобто так званий фінансовий леверидж, який супроводжується 

підвищенням ризику втрати підприємством фінансової незалежності. 

       Модель Дюпона і її модифікації в три  і  п’яти факторній формулі дозволяє 

компанії швидко оцінити ступінь впливу різних чинників на формування 

ключового в оцінці вартості компанії, і її привабливості для акціонерів – 

показника рентабельності власного капіталу. 

        Отже, рентабельність власного капіталу залежить від наступних змін: 

1) рентабельності продукції (операційна діяльність підприємства);  

2) ресурсовіддачі (інвестиційна діяльність);  
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3) співвідношення сукупного та власного капіталу (фінансова діяльність). 

       Розглянута факторна модель Дюпона  може  бути  використана для оцінки 

ефективності господарсько - фінансової діяльності сільськогосподарських 

підприємств, а також дає можливість детально визначити  рівень  та  структуру  

доходів  у звітному і попередньому періодах, виявити її недоліки.  

        Можна зробити висновок, що використання факторної моделі «DuPont» 

дасть  можливість  найбільш точно окреслити вплив окремих чинників на 

ефективність господарювання. 
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ФІНАНСОВИЙ АНАЛІЗ ЯК ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ І ЙОГО ЗНАЧЕННЯ ДЛЯ 

ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ 

Кожне підприємство зацікавлене в ефективному формуванні, розподілі, 

перерозподілі наявних фінансових ресурсів, а також визначенні резервів 
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покращення фінансового стану. Саме тому важливо проводити  фінансовий 

аналіз, адже  завдяки його методам і прийомам можна дослідити дані  

фінансової звітності, що допоможе своєчасно виявити і ліквідувати недоліки у 

фінансовій діяльності суб’єкта господарювання. Дану інформацію 

використовують не тільки керівники підприємства, а й інвестори, банки, 

постачальники тощо. Отже, якісне проведення аналізу фінансової звітності 

підприємства надає інформацію для прийняття управлінських рішень і має 

безпосередній вплив на діяльність підприємства і його розвиток.  

Питання значення фінансового аналізу для інформаційного забезпечення і 

прийняття управлінських рішень є надзвичайно актуальним в наш час, тому є 

предметом дослідження великої кількості науковців, серед яких: Ковальчук Т. 

М., Шелехов К. В, Шемякова О. І. та багато інших.   

Метою даного дослідження є визначення ролі фінансового аналізу як 

інформаційного забезпечення управлінням підприємством і  його впливу на 

прийняття управлінських рішень. 

Інформаційним забезпеченням фінансового аналізу, як і фінансового 

менеджменту в цілому, є законодавчі та нормативні акти, бухгалтерська 

звітність, статистичні дані фінансового характеру, інші дані, серед яких 

інформація про стан фондового ринку, відсоткові ставки, курси валют, кредитні 

рейтинги тощо. Якість фінансового аналізу, як і якість прийнятих 

управлінських рішень, значною мірою залежить від якості та кількості вхідної 

фінансової інформації, а також від кваліфікації фінансових аналітиків і 

фінансових менеджерів, що займаються фінансовим аналізом та плануванням 

[1]. 

Основні користувачі інформації фінансової інформації зображені на рис. 1. 



 121 

 

Рис. 1 Основні користувачі фінансової інформації 

Джерело: розроблено на основі [2] 

 

Отже, результати проведення фінансового аналізу використовуються для 

прийняття управлінських рішень,  тому важливо його правильно організувати.  

Процес прийняття управлінських рішень передбачає таких три стадії: 

cтадія підготовки, ухвалення, реалізації [3]. 

Фінансовий аналіз входить до першої стадії,  адже він дає можливість 

проаналізувати дані фінансової звітності за допомогою певної системи 

показників і підготувати відповідні управлінські рішення для їх ухвалення, а в 

подальшому, і реалізації. 

Як відомо, основою для проведення фінансового аналізу є фінансова 

звітність. Саме з неї аналітики можуть отримати інформацію про підприємство, 

його фінансовий стан і платоспроможність. В таблиці 1 відобразимо 

інформацію, яку надає кожна з форм річної фінансової звітності, що є 

важливою для прийняття управлінських рішень компанії.  

На основі даних поточного фінансового аналізу розробляють основні 

показники фінансового плану, бізнес-плану, бюджетного планування, на базі 

яких визначають економічні орієнтири розвитку підприємства в перспективі. 

Від того, наскільки якісно проведений фінансовий аналіз, залежить 

ефективність прийнятих управлінських рішень [1]. 

 

Користувачі 

фінансової інформації 

Власники 

Кредитори 
Постачальники 

Покупці 

ДФС 
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Таблиця 1  

Інформація, яку надає фінансова звітність [4] 

№  Назва форми звітності Використання інформації 

Ф.№1 Баланс (Звіт про 

фінансовий стан) 

Оцінка структури ресурсів підприємства, їх 

ліквідності, платоспроможності, прогнозування 

майбутніх потреб у позиках, оцінка вартості 

підприємства тощо; 

Ф.№2 Звіт про фінансові 

результати  

Оцінка та прогнозування прибутковості діяльності 

підприємства, структури доходів і витрат 

підприємства; 

Ф.№3 Звіт про рух грошових 

коштів 

Оцінка та прогнозування руху коштів від різних 

видів діяльності; 

Ф.№4 Звіт про власний капітал Оцінка та прогноз змін у власному капіталі і його 

складових; 

Ф.№5 Примітки до річної 

фінансової звітності  

Оцінка та прогнозування облікової політики, ризиків 

або невпевненості, які впливають на підприємство; 

 

Важливо зазначити, що значну роль відіграє проблема достовірності 

аналізу. Можливості аналізу фінансової звітності обмежені. Під час складання 

фінансових звітів у рамках прийнятої підприємством облікової політики 

можливі різноманітні облікові методи. На сьогодні також існують складності 

проведення фінансового аналізу, що обумовлено нестабільністю економіки, 

кризовим станом, політичною невизначеністю. Відмінності у назвах, методиці 

розрахунку фінансових коефіцієнтів, значні коливання у нормативних 

значеннях фінансових коефіцієнтів вказують на те, що методика фінансового 

аналізу в Україні потребує доробки та вдосконалення. Щоб вирішити всі 

перераховані проблеми, необхідно: удосконалювати інформаційне та 

методичне забезпечення фінансового стану підприємства; удосконалювати 

структуру аналізу стану підприємства, залежно від мети та змісту роботи на 

кожному етапі, працювати над методикою форм фінансової звітності, 

удосконалювати теоретичні засади формування та реалізації інформаційної 

системи підприємства тощо [5].  

Отже, основою для фінансового аналізу, а, в подальшому, і прийняття 

управлінських рішень є форми річної фінансової звітності, де зосереджена вся 

основна економічна інформація про підприємство. Крім того інформацію 



 123 

фінансового аналізу можуть використовувати і зовнішні користувачі, 

зокрема кредитори, постачальники, покупці тощо. Фінансовий аналіз є 

важливою складовою частиною економічного аналізу, який дає можливість 

оцінити всі основні фінансові показники підприємства і керівництву приймати 

правильні і ефективні управлінські рішення, формувати бізнес-плани розвитку і 

знаходити резерви покращення фінансового стану. 
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УДОСКОНАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА МЕТОДИКИ АНАЛІЗУ 

ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ ВИРОБНИЧОГО ПІДПРИЄМСТВА 

 

Одним із найважливіших факторів збільшення ефективності виробництва  

на підприємстві є забезпеченість в необхідній кількості та асортименті 

основними засобами, а також більш масштабне їх використання. Ринкова 

економіка передбачає конкуренцію між товаровиробниками, перемогти в якій 

зможуть ті, хто більш ефективно використовує основні засоби. Основні засоби є 

матеріальними активами, які підприємство утримує з метою використання в 

процесі виробництва тривалий час. У процесі його функціонування величина 

основних засобів, а також їх структура перебувають у постійній динаміці. 

Характеристику про кількісні та якісні зміни у структурі основних засобів, 

джерел їх утворення, ефективності використання, можна отримати за 

допомогою певної поетапної методики аналізу майнового стану підприємства,  

одним із складових якої є аналіз  стану основних засобів та ефективності їх 

використання. 

Проблемі організації та методики аналізу основних засобів виробничого 

підприємства велику увагу приділяли такі відомі вчені як М.А. Болюх, В.Л. 

Бурчевський, Н.Ю. Головченко, К.А. Горбунова, С.М. Гречко, І. Погоріла, 

Ю.М. Тютюнник, Ю.С. Цал-Цалко, М.Г. Чумаченко, В.О. Шевчук., але не 

дивлячись на значний внесок науковців організація і методика аналізу основних 

засобів потребує постійного удосконалення в умовах  розвитку виробничих 

технологій. 
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Організація аналітичної роботи підприємства це система заходів, 

спрямована на вивчення фінансової та господарської діяльності. Принципи 

організації аналітичної роботи включають в себе: організаційні форми, 

планування аналітичної роботи, етапи проведення аналізу, узагальнення та 

реалізацію результатів аналізу. Організація аналітичної роботи включає: 

розробку загальних засад та порядку проведення аналізу; планування роботи та 

етапи проведення аналізу; матеріальне, науково-методичне та трудове 

забезпечення; загальне керівництво; способи прийому виконаних аналітичних 

робіт, порядок  оформлення їх результатів; контроль за впровадженням 

розроблених заходів з метою поліпшення діяльності підприємства в цілому. 

Метою аналізу основних засобів виробничого  підприємства є оцінка 

стану та структури основних засобів з урахуванням динаміки змін, які склалися 

в результаті фінансово-господарської діяльності за певний період та визначення 

чинників, які вплинули на такі зміни. Результати проведеного аналізу 

використовують з метою  покращення ефективності використання основних 

засобів [1, С. 132].  

Стан та ефективність використання основних засобів безпосередньо 

впливає на виконання виробничої програми підприємства та можливість 

отримання максимального прибутку. Діяльність підприємств значною мірою 

залежить від забезпеченості та ефективності використання основних засобів. 

Останній представляє собою результат у вигляді отриманого ефекту, що 

порівнюється з витраченими ресурсами. Збільшення ефективності полягає в 

досягненні найбільших результатів при відповідному рівні розвитку 

продуктивних сил порівняно з витратами праці, що використані на створення 

суспільного продукту [2, С. 254].  

Аналіз показників ефективності використання основних засобів 

проводиться шляхом порівняння їх фактичного рівня за звітний період з 

аналогічними показниками попередніх звітних періодів, рівень виконання 

плану, вивчається динаміка за декілька років, досліджується вплив факторів на 
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зміну фондовіддачі, а також аналізуються резерви підвищення ефективності 

використання основних засобів. 

Для підвищення  ефективності використання основних засобів необхідно: 

реалізувати всі потенційні можливості збільшення виробництва 

продукції, поліпшення її якісних параметрів, підвищення 

конкурентоспроможності продукції як на внутрішньому, так і на зовнішньому 

ринку; 

 забезпечити високий рівень фондовіддачі основних засобів; 

скоротити обсяги та строки  незавершеного будівництва, уникати 

багатооб’єктності будівництва;  

поліпшувати забезпеченість основними засобами підприємства в цілому і 

його структурних підрозділів, особливо в напрямі оптимізації  їх 

співвідношення між окремими видами та групами, а також між необоротними і 

оборотними засобами; 

 забезпечити належний технічний рівень основних засобів, своєчасне 

оновлення основних засобів, введення в експлуатацію нових будівель, споруд, 

невстановленого обладнання та виведення із експлуатації старого,  що дає 

можливість підвищити їх експлуатаційні можливості;  

 поліпшувати використання функціонуючих  об’єктів основних засобів.  

Вирішення проблеми ефективності використання основних засобів 

полягає в підвищенні віддачі діючого виробничого потенціалу, збільшення 

виробництва необхідної суспільству продукції та зниження її собівартості, 

зростання рентабельності і власного капіталу підприємства [3]. 

Під основними засобами розуміють засоби праці, які мають матеріально-

речову форму і використовуються для ведення фінансово-господарської 

діяльності підприємством. Напрям використання основних засобів залежить від 

галузевих особливостей. Отже, пропонуємо розглядати основні засоби як 

матеріальні активи, які суб’єкт використовує для здійснення усіх видів 

діяльності та задоволення потреб з очікуваним строком використання більше 

дванадцяти календарних місяців з дати введення в експлуатацію. 
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Основні засоби, будучи матеріально-технічною базою підприємства, є 

фундаментом його удосконалення і розвитку. Цей процес забезпечується як 

шляхом збільшення площ та кількості об’єктів основних засобів (екстенсивний 

шлях), так і за рахунок підвищення ефективності їх використання (інтенсивний 

шлях). При цьому економічно виправданим є збільшення часу роботи 

устаткування, його оптимальне завантаження, кваліфікований догляд і 

своєчасний капітальний та поточний ремонт. Тому аналіз забезпеченості та 

ефективності використання основних засобів відіграє важливу роль в діяльності 

підприємства. Ефективність використання основних засобів – результат у 

вигляді отриманого ефекту, що порівнюється з витраченими ресурсами. 

Підвищення ефективності полягає в досягненні найбільших результатів при 

відповідному рівні розвитку продуктивних сил порівняно з витратами праці, 

використаними на створення суспільного продукту. 
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ФІНАНСОВИЙ АНАЛІЗ ЯК ОСНОВА ІНФОРМАЦІЙНОГО 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ 

ПІДПРИЄМСТВОМ 

 

У сучасних умовах розвитку економіки внаслідок економічної та 

політичної нестабільності підприємства, фірми і комерційні банки нездатні 

адекватно реагувати на зміни зовнішнього й внутрішнього середовища, у 

результаті чого можуть потрапити в кризові ситуації. Висока ймовірність 

виникнення криз у процесах функціонування й розвитку будь-якого суб’єкта 

господарювання зумовлює необхідність розробки та вибору ефективної 

стратегії антикризового управління [1]. 

Інформаційний аспект грає досить помітну роль в системі антикризового 

управління, оскільки своєчасно отримана інформація дозволяє забезпечити 

суттєву економію ресурсів і, отже, запобігти виникненню кризової ситуації. 

Тому, незважаючи на істотну вартість сучасного прикладного забезпечення, 

використовуваного в управлінні бізнесом, організації, орієнтовані на 

превентивне антикризове управління, приділяють проблемам інформатизації 

велика увага.  

Питанням дослідження теоретичних, методологічних і практичних 

аспектів антикризового управління присвячено ряд робіт зарубіжних та 

вітчизняних вчених: М. Берест, І. Бланка, І. Булеєва, А. Градова, В. Гриньової, 

А. Грязнової, Е. Короткова, Б. Кузіна, І. Ларіонова, Т. Лепейко, Л. Лігоненко, Р. 

Мюллера, В. Пономаренка, Н. Селюченко, О. Терещенка, А. Чернявського та ін. 
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Мета дослідження – обґрунтування необхідності більш глибокого та 

всебічного розгляду фінансового аналізу, як основу інформаційного 

забезпечення, так як останнє не лише виступає підсистемою в системі 

антикризового управління підприємством, але і сам уявляє собою систему, 

тобто потребує особливих прийомів вивчення та вдосконалення. 

Основною метою антикризового фінансового управління є забезпечення 

стійкого фінансового стану підприємства в результаті своєчасного реагування 

на зміни, спричинені зовнішнім середовищем, через введення в дію 

антикризових інструментів, що дають змогу усунути тимчасові фінансові 

труднощі та подолати симптоми майбутнього банкрутства.  

Антикризове фінансове управління з організаційної точки зору має 

включати такі етапи:  

1. Фінансова діагностика підприємства (аналіз проблематики фінансової 

кризи на підприємстві, виявлення ключових чинників, що зумовлюють 

погіршення фінансового стану та діяльності підприємства, виявлення стадії 

фінансової кризи);  

2. Антикризове фінансове планування (визначення ключових орієнтирів 

антикризового управління, обґрунтування характеру антикризових заходів, та 

інтегрування їх у систему антикризового планування);  

3. Моніторинг та контроль ефективності їх реалізації.  

У процесі прогнозування і діагностики банкрутства потрібно, спираючись 

на теоретичні і практичні розробки вітчизняних економістів, проаналізувати 

сукупно такі показники: ліквідність і платоспроможність, фінансову стійкість, 

ділову активність. 

Цільова антикризова програма призначена для вирішення певного 

переліку проблем, є інструментом реалізації цілей розвитку підприємства та 

забезпечення його існування у довгостроковій перспективі. Розробка і 

впровадження програми має важливе значення, оскільки дозволяє в комплексі 

вирішити ряд складних завдань, що відносяться до різних функціональних 

сфер: збуту продукції, фінансів, персоналу, виробничої системи, системи 
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управління тощо. Цільова антикризова програма являє собою сукупність 

економічно та науково обґрунтованих заходів, які зорієнтовані на запобігання 

та/або подолання кризових явищ різного типу, взаємопов'язаних за термінами, 

місцями виконання, а також забезпечені необхідними ресурсами. 

Обґрунтування відповідних розділів антикризової програми дозволить 

розробити якісну програму та створити умови для ефективного її виконання [3]. 

Реалізація політики антикризового фінансового управління 

підприємством при загрозі банкрутства передбачає:  

− здійснення постійного моніторингу фінансового стану підприємства з 

метою раннього виявлення ознак його кризового розвитку;  

− визначення масштабів кризового стану підприємства;  

− дослідження основних чинників, які характеризують кризовий 

розвиток підприємства;  

− формування системи цілей виходу підприємства з кризового стану, 

адекватних його масштабам;  

− вибір і використання дієвих внутрішніх механізмів фінансової 

стабілізації підприємства, які відповідають масштабам його кризового 

фінансового стану. Внутрішні механізми фінансової стабілізації повинні 

забезпечити реалізацію термінових заходів із відновлення платоспроможності 

та фінансової рівноваги підприємства за рахунок внутрішніх резервів.  

Усунення неплатоспроможності досягається за рахунок скорочення 

зовнішніх і внутрішніх фінансових зобов’язань підприємства та збільшення 

обсягу грошових ресурсів а саме:  

− оптимізація організаційної структури й скорочення витрат;  

− продовження термінів кредиторської заборгованості по товарних 

операціях шляхом збільшення та продовження комерційного кредиту;  

− прискорення оборотності дебіторської заборгованості за рахунок 

скорочення строків наданого комерційного й споживчого кредиту;  

− рефінансування дебіторської заборгованості з метою зменшення 

загального її розміру;  
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− нормалізація розміру запасів товарно-матеріальних цінностей за 

рахунок збуту запасів готової продукції, що може користуватися попитом при 

невеликих додаткових витратах на відновлення – упакування, обкладинки [2]. 

В підсумку необхідно зазначити, що антикризове фінансове управління 

на підприємстві становить один з головних та важливих компонентів 

формування вдалої управлінської системи в цілому.  

Окрім того, від якості фінансового управління буде залежати 

платоспроможність господарюючого суб’єкта, рівень його рентабельності, 

формування можливостей щодо роботи у непередбачуваних ситуаціях, 

масштабність та рівень виробництва і кінцевої реалізації продукції. Процес 

антикризового управління має передбачати цілеспрямованість, послідовність, 

своєчасність прийняття рішень та їх адаптованість у процесі життєдіяльності 

підприємства. Кризові явища краще передбачити, ніж ліквідувати, так як 

ліквідувати їх майже не можливо. Тому успіх діяльності підприємства залежить 

від завчасної підготовки антикризового управління до майбутніх загроз. 

Завчасна підготовка програми антикризових заходів допоможе значно 

мінімізувати негативний вплив кризових явищ на підприємство і дозволить 

йому бути успішним і конкурентноздатним в умовах кризи. 
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СУЧАСНІ ІНСТРУМЕНТИ ФІНАНСОВОГО АНАЛІЗУ В ОЦІНЦІ 

ВАРТОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 

 

Сьогодні, в епоху стрімкого розвитку зовнішнього економічного 

середовища прогресують й методи оцінки вартості підприємства. Все те, що 

раніше здавалося перспективним та вимагало серйозних практичних розробок, 

на сьогоднішній день вже не здатне відповідати вимогам цього середовища. 

Зрозумілим залишається лише те, що поступовий рух вперед будь-якої компанії 

неможливий без збалансованості суперечностей у стратегічних цілях, а також 

те, що традиційні фінансові показники вже втрачають статус базису прийняття 

стратегічних управлінських рішень. 

В цьому зв’язку вчені та практики різних країн постійно знаходяться у 

пошуку концепції та методології, яка б дозволила ефективно застосовувати 

таку оцінку прийняття стратегічного управлінського рішення, щоб визначити 

його вплив на вартість компанії. Концепція вартісного підходу базується на 

завданнях максимізації вартості керованих активів, що є головною метою 

власників та керівництва підприємства. 

Вартість компанії – це комплексна оцінка результатів діяльності 

підприємства, заснована на взаємозв’язку з досягненням визначених 

стратегічних цілей, яка дозволяє в довгостроковому періоді враховувати ризики 

стратегічних управлінських рішень [2, с. 16]. 

Існує достатньо поширена думка про те, що вартість компанії може 

позиціонуватися в якості найкращого визначника результатів діяльності, 
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оскільки її оцінка вимагає більш повнішої інформації, аніж показник 

прибутковості (наприклад, рентабельність капіталу). Показник вартості не 

може бути короткостроковим, а тому є перспективним поглядом на компанію.  

Питання вартісної оцінки бізнесу набуло значного розвитку та 

продовжує своє становлення в практиці застосування концепції доданої 

вартості. На сьогоднішній день з метою управління доданою вартістю 

керівники можуть використовувати різні інструменти, методи та моделі, які 

дозволяють визначати величину доданої вартості (табл.1).  

За основу цих методів взято принцип оцінки компанії не за 

бухгалтерськими, а за загально економічними правилами. Кожний з цих 

методів має свої особливості та недоліки, при цьому їх спільне використання 

може надати більш достовірну інформацію щодо результатів діяльності 

компанії. 

Таблиця 1 

Методи розрахунку доданої вартості 

Модель Характерні особливості Методика розрахунку 

Економічна додана 

вартість (Economic 

value added), EVA 

Можливість оцінки вартості 

компанії в цілому та окремих 

стратегічних одиниць. Оцінка 

якості прийнятих рішень 

EVA = NOPAT –  WACC · Inv,  

де NOPAT – прибуток після сплати податків;  

WACC – середньозважена вартість капіталу; 

Inv – інвестований капітал (вартість активів 

компанії) 

Ринкова додана 

вартість  

(Market value 

added), MVA 

Ринкова капіталізація та ринкова 

вартість зобов’язань – основні 

критерії створення вартості 

MVA = MV – IC,  

де MV – ринкова вартість компанії; 

ІС – уточнена оцінка інвестованого капіталу 

Акціонерна додана 

вартість 

(Shareholder value 

added), SVA 

Додана вартість для акціонерів 

використовується, якщо 

рентабельність нових інвестицій 

вища середньозважених витрат на 

придбання капіталу 

SV = SVf – SVb, 

де SVf – розрахункова вартість акціонерного 

капіталу; SVb – балансова вартість акціонерного 

капіталу 

Грошова додана 

вартість 

(Cash value added), 

CVA 

Послідовне коригування 

бухгалтерських активів та капіталу 

RCF = AOCF – WACC · TA, 

де AOCF – скоригований операційний грошовий 

потік;  

TA – сумарні скориговані активи 

Джерело: складено на основі [1, с. 325].  

 

Переваги та недоліки зазначених методів відображено у табл. 2. 
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Таблиця 2 

Переваги та недоліки методів розрахунку доданої вартості 

Модель Переваги Недоліки 

Економічна додана 

вартість (Economic value 

added), EVA 

Врахування не тільки кінцевого 

результату (прибутку), але й того, 

яка вартість його досягнення 

(обсяг спожитого капіталу) 

Зростання EVA може бути викликане 

факторами, які в майбутньому здатні 

здійснювати негативний вплив на вартість; 

показник EVA не застосовується для 

фінансово-кредитних установ 

Ринкова додана вартість  

(Market value added), 

MVA 

Можливість одночасного 

використання з EVA, що 

нівелюватиме інші її недоліки 

Неможливість оцінки ефективності рішень; 

вплив неконтрольованих факторів; облік 

активів за ціною придбання; маніпуляція 

балансовими показниками, що вчиняють 

вплив на реальну вартість; викривлення 

вартості в довгостроковій перспективі 

Акціонерна додана 

вартість 

(Shareholder value added), 

SVA 

Створює розуміння про вигідність 

здійснених інвестицій. Врахування 

в розрахунках вартості, доданої 

новими інвестиціями в році 

Період створення доданої вартості 

обмежений конкурентними перевагами 

галузі  та компанії; складність 

прогнозування потоків грошових коштів та 

трудомісткість розрахунків 

Грошова додана вартість 

(Cash value added), CVA 

Використання грошових потоків 

під час оцінки віддачі 

інвестованого капіталу. 

Врахування середньозваженої 

вартості капіталу (витрат на його 

залучення та обслуговування) 

Трудомісткість розрахунків; необхідність 

додаткової інформаційної бази 

Джерело: складено на основі [1, с. 327]. 

 

Найбільш вдалим є спільне використання методів економічної та 

ринкової доданої вартості (EVA та MVA). Вони мають стійкий взаємозв’язок, 

який можна представити наступним чином: FVEVA = MVA. Тобто ринкова 

додана вартість представляє собою очікувану в майбутньому економічну 

додану вартість бізнесу.  

Встановлений взаємозв’язок між EVA та MVA має місце як в теорії, так 

і на практиці. Причому така кореляція набагато сильніша, аніж зв’язок MVA, 

наприклад, з показником прибутку на акцію або коефіцієнтом дохідності 

акціонерного капіталу.  

Якщо дохідність бізнесу забезпечується на рівні вартості капіталу, то 

EVA буде нульовою. При цьому не виникне ринкова додана вартість. У зв’язку 

з цим MVA може бути застосована менеджерами для цілевизначення так само, 

як EVA, але тільки в тому випадку, якщо у компанії є загальновизнана ринкова 

вартість [3].  
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Слід зауважити про обмеження у використанні MVA, оскільки даний 

показник може бути розрахований тільки для компаній, акції яких котируються 

на фондовій біржі. Крім того, він може бути визначений тільки для бізнесу в 

цілому, але не для окремих стратегічних бізнес-одиниць. Ускладнено 

використання показника MVA і при прийняття інвестиційних рішень, коли за 

різними альтернативами різні розміри бізнесу й неоднакові періоди [3]. 

Існує думка про необхідність співставлення результатів застосування на 

практиці різних методів в межах вартісної концепції, що буде мати найбільшу 

інформативність для менеджерів компанії. Вибір вартісної моделі повинен 

враховувати галузь, сферу діяльності підприємства та можливість її 

застосування в конкретній ситуації.  

Таким чином, методи, орієнтовані на вартість, за умов їх грамотного 

використання створюють можливість спланувати приріст вартості компанії, а 

також проаналізувати стратегічні рішення та здійснити контроль процесу 

нарощення вартості. 

 

Список використаних джерел: 

1. Tim Koller. Valuation: measuring and managing the value of companies / 
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2. Бабій О.М. Управління вартістю підприємства: Навчальний 
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3. Титенко Л.В. Стратегічний управлінський облік: конспект лекцій для 
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ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДИКИ АНАЛІЗУ ГРОШОВИХ 

ПОТОКІВ ПІДПРИЄМСТВА 

 

В сучасних умовах господарювання, при обмеженості фінансових ресурсів 

та безмежності їх потреб, особливою актуальністю, відзначаються питання 

щодо забезпечення життєдіяльності підприємств. Процес здійснення грошових 

надходжень (формування вхідних грошових потоків) та виплат (формування 

вихідних грошових потоків) є передумовою безперервного та стабільного 

функціонування підприємства, а тому їх слід розглядати як важливий ресурс та 

результат діяльності підприємства.  

Дослідженням проблематики управління грошовими потоками присвятили 

свої роботи українські вчені та зарубіжні економісти — І.О. Бланк, А.М. 

Поддєрьогін, О.В. Васюренко, О.О. Терещенко, К.В. Колузанов, Н.О. 

Колузанова, Я.І. Невмержицький, А.П. Куліш, Т.В. Калінеску, В.С. Альошкін, 

В.Г. Кудіна, М. Бертонеш, Р. Найт, З.В. Герасимчук, І.М. Вахович, Дж.К. Ван 

Хорн, В.В. Бочаров. 

Планування грошових надходжень підприємства на сучасному етапі 

розвитку економіки є складним етапом фінансового планування [1, с. 181]. 

Існує нагальна потреба в розробці методики аналізу грошових потоків, 

підвищенні наукової обґрунтованості прийняття фінансових рішень в умовах 

нестабільності та ризику, розробці системи аналітичних і модельних засобів 

управління грошовими потоками. Необхідність в організації аналізу грошових 

потоків на підприємствах обумовлена існуванням практичних потреб 
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фінансового управління, що стоять на рівні проблеми виживання окремих 

підприємств, галузей і виходу із кризового стану економічної системи в цілому. 

[2, с.189 ]. 

В економічній літературі учені приділяють увагу проблемі регулювання 

грошових потоків переважно з позицій управління грошовими коштами, 

ліквідністю, фінансовою стійкістю. Разом із тим, необхідно відзначити, що 

методику управління грошовими потоками як самостійним фінансовим 

об’єктом розроблено ще недостатньо. Зокрема, відсутній комплексний 

інструментарій щодо їх оптимізації, який би зміг охопити всю сукупність 

грошових потоків підприємства, реально вплинути на поліпшення його 

фінансового стану. 

В умовах зовнішнього середовища, що швидко змінюється, підприємства 

не можуть забезпечити максимальну  ефективність організації грошових 

потоків, що підтверджує наявність  дефіцитного або надлишкового грошового 

потоку [1, с.181]. Тому постає проблема вибору найкращого варіанту 

удосконалення їх організації на підприємстві, які описані нижче. 

Одним із варіантів удосконалення  виступає оптимізація грошових потоків, 

яка становить процес вибору найкращих  форм їх організації на підприємстві 

з урахуванням умов і особливостей здійснення його господарської діяльності 

[3, с.60]. Метою оптимізації грошових потоків виступає забезпечення 

фінансової рівноваги підприємства, а задачею - ефективний розподіл його 

платіжних засобів в динаміці [4, с.120]. До основних напрямків оптимізації 

можна віднести збалансування, вирівнювання та синхронізацію грошових 

потоків [1, с. 182]. 

Так як дефіцитний і надлишковий грошові потоки негативно впливають на 

результати господарської діяльності, то збалансування об’єму грошових 

потоків спрямовується на забезпечення відповідності між обсягами як 

позитивного, так і негативного грошових потоків. Аналіз збалансованості 

грошових потоків визначає ступінь динамічної платоспроможності 

підприємства, його фінансову рівновагу та можливості забезпечення стійкого 
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економічного зростання. Збалансування грошових потоків проводиться у 

довгостроковому періоді. До методичного інструментарію збалансування 

грошових потоків належать балансовий метод, метод техніко-економічних 

розрахунків, методи моделювання, логістичний підхід. 

Методи збалансування дефіцитного грошового потоку передбачають 

реалізацію заходів щодо уникнення дефіциту грошових коштів (при 

дефіцитному грошовому потоці) та втрати їх вартості (при надлишковому 

грошовому потоці). 

Вирівнювання та синхронізація виступають основними методами їх 

оптимізації  у часі. Процес вирівнювання передбачає розрахунок 

ступеня рівномірності  формування грошових потоків за допомогою  

середньоквадратичного відхилення або коефіцієнту варіації.  

Вирівнювання грошових потоків здійснюється з метою підвищення рівня 

рівномірності позитивного та від'ємного грошових потоків. Вирівнювання 

грошових потоків спрямоване на згладжування їх обсягів у розрізі окремих 

інтервалів досліджуваного періоду, що дозволяє ліквідувати в певній мірі 

сезонні та циклічні відмінності у формуванні позитивного та від'ємного 

грошового потоку. 

Проведення вирівнювання грошових потоків дозволяє оптимізувати 

середній запас грошових коштів. У процесі вирівнювання грошових потоків 

застосовують метод техніко-економічних розрахунків, метод середньої плинної. 

Синхронізація  представляє собою аналіз синхронності формування 

позитивного і негативного  грошових потоків у розрізі тимчасових інтервалів 

на основі розрахунку коефіцієнта  кореляції двох видів грошових потоків. [1, 

c.183]. 

Методичним інструментарієм синхронізації грошових потоків виступає 

метод техніко-економічних розрахунків, метод кореляційного аналізу, метод 

сценаріїв, метод імітаційного моделювання (метод Монте-Карло), математичні 

методи (метод експоненціального згладжування, Байєсівський метод), 

логістичний підхід. 
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Отже, до аналізу грошових потоків вимагають уточнення їх понятійного 

апарату, розробки нових класифікаційних ознак, вдосконалення 

інформаційного та організаційного забезпечення аналізу та управління 

грошовими потоками. Інформаційне забезпечення повинне відповідати цілям 

аналізу грошових потоків, а саме: виявляти рівень достатності грошових 

коштів, необхідних для нормального функціонування підприємства; визначати 

ефективність і інтенсивність використання грошових коштів в процесі 

операційної, інвестиційної та фінансової діяльності; вивчати чинники і 

прогнозувати збалансованість і синхронізацію припливу і відтоку грошових 

коштів за обсягом і часом для забезпечення поточної і перспективної 

платоспроможності підприємства. 
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ПРОБЛЕМИ ТА ШЛЯХИ ВИРІШЕННЯ РОЗРАХУНКУ РОЗМІРУ 

ЗБИТКУ ВІД РОЗКРАДАННЯ, НЕСТАЧ І ПСУВАННЯ МАТЕРІАЛЬНИХ 

ЦІННОСТЕЙ 

 

Нерідко в установі виявляють факти крадіжок, нестач, псування 

матеріальних цінностей, або ж їх знищення. Ці факти є доволі різноманітні – 

від випадкового знищення матеріальних цінностей та псування бланків суворої 

звітності до значних крадіжок. Після такого винна особа повинна відшкодувати 

бюджетній установі завдану шкоду, але для цього потрібно визначити розмір та 

порядок відшкодування цих збитків. Достовірний та правильний розрахунок 

розміру збитку у випадку виявлення нестач має досить велике значення для 

діяльності бюджетних установ. 

Метою даного дослідження є з’ясування проблем щодо розрахунку 

розміру збитку від розкрадання, нестач і псування  матеріальних цінностей та 

запропонувати шляхи вирішення цих проблем. 

Дослідженням цього питання займалася невелика кількість науковців, 

серед них: Яровий К.О. [1], Мартиненко О.В. [1], Волобуєв А.Ф. [2], Мурашко 

В.М. [3], Мурашко О.В. [3], Сторожук Т.М. [3]. 

Методи економічних злочинів удосконалюються з кожним роком, тому 

ревізор повинен бути ознайомлений з порядком виявлення і розкриття 

порушень. Існують нові методи економічних махінацій, зокрема:  

економічні порушення можуть зв’язувати між собою не тільки окремі 

установи, а можуть бути поширені на декілька регіонів;  
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використання інформації і можливостей автоматизованого обліку 

розрахунків;  

перекачування грошей державних установ при складанні договору 

купівлі-продажу товарів і матеріалів, надання послуг за спеціально зниженими 

або підвищеними цінами [1]. 

Зловживання можна також розділити на матеріальні і грошові. 

Матеріальні зловживання зустрічаються під час товарного дефіциту, значних 

коливаннях грошової одиниці, різких коливаннях цін і регіональному розриву 

між ними. А грошовий тип зловживань превалює в період суспільної 

стабільності, стійких грошово-розрахункових відносинах і рівні цін [2].  

Для того щоб вивчити посадові зловживання проводиться документальна 

ревізія. Підробки можуть бути документальними, обліковими та оперативно-

господарськими. А зловживання можуть бути виявленні у вигляді заниження 

або завищення розмірів здійснених фактично операцій. Господарські 

правопорушення здебільшого здійснюють посадові особи, у тому числі і 

матеріально-відповідальні особи. Результатом господарських правопорушень 

здебільшого є матеріальний збиток. Матеріальний збиток – це зменшення 

майнових або немайнових благ, які охороняються законом і мають певну 

економічну цінність, виражену в грошовому вимірнику [3]. Для того щоб 

довести присутність збитку потрібно мати документи які підтверджують 

зменшення майна внаслідок його псування, знищення, пошкодження та 

незаконних втрат. В ході ревізії до матеріальних збитків варто віднести:  

нестачу грошових коштів, товарно-матеріальних цінностей та запасів 

більше норм природних втрат; 

виплата заробітної плати вище встановлених розцінок, незаконне 

підвищення посадових окладів та отримання премій; 

зарплата, виплачена працівникам підприємства за час вимушеного 

простою;  

відпуск матеріалів, сировини, готової продукції за заниженими цінами 

або без оплати;  
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списання на витрати товарно-матеріальних цінностей і грошових 

коштів по безтоварних і безгрошових (підроблених) документах. 

Під час ревізійного процесу дуже важливо виявити обставини та причини 

виникнення крадіжок та недостач, адже це має велике значення для прийняття 

рішень. Але, нажаль, навіть виявивши причину, обставини та посадову особу, 

яка здійснила крадіжку чи зіпсувала матеріальні цінності е можна визначити 

розмір збитків. В постанові Кабінету Міністрів України №116 «Про 

затвердження Порядку визначення розміру збитків від розкрадання, нестачі, 

знищення (псування) матеріальних цінностей» [4] було надано рекомендації та 

формулу розрахунку розміру збитків від розкрадання, нестачі, знищення 

(псування) матеріальних цінностей, яка визначається за балансовою вартістю 

цих цінностей (з вирахуванням амортизаційних відрахувань), але не нижче 50 

відсотків від балансової вартості на момент встановлення такого факту з 

урахуванням індексів інфляції, які щомісячно визначає Міністерство 

Статистики, відповідного розміру податку на добавлену вартість та розміру 

акцизного збору. Формула для розрахунку: 

Р3 = [(Бв — А) х Іінф + ПДВ + Азб] х 2 + Вп + Вр 

де,  Р3 – розмір збитків; Бв – балансова вартість на момент встановлення факту 

розкрадання, нестачі, знищення матеріальних цінностей; А – амортизаційні 

відрахування; Іінф – загальний індекс інфляції; ПДВ – розмір ПДВ; Азб – розмір 

акцизного податку; 2 – коефіцієнт підвищення; Вп – фактичні витрати для 

відновлення або придбання нових матеріальних цінностей; Вр – фактична 

вартість робіт за відновлення за цінами на день вчинення правопорушення. 

 На сьогоднішній день ця постанова не є дійсною, тому виникає багато 

труднощів розрахунку розміру збитків від розкрадання, нестачі, знищення чи 

псування матеріальних цінностей. 

На теперішній час, за загальним правилом визначення розміру збитку 

здійснюється шляхом проведення незалежної оцінки, тобто майже так само, як і 

недержавними суб’єктами господарської діяльності. Тільки на відміну від 

останніх, якщо замовником проведення такої оцінки є державний орган або 
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орган місцевого самоврядування, то виконавець оцінки обирається 

на конкурсних засадах у порядку. Насамперед слід провести конкурс, 

визначити виконавця ролі оцінювача. Потім з ним необхідно укласти договір 

щодо проведення оцінки майна. Виконавець проводить оцінку та оформляє 

Звіт, надавши його замовникові. 

Однак на цьому процедура не закінчується. Потрібно ще отримати 

позитивний висновок рецензента Звіту. Оцінку має бути  проведено на дату 

відшкодування боржником збитку чи на дату подання позову до суду. 

Існують різні методичні підходи й оціночні процедури для обчислення 

збитку, які описано у стандартах оцінки майна. Конкретний обраний 

оцінювачем метод обґрунтовується у Звіті. Поняття збитків включає: реальні 

збитки; упущену вигоду. 

Тобто при розрахунку збитків слід враховувати як реальні збитки, так 

і упущену вигоду. Причому якщо особа, яка порушила право, одержала 

у зв’язку з цим доходи, то розмір упущеної вигоди, що має 

відшкодовуватися особі, право якої порушено, не може бути меншим 

від доходів, одержаних особою, яка порушила право. 

 Підсумовуючи наведене, можна сказати, що установа вже не зможе 

самостійно розраховувати розмір збитку за формулою, наведеною у Порядку № 

116, а буде змушена кожен раз викликати для цих цілей незалежного 

оцінювача. Це для державної установи додаткові затрати, тому варто 

переглянути порядок № 116 та повернути формулу для розрахунку, це значно 

допоможе державним установам заощадити кошти. Адже, на сьогоднішній день 

все більше і більше зростають факти крадіжок та нестач, псування та знищення 

матеріальних цінностей. 
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ОЦІНКА ЯКОСТІ УПРАВЛІННЯ ГРОШОВИМИ ПОТОКАМИ НА 

ПІДПРИЄМСТВІ  

 

Ринкове реформування економіки України, її стабілізація і розвиток 

потребують удосконалення економічних методів господарювання і підвищення 

ефективності управлінських рішень. Досвід країн з розвиненою ринковою 

економікою свідчить, що ефективність господарської діяльності і економічний 

розвиток підприємств пов’язані з якістю управління рухом грошових коштів, 

уповільнення чи припинення якого стає причиною банкрутства. 

Саме тому однією із головних умов ефективного управління 

підприємством на сучасному етапі розвитку української економіки є об’єктивна 

оцінка якості управління грошовими потоками.  
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Питання визначення якості управління грошовими потоками знайшли 

відображення у дослідженнях вітчизняних та закордонних науковців, а саме 

Коваленко Н. А. [1], Мицак О. В. [2],. Нагайчук В. В. [3]. 

Управління формуванням та рухом грошових потоків – одна з 

найважливіших складових фінансового менеджменту, так як забезпечує 

ритмічне функціонування підприємства, його платоспроможність та фінансову 

стійкість.  

Сукупність методів та форм, що використовуються суб’єктом 

господарювання для організації руху грошових коштів у часі та просторі 

відповідно до визначених критеріїв та цілей, називається моделлю управління 

грошовими потоками підприємства [1, с. 40]. 

Процес управління грошовими потоками підприємства базується на 

певних принципах: інформаційної достовірності, забезпечення збалансованості, 

забезпечення ефективності, забезпечення ліквідності. 

З врахуванням цих принципів організовується конкретний процес 

управління грошовими потоками підприємства. 

Ефективне управління грошовими потоками дозволяє скоротити потребу в 

позиковому капіталі, знизити залежність темпів розвитку підприємства від 

позикового капіталу. Управління грошовими потоками підприємства є важелем 

прискорення обороту капіталу підприємства. Через ефективне управління 

грошовими потоками забезпечується зниження ризику неплатоспроможності 

підприємства. Навіть у підприємств, що працюють успішно, мають прибуток, 

може виникнути проблема неплатоспроможності внаслідок незбалансованості 

грошових потоків у часі [2, с. 16].  

Аналіз управління грошовими потоками підприємства проводився у розрізі 

видів діяльності.  

На підставі форми № 3 «Звіт про рух грошових коштів» ПАТ 

«Житомирський маслозавод» визначено структуру грошових потоків затри 

роки (2015–2017 pp.). 
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Таблиця 1 

Оцінка управління підприємством залежно від результатів аналізу 

грошових потоків за видами діяльності 
Чистий рух коштів від 

Загальна оцінка якості 

управління 
операційної 

діяльності 

інвестиційної 

діяльності 

фінансової 

діяльності 

+ - - хороша якість управління 

+ + + хороша якість управління 

+ - + нормальна якість управління 

- + + кризова якість управління 
 

Таблиця 2 

Аналіз чистого руху грошових коштів на ПАТ «Житомирський 

маслозавод» 

Показники  
Сума, тис. грн. 

2015 р. 2016 р. 2017 р. 

Чистий рух грошових коштів від операційної діяльності 158952 148430 180319 

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності -131599 -233457 -352645 

Чистий рух коштів від фінансової діяльності -24726 82316 156578 

Чистий рух коштів за звітній період 265825 464203 689542 

Прибуток від звичайної діяльності 120224 164373 152156 
 

За даними аналізу руху грошових коштів визначимо якість управління 

ПАТ «Житомирський маслозавод». Результати наведено у таблиці 3. 

Таблиця 3 

Оцінка якості управління ПАТ «Житомирський маслозавод» 

Роки 

Чистий рух коштів від 

Загальна оцінка якості управління операційної 

діяльності 

інвестиційної 

діяльності 

фінансової 

діяльності 

2015 + – – Хороша якість управління 

2016 + – + Хороша якість управління 

2017 + – + Хороша якість управління 
 

За даними таблиці можна зробити висновок, що у 2015-2017 рр. 

підприємство характеризується хорошою якістю управління 

Якість управління підприємством можна охарактеризувати як хорошу в 

2015 році, тому що за підсумками звітного періоду чистий рух грошових коштів 

у результаті операційної діяльності має додатне значення, у результаті 

інвестиційної та фінансової діяльності – від’ємне. Це означає, що від 

операційної діяльності, зокрема від реалізації продукції, підприємство одержує 

достатньо грошових коштів, щоб мати можливість інвестувати ці кошти, а 

також погашати залучені кредити.  
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В 2016 та 2017 роках рух грошових коштів у результаті операційної та 

фінансової діяльності має додатне значення, а в результаті інвестиційної – 

від’ємне, говорять про нормальну якість управління підприємством.  

Тобто, якість управління підприємством буде знаходитися на прийнятному 

рівні лише в тому випадку, якщо буде мати позитивне значення рух грошових 

коштів від операційної діяльності та сукупний чистий рух грошових коштів. 

Інакше кажучи, підприємство буде своєчасно отримувати оплату за реалізовану 

продукцію, виконані роботи, надані послуги від покупців і замовників. А також 

підприємство не буде відчувати дефіцит грошових коштів. Крім того, якщо 

витрати підприємства, пов’язані з реалізацією продукції, товарів, робіт, послуг 

будуть менше отриманих доходів, то підприємство може отримати прибуток.  

Для управління потоками грошових коштів на підприємстві необхідно не 

лише володіти інформацією про події, які мали місце у минулому, але і 

передбачати очікувані у майбутні місяці надходження або відтоки грошових 

коштів. Ця задача вирішується шляхом перспективних розробок, серед яких 

можна виділити бюджет грошових коштів і прогнозні баланс і звіт про 

фінансові результати [3, с. 12]. 

Ефективне управління грошовими коштами підвищує ступінь фінансової 

і виробничої гнучкості, тому, що веде до покращення оперативного управління, 

особливо так званої збалансованості надходжень і витрат грошових коштів, 

створення надійної бази для оцінки ефективності роботи кожного з підрозділів 

підприємства, а також його фінансового стану в цілому та можливості 

швидкого реагування на зміни у ринковому середовищі.  
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УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДИКИ АНАЛІЗУ ФІНАНСОВОЇ 

СТІЙКОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 

 

Ефективність здійснення господарської діяльності будь-якого 

підприємства в більшій мірі залежить саме від того, як  швидко та 

безпомилково воно зможе зорієнтуватися в умовах ринкової економіки та як 

точно і правильно обере для себе ділових партнерів. Аналіз рівня фінансової 

стійкості підприємства в даному випадку є особливо важливим та необхідним.   

Дослідженням питання удосконалення аналізу фінансової стійкості 

займалися такі вітчизняні та зарубіжні вчені, як: Е.Альтман, В. Х. Бівер, В. З. 

Бугай, І. О. Мазуркевич, О. В. Постаногов, Н. В. Борисов та інші.  

         Грамотно проведений аналіз фінансової стійкості підприємства надає 

можливість своєчасного виявлення та усунення недоліків у процесі здійснення 

фінансово-господарської діяльності та знаходження резервів для покращення 

фінансового становища суб’єкта господарювання, підвищення рівня 
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платоспроможності, а також можливості здійснювати прогнозування 

фінансових результатів, спираючись на реальні умови господарської діяльності 

та наявність власних і позикових коштів. 

        При проведенні аналізу фінансової стійкості підприємства виникають 

певні проблеми, які вказують на те, що методику аналізу фінансової стійкості 

необхідно вдосконалювати. 

Насамперед, це проблема щодо трактування терміну «фінансова стійкість». 

Існує безліч думок стосовно визначення сутності даного поняття. Провівши 

аналіз дефініції  «фінансової стійкості» було виявлено, що не існує єдиного 

визначення цього поняття, це вказує на те, що  фінансова стійкість – широке 

поняття, тому розуміння його сутності стає проблематичним. На наш погляд, 

фінансова стійкість – це загальна характеристика фінансового становища 

суб’єкта господарювання, тобто можливість підприємства перебувати постійно 

в процесі розвитку і функціонування, забезпечення фінансової незалежності і 

збереження рівноваги між власними господарськими засобами та джерелами їх 

формування, оскільки це надає  гарантію  бути інвестиційно привабливим та 

платоспроможним підприємством. 

Ще однією із проблем є те, що методики, які розробили вітчизняні вчені 

для аналізу фінансової стійкості мають певні недоліки, а саме: не враховується 

галузева специфіка досліджуваного підприємства, відсутність достатньої 

інформація стосовно оцінки відносних коефіцієнтів, суб’єктивність вибірки 

показників, які включають до проведення оцінки моделей і методик, 

недостатньо та недосконало обгрунтовано інтервали для кожного фінансового 

коефіцієнта, проблема щодо отримання і достовірності фінансової та 

економічної інформації необхідної для проведення розрахунків [1, с. 49].  

 Проведений аналіз навчальних та наукових джерел показує, що не існує 

чітко визначеної системи показників для аналізу фінансової стійкості 

підприємства.   

В процесі аналізу фінансової стійкості суб’єкта господарювання виникає 

проблема стосовно абсолютних показників фінансової стійкості підприємства, а 
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саме такого показника як «власний оборотний капітал», оскільки даний 

показник немає єдиної назви, сутності і єдиного способу розрахунку. У 

розумінні різних науковців він може мати назву «власний оборотний капітал», 

«власні оборотні кошти», «власні обігові кошти» та інші (таблиця 1). 

Таблиця 1 

Підходи вчених до визначення поняття «власний оборотний капітал» 

Автори Визначення 

Бланк І. А. Власні оборотні кошти – це кошти, що завжди перебувають 

в розпорядженні підприємства й формуються за рахунок 

власних коштів [2, c. 489]. 

Ковальов В. В. Власний оборотний капітал – належить до мобільних 

активів підприємства, що є грошовими коштами чи можуть 

бути перетворені в них протягом року чи 12 місяців [3, c. 

322]. 

Савицька Г. В. Власні обігові кошти – це економічна категорія, що 

відображає становище капіталу у процесі його кругообігу й 

спроможність підприємства до саморозвитку на 

зафіксований момент часу [4, c. 541]. 

Шеремет А. Д. Власний оборотний капітал – характеризує ту частину 

власного капіталу підприємства, яка є джерелом 

формування оборотних активів підприємства [5]. 

 

 Як бачимо із таблиці 1 не існує єдиного погляду щодо визначення поняття 

«власного оборотного капіталу». Тому було зроблено спробу ліквідації цього 

недоліку та запропоновано власне визначення цього поняття. Таким чином, 

власний оборотний капітал – це показник, який дає характеристику тієї частини 

власного капіталу, яка є джерелом покриття оборотних активів підприємства.  

Проведені дослідження методик розрахунку даного показника дають 

можливість встановити, що кожна з методик має свої особливості, саме тому 

вони не відповідають потребам та можливостям будь-якого підприємства.  
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Можна виділити три основних способи, за якими можна розрахувати  

«власний оборотний капітал»: 

- як різницю між власним капіталом й необоротними активами [6, c. 

243]; 

- як різницю між оборотними засобами, витратами майбутніх періодів, 

необоротними активами й групами вибуття та короткостроковими 

зобов’язаннями й доходами майбутніх періодів [5];  

- як різницю між величиною власного капіталу, забезпеченнями 

наступних витрат і платежів й довгостроковими зобов’язаннями і 

необоротними активами [1, c. 51]. 

         Виходячи із запропонованих варіантів, рекомендуємо розраховувати 

власний оборотний капітал, використовуючи методику розрахунку, яку 

запропонував Слободян Н. Г. [6, с. 243], а саме шляхом зменшення власного 

капіталу на суму необоротних активів. На нашу думку, саме ця методика 

дозволяє отримати результат, який зможе задовольнити потреби аналізу і 

потреби керівництва підприємства.  

        Аналіз фінансової стійкості підприємства на основі коефіцієнтів та 

показників представляє  собою систему ефективних аспектів фінансової 

стійкості та створення системи показників й коефіцієнтів. Більшість таких 

методик мають певні проблеми, оскільки вони передбачають застосування  ду-

блюючих коефіцієнтів чи показників, наприклад, коефіцієнт фінансової за-

лежності є обернено пропорційним коефіцієнту автономії [5]. 

Не можна не звернути уваги на недоліки використання такого аналізу, 

тобто складність щодо формування остаточного висновку про стан суб’єкта 

господарювання, оскільки загальна картина за цими показниками дуже часто є 

неоднорідною. Перевага цього аналізу – методологічна прозорість, а також 

великий обсяг інформації, яку можуть надати відносні показники про стан 

підприємства. Певний набір показників у разі потреби може надати відповіді на 

запитання майже із всіх сторін фінансово-господарської діяльності суб’єкта 

господарювання.  
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На сьогоднішній день в сучасній теорії та практиці аналізу фінансової 

стійкості підприємства відомо дуже багато різних відносних показників, які 

можливо розрахувати, використовуючи дані форм фінансової звітності, але це 

не означає, що потрібно розраховувати всі показники. Науковцями доведено, 

що декілька правильно обраних показників можуть містити необхідну 

інформацію [1, с. 56].  

Провівши аналіз поглядів різних науковців стосовно набору відносних 

показників фінансової стійкості було виявлено, що автори пропонують не 

тільки велику кількість коефіцієнтів, але й пропонують різні розрахункові 

формули для деяких показників. Причиною даної суперечності є те, що деякі 

відносні коефіцієнти, які характеризують фінансову стійкість, в працях різних 

авторів можуть мати різні назви, хоча методика їх обрахунку залишається 

незмінною. Крім того, наводяться різні нормативні значення коефіцієнтів.  

Можемо зробити висновок про те, що на даному етапі розвитку ринкових 

відносин необхідно розв’язати питання стосовно розробки певного набору 

критеріїв і коефіцієнтів фінансової стійкості, який зміг би надати чітке 

уявлення про фінансове становище суб’єкта господарювання, зміг би 

забезпечити одержання найбільш об’єктивної інформації про нього та простоту 

розрахунку цих показників та врахував би особливості різних галузей та видів 

діяльності суб’єктів господарювання. 
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ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ МЕТОДИКИ АНАЛІЗУ МАЙНОВОГО СТАНУ 

НА ПРИКЛАДІ ПрАТ «АГРАРНИЙ ДІМ» 

 

В сьогоднішніх умовах світова й економічна криза та її вплив на вітчизняну 

економіку, призвели до того, що значна кількість українських підприємств з 

економічної точки зору виявились неплатоспроможними.  

За допомогою фінансового аналізу можна встановити тенденції зміни 

фінансових результатів діяльності, а також здійснювати контроль за 

фінансовими показниками підприємства. Загальні підходи до проведення 

аналізу майнового стану підприємства висвітлені у працях таких вчених-

економістів, як М.І. Баканова, М. Я. Коробової, Г. О. Крамаренка, 

А. І. Склабінської, Н. В. Тарасенка. Все ще не вирішеними залишаються 

питання щодо систематизації і способів обчислення показників майнового 
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стану. Вибір такої методики обумовлюється багатьма факторами, серед яких 

першочергове значення має галузева приналежність підприємства, формування 

єдиного підходу до розрахунку основних показників майнового стану, які у 

певний період часу вимагають здійснення об’єктивної оцінки. 

Метою статті є систематизація інформації дослідження показників в процесі 

аналізу майнового стану на ПРАТ «Аграрний дім». Предметом діяльності 

ПРАТ «Аграрний дім» є вирощування зернових, олійних 

сільськогосподарських культур, переробка промислової продукції сільського 

господарства. Оскільки, Україна є аграрною державою, то тема дослідження 

даної галузі на сьогодні є актуальною. Для того, щоб дослідити фінансовий 

стан конкретного розраховуємо основні показники оцінки майнового стану 

(табл.1,табл. 2) за 7 років. 

Таблиця 1 

Характеристика основних показників майнового стану підприємства 

№ 

з/п 
Показник 

Методика 

розрахунку 
Характеристика показника 

Нормативне 

значення 

1. 

Коефіцієнт 

зносу основних 

засобів 

Знос/Первісна 

вартість ОЗ за 

балансом 

Характеризує частину 

зношених основних засобів у 

загальній їх вартості 

< 0,5 

2. 

Коефіцієнт 

поточної 

ліквідності 

Оборотні 

активи/Поточні 

зобов’язання 

Дає змогу встановити, якою 

мірою оборотні активи 

покривають поточні 

зобов'язання 

В рамках 1-

3 

3. 

Частка 

оборотних 

коштів у 

покритті запасів 

Оборотні 

активи/Валюта 

балансу 

Характеризує ту частину 

вартості запасів, яка 

покривається власними 

оборотними засобами 

>1 

 

 

4. 

Коефіцієнт 

співвідношення 

позикових та 

власних коштів 

Залучений 

капітал/Власний 

капітал 

Вартість залученого капіталу 

в розрахунку на 1 грн 

власного капіталу 

≤1 

 

Джерело складено автором за даними [3] 

№ Показник Роки 
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Таблиця 2 

Розрахунок показників майнового стану ПрАТ «Аграрний дім» 

Джерело складено автором за даними [3] 

Майновий стан підприємства характеризується використанням засобів 

(активів) і джерелами їх формування (пасивів), джерелом інформації для оцінки 

майнового стану є Баланс ПРАТ «Аграрний дім», тому на нашу думку 

необхідно розрахувати вищезазначені показники. 

Розраховані показники основних засобів вказують, що підприємство 

найбільшу частку зносу мало у 2011 році. Дана ситуація пояснюється суттєвим 

зносом обладнання. Подальша динаміка показника свідчить про перехід на 

новітні технології та часткове оновлення основних засобів. 

Коефіцієнт поточної ліквідності упродовж 2011-2017 рр. вказує скільки 

на підприємстві на 1грн. поточних зобов’язань припадає оборотних активів. 

Найбільше значення показника – 12,97 грн. зафіксовано у 2013 р., а найменше 

значення 1,27 грн у 2015р. Це вказує на зниження довіри до Товариства, у разі 

виникнення системної кризи ліквідності компанія може збанкрутіти. Частка 

оборотних коштів у покритті запасів протягом вказаного періоду характеризує 

ту частину вартості запасів, яка покривається власними оборотними засобами, 

нижньою межею є значення показника 0,5, в цілому така тенденція є 

позитивною. Коефіцієнт співвідношення позикових та власних коштів вказує, 

що на кожну 1 грн. На даному підприємстві припадало найменша сума 4 коп. у 

з/п 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

1. Коефіцієнт зносу 

основних засобів 
0,88 0,15 0,26 0,35 0,33 0,39 0,5 

2. Коефіцієнт поточної 

ліквідності 
1,43 1,76 12,97 4,62 1,27 2,65 1,88 

3. Частка оборотних 

коштів у покритті 

запасів 

0,55 0,53 0,45 0,56 0,7 0,75 0,83 

4. Коефіцієнт 

співвідношення 

позикових та власних 

коштів 

0,63 0,44 0,04 0,14 1,2 1,76 1,07 
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2013 році, а найбільша 107 грн. у 2017 році. Розглянемо динаміку поточних 

зобов’язань на ПРАТ «Аграрний дім» протягом 2011-2017рр. (рис.1). 

 

Рис.1 Динаміка поточних зобов’язань на ПрАТ «Аграрний дім» 

Джерело складено автором за даними [3] 

Отже, за даними рис.1.1 на підприємстві величина позикових коштів 

характеризує можливі майбутні вилучення коштів перед підприємства, 

пов’язані з раніше прийнятими зобов’язаннями, у 2013-2014 рр. кількість 

зобов’язань зменшилася, це може бути пов’язане з їх погашенням, проте, 

порівняно з іншими роками заборгованість збільшилася, і для підприємства це є 

позитивним, для нормального функціонування, щоб не було невикористаних 

запасів і їх резервів, що тягне за собою додаткові витрати. 

Проаналізувавши фінансовий стан підприємства, можна зробити 

висновок, що для вивчення цього питання використовується метод фінансового 

аналізу, сутність якого зводиться до розрахунку коефіцієнтів. ПРАТ “Аграрний 

дім” в цілому на сьогоднішній час спрацює на позитивний результат, для 

керівництва підприємства можуть бути надані наступні рекомендації для 

прийняття управлінських рішень: проводити декілька разів на рік оцінку 

найважливіших показників майнового стану , розробляти нові методи оцінки 

майнового стану, а також способи його покращення, адаптувати закордонні 

методики фінансового аналізу.  
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ПРОБЛЕМИ ТА ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ АНАЛІЗУ ОСНОВНИХ 

ЗАСОБІВ 

 

Україна знаходиться на етапі вдосконалення ринкових умов 

господарювання, що вимагає докорінних змін у функціонуванні господарського 

механізму та гармонізації інтересів усіх зацікавлених сторін.  Від того, 

наскільки ефективно використовуються основні засоби, від їх відповідності 

сучасному етапу розвитку, залежать і загальні результати роботи підприємства, 

створення принципово нових підходів до управління підприємством у цілому та 

основними засобами зокрема.  

Ринкова економіка стимулює підприємства до впровадження нової 

техніки та технологій, розширює можливості щодо використання нових 

фінансових інструментів та механізмів, проте на практиці виникає проблема 

щодо реальності їх застосування. Перш за все це обумовлено повною 

http://www.kpi.kharkov.ua/archive/MicroCAD/2017/S16/16_103.pdf
http://agro-dom.pat.ua/documents/finansova-zvitnist?doc=30829
http://agro-dom.pat.ua/documents/finansova-zvitnist?doc=30829
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відсутністю або нестачею власних оборотних коштів, низькою ліквідністю 

активів, застарілою матеріально-технічною базою, на утримання якої витрати 

перевищують наявні прибутки, та, звичайно, недосконалою законодавчою 

базою, що в тій чи іншій мірі регламентує діяльність підприємств. Саме тому 

особливо актуальними є дослідження проблемних питань аналізу основних 

засобів підприємств і напрямків його удосконалення [1]. 

Вагомий внесок у розробку теоретичних основ та методологічних 

підходів до проблеми аналізу основних засобів зробили провідні вітчизняні 

вчені-економісти, такі як – О. Ареф’єва [1],  С. Рилєєв [2], М. Шкробанець [2], 

Н. Богацька [3] та інші. 

Дискусійність багатьох теоретичних положень, практична значимість 

аналізу основних засобів, недостатній рівень їх дослідження з погляду 

сучасних потреб управління вимагає подальшого їх удосконалення. 

Для сучасної ринкової економіки країни необхідним є забезпечення тих 

умов функціонування, які б забезпечили найефективніше її існування і 

подальший розвиток. Однією з головних умов є ріст значень інтенсивних 

факторів розвитку економіки. Адже найбільша доля приросту об’єму 

виробництва досягається за рахунок ефективного використання обладнання. 

Але, враховуючи потреби нашої української економіки, необхідно відмітити, 

що питання ефективності використання основних засобів на багатьох 

підприємствах стоїть далеко не на одному з перших місць. Головною метою 

сучасних виробників продукції є випуск конкурентоспроможної продукції, яка 

б користувалась попитом і в подальшому забезпечувала б ефективне 

функціонування підприємства. У підприємств постало питання як вижити в 

жорстких і непередбачуваних умовах. Але треба відзначити, що з часом 

економічне становище країни і зокрема окремих виробників буде 

налагоджуватися по мірі звикання їх до сучасних ринкових умов 

функціонування. Отже, згодом, покращивши своє становище, національні 

виробники зможуть повернутися до питання нарощування виробництва за 
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допомогою підвищення рівня використання основних засобів, яке може бути 

зумовлене багатьма різноманітними факторами [2]. 

Існує ряд проблем, що негативно впливають на процес управління 

виробництвом, знижуючи ефективність використання основних засобів:  

різні підходи до термінології та визначення сутності основних засобів у 

фінансовому обліку й системі оподаткування, принципів їх оцінки;  

проблеми вдосконалення системи амортизації;  

проблема інформаційного забезпечення управління матеріально-

технічною базою, що представлено на підприємстві системою аналізу та 

аудиторського контролю; 

велика трудомісткість трансформаційних процесів, велика низка 

стандартів, законів в Україні написані важкодоступною мовою і є не досить 

зрозумілими;  

проблеми аналізу ефективності використання основних засобів і 

можливості її прогнозування тощо [2]. 

 Основними проблемами, що виникають у процесі оцінки за 

справедливою вартістю основних засобів є те, що на сьогодні відсутні 

методичні основи обґрунтованого визначення вихідної оцінки основних 

засобів; використання поняття «справедлива вартість» в П(С)БО, оскільки 

ринкові ціни не можна назвати справедливими, бо вони не можуть бути 

одночасно справедливими для двох учасників ринку – продавця і покупця; при 

виборі об’єктивного методу оцінки основних засобів необхідно мати на увазі, 

що не існує такої оцінки, яка б задовольняла вимоги всіх без винятку 

користувачів фінансової звітності [3]. 

Треба звернути увагу на зміни у підвищенні оперативності та 

ефективності аналізу основних засобів підприємств, що вимагає вирішення 

таких завдань: дослідження сутності основних засобів, їх складу, класифікації в 

різних галузях економічної науки; узагальнення та систематизації класифікації 

основних засобів; удосконалення методики аналізу матеріально-технічної бази 

підприємства. 
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Для вирішення поставлених проблем варто здійснити такі дії: 

удосконалити методику аналізу надходження основних засобів у системі 

аналітичних рахунків, що дозволить спростити систему бухгалтерських 

записів; 

розробити бухгалтерську модель економічного механізму амортизації, що 

сприятиме вирішенню проблем фінансового, внутрішньогосподарського 

аналізу амортизаційних процесів та їх податкового аспекту; 

удосконалити методику аналізу витрат на ремонти основних засобів, що 

підвищить ефективність управління витратами; 

розробити моделі залежності експлуатаційних витрат від віку 

устаткування, яка дозволить визначити доцільність проведення ремонту 

основних засобів [3]. 

Реалізація вищенаведених дій дасть змогу удосконалити організацію та 

методику аналізу основних засобів, підвищити їх інформативність і 

прогнозувати ефективність їх використання на підприємстві. 

Отже, створення підприємства передбачає інвестування значної частини 

капіталу в матеріальні цінності, що призначаються для довгострокового 

використання як засоби праці, становлять основу виробничих потужностей 

підприємства та є його основними засобами. Економічна сутність і 

матеріально-речовий зміст основних засобів слугують визначальними 

характеристиками ідентифікації їх значення в забезпеченні відтворювальних 

процесів, функціонуванні та розвитку виробництва. Тому важливе значення в 

дослідженні ефективності використання основних засобів відіграє оцінювання 

їх сучасного стану, забезпечення адекватної класифікації, виходячи із сучасних 

умов господарювання, та проведення об’єктивного аналізу. 
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СВІТОВИЙ ТА ВІТЧИЗНЯНИЙ ДОСВІД АНАЛІЗУ ЙМОВІРНОСТІ 

БАНКРУТСТВА ПІДПРИЄМСТВА 

 

У зв’язку з тим, що за умов економічної кризи, статистика щодо кількості 

збанкрутілих підприємств говорить про збільшення збанкрутілих підприємств, 

питання аналізу ймовірності банкрутства підприємства є актуальним та 

необхідним для захисту національної економіки та можливості суб’єктів 

господарювання раціонально використовувати інвестовані на будь-яких умовах 

кошти. 

За даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-

підприємців та громадських формувань [1] 1 524 компанії були визнані 

банкрутами у 2016 році в Україні і 2 073 підприємства знаходились на 

процедурі банкрутства у 2017 році. 

Таким чином зростає необхідність пошуку найбільш ефективної моделі 

прогнозування ймовірності банкрутства підприємств, оскільки всі підприємства 

http://intkonf.org/ken-dots-rileev-s-v-shkrobanets-mi-udoskonalennya-obliku-osnovnih-zasobiv-v-sistemi-upravlinnya-materialno-tehnichnoyu-bazoyu-pidpriemstva/
http://intkonf.org/ken-dots-rileev-s-v-shkrobanets-mi-udoskonalennya-obliku-osnovnih-zasobiv-v-sistemi-upravlinnya-materialno-tehnichnoyu-bazoyu-pidpriemstva/
http://intkonf.org/ken-dots-rileev-s-v-shkrobanets-mi-udoskonalennya-obliku-osnovnih-zasobiv-v-sistemi-upravlinnya-materialno-tehnichnoyu-bazoyu-pidpriemstva/
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постійно перебувають під вливом несприятливих зовнішніх та внутрішніх 

факторів, які потребують виявлення, постійного моніторингу та аналізу. 

Антикризове управління бізнесом вимагає систематичної регулярної оцінки 

кризових факторів фінансової діяльності та прогнозування можливого настання 

банкрутства ще до появи явних ознак.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Моделі прогнозування ймовірності банкрутства 
Джерело: побудовано за матеріалами [2, с. 1116] 

 

Для оцінки можливості підприємства збанкрутувати науковцями 

розроблено ряд дискримінантних моделей, результати яких вказують на 

фінансовий стан, платоспроможність та рівень ймовірності банкрутства 

підприємств (рис. 1.).  

Дискримінантний аналіз банкрутства полягає в аналізі співвідношення 

фінансових коефіцієнтів, побудові дискримінантної функції за допомогою 

Моделі прогнозування ймовірності банкрутства 

Модель Таффлера і Тішоу 

Z = 0,53 A + 0,13B + 0,18C + 0,16D 

де A = Операційний прибуток / 

Короткострокові зобов’язання;  

B = Оборотні активи / Загальна 

сума зобов’язань;  

С = Короткострокові зобов’язання / 

Загальна вартість активів;  

D = Виручка від реалізації / 

Загальна вартість активів. 

Модель Спрінгейта 

Z = 1,03A+3,07B+0,66C+0,4D 

де А = Робочий капітал / Загальна 

вартість активів;  

В = Прибуток до сплати податків та 

процентів / Загальна вартість 

активів;  

С = Прибуток до сплати податків / 

Короткострокові зобов’язання;  

D = Обсяг продажу / Загальна 

вартість активів. 

П’ятифакторна модель Альтмана  

Z = 1,2X1+1,4X2+3,3 X3+0,6 X4+1,0 X5  

де X1 = Власний оборотний капітал / Загальна 

вартість активів;  

X2 = Нерозподілений прибуток / Загальна 

вартість активів;  

X3 = Прибуток до виплати процентів / Загальна 

вартість активів  

X4 = Власний капітал (ринкова вартість)/ 

Поточні зобов’язання;  

X5 = Чиста виручка / Загальна вартість майна 

активів. 

Універсальна дискримінаційна функція  

Z = 1,5 X1 + 0,08 X2 + 10 X3 + +5 X4 + 0,3 

X5+0,1 X5 

де X1 = cash-flow / Зобов’язання;  

X2 = Валюта балансу / Зобов’язання;  

X3 = Чистий прибуток / Валюта балансу;  

X4 = Чистий прибуток / Виручка від реалізації;  

X5 = Запаси / Виручка від реалізації;  

X6 = Виручка від реалізації / Валюта балансу. 
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математико-статистичних методів та розрахунку інтегрального показника 

(Z), який вказує на ймовірність банкрутства. 

Перевагами цих методик є те що вони передбачають спрощеність 

розрахунків та висока точність прогнозу ймовірності настання банкрутства 

компанії, що пов'язане із значною кількістю досліджуваних компаній; 

можливість застосування за наявності обмеженої інформації; порівнянність 

показників; можливість поділу аналізованих компаній на банкрутів і не 

банкрутів; детальність розрахунків.; інформація для розрахунку всіх показників 

доступна і міститься в основних формах звітності; існує можливість не тільки 

прогнозування банкрутства, але і оцінка зони ризику, в якій знаходиться 

підприємство; простота і швидкість розрахунків; доступність необхідних для 

подальших розрахунків даних; дає можливість оцінити фінансовий стан та 

максимально точно спрогнозувати банкрутство [3, с. 76]. 

До недоліків відносять те, що ці моделі використовувались та визначались 

на основі західноєвропейських підприємств, тому мають значні недоліки: 

моделі, неадаптовані до національної економіки країни; враховують тільки 

балансові показники та показники звіту про фінансові результати; не 

враховують стан країни та її показників.  

Недоліками цих методик науковці зазначають: залежність точності 

розрахунків від першочергової інформації; обмеженість сфери використання; 

не дозволяють оцінити причини неплатоспроможності підприємства; 

недостатній рівень обґрунтованості показників та їх нормативних значень;  

можливість застосування лише для окремих підприємств [3, с. 76]. 

Ще одним вагомим недоліком розроблених систем оцінки ймовірності 

банкрутства є те, що вони не враховують специфіки діяльності підприємства 

залежно від галузі, стану постачальників та конкурентів, доходів та витрат 

споживачів.  

Проте ситуацію для підприємств України з урахуванням галузевих 

особливостей відображають дискримінантні моделі, коефіцієнти моделей 

прогнозування банкрутства підприємств України, критерії оцінювання 
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ймовірності банкрутства підприємств України розроблені О. О. Терещенко 

[4, с. 490 - 491].  Модель є десятифакторною: 

Z = a0 + a1 x1 + a2 x2 + …+ a10 x10, 

де x1 — коефіцієнт поточної ліквідності, x2 — коефіцієнт фінансової 

незалежності, х3 — відношення чистого доходу до активів, х4 — відношення 

операційного грошового потоку (Cash-flow І) до суми чистого доходу та інших 

операційних доходів, х5 — відношення операційного та інвестиційного 

грошових потоків (Cash-flow ІІ) до активів, х6 — відношення чистого доходу до 

позикового капіталу, х7 — відношення операційного грошового потоку (Cash- 

flow І) до позикового капіталу, х8 — співвідношення прибутку до 

оподаткування та чистого доходу, х9 — відношення чистого прибутку до 

власного капіталу, х10 — коефіцієнт оборотності оборотних активів.  

Таким чином, в українській практиці ступінь розвитку фондового ринку, 

податкове законодавство, нормативне забезпечення бухгалтерського обліку та 

інші зовнішні фактори обмежують можливості застосування західних моделей 

аналізу ймовірності банкрутства. 

Оцінка домінуючих у закордонній теорії і практиці методичних підходів до 

оцінки ймовірності банкрутства дозволяє зробити висновки про те, що ці 

системи мають низку недоліків та невідповідностей національній економіці, 

які, для подальшого їх успішного застосування, необхідно усунути. Так такий 

недолік, як неврахування галузевого аспекту був усунутий О. О. Терещенко, 

при розробці десятифакторної моделі оцінки ймовірності банкрутства.  
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ПРОБЛЕМИ ТА ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ ДЕБІТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ 

ЯК ОБ’ЄКТА АНАЛІЗУ 

 

Аналіз дебіторської заборгованості є одним із найбільш складних та 

пріоритетних питань, що зумовлено актуальною для України проблемою 

неплатежів, адже значне недоотримання коштів підприємства, з одного боку, за 

рахунок збільшення величини заборгованості покупців та замовників, а з 

іншого – за рахунок потреби погашення зобов’язань перед бюджетом за 

нарахованими податками чи виплати заробітної плати працівникам, тоді як 

безпосередній розрахунок з дебіторами ще не відбувся. Дебіторська 

заборгованість є нормальним явищем у діяльності підприємства до тих пір, 

коли вона контрольована та своєчасно погашається. Особливо проблемним є 

питання щодо суперечностей у формуванні резерву сумнівних боргів, обліку 

сумнівної та безнадійної дебіторської заборгованості. Постановка правильно 

організованого  аналізу дебіторської заборгованості на підприємствах перш за 
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все повинна сприяти недопущенню прострочення термінів платежу і 

доведення заборгованості до стану безнадійної. 

Дослідженням даного питання займалися такі вчені, як Бабкіна О.О., 

Богач Т.М., Гаджа Т.В., Маліношевська А.І., Паянок Т. М., Савченко А. М., 

Свінарьова Г.Б., Соловей Н.В. 

Метою є виявлення наявних проблем, пов’язаних з аналізом розрахунків з 

дебіторами, та обґрунтування напрямів удосконалення аналізу дебіторської 

заборгованості підприємств. 

У праці Паянок Т. М. та Савченко А. М. «аналіз дебіторської 

заборгованості підприємства за допомогою економіко – математичних методів» 

наведено такі проблеми аналізу дебіторської заборгованості [1]: 

проблема розробки узгодженої кредитної політики підприємства стосовно 

управління дебіторською та кредиторською заборгованістю; 

загальна модель проведення аналізу дебіторської заборгованості не 

передбачає галузевої специфіки; 

проблема вивчення довгострокової дебіторської заборгованості, яка не 

відображається в балансі підприємства за дисконтованою вартістю. 

Аналіз та оцінка стану дебіторської заборгованості в системі управління 

підприємством, на думку дослідників Маліношевської А.І. та Соловея Н.В. 

повинна передбачати зовнішній та внутрішній аналіз, виявлення можливостей, 

ризиків та загроз, облік ресурсів та встановлення обмежень у часі щодо 

досягнення поставлених цілей, визначення середнього розміру фінансових 

активів, які перебувають у формі дебіторської заборгованості, їх питомої ваги в 

загальній сумі оборотності активів підприємства, поділ та оцінку дебіторської 

заборгованості за окремими її видами та строками погашення. Це все, як вони 

вважають, надасть можливість задовольняти інформаційні потреби облікового 

персоналу в розрізі її структурних елементів, а також дасть змогу окреслити 

суми заборгованості, що вилучені із господарського обороту різними 

дебіторами для цілей управління й контролю. Дані науковці стверджують, що 

важливою умовою покращення аналізу дебіторської заборгованості є введення 
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комп’ютерної форми обліку. Використання комп’ютерної техніки, на їхню 

думку, вносить значні зміни до аналізу дебіторської заборгованості, причому з 

допоміжного засобу обчислювальна техніка перетворюється на визначальний 

фактор такого аналізу [2]. 

Бабкіна О.О. та Свінарьова Г.Б. стверджують, що застосування в наших 

умовах традиційної за кордоном методики аналізу дебіторської заборгованості 

не завжди доцільно через відсутність необхідного обсягу вірогідної і доступної 

інформації щодо розрахунків з дебіторами. Крім цього, як твердять науковці, 

загальна криза неплатежів, яка характерна для сучасної української економіки, 

змушує сумніватися в об’єктивності, своєчасності і корисності отриманих 

результатів аналізу. Використання вітчизняних методик, не дає змоги 

однозначно оцінити стан дебіторської заборгованості, а також ступінь його 

впливу на фінансово – господарський стан підприємств. Зазначені, даними 

науковцями, проблеми вказують на необхідність пошуку специфічних засобів 

аналізу дебіторської заборгованості, спрямованих на отримання інформації 

комплексного аналізу дебіторської заборгованості, спрямованих на отримання 

інформації комплексного характеру, достатньої для прийняття рішень щодо 

глибини кризи неплатежів аналізованого об’єкту [3]. 

Дослідники Гаджа Т.В., Богач Т.М. твердять, що питання визначення 

величини резерву сумнівних богів потребує доопрацювання в плані 

конкретизації методики розрахунку. Вони вирішили, що слід запропонувати 

комплексний методичний підхід до розрахунку резерву сумнівних боргів, 

розробити комплексну методику розрахунку такого резерву, що містить 

аналітичну і математичну моделі розрахунку [4]. 

Дані науковці також стверджують, що потребують розробки також моделі 

співвідношення дебіторської та кредиторської заборгованостей і певного 

інструментарію, який дозволив би швидко та якісно виявляти негативні явища, 

що впливають на кількісні та якісні зміни цих заборгованостей. Бажаним є 

співвідношення, коли кредиторська заборгованість переважає дебіторську на 

10-20%. Однак, як показують дослідження, на деяких підприємствах 
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кредиторська заборгованість переважає зобов'язання дебіторів у 10 і більше 

разів [4]. 

Паянок Т. М. та Савченко А. М. у своїй роботі «аналіз дебіторської 

заборгованості підприємства за допомогою економіко – математичних методів» 

дійшли до висновку, що аналіз дебіторської заборгованості за допомогою 

фінансового аналізу не дає можливості детально оцінити ситуацію на 

підприємстві та охарактеризувати її, визначити слабкі сторони в управлінні, 

запобігти негативним наслідкам. На їхню думку, краще оцінити ефективність 

управління протягом тривалого часу, визначити характер діяльності та 

спрогнозувати на майбутнє сценарій розвитку підприємства дає змогу 

кореляційний аналіз. За їхніми словами, даний аналіз можна проводити і в 

розрізі конкретних боржників, визначаючи вплив їх заборгованості на 

фінансові результати підприємства та за допомогою парного коефіцієнта 

визначати ризики впливу [1].  

Тому, в своїй роботі значну увагу вони приділяють саме кореляційному 

аналізу, одним з етапів якого є побудова регресійної моделі дебіторської 

заборгованості, яка оцінює вплив кожного фактора. На погляд Паянок Т.М. та 

Савченко А.М., це є дуже важливим етапом, оскільки результати регресійних 

моделей можна використовувати в доперевірочному аналізі органами 

Державної фіскальної служби, при проведенні незалежного аудиту або для 

внутрішнього аудиту фінансово-господарської діяльності підприємства [1]. 

Висновок. Отже, вирішення даних проблемних питань щодо обліку 

дебіторської заборгованості допоможе здійснювати правильний її аналіз, тобто 

створення ефективної моделі обліку дебіторської заборгованості дозволить 

уникнути ризиків неплатоспроможності і зниження показників ліквідності 

внаслідок отримання об'єктивної та своєчасної інформації для прийняття 

оптимальних управлінських рішень. 
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ДЕЯКІ МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ АНАЛІЗУ МАТЕРІАЛЬНИХ ВИТРАТ 

МОЛОКОПЕРЕРОБНИХ ПІДПРИЄМСТВ 

 

Постановка проблеми. Питання ефективності використання 

матеріальних витрат гостро стоїть буквально на кожному підприємстві з 

переробки молока. У сьогочасних ринкових умовах економіки головною метою 

діяльності молокопереробного підприємства є отримання максимального 

прибутку при мінімальних матеріальних витратах.  
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Для забезпечення сталого процесу виробничо-господарської діяльності 

молокопереробних підприємств необхідним є достатній запас сировини, 

матеріалів та інших матеріальних цінностей. Вони є основною позицію в складі 

матеріальних витрат підприємств, а їхня вартість здійснює вагомий вплив на 

формування собівартості готової продукції. Виходячи з цього, необхідна чітка 

організація аналізу матеріальних витрат з метою їх раціонального використання 

й підвищення ефективності виробництва молочних продуктів. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. До кола науковців, які 

розглядали питання аналізу матеріальних витрат підприємств належать К. Л. 

Багрій [1], Н. Б. Кащена [4], О. А. Колібаба [6], Є. В. Мних [7], Л. О. Рубан [8], 

Г. В. Савицька [9] та багато ін. Аналізуючи літературні джерела слід зазначити, 

що значна частина висвітлених питань з аналізу матеріальних витрат наведена в 

спеціалізованій літературі, але необхідно дослідити саме особливості аналізу 

матеріальних витрат на молокопереробних підприємствах. 

Формулювання мети. Метою даного дослідження є висвітлення деяких 

аспектів аналізу матеріальних витрат молокопереробних підприємств для 

раціонального їх використання та підвищення ефективності виробництва. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Стратегічно важливим 

напрямком для економіки України є розвиток молокопереробних підприємств. 

Молочна сировина є важливою, як у харчовій, так і у переробній 

промисловості. Вартісна структура споживчого кошика населення України 

визначає споживання молока на третьому місці після м’яса (19%) і хліба (18 %), 

на такому ж рівні як і цукор (12 %)[6]. Важливість молока, як продукту 

харчування, полягає в необхідності його технологічної обробки на відповідний 

термін зберігання. Втрата харчової цінності необробленим молоком значно 

впливає на зниження якісних показників виробництва молочних продуктів.  

Діяльність молокопереробних підприємств містить такі групи 

виробництва: виробництво незбираного молока, маслоробна група, сироробна 

та виробництво молочних консервів. Провідне місце молочної галузі в 

загальній структурі харчової промисловості України є передумовою для 
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діяльності переробників, з яких власне переробкою молока займається 

більше 300 підприємств, де 80 % ринку контролює 50 заводів зі складу великих 

холдингів [6]. За період 1990–2017 рр. діяльність молокопереробних 

підприємств визначається низкою кризових тенденцій. Зростання цін на 

молочну продукцію за відповідного зменшення платоспроможності попиту 

населення, наростаючий дефіцит сировини, формування несприятливої 

кон’юнктури світового ринку молочних продуктів. 

Матеріальні витрати є складовою частиною ресурсного потенціалу 

молокопереобного підприємства та належать до внутрішніх факторів 

забезпечення ефективності його діяльності, оскільки вартість спожитих 

матеріалів, сировини, енергії, палива, їх якість, величина відходів тощо прямо 

впливають на величину витрат на виробництво продукції, якість і вартість 

готової продукції, а відповідно і на рівень прибутку та рентабельності. 

Основною метою аналізу матеріальних витрат на молокоперобному 

підприємстві є забезпечення виконання виробничої програми за умови 

мінімізації матеріальних витрат та оптимізації обсягу виробничих запасів. 

Дослухаючись до розглянутих авторських методик, з огляду на погляди 

інших авторів [4, 5, 8] та з урахуванням специфіки діяльності 

молокопереробних підприємств, пропонуємо для аналізу матеріальних витрат 

наступну систему показників, яка складається із п’яти блоків. 

Система показників матеріальних витрат на молокопереробному 

підприємстві: 

 Блок 1 – узагальнюючі показники ефективності: 

– матеріаловіддача; 

– матеріалоємність; 

– коефіцієнт співвідношення темпів зростання обсягів виробництва і 

матеріальних витрат; 

– частка матеріальних витрат у собівартості продукції, коефіцієнт 

використання матеріалів. 

Блок 2 – індивідуальні (часткові) показники ефективності: 
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– сировиномісткість; 

– металомісткість; 

– паливомісткість; 

– енергомісткість; 

– питома матеріаломісткість окремих видів продукції. 

Блок 3 – показники фінансової результативності: 

– прибуток на одну гривну матеріальних витрат 

(матеріалорентабельність); 

– матеріалодохідність; 

– оборотність матеріальних запасів; 

– тривалість обороту матеріальних запасів у днях; 

– коефіцієнт забезпеченості запасів власним оборотним капіталом 

(маневреність робочого капіталу); 

– частка запасів в оборотних активах, тривалість операційного циклу). 

Блок 4 – факторні моделі матеріаловіддачі та матеріаломісткості. 

 Блок 5 – вплив чинників на рівень затратності виробництва молочної 

продукції за допомогою елементів регресійного моделювання використовуючи 

лінійний або нелінійний множинний регресійний аналіз. 

За даними показниками доцільно досліджувати не лише їх рівні, а й 

динаміку, маючи на меті визначення тенденції розвитку процесу використання 

матеріальних ресурсів на молокопереробних підприємствах. 

Застосування запропонованої системи показників дає можливість 

реалізувати комплексний підхід до аналізу матеріальних витрат, тобто 

дослідити процес використання матеріальних витрат молокопереробних 

підприємств у контексті їх розвитку. 

Висновки. Отже, аналіз матеріальних витрат молокопереробного 

підприємства може здійснюватися у багатьох напрямах, з використанням різних 

методів та систем показників впливу на собівартість. Вибір того чи іншого 

методу та системи показників повинно визначатися підприємством самостійно. 

Разом з тим застосування методів кореляційно-регресійного аналізу дозволяє 
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сформувати математичну модель залежності собівартості підприємств 

молочної галузі від величини окремих статей калькулювання, а саме сировини 

та основних матеріалів, поворотних відходів, напівфабрикатів, допоміжних 

матеріалів, тари та пакувальних матеріалів, втрат від браку, витрат на оплату 

праці виробничих робітників та загальновиробничих витрат, що адекватна для 

аналізу собівартості за чинниками. За результуючий показник слід взяти 

собівартість продукції молокопереробного виробництва, а в ролі чинників – 

основні її статті. 
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МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ АНАЛІЗУ ГРОШОВИХ ПОТОКІВ НА 

ПІДПРИЄМСТВІ 

Функціонування підприємств у ринкових умовах передбачає 

безперервний рух грошових коштів, тому їх слід розглядати як важливий 

ресурс та результат діяльності підприємств.  

Як найбільш ліквідні активи, грошові кошти є важливими елементом 

ринкової економіки. Грошові активи зумовлюють активізацію суб’єктів 

господарювання до самофінансування. Вони наявні на етапах придбання 
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товарів, виробництва продукції, виконання робіт, надання послуг, їх 

продажу і отримання виручки. 

Дослідженню питання аналізу грошових потоків у ринкових умовах 

присвячені праці відомих, зокрема, Гайдаєнко О. М , Деркач О.В., Спільник І.В.  

Багацька К.О. та інших. 

Рух грошових коштів підприємства відображається в формі № 3 

фінансової звітності «Звіт про рух грошових коштів». Основною метою аналізу 

грошових потоків є виявлення рівня достатності формування грошових потоків 

за видами діяльності, їх ефективності, а також збалансованості позитивного та 

негативного грошових потоків за обсягом і в часі. 

За допомогою Звіту про рух грошових коштів можна встановити [1]: 

рівень фінансування операційної і інвестиційної діяльності за рахунок власних 

джерел; залежність підприємства від зовнішнього позикового капіталу; 

дивідендну політику в звітному періоді і прогноз на майбутнє; здатність 

підприємства створювати грошові резерви; реальний стан платоспроможності 

підприємства та її прогноз на майбутній звітний період. 

Аналіз руху грошових коштів є необхідною умовою ефективного 

управління грошовими потоками, які забезпечують фінансово-господарську 

діяльність підприємства. Адже незбалансованість у часі надходжень і виплат 

грошових засобів може загрожувати нормальному протіканню бізнес-процесів і 

спричинити неплатоспроможність навіть для тих підприємств, які успішно 

здійснюють діяльність і генерують достатню суму прибутку [3]. 

Результати аналізу Звіту про рух грошових коштів підприємства мають 

неоціненне значення для як для зовнішніх користувачів (власники, інвестори, 

кредитори, партнери), але й для самого керівництва, оскільки є свідченням 

рівня ефективності господарювання, підтвердженням або спростуванням 

доцільності обраних підприємством стратегії і тактики фінансового управління. 

Етапи аналізу руху грошових потоків наведено в табл. 1. 
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Таблиця 1 

Етапи аналізу руху грошових потоків 

№ 

з/п 

Назва етапу Види робіт 

1 Аналіз позитивного 

потоку  

- структура джерел надходження грошових коштів; 

- динаміка джерел надходження грошових  коштів; 

- зіставлення темпів приросту позитивного потоку капіталу з 

темпами приросту обсягів виробництва та реалізації. 

2 Аналіз негативного 

потоку  

- структура напрямків використання грошових коштів; 

- динаміка використання грошових коштів  

3 Аналіз чистого 

потоку 

- збалансованість позитивного та негативного потоків; 

- якість чистого грошового потоку; 

- достатність надходження грошових коштів. 

4 Аналіз грошового 

потоку за видами 

діяльності  

 

- аналіз структури грошового  потоку від операційної 

діяльності (за прямими і не прямими способами); 

- аналіз структури грошового потоку від інвестиційної 

діяльності (за прямим способом); 

- аналіз структури грошового потоку від фінансової діяльності 

( за прямим способом); 

вплив факторів на зміну кінцевого залишку грошових коштів. 

5 Коефіцієнтний 

аналіз грошових 

потоків  

- розрахунок відносних показників ефективності 

використання грошових коштів підприємством  

 

Основні завдання аналізу грошових потоків [2, c.69-70] : 

- оцінка стану грошових коштів та грошового потоку за показниками їх 

обсягів, структури та динаміки загалом і у розрізі видів діяльності 

підприємства; 

- з’ясування структури джерел надходжень грошових коштів; 

- вивчення структури напрямів витрачання грошових коштів; 

- дослідження взаємозв'язку динаміки показників діяльності та грошових 

коштів; 

- виявлення рівня достатності грошових коштів, необхідних для 

нормального функціонування підприємства; 

- вивчення факторів, що зумовили влив на зміну залишків і обсяги руху 

грошових коштів; 

- прогнозування надходження і витрачання грошових коштів за обсягом і 

в часі для забезпечення поточної і перспективної здатності підприємства 
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виконувати свої обов’язки щодо розрахунків з контрагентами, виплати 

дивідендів та інших платежів; 

- виявлення потреби в додатковому залученні грошових коштів; 

- з’ясування причин відмінностей між чистими доходами підприємства та 

пов’язаними з ними надходженнями і платежами тощо. 

Варто відзначити те, що при проведенні аналізу грошових потоків 

українські підприємства стикаються з проблемою, пов’язаною з нестабільністю 

економіки. У зв’язку з нестабільністю національної валюти, в умовах постійної 

зміни інформації багато фінансово-економічних показників, розрахованих на 

певний час, повністю втрачають свою цінність для аналізу, тобто в результаті 

проведення аналізу не можна стверджувати про його достовірність та 

актуальність [4]. 

Ще одним негативним моментом здійснення аналізу грошових потоків 

дослідники визначають нерозвиненість фондового ринку, де б обертались акції 

акціонерних підприємств, і по яким можна було б судити про положення 

емітентів, їх фінансовий стан та розвиток. Більше того, як свідчать дані ряду 

досліджень, складність у проведенні фінансового аналізу полягає також у 

неритмічності та слабкості використання ряду прийомів і методів фінансового 

аналізу у діяльності підприємств. 

Ефективне управління грошовими потоками визначається синхронізацією 

надходжень і виплат, підтримкою постійної платоспроможності підприємства і 

включає такі складові [5, с.71] : 

- визначення мінімального обсягу грошових коштів, достатнього для 

обслуговування поточної господарської діяльності; 

-постійний моніторинг надходження грошових коштів від продажу; 

- згладження коливань в обсягах надходжень і виплат грошових коштів з 

метою запобігання платіжної кризи в окремі періоди; 

- прискорення оборотності грошових коштів за рахунок впровадження 

організаційно-економічних заходів. 
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Таким чином, грошові потоки підприємства є багатокомпонентним 

об’єктом аналізу. Аналіз потоків грошових коштів повинен здійснюватись як на 

основі звітних, так і планових показників по видам діяльності. Основними 

джерелами даних для аналізу є "Звіт про рух грошових коштів", "Баланс (Звіт 

про фінансовий стан)", "Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний 

дохід)". 
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НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ АНАЛІЗУ ПАСИВІВ 

ПІДПРИЄМСТВА 

 

Пасиви – це джерело утворення активів (майна) підприємства, яке воно 

має у своєму розпорядженні. Пасиви - це вираз права власності на активи 

(майно, ресурси) підприємства відповідних власників (юридичних або фізичних 

осіб). Термін «Пасив» в економічній літературі, у теорії та на практиці 

однозначно не визначається, а існує багато трактувань та суджень. Синтезуючи 

різні визначення пасивів, можна визнати, що пасиви – це визначене у вартості 

(грошах) боргове зобов'язання (капітал) підприємства (юридичної) або 

громадянина (фізичної особи) щодо іншого підприємства (юридичної) або 

громадянина (фізичної особи) [1, с.102]. 

Діяльність кожного підприємства в сучасних умовах господарювання не 

може бути стабільною та врівноваженою без наявності відповідного обсягу 

капіталу та співвідношення різних джерел залучення коштів. Структура 

капіталу впливає на фінансовий стан підприємства, а саме на його 

рентабельність, платоспроможність та ліквідність [2].  Проаналізувавши стан 

підприємства можна виявити зміни, які відбулися за період та зменшити 

вірогідність погіршення результатів діяльності. Питання аналізу пасиву балансу 

підприємства розглядалося у працях : Петренко Н.І. [3], Мазур Н.А. [1], 

Чемчикаленко Р.А.,Майборода О.Є., Люткіна А.В [4] та інші. 

Питанню аналізу пасивів підприємства приділяли увагу багато 

вчених,аналіз наукової літератури – показали, що серед 127 проаналізованих 
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наукових праць за ключовими словами «аналіз пасивів», виявлено лише 43 

праці, які присвячені безпосередньо аналізу стану пасивів. Найбільш 

досліджуваними питаннями є рентабельність власного капіталу, аналіз 

співвідношення власного та залученого капіталу, оцінка пасивів, аналіз  

кредиторської заборгованості. Як зазначає Петренко Н.І. попри 

великомасштабність проведених досліджень і обґрунтованість отриманих 

висновків, більшість авторів розглядають аналіз поверхнево, аналізують його 

шляхом довільного розрахунку необхідних коефіцієнтів, які сприяють 

визначенню фінансового стану, ділової активності, ліквідності та 

платоспроможності, незважаючи на те, що саме аналіз стану пасивів є 

підґрунтям визначення перерахованих вище аспектів діяльності підприємства, а 

тому потребують окремого всебічного аналізу із застосуванням індуктивного 

методу, здійсненню якого сприятиме розробка комплексної методики аналізу 

стану пасивів. Виявлена прогалина в системі економічних досліджень є 

суттєвою, оскільки аналіз пасивів є на стільки ж важливим етапом аналізу 

діяльності підприємства, як ретельна діагностика головного мозку або 

кардіограма серця для людини, адже, якщо умовно провести паралель між 

структурою господарської діяльності підприємства та побудовою людського 

організму, то безперечно роль головного органу відіграватиме капітал, як 

власний так і залучений [3,c.129]. 

Проаналізувавши публікації щодо оцінки управління пасивами 

підприємства, можна дійти висновку, що сьогодні відсутній не тільки 

уніфікований механізм такого цілісного аналізу, але й достеменно не 

встановлено ні мету та завдання такого дослідження, ні алгоритм його 

здійснення, ні показники, якими мають оперувати аналітики у процесі такого 

комплексного аналізу [4, с.486]. 

При вивченні аналізу пасивів більшість дослідників звертають увагу на 

звертають увагу на деталізації аналізу стану активів, проте спочатку потрібно 

вдосконалити методику аналізу стану пасивів, бо саме стан активів 

підприємства безпосередньо залежить від  правильності формування, 
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розміщення та використання пасивів, контролю, що сприяє забезпеченню 

проведення якісного та достовірного аналізу стану пасивів. Тому, необхідно 

приділити увагу саме дослідженню структури та динаміки руху пасивів, 

визначення і аналіз тенденції зміни розміру їх складових, встановлення 

причинно-наслідкових зв’язків їх структурних змін, виявлення оптимального 

співвідношення між власним та залученим капіталом, структуризація пасивів і 

визначення питомої ваги їх складових у розділах пасивів та валюті балансу є 

важливим і невід’ємним етапом аналізу підприємства [3,c.129]. 

Процес здійснення аналізу стану пасивів повинен складатися з трьох 

етапів: організаційного, методологічного та результативного. Необхідність  

проведення першого етапу – організаційного – пояснюється тим, що ключовою 

помилкою при розробці науковцями методики аналізу стану пасивів є 

нехтування обов’язковими вимогами, які висуваються до організації 

визначеного процесу.  

Другий етап проведення економічного аналізу стану пасивів – 

методологічний – передбачає формування найоптимальнішого і 

найефективнішого механізму проведення економічного аналізу стану пасивів, 

який по суті, характеризується виконанням завдань аналітиком у найбільш 

доцільній послідовності. 

Третій етап аналізу стану пасивів підприємства завершальний – 

передбачає формування аналітиком повного висновку про стан пасивів 

підприємства та надання рекомендацій щодо подальшого функціонування 

підприємства та управління ним. 

Отже, за даними дослідження можна зробити висновок, що головним 

чинником, що визначає фінансовий стан підприємства є власний та залучений 

капітал та співвідношення між ними. Дане питання є важливим та потребує 

удосконалення. Більшість авторів розглядають аналіз стану пасивів поверхнево 

не визначаючи єдиної методики, що є помилковим. Необхідно зробити 

всебічний аналіз, здійсненню якого сприятиме розробка комплексної методики 

аналізу стану пасивів. Даний підхід дозволить систематизацію всіх 
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економічних процесів, на які впливає зміна структури пасивів з метою 

розрахунку всіх можливих економічних показників, на які вони мають вплив, і 

які у майбутньому будуть використані для поглибленого аналізу.   
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МЕТОДИКА ОЦІНКИ ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 

 

На сьогоднішній день стабільна фінансова стійкість є однією з головних 

цілей сучасного підприємства в Україні. Фінансова стійкість дає змогу зробити 

оцінку діяльності підприємства з погляду стабільного та  конкурентоздатного 
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положення на ринку, і є передумовою його економічного розвитку. Тому 

оцінка фінансової стійкості підприємства є необхідною складовою для 

покращення фінансового здоров’я підприємства і пов’язана з рівнем його 

залежності від кредиторів та інвесторів. 

Питання аналізу фінансового стану підприємств досліджують у своїх 

наукових статтях такі  вітчизняні науковців і практики: Кравченко М. С., 

Сахарова И. В., Ткаченко І. П., Алексєєва А. І., Виборова Е. Н. та багато інших. 

Аналіз фінансової стійкості підприємства відображає результати 

поточного,  інвестиційного і фінансового розвитку підприємства, а також дає 

змогу визначити фактори, які впливають на фінансову стійкість підприємства, 

що дозволяє вжити певних заходів для покращення фінансового стану 

підприємства, тим самим зменшити залежність від зовнішніх фінансових 

ресурсів і забезпечити платоспроможності в довгострокову періоді. Тому 

дослідження фінансової стійкості та основних методичних прийомів оцінки 

фінансової стійкості є актуальним для сучасних підприємств. 

На сьогоднішній день українські як приватні так і державні підприємства 

знаходяться у складному фінансовому становищі. Одним з основних факторів, 

який  спричиняє негативний вплив, постає не тільки фактор зовнішнього 

середовища, а й відсутність в установі відповідного рівня фінансової стійкості 

підприємства [1, с.62]. Тому, у період кризового становища в нашій державі, 

головним завданням будь-якого підприємства виступає забезпечення та 

управління його фінансовою стійкістю. Для того щоб реалізувати це завдання 

необхідно виявити та проаналізувати фактори які впливають на фінансову 

стійкість підприємства.  

Головним індикатором оцінки фінансового стану будь-якого суб’єкта 

господарювання є показники його фінансової стійкості. До основних 

показників фінансової стійкості підприємства відносимо: висока 

платоспроможністю, висока кредитоспроможність, висока рентабельність,  

висока ліквідність балансу [2, с.92]. 
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Методичні підходи до визначення фінансової стійкості підприємства 

об’єднують у три групи: коефіцієнтний; агрегатний; інтегральний. 

Найбільш поширеним методичним підходим при оцінці фінансової 

стійкості підприємства є коефіцієнтний підхід. До основних коефіцієнтів 

відносимо:  

– коефіцієнт фінансової автономії (критичне значення 0,5), характеризує 

ступінь незалежності підприємства від зовнішніх запозичень. Визначається як 

відношення загальної суми власних коштів до підсумку балансу;  

– коефіцієнт фінансової залежності (критичне значення  2), зростання 

показника обумовлює збільшення частки позичених коштів у фінансування 

підприємства. Обернений до коефіцієнту автономії;  

– коефіцієнт маневреності власного капіталу (>0,4), показує, яка частина 

власного капіталу використовується для фінансування поточної діяльності. 

Визначається як відношення власного капіталу до оборотних активів;  

– коефіцієнти забезпеченості оборотних коштів власними оборотними 

коштами (>0.1), характеризує рівень забезпеченості ресурсами для проведення 

незалежної фінансової політики. Визначається як відношення власних 

оборотних коштів до всієї величини оборотних коштів; 

– коефіцієнт забезпеченості власними оборотними засобами (>0.1), 

показує, яка частина оборотних активів забезпечується за рахунок власних 

засобів; 

– коефіцієнт співвідношення реальних активів і вартості майна (>0,5),  

показує скільки грн реальних активів припадає на 1 грн вартості майна [3]. 

Агрегатний підхід ґрунтується на визначенні фінансової стійкості на 

основі агрегатів. Після проведення розрахунків, підприємство відносять до 

одного з чотирьох типів:  

– абсолютна фінансова стійкість (S = {1,1,1}), свідчить про те, що 

підприємство є стабільним, воно не  використовує зовнішні фінансові джерела, 

тому і  не залежить від кредитів; 



 185 

– нормальна фінансова стійкість (S = {0,1,1}), свідчить про те, що 

підприємство оптимально використовує власні і кредитні ресурси і є 

платоспроможним; 

– нестійкий фінансовий стан (S = {0,0,1}), свідчить про те, що 

підприємство порушило платоспроможність, проте є можливість відновити 

його; 

– кризисний фінансовий стан (S = {0,0,0}), свідчить про те, що 

підприємство на межі банкрутства [4, с.554]. 

 За допомогою інтегрального підходу, ми можемо визначити інтегровану 

оцінку ступеню фінансової стійкості. Зазвичай його використовують в умовах 

кризового стану економічної системи і відбувається процес налагодження ним 

нових зв’язків з партнерами, зацікавлених у достатній фінансовій стійкості. 

Особливістю цього підходу є аналіз показників у взаємозв’язку з іншими 

показниками, та використовують узагальнюючий показник зміни фінансової 

стійкості підприємства, які дають оцінку: 

– якщо Фс > 0, то це свідчить про збільшення фінансової стійкості 

підприємства;  

– якщо Фс < 0, то це свідчить про зниження фінансової стійкості 

підприємства [5, с.39].  

Отже, застосовуючи данні методичні прийоми оцінки фінансової стійкості 

підприємства в комплексі, підприємства можуть відразу визначити фактори, які 

негативно впливають на розвиток бізнесу, та прийняти вірне управлінське 

рішення для досягнення максимізації прибутку підприємства. 
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УДОСКОНАЛЕННЯ АНАЛІЗУ ТА РЕЗЕРВИ ПІДВИЩЕННЯ 

ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 

 

Сучасні економічні умови докорінно змінюють не лише зв’язки між 

учасниками ринку, а і створюють підґрунтя до загострення конкуренції, 

оскільки з’являється велика кількість підприємств-конкурентів. Багато 

підприємств здійснюють власну діяльність у тіньовому секторі, що не дозволяє 

розвивати ефективні механізми управління прибутком та доходами 

підприємства. Наслідком таких змін є постійне зменшення доходу та прибутку 

тих суб’єктів господарювання.  
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Такі чинники слід враховувати , оскільки реакція учасників ринку на 

одні і ті самі зміни буде різною в залежності від господарського стану 

підприємства та системи менеджменту, що на ньому використовується [1].  

Дослідженням значимості та ролі аналізу фінансових результатів у 

системі управління підприємством займались такі вітчизняні вчені, як Бутинець 

Ф.Ф. , Білик М.Д., Білошапка В.А. , Фальченко О.О., Зленко К.І. , Опарін В.М., 

Панченко І.А. ,Петренко Н.І. та іншi. 

Метою дослідження є удосконалення аналізу фінансових результатів 

діяльності підприємства, як процесу пошуку та реалізації резервів підвищення 

ефективності діяльності підприємства. 

 Білик Т.О. трактує фінансовий результат як прибуток або збиток суб’єкта 

господарювання, що визначається як різниця між сукупними доходами та 

витратами підприємства і за позитивного його результату представляє 

додаткову вартість, виступає одним із джерел фінансування подальшого 

розвитку та поточної діяльності підприємства, основним критерієм оцінки її 

ефективності [2] . 

Фінансовий аналіз є гнучким інструментом в руках керівників 

підприємства. Разом з тим його висновки і носять короткочасний характер 

внаслідок постійної зміни стану. Особливо це стосується малих підприємств та 

фірм. В умовах інфляції фінансові звіти підприємства про результати 

господарської діяльності, фінансовому становищі і використанні прибутку 

можуть виявитися джерелом необ’єктивної інформації, оскільки елементи 

балансу втрачають свою вартість з різною швидкістю. Щоб знизити вплив 

інфляції на фінансові результати діяльності підприємства необхідно своєчасно 

контролювати рівень рентабельності, що закладається в розрахункову ціну 

виробу.  

Удосконалену методику здійснення аналізу фінансових результатів 

діяльності підприємства можна представити такими етапами: 

1) Збір інформації для здійснення аналізу; 

2) Аналіз фінансового стану підприємства; 
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3) Побудова економіко - математичних моделей; 

4) Формування висновків та визначення показників впливу на прибуток [3]. 

В даній методиці відображаються одразу інструменти, які 

використовувалися на кожному етапі аналізу, і результати, які будуть отримані 

після цього. Ця технологія аналізу дозволяє підприємству отримати результати, 

за якими керівництво підприємства зможе зробити висновки для прийняття 

ефективних управлінських рішень. 

Для того, щоб підвищити ефективність фінансових результатів діяльності 

підприємства необхідно постійно проводити удосконалення основних засобів 

виробництва, запроваджувати нові технології, оснащувати виробництво новою 

технікою. Такі дії будуть впливати на зниження собівартості продукції. 

Зниження собівартості продукції є запорукою зростання доходу підприємства. 

Досягнувши такого результату, підприємство наблизиться до ефективного 

функціонування. 

Основні резерви збільшення фінансового результату кожного 

підприємства в умовах ринкової економіки відображенні на рисунку 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.1. Резерви збільшення фінансових результатів 

Джерело: розроблено за даними [1] 
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Механізоване виробництво потребує значно менше робітників, і це, в 

свою чергу, зменшить витрати на оплату праці. За рахунок нового обладнання 

можна збільшити випуск продукції, що призведе до зниження витрат в 

розрахунку на одиницю продукції. Але після цього підприємству доведеться 

шукати нові ринки збуту продукції – і в Україні, і за кордоном. Тобто потрібно 

виділити деякі кошти на рекламу, це обов’язково принесе результати [5]. 

Отже, аналіз фінансових результатів використовують для того, щоб 

з’ясувати чи твердо стоїть підприємство на ринку та чи є воно 

конкурентоспроможним. Це є особливо важливим фактором в умовах ринкової 

економіки, оскільки вона характеризується отриманням найбільшого прибутку 

на кожну вкладену гривню. Фінансовий аналіз необхідно здійснювати для того, 

щоб забезпечити конкурентоспроможність. Результати даного аналізу завжди 

дадуть відповіді на запитання, чи існують резерви підвищення ефективності 

діяльності підприємства. 
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МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО АНАЛІЗУ ФІНАНСОВОГО СТАНУ 

ПІДПРИЄМСТВА 

 

Для утримання стабільної тенденції розвитку фінансово-господарської 

діяльності підприємства в умовах постійного загострення конкурентної 

боротьби необхідно достовірно оцінювати фінансовий стан підприємства. 

Аналіз фінансового стану є досить важливим для функціонування 

кожного підприємства. Саме тому багато вчених присвячують свої роботи цій 

темі, серед яких доцільно виділити праці О.М. Волкової, А.І. Ковальова, В.М. 

Родіонової, Н.О. Русак, Г.В. Савицької, О.О. Терещенка, Л.А. Кириченка, М.Н. 

Крейніної, В.В Сопка, О.В. Павловської та інших. 

Оцінка фінансового стану підприємства показує в яких конкретних 

напрямах потрібно вести цю роботу. Відповідно до цього результати аналізу 

надають відповідь на питання, які існують найважливіші способи поліпшення 

фінансового стану підприємства в конкретний період його діяльності. 

Визначення фінансового стану науковці трактують по різному і ми це 

можемо побачити з таблиці 1. 

Можна узагальнити усі наведені визначення фінансового стану, як 

комплексне поняття, що відображає в певному періоді діяльності підприємства 

рівень його фінансової конкурентоспроможності, ефективність використання 
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фінансових ресурсів і капіталу, виконання зобов’язань перед суб’єктами 

господарювання, а також характеризує його ділову активність і надійність. 

Таблиця 1 

Визначення змісту поняття «Фінансовий стан» 

Автор Зміст поняття Коментар 

А.М. Поддєрьогін 

Фінансовий стан — комплексне поняття, 

яке є результатом взаємодії всіх 

елементів системи фінансових відносин 

підприємства, визначається сукупністю 

виробничо-господарських факторів і 

характеризується системою показників, 

що відображають наявність, розміщення і 

використання фінансових ресурсів 

Робиться акцент на 

наявність ресурсів, які 

можуть бути використані 

підприємством, однак 

випускається з уваги 

якісний бік: доцільність 

та ефективність їх 

використання 

I.О. Бланк 

Фінансовий стан — рівень 

збалансованості окремих елементів 

активів і пасивів підприємства, а також 

рівень ефективності їх використання 

Враховано два аспекти: 

необхідна кількість 

ресурсів і якість їх 

використання 

(розміщення) 

Г.В. Савицька 

Фінансовий стан — спроможність 

фінансувати свою діяльність, тобто 

характеризується забезпеченістю 

фінансовими ресурсами, фінансовими 

взаємовідносинами з іншими фізичними 

та юридичними особами, 

платоспроможністю та фінансовою 

стійкістю 

Знову ж таки, якісна 

сторона використання 

ресурсів та участь у 

взаємовідносинах не 

вказується 

М.Н. Крейніна 

Фінансовий стан — показник 

економічної діяльності підприємства, що 

характеризує його ділову активність і 

надійність 

Ділова активність та 

надійність — обмежені 

характеристики 

діяльності підприємства і 

не дають повної картини 

про здатність ефективно 

функціонувати на 

майбутнє 

Г.Б. Поляк 
Фінансовий стан підприємства — це, по 

суті, кінцеві результати його діяльності 

Недоцільне ототожнення 

всіх сторін діяльності 

підприємства тільки із 

фінансовими 

результатами (прибутком 

або збитком) 

Л.О. Коваленко 

Фінансовий стан суб’єкта 

господарювання — характеристика його 

фінансової конкурентоспроможності, 

ефективність використання фінансових 

ресурсів і капіталу, виконання 

зобов’язань перед державою та іншими 

суб’єктами господарювання 

Автором враховані 

більшість рис 

підприємства, за якими 

можна зробити ґрунтовні 

висновки, як 

господарюючого суб’єкта 

ринку 

Джерело: [1, с. 200-201]. 
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Інформаційною базою для розрахунку даних показників фінансового 

аналізу є дані річної фінансової звітності підприємства: Баланс, Звіт про 

фінансові результати, Звіт про рух грошових коштів, Звіт про власний капітал, 

дані статистичної звітності та інші оперативні дані підприємства [2]. 

До основних пpийомів проведення аналiзу фінансового стану 

підприємства можна віднести горизонтальний аналіз, вертикальний аналіз, 

аналіз трендів, аналіз відносних показників, порівняльний аналіз і факторний 

аналіз, зміст яких наведено в таблиці 2. 

Таблиця 2 

Прийоми проведення аналізу фінансового стану підприємства 
Прийом Зміст  

Горизонтальний 

аналіз 

Визначення абсолютних та відносних змін (позицій) величин 

різних статей балансу за певний період 

Вертикальний аналіз 

Визначення структури активів та пасивів з виявленням впливу 

різних факторів на результат в цілому на певну дату (обчислення 

питомої ваги окремих статей у підсумку балансу) 

Трендовий аналіз 

Порівняння величин балансових статей за кілька окремих 

періодів для визначення тенденцій, що переважають у динаміці 

показників 

Аналіз відносних 

показників 

(коефіцієнтний) 

Розрахунок відношень між окремими позиціями звіту або 

позиціями різних форм звітності, визначення взаємозв’язків між 

фінансово-економічними показниками 

Порівняльний аналіз 

Внутрішньогосподарський аналіз зведених показників звітності за 

окремими показниками самого підприємства та його дочірніх 

підприємств (філій), а також міжгосподарський аналіз показників 

даної компанії порівняно з показниками конкурентів або із 

середньогалузевими та середніми показниками 

 Факторний аналіз 

Визначення впливу окремих факторів на результативний 

показник детермінованих (розділених у часі) або стохастичних 

(що не мають певного порядку) прийомів дослідження. При 

цьому факторний аналіз може бути прямим (коли результативний 

показник розділяють на окремі складові) та зворотнім (коли його 

окремі елементи з’єднують у загальний результативний показник) 

Джерело: [3 с. 48]. 

Фiнансовий аналiз має важливе значення в економiчнiй дiяльностi 

пiдприємства, оскiльки дає змогу: 

- вишукувати резерви полiпшення фiнансового стану пiдприємства; 

- об'єктивно оцiнювати рацiональнiсть використання усiх видiв 

фiнансових ресурсiв; 
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- своєчасно вживати заходiв, спрямованих на підвищення 

платоспроможностi, лiквiдностi та фiнансової стiйкостi пiдприємства; 

- забезпечувати оптимальний виробничий та соцiальний розвиток 

колективу за рахунок використання виявлених у результатi аналiзу резервiв; 

- забезпечити розробку плану фiнансового оздоровлення пiдприємства 

[4]. 

В економічній теорії та практиці існують різні класифікації методів 

економічного аналізу, вони наведені в таблиці 3. 

Таблиця 3 

Методи фінансового аналізу діяльності підприємства (за ознаками) 
Групи методів Методи 

Ознака 1: за ступенем формації 

1.1. Неформалізовані методи 

аналізу 

Експертних оцінок та сценаріїв, морфологічні, 

психологічні, порівняльні, побудови системи аналітичних 

таблиць, побудови системи показників 

1.2. Формалізовані методи 

аналізу 

Ланцюгових підстановок, арифметичних різниць, 

виокремлення ізольованого впливу факторів, відсоткових 

чисел, логарифмічний, диференційний, інтегральний 

Ознака 2: залежно від інструментарію, що застосовується в аналізі 

2.1. Економічні методи 
Балансовий, дисконтування, метод простих та складних 

відсотків 

2.2. Статистичні методи 

Методи ланцюгових підстановок, групування, середніх та 

відносних величин, індексний, графічний, елементарні 

методи обробки рядів динаміки 

2.3. Математико-статистичні 

методи 

Дисперсійний аналіз, кореляційний аналіз, факторний 

аналіз, метод головних компонентів 

Ознака 3: залежно від типу моделей, що застосовуються в процесі аналізу фінансового 

стану 

3.1. Дескриптивні моделі: 

1) грунтуються на використанні інформації бухгалтерської звітності; 

2) передбачають для оцінки фінансового стану: 

а) побудову системи звітних балансів; 

б) подання фінансової звітності у різних аналітичних розрізах; 

в) проведення вертикального та горизонтального аналізу звітності; 

г) систему аналітичних коефіцієнтів; 

д) аналітичні записки до звітності 

3.2. Предикативні моделі – моделі прогнозованого характеру: застосовуються для 

прогнозування доходів та прибутків підприємства, його майбутнього фінансового стану 

(розрахунки точки критичного обсягу продажу, побудова прогнозних фінансових звітів, 

моделі динамічного аналізу (жорстко детерміновані факторні та регресивні моделі) 

3.3. Нормативні моделі – моделі, які дають можливість порівняння фактичних результатів 

діяльності підприємства із нормативними (розрахованими на підставі нормативу, із 

законодавчо встановленими даними галузі економіки) 

Джерело: [3 с. 49]. 



 194 

Так, можна дійти висновку, що аналіз фінансового стану підприємства 

повинен проводитись з використанням різноманітних прийомів і методів такого 

виду аналізу. Використовувати одночасно усі представлені методи недоцільно, 

варто обирати оптимальну, яка підходить до специфіки певного підприємства 

або комбінувати декілька методів, які б відповідали певним критеріям. 

Отже, фінансовий стан підприємства – це один із критеріїв його 

успішності, що показує вміння підприємства розумно та вдало керувати 

фінансовими ресурсами. Таким чином, аналіз фінансового стану підприємства 

дає якісну та кількісну інформацію про його діяльність, яка необхідна для 

багатьох суб’єктів ринку.   
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ПРОБЛЕМИ ОРГАНІЗАЦІЇ ОБЛІКУ І АУДИТУ  ДЕБІТОРСЬКОЇ 

ЗАБОРГОВАНОСТІ  

Правильні організаційні підходи обліку і аудиту дебіторської 

заборгованості потребують суворої фінансової дисципліни для своєчасно 

забезпечення одержання коштів за реалізовану продукцію, вчасної оплати 

боргів за зобов’язаннями. Але на вітчизняних підприємствах організаційно-

методичним підходам обліку та аудиту дебіторської заборгованості не завжди 

надається достатньо уваги, внаслідок чого виникає чимало проблем стосовно 

дотримання основних методичних принципів здійснення обліку, викривлюється 

інформація про фінансовий стан підприємства, зменшується ефективність 

прийняття управлінських рішень.  

Питання обліку та аудиту дебіторської заборгованості досліджувалися 

багатьма науковцями та практиками серед яких: Білик І.І, Іванова Н.А., Гуня 

В.О., Матицина Н.О., Береза С.Л., Бєлозерцев В.С., Марченко О.М., 

Мултанівська Т.В. та багато інших. Попри наявні напрацювання питання про 

те, які виникають проблеми організаційних підходів до обліку та аудиту  

дебіторської заборгованості та шляхи їх вирішення, досі залишаються 

невирішеними. 

Метою написання даних тез є висвітлення проблематики організаційних 

підходів до обліку, аудиту дебіторської заборгованості та розробка і надання 

практичних пророзицій щодо покращення сучасних методик обліку та аудиту 

дебіторської заборгованості. 
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 Проблемою більшості підприємств стосовно здійснення обліку 

дебіторської заборгованості є те, що при формуванні наказу Про облікову 

політику підприємства не зазначаються всі суттєві аспекти оргнанізаційних 

підходів до обліку дебіторської заборгованості. Більшість суб’єктів 

господарювання зазначають у наказі за якою вартістю оцінюється дебіторська 

заборгованість, як визначається сума резерву на покриття збитків від 

зменшення корисності. Також зазначають, коли визнається сума сторнування  

та встановлюються випадки списання дебіторської заборгованості у разі 

неможливості повернення дебіторської заборгованості.  

В дослідженні С.Л. Берези запропоновано також передбачати в наказі 

Про облікову політику наступні елементи облікової політики: розмежування 

видів діяльності; віднесення заборгованості до сумнівної; порядок створення 

резерву сумнівних боргів; порядок списання заборгованості [1, с. 41].  

  Однак, на нашу думку, існує необхідність у більшій конкретизації 

організаціних підходів, щодо обліку дебіторської заборгованості, необхідне 

розкриття того, як здійснюються методи обліку з погляду діяльності 

бухгалтерської служби, її співпідпорядкованості окремих облікових підрозділів, 

які наявні на підприємстві та складу робітників, зазначення місця бухгалтерії в 

системі управління та її взаємодії з іншими службами суб’єкта господарювання. 

 Наказ Про облікову політику має містити первісну класифікацію 

дебіторської заборгованості в розрізі трьох класифікаційних ознак: термін 

погашення, зміст і вид заборгованості відповідно до особливостей суб’єкта 

господарювання, виду економічної діяльності, організаційно-правової 

структуру, форми власності підприємства, параметрів підприємства за обсягами 

діяльності, чисельності працюючих, номенклатури продукції, наявності пільг та 

умови їх отримання, відносини з податковою системою, умовами реалізації 

готової продукції, матеріальнотехнічного забезпечення обліково-аналітичної 

роботи підприємства. Така класифікація полегшить роботу працівників 

бухгалтерії при формуванні господарських операцій та складанні фінансової 

звітності. Працівники бухгалтерії при формуванні оборотно-сальдової 
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відомості відповідного субрахунка матимуть можливість надавати 

достовірну інформацію для управлінських потреб стосовно основної, і 

неосновної, фінансової та нефінансової діяльності підприємства та її 

терміновості. 

Організаційні методи до написання наказу Про облікову політику мають 

містити конкретизацію, щодо документування дебіторської заборгованості. 

Графік руху відповідних документів дебіторської заборгованості мають містити 

зміст роботи зі складання, переміщення та обробки документа, період 

виконання робіт,  місце складання або обробки, відповідальний підрозділ чи 

особа та час виконання робіт. Оперограми відповідних документів дебіторської 

заборгованості допоможе полегшити здійснення процес працівникам 

відповідних секторів  опрацювання документів. Це дасть можливість визначити 

логічні зв'язки між структурними підрозділами підприємства, етапи роботи з 

відповідними видами документів суб’єкта підприємства, що надасть чітку 

послідовність роботи та її зміст для прийняття первинних управлінських 

рішень.  

Потреба в удосконаленні обліку та аудиту дебіторської заборгованості 

підтверджується збільшенням її частки у складі активів підприємств. Для 

здійснення обліку та аудиту дебіторської заборгованості доцільно знати, з 

якими контрагентами та за яких умов укладені угоди [2, 19 c.].  

Що стосується проблемних питань аудиту дебіторської заборгованості, то 

існує необхідність своєчасності його проведення та періодичність звіряння 

даних, що наведені у балансі, з результатами перевірки аудитора. Дослідження 

та вирішення проблемних питань дадуть змогу значно удосконалити 

організацію та методику аудиту розрахунків з дебіторами. 

На підприємствах існує презумпція наявності ризиків спотворення через 

недобросовісні дій працівників бухгалтерії відносно дебіторської 

заборгованості. Тому при здійсненні аудиту дебіторської заборгованості 

важливо визначити, для яких видів угод, дебіторів виникають такі ризики. І 

тому, перегляд умов договорів є важливою процедурою аудиту та включення 
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процедури зовнішніх підтверджень дебіторської заборгованості [3, 75 c.]. 

 Також  аудиторам необхідно створювати таблиці з відсотковим доходом 

по дебіторській заборгованості та створювати вибіркові перевірки великих сум 

та нетипових господарських операцій характеру діяльності суб’єкта 

господарювання. Аналіз структури дебіторської заборгованості за рахунками та 

субрахунками має містити дані за звітний рік та попередній, відсотковий 

приріст та приріст в грошовому еквіваленті. Вважаємо, що враховуючи кожну 

окремо взяту ситуацію на підприємстві-замовнику, аудитору варто здійснювати 

аналіз дебіторської заборгованості використовуючи фінансові показники. 

За результатами проведеного дослідження організаціно-методичних 

підходів обліку та аудиту дебіторської заборгованості було визначено основні 

проблеми щодо обліку та аудиту дебіторської заборгованості. Відповідно до 

зазначених проблем, запропоновані такі напрями удосконалення: конкретизація 

організаціно-методичних підходів, щодо обліку дебіторської заборгованості у 

наказі Про облікову політику; формування на підприємствах первісної 

класифікації дебіторської заборгованості в розрізі трьох класифікаційних ознак: 

термін погашення, зміст і вид заборгованості відповідно до особливостей 

суб’єкта господарювання; відображення типової кореспонденції рахунків у 

наказі Про облікову політику, які використовуються на підприємстві; створення 

графіків та оперограм документообігу дебіторської заборгованості, вказуючи 

відповідальних за рух відповідного документа щодо дебіторської 

заборгованості. 
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УДОСКОНАЛЕННЯ ОБЛІКУ ТА АНАЛІЗУ ФІНАНСОВИХ 

РЕЗУЛЬТАТІВ ДІЯЛЬНОСТІ ВИРОБНИЧОГО ПІДПРИЄМСТВА 

 

 Удосконалення обліку, аналізу та аудиту фінансових результатів для 

суб’єктів господарської діяльності є дуже важливим і актуальним в наш час. 

Під впливом ринкових відносин та складностей в економіці країни, 

підприємства все більше і більше інвестують вільні активи у інвестиційну та 

фінансову діяльність, з метою отримання доходу. 

Проблемами обліку, аналізу та аудиту фінансових результатів діяльності 

підприємства займались різні науковці, серед яких можна виділити: Ткаченко 

Н. М., Білик М. Д., Грабовецький Б. Є., Огійчук М.Ф., Бурлака С. М., та багато 

інших. Але не зважаючи на значний внесок науковців в дані питання, все ж 

таки залишаються напрямки, які потребують більш глибшого дослідження. 

Чітке розуміння поняття «фінансовий результат» є однією з основних 

передумов формування обліку, аналізу, аудиту з метою управлінського впливу 

на окремі складові елементи для підвищення ефективності діяльності 

підприємств. Зокрема, у нормативно-законодавчих актах з обліку висвітлено 

лише поняття «прибуток» та «збиток». 
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На увагу заслуговує думка  Бурлаки С. М., яка дає загальну 

характеристику сьогодення: «існують проблеми з чіткою класифікацією 

фінансових результатів підприємства. Існуючі підходи до класифікації 

фінансових результатів за певними  ознаками містять суперечливі моменти, 

навіть на законодавчому рівні, так, наприклад, у 2013 році втратив чинність 

П(С)БО 3 «Звіт про фінансові результати», в якому визначались основні види 

фінансових результатів, а у НП(С)БО 1 «Загальні вимоги до фінансової 

звітності» запропоновано інший перелік показників, який досить сильно 

відрізняється від того, що застосовувався раніше. Так, за НП(С)БО передбачено 

оновлений перелік показників, зокрема: прибуток, фінансовий результат від 

операційної діяльності, фінансовий результат до оподаткування, прибуток від 

припинення діяльності після оподаткування, чистий фінансовий результат, 

інший сукупний дохід до оподаткування, інший сукупний дохід після 

оподаткування і сукупний дохід» [1]. 

Характеристика нормативно-правової бази свідчить про відсутність 

порядку або певного механізму визначення результатів діяльності, відсутні 

взагалі класифікації фінансових результатів, що могли б використовуватись 

ефективно в бухгалтерському обліку. Також проблемним залишається питання 

неузгодженості певної класифікації видів діяльності підприємства відповідним 

субрахункам бухгалтерського обліку доходів та витрат, фінансових результатів 

на яких вони формуються. 

Недоліком формування фінансового результату в діючому Плані рахунків 

бухгалтерського обліку Самохін Л.В. вважає, «що в ньому на субрахунках 791 

«Результат операційної діяльності» та 792 «Результат фінансових операцій» 

фактично об’єднані по два види діяльності підприємства, а саме: на субрахунку 

791 – основна та інша операційна діяльність, а на субрахунку 792 – фінансова 

діяльність. Тому до робочого Плану рахунків підприємства необхідно внести 

доповнення» [2, с. 57]: 
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«до субрахунку 791 відкрити два рахунки третього порядку: 7911 

«Результат від операційної діяльності» та 7912 «Результат від іншої операційної 

діяльності»»[2, с. 57]; 

 «до субрахунку 792 відкрити два рахунки третього порядку: 7921 

«Результат від інвестиційної діяльності» та 7922 «Результат від фінансової 

діяльності»» [2, с. 57]. 

 Якщо узагальнити проблемні питання обліку фінансових результатів,  то 

можна поділити їх вирішення на три блоки: теоритичний, концептуальний та 

методичний. 

  Теоритичний блок вирішення: дослідити трактуваня таких понять як 

доходи, витрати, прибуток, збиток, та визначити що ближче до формування 

фінансових результатів; удосконалити класифікацію доходів та витрат.  

  Концептуальний блок: раціонально побудувати синтетичний та 

аналитичний облік фінансових результатів; виявити сильні та слабкі сторони 

методики та організації обліку фінансових результатів; удосконалити порядок 

відображення фінансових результатів у «Звіті про фінансові результати». 

  Методичний блок: розробити рекомендації до автоматизованої  

організації обліку фінансових результатів; розробити інформаційну модель, яка 

б задовольнила потреби всіх користувачів інфомацією. 

  В цілому, щоб правильно організувати облік фінансових результатів 

потрібно чітко класифікувати доходи та витрати, тому що вони є головним 

складовим елементом фінансового результату підприємства. Щоб облік був 

найбільш ефективним, керівництво підприємства повинно значну увагу 

приділити документообігу, розробити власний робочий План рахунків, що 

значно полегшить аналітичний та синтетичний облік фінансових результатів. 

Уваги заслуговує думка Струк Н.С. , яка вважає «аналіз фінансових 

результатів діяльності підприємства передбачає використання різноманітних 

прийомів, методів та моделей аналізу. Їх кількість та спектр залежать від 

конкретних цілей та завдань. Констатуємо певну невизначеність у виборі 

найбільш прийнятного методу, що надасть змогу усебічно і комплексно 
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здійснювати аналіз фінансових результатів підприємства, обґрунтовувати 

ефективні управлінські рішення щодо удосконалення фінансової політики 

підприємства, спрямованої на його розвиток» [3].  

Отже,  фінансовий результат є досить складною та багатовимірною 

категорією. Інформація про результати діяльності відображається у фінансових 

звітах підприємства та є загальнодоступною інформацією для визначення рівня 

ліквідності, платоспроможності та фінансової стійкості підприємства. З метою 

покращення та підвищення ефективності обліку фінансових результатів 

доцільним є:  

на законодавчому рівні закріпити сутність поняття «фінансові 

результати», уточнити перелік показників, які їх характеризують;  

розширити перелік класифікаційних ознак;  

запровадити єдині класифікаційні ознаки і розмежовування їх за видами 

діяльності з використанням рахунків третього порядку;  

впровадити регістри аналітичного обліку фінансових результатів для 

узагальнення облікової інформації з метою задоволення інформаційних потреб 

різних користувачів. 
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ФІНАНСОВИЙ АНАЛІЗ ЛІКВІДНОСТІ ТА ПЛАТОСПРОМОЖНОСТІ: 

СУЧАСНИЙ СТАН, ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ 

 

У сучасній ринковій економіці платоспроможність та ліквідність є 

основними поняттями при дослідженні фінансового стану підприємства.  

Основною проблемою ефективного функціонування підприємств 

України, на сьогоднішній день, є відсутність загальної оцінки 

платоспроможності та ліквідності, яка б в повній мірі давала б можливість 

керівництву підприємства виявляти слабкі місця та приймати правильні 

управлінські рішення. 

Поняття «ліквідність» і «платоспроможність» є взаємопов'язаними, однак 

різними за змістом. У працях науковців існують різні підходи до трактування 

сутності цих понять. Найбільш вживаним є визначення, що ліквідність 

характеризує механізм перетворення фінансових або матеріальних активів у 

грошові кошти з метою своєчасного виконання зобов'язань, а під 

платоспроможністю розуміють наявність у підприємства грошових коштів та їх 

еквівалентів, достатніх для розрахунків за кредиторською заборгованістю, що 

потребує негайного погашення [1, с. 420]. 

У науковій літературі зазначено багато способів, щодо методики аналізу 

ліквідності та платоспроможності, що зводить аналіз показників до вирішення 

певного набору послідовних задач. Так, наприклад, одна з груп вчених, що 

досліджували дане питання, обмежується розрахунком та аналізом основних 
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показників ліквідності, інші ─ аналізом ліквідності балансу, останні ж 

розглядають цей процес через призму двох задач – це аналіз ліквідності балансу 

(побудова та аналіз балансу ліквідності) і розрахунок та оцінка коефіцієнтів 

ліквідності і платоспроможності. 

Останній підхід є настільки поширеним, що його можна назвати 

традиційним підходом аналізу ліквідності і платоспроможності підприємств. 

У роботі вченого Тарасенка Н.В. пропонується аналіз ліквідності та 

платоспроможності підприємства розпочинати зі складання і аналізу 

платіжного календаря, після цього здійснювати аналіз ліквідності балансу, 

розрахунок та оцінку коефіцієнтів (традиційних) ліквідності і завершувати 

аналіз аналізом причин фінансових ускладнень та можливості відновлення 

(втрати) платоспроможності [2, с.280-281]. 

Також популярними є підходи, в яких аналіз ліквідності і 

платоспроможності розглядають як дві взаємопов’язані задачі аналізу. 

Наприклад, в деяких працях розглянуто аналіз ліквідності за традиційною 

схемою, а аналіз платоспроможності – як аналіз платіжного календаря, 

розрахункової, грошової та ліквідної платоспроможності, так як в інших аналіз 

ліквідності підприємства розглядається як аналіз ліквідності балансу, а аналіз 

платоспроможності визначає як аналіз платіжного календаря, а також 

визначення причин зміни показників платоспроможності. 

Переважна більшість авторів розглядають аналіз ліквідності і 

платоспроможності як необхідну умову розробки і прийняття оптимальних 

управлінських рішень щодо управління ними або можливостей кредитування й 

інвестування. В обох випадках важливим є не тільки ступінь ліквідності і 

платоспроможності, а й фактори, що його зумовлювали. Проте про необхідність 

факторного аналізу наголошують не всі [1, с. 422]. 

Традиційно аналіз ліквідності балансу здійснюють шляхом порівняння 

активів, згрупованих за рівнем ліквідності та відповідних груп пасивів, 

згрупованих за терміном їх погашення, розрахунку абсолютних різниць 

(платіжного надлишку або нестачі (дефіциту)), які ще називають абсолютними 
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показними ліквідності балансу та співставлення із класичними нерівностями 

ліквідності балансу, які деколи називають нерівностями абсолютної ліквідності. 

Тут виникає декілька проблем.  

По-перше, розрахунок абсолютного надлишку (нестачі) встановлює їх 

обсяги, проте не відображає їх ступінь, тобто якісний рівень. Для цього повинні 

також бути розраховані відносні відхилення.  

По-друге, для оцінки ліквідності балансу абсолюті найбільш часто 

використовують наступну форму нерівностей А1 ≥ П1 ; А2 ≥ П2 ; А3 ≥ П3 ; А4 

≤ П4 , проте існує і інша А1 > П1 ; А2 > П2 ; 3 А3 > П ; А4 < П4 . Тут необхідно 

враховувати, що якщо за першими трьома групами активи будуть дорівнювати 

пасивам, то підприємство матиме можливість тільки на сплату зобов’язань, 

якщо така потреба настане негайно і зовсім не матиме можливості фінансувати 

свою діяльність. Отже, активи повинні перевищувати пасиви, але у цьому 

випадку виникає ризик накопичення. Отже виникає проблема встановлення 

норми перевищення, яка залежить від виду діяльності підприємства, тривалості 

операційного циклу та інших особливостей [3]. 

По-третє, традиційний підхід до аналізу ліквідності балансів підприємств 

не дозволяє врахувати можливості покриття зобов’язань за рахунок надлишку 

активів більш ліквідної групи. Тому, можна розширити традиційну методику 

аналізу ліквідності балансу на основі кумулятивного підходу, відповідно до 

якого накопичується платіжний надлишок (дефіцит) від попередніх груп, і 

використовує її для аналізу ліквідності балансу як за абсолютними так і 

відносними показниками [3]. Із цього можна зробити висновок, що традиційний 

і кумулятивний підхід повинні розглядатися паралельно, оскільки розкривають 

різну інформацію про ліквідність балансу. 

Отже, на сучасному етапі розвитку знань про аналіз ліквідності і 

платоспроможності підприємств, сформувалось ряд проблем, зокрема: 

невизначеність поняття ліквідності та платоспроможності підприємств; 

обмеженість, переважної більшості, технологій аналізу ліквідності і 

платоспроможності; відсутність загальновизнаного стандартного підходу до 
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організації аналізу та його методики; невизначеність методики вирішення 

окремих, в тому числі, основних, задач аналізу, що ускладнюють і часто 

роблять неефективними, як сам аналіз, так і управлінські рішення, прийняті на 

його основі. Тому важливою задачею є розробка цілісності теоретичної 

концепції аналізу ліквідності і платоспроможності, яка б відповідала 

об’єктивній сутності даних явищ, забезпечувала отримання об’єктивної, точної 

та достовірної інформації про них та забезпечувала розробку і прийняття 

оптимальних управлінських рішень. 
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АНАЛІТИЧНИЙ АСПЕКТ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМИ 

ПОТОКАМИ В ЛОГІСТИЧНИХ ЛАНЦЮГАХ ПОСТАЧАНЬ 

 

На сьогоднішній день в процесі здійснення діяльності вітчизняні 

підприємства в системі логістичного менеджменту стикаються з низкою 

проблем, серед яких нестача власних коштів для забезпечення поточної 

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9614849
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=Fu_2017_2_9
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діяльності і довгострокових інвестицій, що обумовлено низьким рівнем 

рентабельності. У цих умовах основним резервом підвищення ефективності 

логістичного менеджменту підприємства є розробка моделей управління 

фінансовими потоками, що включають раціональний розподіл коштів між 

напрямками діяльності, стимулювання персоналу до ефективного використання 

фінансових ресурсів, пошук методів рефінансування дебіторської 

заборгованості. 

У літературних і наукових виданнях щодо управління, планування і 

контролю за фінансовими потоками, спрямованої на їх оптимізацію і 

синхронізацію у часі і в просторі, визначається фінансова логістика – ефективне 

використання капіталу на основі координації оперативного управління 

фінансовими і матеріальними потоками. 

У широкому сенсі під фінансовими потоками розуміються надходження 

і витрачання коштів в різні проміжки часу. Фінансовий потік стосовно 

підприємства являє собою сукупність розподілених в часі надходжень і виплат 

грошових коштів, пов'язаних з його господарською діяльністю. 

У фінансовій логістиці в якості об'єкта управління виступає фінансовий 

потік, який визначається як рух грошових коштів, що циркулюють у 

логістичній системі, а також між зовнішнім середовищем і логістичної 

системою. Підхід до управління фінансовим потоком, з позиції інтегрованої 

логістичної системи, дозволяє використовувати принцип синергії (за рахунок 

узгодженості дій у всіх взаємопов'язаних і взаємозалежних процесах 

виробництва та обігу домогтися більшого ефекту в цілому по структурі, ніж 

при поліпшенні функціонування окремих елементів). Застосування логістичних 

методів при управлінні фінансовими потоками дозволяє максимально 

збільшити доходи, при цьому мінімізувавши втрати і застрахувати ризики. При 

цьому кожен матеріальний потік, що виникає в процесі закупівлі матеріалів або 

збуту продукції, транспортування або зберігання товарів, супроводжується 

фінансовим потоком, тобто вкладенням фінансів або компенсацією за 

реалізацію товару [1, с. 12]. 
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Розглядаючи питання системи показників логістики, зокрема, 

управління фінансовими потоками, слід зазначити, що у логістиці широко 

поширеними є дві системи показників: збалансована система показників 

(Balanced Scorecard – BSC) як інструмент стратегічного контролінгу та система 

ключових показників ефективності (Key Performance Indicators – KPI), яка є 

інструментом оперативного контролінгу.  

 

Стратегічна 

ціль 
Показник 

Цільове 

значення 

Заходи 

досягнення 

стратегічної 

цілі 

 

Стратегічна 

ціль 
Показник 

Цільове 

значення 

Заходи 

досягнення 

стратегічної 

цілі 

Фінансова перспектива  Перспектива внутрішніх бізнес-процесів 

діджиталізація 
фінансового 

потоку 

%  
автоматизованих 

операцій 

90% 

використання 

управлінських 

інформаційних 
систем 

 оптимізація 

витрат на 
обслуговування 

фінансового 

потоку 

логістичні 

витрати 
↓ 

здійснення 

факторного 
аналізу 

логістичних 

витрат 

Перспектива навчання і зростання  Перспектива клієнтів 

підвищення 

кваліфікації 

логістів з 
фінансового 

обслуговування  

%  

сертифікованих 
логістів 

100% 

проходження 
курсів по 

навчанню роботі  

в програмах 

 

швидкість 

здійснення 

трансакцій 
(швидкість руху  

потоку) 

тривалість 
руху 

фінансового 

потоку 

↓ 

налагодження 

автоматизації 

руху  
фінансового 

потоку 

Рис. 1. BSC в стратегічному управлінні фінансовими потоками 

Джерело: складено автором.  

Зважаючи на те, що BSC є стратегічною моделлю, що поєднує як 

фінансові, так і нефінансові показники, планування процесу управління 

фінансовим потоком доцільно здійснювати на довгострокову перспективу. 

Показники фінансового потоку розміщуються у квадранті «Фінансова 

перспектива» та знаходяться у тісному взаємозв’язку з показниками інших 

квадрантів (рис. 1). 

Збалансована система показників, відображена на рис. 1, зазвичай, 

застосовується в контексті розробки стратегії логістики, стратегії ланцюга 

постачань та стратегії управління логістичними потоками (у т.ч. фінансовими). 

Що ж стосується оперативного управління логістичними потоками, то в 

практиці логістичного менеджменту світових компаній використовують 

аналітичну модель, що базується на системі ключових показників ефективності, 

яка носить назву SCOR-карти розривів у ланцюзі постачань (рис. 2).   
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 Атрибут 

функціонув

ання 

логістики 

KPI 
Фактичне 

значення 

Платформа бенчмаркінгу 

Цінність від 

покращення  
Конкуре

нт 

Середнє за 

галуззю 
Лідер 

З
О

В
Н

ІШ
Н

І 

Витрати 

виконання доставки до 

узгодженої дати 
70% 85% 90% 95% – 

коефіцієнт 

задоволеності 
83% 94% 96% 98% – 

відсоток ідеальних 

замовлень 
76% 80% 85% 90% 3,0 млн. дол. 

Реакція 
час виконання 

замовлень 
15 днів 7 днів 5 днів 3 днів 1,4 млн. дол. 

Гнучкість 

час реакції у ланцюзі 

постачань 
97 днів 82 дні 55 днів 13 днів 

покращення 

використання 

активів 

гнучкість виробництва 45 днів 30 днів 25 днів 20 днів – 

В
Н

У
Т

Р
ІШ

Н
І 

Витрати 

загальні логістичні 

витрати 
19% 13% 8% 3% 1,9 млн. дол. 

витрати на управління 

поверненими потоками 

відсутні 

дані 

відсутн

і дані 

відсутні 

дані 

відсутні 

дані 
відсутні дані 

ресурсовіддача доданої 

вартості 

відсутні 

дані 

156 

тис. до

л. 

306 

тис. дол. 

406 

тис. дол. 
відсутні дані 

Активи 

запаси в днях 

постачань 
119 днів 55 днів 38 днів 22 дні – 

тривалість обороту 

наявних запасів 
96 днів 80 днів 46 днів 28 днів 4,4 млн. дол. 

кількість оборотів 

активів 
2,2 8,0 12,0 19,0 – 

Рис. 2. Приклад SCOR-карти розривів у ланцюзі постачань  

Джерело: побудовано автором на основі [2, с. 298].  

Як і в стратегічній моделі BSC, в SCOR-карті розривів у ланцюзі 

постачань застосовуються та поєднуються як фінансові, так і нефінансові 

показники. Особливістю ж даного методу виступає організація та проведення 

аналітичних досліджень на основі еталонного оцінювання (бенчмаркінгу) та 

визначення величини та критерію цінності від покращення.  

За результатами порівняння визначаються розриви КРІ, що служать 

основою прийняття рішень щодо вдосконалення логістики в ланцюзі постачань, 

зокрема в управлінні фінансовим потоком. 

Таким чином, з метою підвищення прозорості та оптимізації потокових 

фінансових процесів і в елементарних, і в комплексних логістичних системах 

необхідно мати чітке уявлення про систему показників фінансових потоків, що 

циркулюють у зовнішньому і внутрішньому економічному середовищі 

підприємства через застосування аналітичних методів поточного та 
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перспективного управління – збалансованої системи показників та ключових 

показників ефективності.  
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ПРОБЛЕМИ АНАЛІЗУ ГРОШОВИХ І ТОВАРНИХ ПОТОКІВ 

ПІДПРИЄМСТВА В ПОДАТКОВОМУ АУДИТІ  

 

У зв’язку з недостатньою кількістю коштів у суб’єктів господарської 

діяльності, необхідністю ефективного управління грошовими потоками та 

можливими внутрішніми і зовнішніми факторами, перепадистим фінансовим 

станом підприємств виникає потреба в проведенні аналізу грошових та 

товарних потоків підприємства. Саме грошові кошти та їх еквіваленти, як 
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найважливіша ланка системи кругообігу ресурсів, формують базис задля 

того, щоб підвищити платоспроможність суб’єктів господарської діяльності.  

При вирішенні ланцюга проблем, які пов’язані з методикою та 

організацією обліку і аудиту грошових коштів на підприємстві, з’являється  

можливість прийняття ефективних рішень, які пов’язані з управлінням 

грошовими коштами на підприємстві. В свою чергу, для того щоб оцінити 

діяльність підприємства раніше чи на сьогоднішній день, або ж здійснити  

планування та прогнозування грошових і товарних потоків на подальшу 

діяльність підприємства, необхідно здійснити поступовий аналіз грошових і 

товарних потоків. 

Теоретичному обґрунтуванню й практичному вирішенню питань аналізу 

грошових потоків підприємств присвячена значна кількість наукових праць 

зарубіжних економістів таких, як Дж.К. Ван. Хорна, Є. Брігхема, Е. Нікхбахта, 

А. Гроппеллі, Т. Райса, В.В. Бочарова, Л.Н. Павлової, Г.В. Савицької, а також 

праць вітчизняних вчених, як І.О. Бланка, О.В. Єрмошкіної, Г.Г. Кірейцева,  

Л.О. Лігненко, А.М. Поддерьогіна, О.О. Терещенка, Р.Б. Тяна та інших 

економістів. Інтерес до дослідження питань аналізу грошових потоків 

підприємств пов'язаний із їх надзвичайною важливістю в забезпеченні 

стабільної діяльності та фінансової стійкості підприємств, впливом на 

функціонування всіх структурних підрозділів підприємства, високою 

чутливістю до багатьох факторів. Кожний вчений має своє бачення щодо 

системи формування фінансових показників в  момент, коли відбувається 

аналіз грошових та товарних потоків, тим самим спонукають до розбіжностей 

при формуванні поетапного підходу щодо організації та проведення аналізу.  

Метою написання даних тез є дослідження та вивчення, типізація та 

систематика різних методичних підходів до процесу проведення аналізу 

грошових та товарних потоків з пристосуванням його до сучасних умов, 

узагальнення теоретичної бази аудиту грошових та товарних потоків; 

визначення напрямів його проведення, а також виявлення основних порушень в 

аналізі грошових та товарних потоків підприємства.  
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Аналіз грошових потоків дає інформацію для оцінки діяльності 

підприємства в минулому, теперішньому часі, а також служить основою для 

прогнозування і планування грошових потоків на майбутнє [1, с. 37].  

Серед проблем аналізу грошових  та товарних потоків можна виділити 

наступні:  

- визнання та класифікація грошових коштів;  

- правильне їх відображення у фінансовій звітності;  

- організація контролю за збереженням та використанням грошей; 

- оптимізація надходжень і виплат готівки та створення інформаційної 

бази даних для аналізу отриманих і втрачених вигод від цих заходів;  

- використання інформації для управління [2, с. 486]. 

Для покращення обліку та аналізу грошових і товарних потоків  

підприємства необхідно розробляти та включати заходи, які спрямовані на їх 

зростання  та на зростання найбільш ліквідних активів. 

Досягнути цього підприємство може завдяки:  

- ефективному управлінню дебіторською заборгованістю;  

- оптимізацією виробничих запасів та зменшенням залишків готової 

продукції;  

- управлінням грошовими коштами. 

З метою удосконалення аналізу грошових та товарних потоків на 

доцільно буде:  

- підвищити ефективність управління ліквідністю шляхом прискорення 

впровадження вимог в частині введення коефіцієнтів покриття ліквідності та 

стабільного фінансування;  

- вдосконалити розрахунок нормативів ліквідності враховуючи активи за 

їх ринковою вартістю;  

- покращити якість управління активами та пасивами;  

- розробити ефективні стратегії діяльності, що допоможе підприємству 

підтримувати достатній рівень ліквідності для здійснення своєї діяльності. 
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Отже, впровадження запропонованих заходів дасть змогу суттєво 

оптимізувати надходження і виплати готівки та створити інформаційну базу 

даних для аналізу отриманих і втрачених вигод від цих заходів. Все це 

сприятиме підвищенню ефективності управління грошовими коштами 

підприємства.  
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АНАЛІЗ ДІЛОВОЇ АКТИВНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА ТА 

ІСНУЮЧИХ ПІДХОДІВ ДО ЇЇ ОЦІНЮВАННЯ 

 

Розвиток ринкових відносин в Україні приводить до відповідальності та 

самостійності підприємств та інших суб'єктів ринку у розробленні та ухваленні 

управлінських рішень. Їх ефективність значною мірою залежить від 

об'єктивної, своєчасної та всебічної оцінки фінансового стану підприємства 

загалом і ділової активності зокрема. Наразі підвищення ділової активності є 

визначальною проблемою вітчизняних підприємств та однією із стратегічних 
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цілей їх діяльності, однак питанням управління нею на практиці 

приділяється дуже мало уваги. Саме тому підвищення рівня ділової активності 

потребує детального вивчення та формування ефективного інструментарію 

його реалізації, що підтверджує актуальність досліджуваної теми. 

Проблеми визначення сутності та оцінювання ділової активності 

розглядаються в працях вітчизняних та зарубіжних учених, а саме: Д. А. Аакер, 

М. Д. Білик, Е. Дж. Долан, В. В. Ковальов,   Г. В. Савицька та ін.  

У загальному розумінні аналіз ділової активності – це комплексна 

характеристика діяльності підприємства, яка включає оцінку ступеня 

напруженості та виконання планових показників за усіма видами діяльності. 

Науковці визначають поняття ділової активності підприємства по-різному 

і немає єдиної характеристики цього терміну.  

Одночасно існують підходи, які під діловою активністю підприємства 

розуміють інтенсивність його діяльності в напрямах мобілізації наявних 

ресурсів підприємства з метою забезпечення економічного зростання та 

активності в зовнішньоекономічному середовищі, а відповідно до показників, 

які її характеризують включають абсолютні показники виробничого потенціалу 

підприємства та показники ефективності його діяльності [1].  Ділову активність 

в найбільш загальному виразі можна розраховувати і оцінювати за допомогою 

«золотого правила економіки», яке базується на характеристиці ділової 

активності як категорії, що визначає рівень ефективності використання 

вкладених ресурсів в динаміці. Ділова активність проявляється в динамічності 

розвитку підприємства, швидкості обороту засобів підприємства [2]. 

Аналіз ділової активності здійснюється на основі методик, що 

відрізняються за складом показників – якісних або кількісних. Якісний рівень 

оцінки може бути отриманий у результаті порівняння діяльності даної компанії 

з однотипними за сферою застосування капіталу підприємствами. 

Кількісні методики нівелюють вплив інфляції, дають змогу оцінити 

ефективність використання ресурсів, власного капіталу, загальний виробничий 

потенціал. На їх основі можна здійснювати порівняльний аналіз на основі 



 215 

просторових зіставлень між підприємствами, незалежно від їх напряму та 

масштабів діяльності. 

Аналіз рівня ділової активності може бути здійснений за такими 

напрямами [3]: 

- дослідження динаміки і співвідношення темпів зростання абсолютних 

показників згідно із «золотим правилом економіки», який полягає в тому, 

що прибуток повинен зростати більш високими темпами, ніж обсяг 

реалізації продукції та вартість майна підприємства. Це означає, що 

витрати виробництва повинні знижуватись, а ресурси підприємства 

використовуватись ефективніше; 

- вивчення значень і динаміки відносних показників, які характеризують 

рівень ефективності використання авансованих і спожитих ресурсів 

підприємства. 

Наразі існуючі підходи до аналізу ділової активності потребують 

вдосконалення через те, що  розрахунок оборотності активів повинен 

ґрунтуватися не тільки на основі даних фінансової звітності, а й з 

використанням деталізованих даних про середньоденні та середньомісячні 

залишки та рух кожного з видів активів. 

На нашу думку, в аналіз необхідно також включити етап, який полягає в 

оцінці та обґрунтуванні отриманих результатів, а також формуванні конкретних 

управлінських рішень на їх основі. Це дозволить виділити спектр зусиль 

підприємства на які варто акцентувати найбільшу увагу для досягнення його 

стратегічних і тактичних цілей. 

 Крім того, сам аналіз має бути комплексним і враховувати як результати 

кількісної (першочергові показники), так і якісної оцінки (другорядні або 

додаткові показники). Тобто його логіка має бути наступною: дослідження 

динаміки і співвідношення темпів зростання абсолютних показників згідно із 

«золотим правилом економіки»; вивчення значень і динаміки відносних 

показників; оцінювання ділової активності за якісними показниками; оцінка, 

узагальнення отриманих результатів за групами кількісних і якісних показників 
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та формування конкретних управлінських рішень на їх основі. Застосування 

результатів оцінки ділової активності за таким підходом в перспективі надасть 

можливість покращити результативність діяльності, приймати ефективні 

управлінські рішення щодо вектора розвитку підприємства і допоможе здобути 

конкурентні переваги в ринковій ніші суб’єкта господарювання [3]. 

Oтже, на сьогодні висока ділова активність підприємства є одним із 

вирішальних чинників його комерційних успіхів та місця на ринку серед 

численних конкурентів. Наявні методики розрахунку та оцінки ділової 

активності наразі потребують вдосконалення, зокрема у частині поєднання 

результатів кількісного та якісного аналізу і вироблення на цій основі системи 

конкретних управлінських рішень стратегічного та тактичного характеру, 

обґрунтування інструментарію їх реалізації. Такий підхід дозволяє не лише 

удосконалювати методику оцінки ділової активності, а і розвивати підходи до 

практичного покращення механізмів управління ефективністю діяльності 

підприємства. При цьому важливим є те, що кожен суб’єкт господарювання 

вимагає врахування індивідуальних показників, зокрема сфери діяльності, 

масштабів, структури власності, ринків тощо, щоб методики аналізу та 

управлінські рішення забезпечувати отримання більш точного результату. 
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ОБЛІК, АУДИТ І КОНТРОЛЬ ВИТРАТ НА ОПЛАТУ ПРАЦІ 

ПЕРСОНАЛУ ВИРОБНИЧОГО ПІДПРИЄМСТВА 

 

 Питання обліку, аудиту і контролю витрат з оплати праці на підприємстві 

є основою соціально-трудових відносин найманих працівників, що впливають 

на ефективність управління трудовими ресурсами в цілому. Теоретичні та 

практичні аспекти витрат з оплати праці є актуальними, оскільки заробітна 

плата – це одна з найскладніших економічних категорій. Облік праці та 

заробітної плати є одним з найскладніших і складних у всій системі обліку на 

підприємстві. На будь-якому підприємстві цей розділ обліку ведеться в 

обов'язковому порядку, він є складним та трудомістким.  

      Удосконаленням обліку, аудиту та контролю витрат на оплату праці 

персоналу займались такі науковці, як Олійник В. С. [1], Бутинець Ф. Ф, 

Лубченко О. М. [2], Каткова Н. В. [3], Саух І. В. [4], Михайленко Ю. О. [5]. 

Проте існують проблемні питання за темою дослідження, які потребують 

вирішення. 

 За сучасних умов розвитку суспільства питання витрат на оплату праці 

працівників підприємства дедалі більше привертає увагу практиків. Воно має 

важливе значення у процесі відтворення суспільного продукту, є одним із 

головних чинників забезпечення ефективності економіки і основною складовою 

виплат працівникам. 

Проведене дослідження свідчить, що існують деякі проблеми в обліку витрат 

на оплату праці. Вважаємо, що одним із напрямків його удосконалення може 
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бути подальша автоматизація бухгалтерського обліку в цілому, та в тому 

числі розрахунків з оплати праці. Автоматизація обробки обліково-економічної 

інформації є вирішальним фактором підвищення оперативності, аналітичності 

та достовірності даних про витрати на оплату праці працівників підприємства.  

 Крім того для вдосконалення обліку витрат на оплату праці працівників 

підприємства необхідно:  

– формувати фонд оплати праці від валового доходу, який представляє 

собою різницю між вартістю валової продукції і матеріальними 

витратами; 

– вести облік витрат на оплату праці за калькуляційними статтями та 

видами діяльності; 

– здійснювати облік витрат на оплату праці в розрізі матеріально 

відповідальних осіб зі складанням внутрішньої звітності. 

    З метою вирішення проблеми щодо проведення аудиту витрат на оплату 

праці, пропонуємо розробити оперограму перевірки обліку робочого часу на 

підприємстві, що вдосконалює процес аудиторської перевірки; послідовність 

перевірки, що передбачає проведення детальних тестів за всіма нарахуваннями 

заробітної плати та утримання з них. 

       У нових умовах ринкової економіки значно змінилися процедури 

контролю. На сьогодні фонд оплати праці і трудові ресурси не є плановими, 

кожне підприємство самостійно визначає кількісний склад та суму витрат на 

оплату праці. Контроль за оплатою праці є досить трудомістким процесом, який 

потрібно проводити досить ретельно та уважно, адже витрати на оплату праці 

займають досить значну частку у структурі всіх витрат підприємства. Значну 

роль відіграє внутрішній контроль із боку керівників підприємств і 

бухгалтерської служби. Ці працівники повинні здійснювати оперативний 

контроль за використанням трудових ресурсів і фондів оплати праці з метою 

ефективного використання цих витрат. 

Проведене дослідження щодо контролю витрат на оплату праці персоналу 

підприємства, дозволяє запропонувати наступні стадії проведення такого 
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контролю: організаційна; технологічна; результативна; контролююча. 

Застосовуючи ці стадії можна визначити мету та завдання контролю за 

операціями з обліку оплати праці, встановити об'єкти контролю та джерела 

інформації для перевірки, обрати методичні прийоми, здійснити обстеження 

розпорядження розпорядчих документів, дослідити господарські операції, 

провести аналіз і оцінку виявлених відхилень та їх вплив на господарську 

діяльність підприємства, розробити заходи щодо усунення виявлених помилок 

та уникнення їх в майбутньому.  

 За результатами проведеного дослідження, нами надано пропозиції щодо 

удосконалення обліку витрат з оплати праці на підприємстві. Зокрема, 

зпропоновано: 

– організувати облік таким чином, щоб сприяти підвищенню продуктивності 

праці та повному використанню робочого часу; 

   –  покращити автоматизацію бухгалтерського обліку; 

   – розробити аналітичну відомість за виплатами персоналу; 

  – вести облік витрат на оплату праці за калькуляційними статтями та видами 

діяльності.     

З метою удосконалення аудиту витрат на оплату праці доцільно запровадити 

на підприємстві тестування системи внутрішнього контролю. Система має 

включати тести стосовно обліку заробітної плати та типові форми документів з 

аудиту витрат на оплату праці персоналу виробничого підприємства. Крім того 

пропонується розробити оперограму перевірки обліку робочого часу на 

підприємстві, що вдосконалює процес аудиторської перевірки. 

      Запропонована методика контролю витрат на оплату праці персоналу 

надасть можливість проконтролювати витрати на оплату праці персоналу 

підприємства. 
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МАТЕРІАЛЬНІ РЕСУРСАМИ ТА ПРОГНОЗ ПОТРЕБ У 

МАТЕРІАЛЬНИХ РЕСУРСАХ НА ПІДПРИЄМСТВІ 

 

Одним з найважливіших завдань в діяльності суб’єктів господарювання 

на сучасному етапі є підвищення ефективності використання матеріальних 

ресурсів, тому що вагому частку витрат виробництва в більшості галузях 

займають саме матеріальні витрати, саме від них в основному залежить розмір 

прибутку. В сучасних умовах ринкової економіки, прибуток – це основне 

джерело соціального і виробничого розвитку підприємства. 

Тому відповідно до вищезазначеного постійно існує потреба в 

удосконаленні існуючих і запровадженні більш нових підходів до управління 

матеріальними сировинними ресурсами, які являються одним з основних 
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компонентів виробництва на підприємстві у промисловості. Важливу роль у 

підвищенні ефективного використання на підприємстві ресурсів відіграє, 

насамперед, правильна організація бухгалтерського обліку, аудиту та аналізу як 

джерел інформації для прийняття управлінських рішень. Недостатня розробка 

методологічних питань аналізу забезпечення виробництва матеріальними 

ресурсами є передумовою для написання даної статті.  

Метою написання даних тез є дослідження, вивчення, аналіз, 

узагальнення та систематизація літературних джерел, чинного законодавства, 

різних нормативно-правових актів, досягнень в економічній науці, щоб 

розкрити сучасний стан організації та методичних підходів до обліку та аудиту 

матеріальних ресурсів, узагальнити, охарактеризувати та розкрити теоретичні 

висновки, практичні рекомендації щодо забезпечення виробництва 

матеріальними ресурсами та прогнозу потреб у них. 

Одним з основних факторів розвитку, вдосконалення та посилення 

виробництва є стабільне забезпечення підприємства матеріальними ресурсами, 

а також їхнє розумне та розсудливе використання. Будь-яке фінансового-

господарське рішення базується на кінцевому результаті, тобто на прибутку від 

господарської діяльності. Одним з елементів ресурсів підприємства є 

матеріальні ресурси, які являють собою складову частину оборотних активів, а 

саме запасів підприємства. Тому перед тим як узагальнити та сформулювати 

визначення терміну «матеріальні ресурси», а також систематизувати їх 

класифікацію, перш за все, необхідно розглянути поняття активів та запасів 

підприємства. 

Відповідно до НП(с)БО № 1: активи – це ресурси, контрольовані 

підприємством внаслідок минулих подій, використання яких, як очікується, 

зумовить отримання економічних вигод у майбутньому [1]. 

У НП(с)БО і в законах України не наведене визначення поняття 

«матеріальних ресурсів». Саме через це, термін «матеріальні ресурси» потрібно 

визначати у двох аспектах (широкому та вузькому). 
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У вузькому розумінні, матеріальні ресурси – це сировина із якої 

виробляється готова продукція. 

У широкому значенні, матеріальні ресурси – це запаси, які 

«…утримуються для споживання під час виробництва продукції, виконання 

робіт та надання послуг, а також управління підприємством/установою» [3].  

Матеріальні ресурси на промисловому підприємстві можна 

класифікувати за такими критеріями: за способом використання та 

призначенням, за роллю у виробничому процесі, за місцезнаходженням, за 

технічними ознаками [2, с. 93]. 

Матеріальні ресурси за способом використання поділяються на дві групи: 

1) матеріальні ресурси, що безпосередньо використовуються при 

виробництві продукції або споживаються для адміністративних потреб 

підприємства; 

2) матеріальні ресурси, що сприяють виготовленню продукції, тобто це 

інструменти які використовуються при виготовленні продукції. До таких 

матеріальних ресурсів, зокрема, належать малоцінні та швидкозношувані 

предмети [2, с. 94]. 

За роллю у виробничому процесі «…матеріальні ресурси промисловості 

поділяються на первинні (ті, що використовуються у виробничому процесі 

вперше) та вторинні (ті, що утворюються як відходи в результаті виготовлення 

певного виду готової продукції і можуть бути основою чи допоміжним 

ресурсом для іншої продукції)» [2, с. 95]. 

Матеріальні ресурси за класифікаційною ознакою можна поділити на 

основні та допоміжні. Залежно від виду готової продукції певні ресурси 

виступають і як основні, і як допоміжні. 

Здійснення класифікації матеріальних ресурсів, а саме розподіл їх на 

однорідні групи та підгрупи за марками, розмірами, видами, типами, сортами 

тощо, є однією з важливих умов правильної та ефективної організації 

аналітичної інформації про застосування матеріальних ресурсів. Така 

класифікація здійснюється підприємством самостійно і оформляється 
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розробкою номенклатури-цінника. Кожному найменуванню (виду) та 

однорідній групі матеріалів присвоюється коротке числове позначення (код) – 

номенклатурний номер. Це сприяє швидкому їх пошуку на складі, дозволяє 

уникати помилок при документуванні операцій з руху матеріалів і є 

обов'язковою умовою при автоматизованій обробці даних інформації про 

наївність, надходження та витрачання матеріалів. Необхідною умовою 

здійснення класифікації матеріалів за технічними ознаками та їх кодуванні є 

співпадання перших цифр номенклатурного номера з номером синтетичного 

рахунку та субрахунку обліку матеріалів.  

Виходячи з економічної сутності матеріальних ресурсів, а також їхньої 

ролі безпосередньо під час виробництва, збалансованість, досконала 

організація, своєчасність та забезпеченість в достатній кількості матеріальними 

ресурсами підприємства визначають ефективність, результативність, 

екологічність та конкурентоспроможне функціонування підприємства. 

Забезпечення інформаційного середовища щодо руху матеріальних 

ресурсів у промисловості можна поділити на три основні напрями: постачання, 

зберігання і виробництво. 

На етапі постачання інформаційні аналітичні потоки повинні розкривати 

інформацію  про  ринки  постачальників,  яка для  ефективної діяльності 

підприємства повинна розглядатися в комплексі з інформацією про ринки 

збуту, попит на продукцію, що виготовляється, і конкурентів, 

На етапі зберігання матеріальних ресурсів аналітичний процес потребує 

інформацію про надходження та відпуск запасів, а також про утворення втрат і 

нестач. 

На етапі використання матеріальних ресурсів аналітичний інформаційний 

потік повинен об'єктивно розкривати розмір матеріальних витрат (за 

продуктивними витратами, зворотними відходами, втратами та браком), що в 

свою чергу зумовлює вибір оптимальної для консервного виробництва оцінки 

списання матеріальних ресурсів на собівартість виготовленої продукції. 
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Отже, визначальною проблемою аналізу забезпечення виробництва 

матеріальними ресурсами є розробка цілісності об’єктивної теоретичної 

концепції аналізу.  
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МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО АНАЛІЗУ ДЕБІТОРСЬКОЇ ТА 

КРЕДИТОРСЬКОЇ  ЗАБОРГОВАНОСТІ: ПРОБЛЕМИ ТА МЕТОДИ 

УДОСКОНАЛЕННЯ 

У процесі господарської діяльності важливе значення має повнота і 

об’єктивність інформації, пов’язаної з діяльністю підприємства, у тому числі і 

дебіторської та кредиторської заборгованості. Тому необхідно визначити 

основні проблеми аналізу дебіторської та кредиторської заборгованості. 
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Щодо проблем аналізу дебіторської та кредиторської заборгованості, 

то застосовування у наших умовах традиційної за кордоном методики аналізу 

заборгованостей не завжди доцільно через відсутність необхідного обсягу 

вірогідної і доступної інформації щодо розрахунків з дебіторами та 

кредиторами. Використання вітчизняних методик не дає змоги однозначно 

оцінити стан дебіторської заборгованості, а також ступінь його впливу на 

фінансово-господарський стан підприємств. Зростання дебіторської 

заборгованості можливе внаслідок нераціональної кредитної політики, 

збільшення обсягу продажу, неплатоспроможності покупців тощо. При цьому 

більшість підприємств стикається з досить типовими проблемами: 

1) немає достовірної інформації про терміни погашення зобов’язань 

компаніями-дебіторами; 

2) не регламентована робота з простроченою дебіторською 

заборгованістю; 

3) відсутні дані про зростання витрат, пов’язаних зі збільшенням розміру 

дебіторської заборгованості і часу її оборотності; 

4) не проводиться оцінка кредитоспроможності покупців і ефективності 

комерційного кредитування [1]. 

Різке збільшення дебіторської заборгованості і її частки в оборотних 

активах може свідчити про необачну кредитну політику підприємства стосовно 

покупців або про збільшення обсягу продажів, чи про фінансову нестабільність 

підприємства. Скорочення дебіторської заборгованості оцінюється позитивно, 

якщо це відбувається за рахунок скорочення періоду її погашення. Якщо ж 

дебіторська заборгованість зменшується у зв'язку зі зменшенням відвантаження 

продукції, то це свідчить про зниження ділової активності підприємства. 

Проведення аналізу дебіторської та кредиторської заборгованості дає 

змогу визначити: склад і структуру таких заборгованостей та їх зміни в 

динаміці за період, що аналізується; встановити реальність погашення 

дебіторської та кредиторської заборгованості; визначити вплив дебіторської та 

кредиторської заборгованості на фінансовий стан підприємства. 
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Щодо аналізу дебіторської та кредиторської заборгованості, то 

потребують розробки моделі співвідношення дебіторської та кредиторської 

заборгованостей і певного інструментарію, який дозволив би швидко та якісно 

виявляти негативні явища, що впливають на кількісні та якісні зміни цих 

показників. Згідно останніх досліджень, на деяких підприємствах, кредиторська 

заборгованість переважає зобов’язання дебіторів у 10 і більше разів. Саме тому 

необхідно здійснювати аналіз кредиторської заборгованості відносно видів і 

термінів її погашення. Для цього варто користуватися прямими 

підтвердженнями контрагентів, вивченням контрактів і договорів, які мають 

інформацію про борги і зобов'язання підприємства. А в процесі аналізу 

необхідно дати оцінку умов виникнення заборгованості, звернути увагу на 

терміни, обмеження використання ресурсів, можливості залучення додаткових 

джерел фінансування [2]. 

Вивчення теоретичних аспектів аналізу дебіторської та кредиторської 

заборгованості, дозволяє стверджувати, що виникнення як дебіторської так і 

кредиторської заборгованості в певних межах є нормальною ознакою 

діяльності підприємства, але не в тих випадках, коли відбувається її 

безконтрольне зростання і систематичне несвоєчасне погашення. 

Також варто зазначити, що дебіторська та кредиторська заборгованість 

являють собою сполучну ланку в процесах формування та розміщення 

фінансових ресурсів підприємств. Загально відомо, що кредиторська 

заборгованість є джерелом формування фінансових ресурсів підприємства, а 

дебіторська – напрямком розміщення та використання фінансових ресурсів. 

Для оптимізації аналізу дебіторської і кредиторської заборгованості 

необхідно: 

– визначити оптимальні строки погашення дебіторської заборгованості з 

урахуванням строків виплат кредиторської заборгованості; 

– визначити оптимальні строки погашення кредиторської заборгованості 

з урахуванням строків надходжень дебіторської заборгованості; 
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– визначити методи мінімізації розривів в часі між надходженнями 

від дебіторів і виплатами кредиторам з урахуванням загальної 

ліквідності суб'єкта господарювання, строків сплати податків до 

бюджету та інших факторів. 

Також підприємствам варто звернути свою увагу на обсяги 

довгострокової дебіторської заборгованості. Що стосується співвідношення 

кредиторської та дебіторської заборгованості, то варто досягти рівня 10-20%[3]. 

З метою покращення розрахункової дисципліни та скороченням 

дебіторської і кредиторської заборгованості на підприємствах потрібно: 

– регулярно проводити аналіз складу і структури дебіторської та 

кредиторської заборгованості за конкретними постачальниками і 

підрядниками; 

– здійснювати постійний контроль за станом розрахунків щодо 

простроченої заборгованості та спробувати розширити систему 

авансових платежів; 

– винаходити можливості збільшення кількості замовників з метою 

зменшення масштабу ризику не оплати. 
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АНАЛІЗ ПРИБУТКОВОСТІ (ЗБИТКОВОСТІ) НА ПРИКЛАДІ 

ПІДПРИЄМСТВА ПрАТ «ІРШАВСЬКИЙ АБРАЗИВНИЙ ЗАВОД» 

 

       В ринкових умовах прибуток складає основу економічного розвитку 

будь-якого господарського суб’єкта незалежно від сфери його діяльності. 

Зростання прибутку створює фінансову базу для розширеного відтворення, 

вирішення соціальних та матеріальних потреб трудового колективу і, як 

наслідок, є основою розвитку ринкової економіки [1]. Якісний аналіз 

прибутковості підприємства дає змогу знайти найбільш витратні та збиткові 

осередки у діяльності підприємства, а також найбільш прибуткові види 

діяльності та можливі шляхи розвитку та удосконалення [2, с.27]. Тому вкрай 

важливо проводити цей аналіз за ефективною та результативною методикою. 

       Актуальність даного питання полягає в аналізі звіту про фінансовий 

результат як основної форми, для визначення прибутковості або збитковості 

підприємства.   

         Розмаїття підходів до самого визначення прибутковості та методик її 

аналізу створює складнощі для визначення ефективності діяльності 

підприємств. Тому дуже важливо на основі систематизації наявних підходів 

сформувати повну, доцільну та актуальну інформацію щодо чинної методики 

оцінювання прибутковості підприємств. [3,с.225] 
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  Таблиця 1 

Аналіз динаміки показників  Звіту про фінансові результати ПрАТ  

«Іршавський абразивний завод» 

Показники 2016 

питома 

вага,  2017 

питома 

вага,  

Зміна 

питомої 

ваги 

1 2 3 4 5 6 

Доходи 

Чистий дохід від 

реалізації продукції 

(товарів, робіт, послуг) 54054 93,48% 53061 98,20% 4,72% 

Інші операційні доходи 3594 6,22% 960 1,78% -4,44% 

Інші фінансові доходи 176 0,30% 10 0,02% -0,28% 

Інші доходи - - - - - 

Разом 57824 100% 54031 100% 0% 

Витрати 

Собівартість реалізованої 

продукції (товарів, робіт, 

послуг) 47111 86% 43681 85,88% -0,12% 

Адміністративні витрати 4746 8,64% 3761 7,39% -1,25% 

Витрати на збут 1422 2,59% 1022 2,01% -0,58% 

Інші операційні витрати 1000 1,82% 1703 3,35% 1,53% 

Інші витрати 2 0,00% 0 0% 0,00% 

Витрати (дохід) з податку 

на прибуток 638 1,16% 695 1,37% 0,21% 

Разом 54919 100% 50862 100% 0,00% 

Чистий фінансовий 

результат: прибуток 2905 3169 - 

 

        Прибутковість підприємства є найголовнішим показником що відображає 

фінансовий стан підприємства, його можливість отримувати позитивний 

фінансовий результат від здійснення комерційної діяльності, що полягає в 

перевищенні отримуваного доходу над здійсненими витратами, причому в 

такому розмірі, який буде достатнім для ефективного та продуктивного 
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подальшого функціонування [1]. Запорукою високого рівня розвитку 

підприємств є забезпечення загальної ефективності їх роботи. Тому треба чітко 

розуміти, що ефективність в економіці – це завжди відношення, яке оцінюється 

зіставленням ефекту (результату) і витрат [4, с.78]. Задовільний рівень 

ефективності потребує, з одного боку, перевищення кінцевих результатів над 

витратами на їх досягнення, з іншого – зіставлення одержаних при цьому 

результатів з результатами аналогічних об’єктів [5,с.29]. Отже, хоча абсолютна 

сума прибутку, отримана підприємством і є дуже важливим показником 

діяльності, вона не може характеризувати рівень ефективності господарювання, 

це пов’язано з тим, що абсолютний розмір прибутку характеризує лише 

одноразовий економічний ефект, тоді як міру цієї ефективності характеризує 

показник рентабельності [2, с.27]. 

 В структурі доходів найбільшу частку займає чистий дохід  від реалізації  

продукції, а саме у 2016 році цей показник становить 93,48% від загальної суми 

доходів, а у 2017 році «інші фінансові доходи» 98,2% від загальної суми 

доходів. А це значить, що підприємство найбільшу частину  доходу отримує від  

реалізації продукції. Також невелику частину від загальної суми доходів 

складають інші операційні доходи та інші фінансові доходи, які у 2016 році 

становили відповідно 6,22% і 0,3%, а у 2017 році ці показники по статтям 

становили 1,78% і 0,02% відповідно від загальної суми доходів.  Це свідчить 

про високо спеціалізоване підприємство. Якщо порівнювати питому вагу, то 

позитивної зміни зазнала тільки одна стаття доходів – це «чистий дохід від 

реалізації продукції» зі збільшенням питомої ваги на 4,72% у 2017 році у 

порівнянні з 2016 роком. Питома вага відповідно по таким статтям доходу як 

«інші операційні доходи» та «інші фінансові доходи»  зменшилася у 2017 році у 

порівнянні з 2016 роком на такі наступні суми 4.44% та 0,28%. Отже, основну 

частину доходів склала стаття «чистий дохід від реалізації продукції», що є 

дуже позитивним фактором для підприємства.  

В структурі витрат  більшу питому вагу займає собівартість реалізованої 

продукції 85,88% у 2017 році, для порівняння у 2016 році цей показник 
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становив 86%  тобто ця стаття витрат істотно не змінилася протягом року. А 

це значить, що підприємство найбільшу частину витрат несе по такі статті як:  

«собівартість реалізованої продукції». Крім того інші статті у формі 2 Звіт про 

фінансові результати  дорівнюють таким наступним  значенням: «собівартість 

реалізованої продукції» зменшилася на 0,12%, свідчить про високий рівень 

фінансової стабільності підприємства. Також потрібно сказати, що  «інші 

фінансові доходи» у  питомій вазі зменшилися на 0,28%, . Що є досить 

позивним фактором. 

           Отже, можна сказати що підприємство розвивається і працює стабільно 

навіть збільшуючи свій прибуток, який становить у 2017 році 3169 тис грн., а  у 

2016 році  цей  самий показник становить 2905 тис. грн. Так станом на 2017 рік 

чистий фінансовий результат: прибуток. У структурі витрат найбільшу зміну в 

питомій вазі зазнала така стаття витрат як «інші операційні витрати». Таким 

чином  порівнюючи  2017 рік   з 2016 роком зміна питомої ваги у вищезгаданій 

статті витрат «інші операційні витрати» становила  1,53%, що не є особливо 

загрозливим для підприємства, але слід сказати, що це значення виникло з тієї 

причини, що 60% акціям підприємства володіють власники з Кіпру. Тобто з 

офшорної зони що знаходиться в місті Лімассоль. У структурі доходів 

найбільшу частку займає чистий дохід від реалізації продукції, а саме у 2016 

році цей показник становить 93,48% від загальної суми доходів а у 2017 році 

«інші фінансові доходи» складали  98,2% від загальної суми доходів, тому цей 

фактор позитивно вплине на економічний розвиток підприємства і отримання 

ним прибутку. 
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ОСОБЛИВОСТІ МЕТОДИКИ АНАЛІЗУ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ 

ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ 

 

        Великого значення в сучасних умовах розвитку та вдосконалення 

ринкових відносин в Україні набуває якісний аналіз фінансових результатів 

діяльності підприємства. Його здійснення впливає на ухвалення правильного 

рішення щодо керування капіталом, мінімізує фінансові ризики підприємства, 

сприяє підвищенню ефективності його діяльності, найбільш раціональному 

використанню матеріальних, трудових і фінансових ресурсів, тому дана тема є 

актуальною [1, c.282]. 
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       Вагомий внесок у розробку теоретичних та методичних засад оцінки 

фінансового результату підприємств здійснили такі вчені-економісти як:                     

Білик, Ю. С., Грабовецький Б. Є., Крамаренко Г. О., Лахтіонова Л. А., Мних Є. 

В., Попович П. Я.,  М. Г. Чумаченко, М. Д. та ін [2, c. 127]. 

       Фінансові результати є одним з важливих показників діяльності, що 

визначає можливість запровадження нових технологій, реконструкції та 

модернізації виробництва, які формують конкурентні переваги підприємства. 

Фінансові результати визначаються як головна мета функціонування 

підприємства, результат його діяльності та розвитку, мотиваційний фактор і 

показник успішності та конкурентоспроможності підприємства [2, c.128]. У 

2017 році на підприємствах України спостерігалось збільшення прибутків: 

згідно з даними Держстату у 2017, порівняно із 2016, кількість збиткових 

підприємств зросла на 1,6% від їх загальної кількості, разом цим  за 

аналогічний період фінансовий результат підприємств, що отримали прибутки, 

зріс на  36,2% – до 457,3 млрд. грн. [3].  

       Основними методами аналізу фінансових результатів є: горизонтальний, 

вертикальний, трендовий, коефіцієнтний і факторний. Більшість науковців, 

аналізуючи фінансово-господарську діяльність, звертають свою увагу на 

горизонтальний, вертикальний та коефіцієнтний фінансовий аналіз.   

        Зазвичай аналіз фінансових результатів здійснюють за такими напрямами 

[4, c.159]:   

        оцінка рівня, динаміки й структури фінансових результатів та показників, 

що їх формують, тобто доходів і витрат;  

        аналіз фінансового результату від операційної діяльності як основної 

діяльності підприємства; 

        визначення впливу основних факторів на формування фінансового 

результату субʼєкта господарювання;  

        аналіз показників рентабельності. 
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Джерело розроблене автором на основі [4]  

Рис 1. Напрями аналізу фінансових результатів діяльності підприємства 

 

        Субʼєкти господарювання, які зацікавлені у віддачі від використання 

ресурсів і вкладеного капіталу, аналізують не лише абсолютну ефективність 

діяльності підприємства, а й відносну. Для цього співвідносять отриманий 

ефект із понесеними витратами [4, c. 161]: 

        рентабельність активів і капіталу, обчислюють за допомогою 

співвідношення величини прибутку до середньорічної величини майна чи 

власного капіталу.  

        рентабельність продажів (визначає ефективність продажу продукції з 

погляду отриманого прибутку – валового, операційного або чистого).  

 Третя група показників рентабельності формується аналогічно першій і 

другій, однак, замість прибутку, у розрахунок береться чистий приплив 

грошових коштів. У західній обліково-аналітичній практиці досить широко 

застосовують цю методику. Доцільно впроваджувати цю методику й у 

вітчизняну практику, адже реальні можливості будь-якого підприємства, у 

підсумку, визначаються не фінансовим результатом, а здатністю генерувати 

грошові потоки. 

        Також важливим для підприємства є аналіз  низки факторів, що впливають 

на фінансові результати діяльності. Одним із головних внутрішніх факторів, що 
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впливає на прибуток є обсяг реалізації продукції. За високої частки 

постійних витрат у собівартості продукції зростання обсягу реалізації приведе 

до ще більшого зростання прибутку в результаті зниження частки постійних 

витрат, що припадають на одиницю продукції. Наступним фактором є ціна на 

товар, що встановлює ринок. Вона включає такі дві обов’язкові складові 

частини, як середні витрати і прибуток. Але підприємство може робити 

певний вплив на підвищення середньої реалізаційної ціни шляхом покращення 

якості продукції, вдосконалення структури реалізації [4, c. 161]. 

        Підприємство повинне також враховувати кон’юнктуру ринку – стан 

попиту і пропозиції на товар, рівень конкуренції. Іноді  вигідно дещо знизити 

ціну на товар, якщо попит на цей товар є еластичним. Тоді зменшення прибутку 

за рахунок зменшення ціни буде компенсовано збільшенням прибутку за 

рахунок збільшення кількості реалізованої продукції. Великий вплив на 

збільшення прибутку робить зниження собівартості продукції [4, c. 162].  

        Отже, необхідність організації аналізу фінансових результатів в сучасних 

умовах обумовлена об’єктивними потребами  функціонування підприємства. 

Аналіз займає центральне місце  в процесі управління підприємством 

дослідивши методики аналізу фінансових результатів діяльності підприємств, 

можна стверджувати, що аналіз фінансових результатів не може бути 

обмежений виключно аналізом прибутку або аналізом чистого грошового 

потоку. Кожен із цих показників дає інформацію про фінансовий стан 

підприємства в певному розрізі й лише комплексний розгляд обох індикаторів 

да можливість отримати найбільш повне уявлення про поточний стан і 

подальші можливості підприємства.  

        При аналізі фінансових результатів вагоме місце займає аналіз факторів, 

що призводять до зміни прибутку підприємства. Тому слід детально вивчити їх 

вплив на його діяльність , для того, щоб в подальшому підприємство не 

зазнавало втрат, а навпаки, збільшувало свій фінансовий результат. 
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ПЛАТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 

 

 На сучасному етапі розвитку знань про аналіз платоспроможності 

підприємств, незважаючи на популярність даних досліджень, сформувалось ряд 

проблем, зокрема, відсутність загальновизнаного універсального підходу до 

методики аналізу платоспроможності, що ускладнюють і часто роблять 

неефективними, як сам аналіз, так і управлінські рішення, прийняті на його 

основі. 

 Теоретичні основи методики оцінки платоспроможності підприємства 

часто розглядаються зарубіжними і вітчизняними авторами підручників, 

навчально-методичних посібників, монографій тощо. За останні роки питання 

http://ukrstat.org/uk/druk/publicat/kat_u/publ1_u.htm
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аналізу платоспроможності підприємства знайшли своє відображення у 

роботах закордонних вчених, а саме: Є.Ф. Брігхема, Дж.М. Ваховича, Дж.К. 

Ван Хорна, М.С. Ерхардта та ін. В наукових колах України дослідження цієї 

проблеми знайшло своє відображення в роботах М.І. Лагун, О.В. Єфимової, 

В.В. Ковальова, Г.Г. Старостенко, Н.В. Мірко та ін. Проте, незважаючи на 

досить значну кількість публікацій, єдиного підходу до методики аналізу 

платоспроможності так і не сформовано. 

 Тому нагальною задачею є розробка цілісності теоретичної методики 

аналізу платоспроможності, яка б забезпечувала отримання об’єктивної, 

багатогранної, точної та достовірної інформації про платоспроможність 

підприємства та забезпечувала розробку і прийняття оптимальних 

управлінських рішень.  

 Нами запропоновано наступні напрями удосконалення методики аналізу 

платоспроможності:  

-     удосконалення інформаційного та методичного забезпечення; 

- розробка методичного забезпечення процесу прогнозування 

платоспроможності підприємства;  

-    удосконалення форм фінансової звітності, що дозволить підвищити її 

аналітичні можливості;   

-  перегляд та доопрацювання нормативних актів, які розкривають 

методики аналізу платоспроможності підприємства. 

Також, варто зауважити, що сучасний етап розвитку ринкової економіки 

України характеризується зростанням кількості та складності господарських 

операцій. Тому одним із шляхів удосконалення аналізу платоспроможності 

підприємства є необхідність використання аналітиком для обробки необхідної 

інформації сучасних інформаційних систем, застосування яких дозволить 

підвищити якість, оперативність, точність і об’єктивність аналітичної 

інформації та сформованих на її основі узагальнюючих висновків.   

В даний час на ринку комп'ютерних програм є універсальні аналітичні1 

програми і спеціальні, що використовуються в окремих галузях економіки. 
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Яскравими представниками таких програмних продуктів є ІНЕК-АФСП, 

Audit Expert, БЕСТ-Ф. Серед спеціальних аналітичних програм досить 

відомими є ИНЕК-аналітик, ИНЕК-інвестор, Project Expert, які дозволяють 

здійснити розробку бізнес-планів і інвестиційних проектів, а також провести 

оцінку їх економічної ефективності [1].  

Порівняльна характеристика деяких програмних продуктів наведена в 

таблиці 1. 

Таблиця 1 

Порівняльна характеристика деяких програмних продуктів 

Програма / характеристики «ІНЕК-

Аналітик» 

«Audit 

Expert» 

«Альт-

Фінанси» 

«Excel 

Financial 

Analysis» 

«Фінансовий 

аналіз + 

Оцінка 

бізнесу» 

Можливість експорту 1С + + + + + 

Можливість побудови 

графіків і діаграм 

+ +  + + 

Розрахунок фінансових 

коефіцієнтів 

+ + + + + 

Можливість використання 

інтегральних методик 

+ + +  + 

Вимога наявності на 

комп’ютері Microsoft Office  

  + +  

Можливість створення 

власних методик для аналізу 

+ +    

Можливість виведення даних 

англійською мовою 

 + +  + 

Наявність довідкових 

матеріалів для роботи з 

програмою 

+ +   + 

Можливість завантажити з 

Інтернет-сайту програми 

демоверсію 

+ + + + + 

Джерело: [2, с. 158]. 

На думку Лазоренко В.В., на основі аналізу, виконаного за даними 

таблиці, можна виокремити програми «ІНЕК-Аналітик» і «Audit Expert». Ці 

програми є досить відомими. Окрім розрахунку коефіцієнтів і побудови 

графіків, містять велику кількість модулів для аналізу фінансового стану, 

прогнозування банкрутства, можливості залучення кредитів. Але слід 

зауважити, що можливість придбати ці програмні продукти мають тільки 

великі організації, для яких їх ціна є прийнятною. Для менших організацій 
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можна порекомендувати програми «Фінансовий аналіз + Оцінка бізнесу» і 

«Excel Financial Analysis». Хоча знову слід зазначити, що сьогодні є величезна 

кількість подібних програмних комплексів, так що організація сама повинна 

обрати найбільш оптимальний програмний продукт [2, с. 158]. 

Таким чином запропоновані напрями удосконалення методики аналізу 

платоспроможності та її комп’ютеризація допоможе отримати аналітикам 

ширше коло можливостей, а саме: надання інформації щодо фінансових 

результатів діяльності підприємства у табличній і графічній формах; 

коригування методики розрахунків і форм відображення кінцевого результату; 

підвищення системності аналізу, що зумовлено необхідністю чіткого 

визначення і формалізації аналітичних завдань під час їх вирішення в 

автоматичному режимі [2, с. 160]. 
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АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ВЛАСНОГО І 

ПОЗИКОВОГО КАПІТАЛУ ПІДПРИЄМСТВА  

 

     Ефективність і результативність діяльності підприємства значною мірою 

залежать від показників ефективності використання капіталу, тобто 

максимальної його віддачі, яка виражається  за рахунок збільшення суми 

прибутку на 1 гривню капіталу. Цього ефекту можна досягти при умові 

раціонального використання всіх видів ресурсів підприємства, недопущення їх 

перевитрат на всіх стадіях кругообороту. Результатом буде повернення 

капіталу в більшій сумі, тобто з прибутком. Тому, актуальності набувають 

питання пошуку шляхів ефективного використання власного та позикового 

капіталу, для забезпечення стійкості фінансового стану підприємства. 

     Вагомий внесок в удосконалення аналізу капіталу зробили вчені 

О.М.Загородна, В.М.Івахненко, О.Д. Василик, К.В.Ізмайлова, М.Я.Коробов, 

І.Д.Фаріон, С.І.Шкарабан та інші. Все-таки, щодо дослідження  аналізу 

використання як власного так і позикового капіталу залишається багато 

невирішених та дискусійних питань, що потребують подальшого дослідження 

та пошуку нових прийомів та методів аналізу. 

     Аналіз ефективності використання власного і позикового капіталу 

підприємства полягає в накопиченні, порівнянні, трансформації і використанні 

інформації бухгалтерського обліку та звітності, метою якого є оцінка поточного 

і перспективного фінансового стану підприємства, тобто використання 

власного і позикового капіталу.  
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     Аналіз ефективності використання власного і позикового капіталу 

організації проводиться за допомогою різних типів моделей, що в свою чергу 

дозволить структурувати та ідентифікувати взаємозв'язки між досліджуваними 

показниками. На мою думку, найбільш прийнятними для аналізу, на 

сьогоднішній час, є дескриптивні моделі. 

      Дескриптивні моделі, або моделі описового характеру, є основними як для 

проведення аналізу капіталу, так і для оцінки фінансового стану підприємств. 

До них відносяться: побудова системи звітних балансів, подання бухгалтерської 

звітності в різних аналітичних розрізах; структурний і динамічний аналіз 

звітності, коефіцієнтний та факторний аналіз, аналітичні записки до звітності 

[1, с.176]. Наведені вище  моделі засновані на використанні інформації 

бухгалтерської звітності. 

      Для підвищення ефективності проведення аналізу необхідно дослідити 

динаміку і структуру власного і позикового капіталу, з´ясувати причини зміни 

окремих його складових і дати оцінку цим змінам за звітний період. Залучення 

позичкових засобів в оборот підприємства є нормальним явищем. Це процес 

сприяє тимчасовому поліпшенню фінансового стану при умовах, що засоби не 

заморожуються на тривалий час в обороті і вчасно обертаються. У противному 

випадку може виникнути прострочена кредиторська заборгованість, що 

приводить до виплати штрафів, санкцій і до погіршення фінансового стану. 

Розумні розміри залучення позичкового капіталу здатні поліпшити фінансове 

положення підприємства, а надмірні — погіршити. Тому в процесі аналізу 

необхідно вивчити склад, термін появи кредиторської заборгованості, 

наявність, частоту і причини утворення простроченої заборгованості 

постачальникам підприємства, персоналу підприємства по виплаті заробітної 

плати,бюджету, позабюджетним фондам, установити суму виплачуваних 

санкцій за прострочення платежів. 

     Структурний аналіз представляє сукупність методів дослідження структури. 

Він заснований на представленні бухгалтерської звітності у вигляді відносних 

величин, що характеризують структуру, тобто розраховується частка (питома 
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вага) приватних показників в узагальнюючих підсумкових даних про 

власний і позиковий капітал [2, с.183]. 

     Динамічний аналіз полягає у  виявленні тенденцій зміни окремих статей 

власного і позикового капіталу або їх груп, що входять до складу 

бухгалтерської звітності. 

     Коефіцієнтний аналіз дозволяє визначити ефективність використання 

капіталу підприємств, що використовується різними групами користувачів: 

акціонерами, менеджерами, інвесторами, кредиторами та ін.. Коефіцієнтний 

аналіз проводить за допомогою наступних груп коефіцієнтів: 

     коефіцієнти структури капіталу;  

     коефіцієнти рентабельності; 

     коефіцієнти оцінки руху капіталу підприємства;  

     коефіцієнти ділової активності та ін.. 

     Коефіцієнти структури капіталу характеризують ступінь захищеності 

інтересів кредиторів та інвесторів. Вони відображають здатність підприємства 

погашати довгострокову заборгованість. Коефіцієнти цієї групи називаються 

також коефіцієнтами платоспроможності. Мова йде про коефіцієнт власного 

капіталу, коефіцієнт позикового капіталу і коефіцієнт співвідношення власного 

капіталу до позикового. 

     Коефіцієнти рентабельності вказують, наскільки ефективно 

використовується власний капітал, тобто скільки прибутку було згенеровано на 

кожну гривню залучених власних коштів. Цей індикатор є найбільш важливим 

для власників (акціонерів, учасників), адже дозволяє визначити зростання їх 

добробуту за аналізований період. Також цей показник використовується при 

оцінці вартості акцій підприємства, адже рентабельність власного капіталу 

дозволяє визначити, на які дивіденди можуть розраховувати власники акцій або 

на скільки зросте вартість їх акцій. 

     До коефіцієнтів оцінки руху капіталу (активів) підприємства відносять 

коефіцієнти надходження, вибуття і використання, що розраховуються по 

всьому сукупному капіталу і по його складових. 
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     Коефіцієнти ділової активності дозволяють проаналізувати, наскільки 

ефективно підприємство використовує свій капітал. Як правило, до цієї групи 

відносяться різні коефіцієнти оборотності: оборотність власного капіталу, 

оборотність інвестованого капіталу, оборотність кредиторської заборгованості, 

оборотність позикового капіталу. 

     Отже, від ефективності управління власним і позиковим капіталом та його 

структурою напряму залежить процес функціонування підприємства. Це один із 

найважливіших фінансових показників, адже є безстроковою та початковою 

основою фінансування діяльності підприємства і джерелом погашення збитків. 

Раціональне  управління власним і залученим капіталом сприяє ефективній 

діяльності підприємства, збільшення прибутку та підвищення конкурентних 

переваг. Своєчасно проведений аналіз власного капіталу дає змогу на ранній 

стадії виявити сигнали негативного впливу структури капіталу на 

функціонування підприємства та розробити пріоритетні шляхи подальшого 

розвитку в напрямі підвищення рівнів прибутковості. 
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АНАЛІЗ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ В УКРАЇНІ: 

ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ 

Аналіз інвестиційної діяльності підприємства є важливим елементом у 

системі управління інвестиційною діяльністю підприємства, який у свою чергу 

становить собою процес дослідження інвестиційної активності та ефективності 

інвестиційної діяльності підприємства з метою виявлення резервів їхнього 

росту. 

Головною метою аналізу інвестиційної діяльності підприємства  є вибір 

найбільш ефективних інвестиційних проектів та обґрунтування програм їх 

реалізації на підприємстві. 

Відповідно до Закону України «Про інвестиційну діяльність» інвестиціями 

є всі види майнових та інтелектуальних цінностей, що вкладаються в об’єкти 

підприємницької та всіх інших видів діяльності. Велику роль відіграють 

іноземні інвестиції [1].  

Інвестиційну діяльність можна розглядати з двох позицій – у широкому та 

вузькому розумінні. У широкому розумінні, на думку Л.М. Петренко, 

інвестиційна діяльність – це діяльність, пов’язана із вкладенням коштів в 

об’єкти інвестування з метою одержання прибутку [2]. У вузькому ж розумінні, 

як визначає В.Г. Федоренко, інвестиційна діяльність, власне інвестування, 

визначається як процес перетворення інвестиційних ресурсів у вкладення [3]. 

На мою думку, під інвестиційною діяльністю потрібно насамперед 

розуміти у більш широкому сенсі та розкривати це поняття як на рівні 

підприємств, так і на рівні держави. Вагоме значення мають результати 
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господарської діяльності інвестиційних галузей. Саме їх технічний рівень, 

організація виробництва, засвоєння інновацій здійснюють основний вплив на 

інвестиційний цикл. 

В умовах загострення ринкової конкуренції між підприємствами за нові 

ринки збуту готової продукції оцінка інвестиційної привабливості окремого 

суб’єкта, що господарює, є важливим питанням при прийнятті інвестиційного 

рішення потенційним інвестором. Основу ресурсного забезпечення інвестицій 

складає капітал підприємства. Він служить відображенням фактично 

проінвестованих коштів у майно підприємства. Здатність капіталу приносити 

доходи створює необхідні умови для розширення, приросту внутрішніх 

інвестиційних ресурсів. Дослідження сутності і природи власного капіталу 

підприємств дозволяють зробити висновки, що для нього характерні усі 

необхідні ознаки, які є властивими для інвестування, зокрема, обов'язкова 

наявність внесків, добровільність внесення, претендування на дохід чи інші 

вигоди (участь у прибутках), участь в управлінні об'єктом інвестування [4]. 

Головним недоліком аналізу інвестиційної діяльності в Україні є 

відсутність взаємозв’язку економічних розрахунків маркетингових досліджень 

на етапі розробки інвестиційного проекту і в процесі його реалізації з 

фактичними фінансовими показниками. 

Основними негативними ознаками інвестиційного клімату в економіці 

України сьогодні є: 

– стагнація на ринку внутрішніх інвестицій; 

– нестабільна законодавча база з питань іноземного інвестування; 

– низький рівень розвитку інфраструктури інвестиційного ринку; 

– погіршення платоспроможної здатності населення; 

– інфляція, яка руйнівним чином діє на всі сторони господарського життя, 

особливо на галузі з сезонним характером виробництва і тривалим виробничим 

циклом, та є перепоною стабілізації фінансового стану підприємств; 

– спад виробництва, глибина якого залежить від масштабів успадкованих 

деформацій у структурі економіки, обмеження попиту, що відбувається в 
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процесі макроекономічної стабілізації, а також від термінів, протягом яких 

вони відбуваються; 

– зростання безробіття, що виникає в результаті спаду виробництва та 

структурних зрушень в економіці, необхідність перерозподілу значної частини 

робочої сили між галузями та регіонами; 

– проблема інвестицій на заміщення та відновлення виробничого апарату, 

поповнення оборотних коштів [5]. 

Таким чином, стан інвестиційної діяльності в Україні може вважатися 

відносно стабільним, проте за останні роки вагомих зрушень у напрямі 

масштабного її розширення не відбулося. Причиною такої ситуації є 

несприятливий інвестиційний клімат в країні, основними негативними 

проявами якого є стагнація на ринку внутрішніх інвестицій; нестабільна 

нормативна база в галузі здійснення іноземних інвестицій; низький рівень 

розвитку інфраструктури інвестиційного ринку; зменшення платоспроможності 

населення; інфляційні процеси; спад виробництва; зростання безробіття; 

проблема інвестицій на заміщення та відновлення виробничого апарату, 

поповнення оборотних коштів [6]. 

Отже, інвестиції – це запорука зростання економічного розвитку. Тому 

заходи щодо активізації інвестиційних процесів на підприємствах повинні 

проводитися на всіх рівнях господарювання. Тільки узгоджені та 

взаємодоповнюючи дії керівництва зможуть привести до підвищення рівня 

активності інвестиційної діяльності підприємств та всіх суб’єктів 

господарювання. 
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НАУКОВІ ПІДХОДИ ЩОДО СУТНОСТІ 

"ВНУТРІШНЬОГОСПОДАРСЬКОГО КОНТРОЛЮ" 

 

В умовах нестабільності економічної, соціальної, політичної ситуації 

успішно розвиваються ті підприємства, для яких внутрішньгосподарський 

контроль став однією із функцій управління. Застосування загальноприйнятих у 

науці положень, підходів є важливою рисою економічного контролю. Вірне 

тлумачення сутності понять допоможе посилити ефективність 

внутрішньгосподарського контролю, а також стане важливим регулюючим 

чинником, який створить необхідну інформаційну базу для оцінки діяльності 
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підприємств та окремих працівників. Тому, актуальною проблемою виступає 

необхідність дослідження і систематизації існуючих підходів до трактування 

сутності даного поняття. 

Дослідження сутності поняття внутрішньогосподарський контроль 

знайшли своє відображення у працях таких науковців: І.І Бабіча, Т.А. Бутинця, 

Р.М. Воронка, Г.М. Воляника, Г.Ф. Варнакової, О.Н. Горбунової, С.В. Грищук, 

Й.С. Завадського, Є.В. Калюги, В.С. Рудницького, Т.М. Сторожук, О.В. 

Мурашко, В.П. Пантелєєва, Б.Ф. Усача, Н.Т. Білухового, Л.В. Нападовської, 

Л.В. Сотникової, М.Д. Корінька, Е.М. Мерзликиної, М.М. Коцупатрія, Н.І. 

Петренко. Проте, дані науково-практичні дослідження потребують більш 

поглибленого розгляду з метою уточнення трактування 

внутрішньогосподарського контролю. 

Внутрішньогосподарський контроль як складова системи управління 

притаманний будь-якому підприємству. Сутність його полягає у 

систематичному спостереженні та перевірці фактів господарських операцій, 

виявленні недоліків та попередженні порушень.  

Як свідчать результати проведеного дослідження, деякі науковці 

вважають внутрішньгосподарський контроль окремим видом економічного 

контролю, як наприклад аудиторський контроль, а інші вважають що 

внутрішньогосподарський контроль є підвидом контролю власника та інших 

підрозділів. 

Так, наприклад Варнакова Г.Ф. [1], Горбунова О.Н. [2] стверждують, що 

внутрішньгосподарський контроль може здійснюватися в рамках певних 

підрозділів, процесів, не завжди стосуватися всього суб’єкта господарювання в 

загальному масштабі, а націлений на контрольні процедури за тими або іншими 

сферами (операціями) діяльності.  

На думку Н.Т. Білухи внутрішньогосподарський економічний контроль 

включає контрольні функції, які здійснюються власниками підприємств, 

комбінатів, організацій і підприємств, концернів, асоціацій у відповідності до 

чинного законодавства[3, 451с.]. 
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Б.Ф. Усач, М.М. Коцупатрий зазначають, що 

внутрішньогосподарський контроль – контроль, що здійснюється власниками, 

бухгалтерськими, фінансовими та іншими функціональними службами 

підприємств з боку господарства за діяльністю своїх підрозділів. При цьому 

перевіряється вся господарська діяльність або її окремі сторони [4; 151с.]. 

Автори зазначають, що внутрішньогосподарським контролем є контроль з боку 

господарюючого суб’єкту щодо діяльності структурних підрозділів (відділів) 

[5, 247с.].  

Г.Л. Вознюк, Г.О. Партин висвітлили внутрішньогосподарський  

контроль – як процес перевірки підприємством виконання всіх управлінських 

рішень у сфері фінансової діяльності з метою реалізації фінансової стратегії та 

запобігання кризовим ситуаціям, які можуть призвести до банкрутства цього 

підприємства [6, 328с.]. 

В.М. Мурашко, Т.М. Сторожук, О.В. Мурашко висувають трактування 

досліджуваного поняття з точки зору ефективності використання ресурсів 

суб’єкту господарювання або ефективності господарювання. Зокрема, за їх 

твердженням [7, 112с.], внутрішньогосподарський контроль є системою 

безперервного спостереження за рівнем ефективності діяльності суб’єкта 

господарювання, станом ефективності використання та збереженням коштів та 

цінностей, ґрунтовністю господарських процесів та операцій. 

Щодо другого напрямку необхідно констатувати, що в наукових колах 

існують різні трактування сутності цього поняття. Спробуємо систематизувати 

основні з них за певними категоріями в залежності від характеру ознак. 

По-перше, можна відзначити використання в рамках підходів більшості 

авторів спільну цільову ознаку, а саме, ефективність використання ресурсів 

суб’єкту господарювання або ефективність господарювання. 

По-друге, існують підходи до розуміння сутності вказаного поняття через 

призму структурних елементів здійснення внутрішньогосподарського 

контролю. 
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По-третє, слід виділити підхід, що дозволяє розглядати сутність 

поняття внутрішньогосподарського контролю в рамках процесних 

складових[8]. 

Проаналізувавши підходи різних науковців видно, що наведені 

визначення показують різне бачення науковцями системи 

внутрішньогосподарського контролю. Перш за все, слід зазначити, що 

більшість авторів розглядають внутрішньогосподарський контроль як елемент 

економічного контролю та систему спостереження і перевірки, але багато 

авторів вважають, що внутрішньогосподарський контроль, як вид економічного 

контролю являє собою систему заходів та є контролем за діяльністю. 

Об’єднавши їх погляди  можна визначити, що метою 

внутрішньогосподарського контролю є система заходів та процес перевірки 

виконання всіх управлінських рішень господарської діяльності в цілях 

ефективного проведення бізнесу, захисту активів, попередження помилок, 

охайності облікових перевірок та своєчасного надання фінансової інформації та 

запобігання кризовим ситуаціям, які можуть призвести до банкрутства 

підприємства. 

На основі вищевикладеного слід звернути увагу на те, що існує дедалі 

потреба у вдосконаленні усієї системи внутрішньогосподарського на 

підприємствах. У статті проаналізували й систематизували різні підходи щодо 

визначення сутності внутрішньогосподарського контролю. Однією із причин 

недостатнього розвитку та проведення внутрішньогосподарського контролю є 

відсутність єдності в підході щодо дефініції поняття, тому що науковці не 

можуть знайти спільних точок зору щодо термінології 

внутрішньогосподарського контролю.  
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ОСОБЛИВОСТІ ФІНАНСОВОГО АНАЛІЗУ  

НЕПЛАТОСПРОМОЖНИХ ПІДПРИЄМСТВ 

 

В умовах напруженої ситуації в країні велика кількість підприємств 

вимушені зменшувати обсяги виробництва, або навіть завершувати свою 

діяльність у зв’язку з неплатоспроможністю і, як результат, банкрутством. 

Підприємства, як ніколи, відчувають на собі значний вплив зовнішніх та 
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внутрішніх факторів, які впливають на їх діяльність. Ринкова система 

господарювання зумовила значні зміни умов і принципів діяльності 

підприємств. Поруч із елементами її позитивної структурної перебудови триває 

загострення економічних проблем господарювання, серед яких можна виділити: 

обмеженість фінансових ресурсів та відсутність досвіду управління ними, 

конфліктність інтересів, нестабільність фінансово-економічних умов 

господарювання, суб’єктивність визначення пріоритетів розвитку та 

невідповідність фінансових рішень можливостям підприємств. 

 Основними факторами, які обумовили зниження фінансових результатів 

діяльності підприємств є [5, с.451]:  

1) нестабільна політична ситуація в країні та воєнні дії на Сході; 

 2) зниження платоспроможного попиту населення та обмеження 

економічних зв’язків з іншими країнами; 

 3) інфляційні процеси та знецінення національної грошової одиниці;  

4) нестабільність податкового законодавства, прорахунки грошово-

кредитної політики НБУ та бюджетної політики уряду; 

 5) корупційні явища в економіці та значний обсяг «тіньового» сектору;  

6) недосконала регуляторна політика щодо ведення бізнесу 

В роботах М. Жежери, Л. Лахтіонової, В. Меца, Є. Мниха, І. Фаріона, Р. 

Федоровича та інших науковців значна увага приділяється питанням організації 

аналізу, методів, прийомів обробки інформації та оцінки фінансового стану 

підприємства. Однак, серед науковців немає однозначності серед підбору та 

використання тих чи інших методик оцінки фінансових показників діяльності 

неблагонадійних підприємств. Саме тому необхідно дослідити особливості 

оціни фінансового стану неплатоспроможних підприємств та пошук шляхів 

виведення їх з фінансової кризи. 

Ефективним методом оцінки фінансового стану підприємства є постійне 

проведення фінансового аналізу, результати якого застосовуються для 

прийняття управлінських рішень. Окрім того, дані аналізу можуть 

застосовуватися для прогнозування ймовірності банкрутства 
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неплатоспроможних підприємств та сприяють прийняттю правильних 

рішень стосовно подолання кризового стану розвитку.  

Успішна оцінка фінансового стану неплатоспроможних підприємств 

можлива з врахуванням наступних передумов: 

- в основу фінансового аналізу покладаються показники за довгий 

період діяльності підприємства; 

- інформація, що використовується для аналізу повинна достовірно 

відображати фінансовий стан підприємства; 

- для аналізу застосовуються показники, які найбільше придатні для 

оцінки ймовірності банкрутства конкретного підприємства та умов його 

функціонування; 

Аналіз фінансового стану підприємства починається з загальної оцінки 

за даними балансу. Для цього необхідно провести експрес-аналіз з метою 

поточної оцінки фінансового стану та динаміки розвитку підприємства. Під час 

аналізу варто зосередити свою увагу на оцінці: динаміки валюти балансу та 

його структури; джерел власних коштів на основі коефіцієнта автономії, 

фінансового левериджу, фінансової стабільності; забезпеченості власними 

коштами; структура кредиторської заборгованості, активи підприємства; 

структура оборотних засобів на базі коефіцієнта оборотності, часу обороту, 

коефіцієнта оборотності запасів та середньої тривалості одного обороту запасів; 

власні обігові кошти і платоспроможність.  

За допомогою експрес-аналізу визначаються основні фактори, які 

негативно впливають на фінансовий стан підприємства та можуть свідчити про  

його неплатоспроможність. 

Якщо підприємство протягом 2-3 років має негативний баланс, то це, в 

основному, призводить до погіршення його фінансової стійкості та 

банкрутства. Для виявлення ознак фіктивного банкрутства розраховують 

коефіцієнт покриття та показник валової рентабельності продукції. 

При виявленні ознак доведення до банкрутства визначають, чи змінився 

рівень забезпечення зобов'язань перед кредиторами. Визначається: коефіцієнт 
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забезпечення зобов’язань підприємства всіма його активами; коефіцієнт 

забезпечення зобов’язання підприємства його оборотними активами; розмір 

чистих активів. Погіршення цих показників свідчить про наявність ознак 

доведення підприємства до банкрутства. 

В той час для виявлення ознак прихованого банкрутства 

використовують коефіцієнти абсолютної та загальної ліквідності.  

Важливим показником є коефіцієнт Бівера. Його визначають як 

показник фінансової стійкості підприємства в межах аналізу фінансового стану 

неплатоспроможного підприємства. Він розраховується, як відношення чистого 

прибутку а амортизації до довгострокових та поточних зобов’язань. За 

міжнародними стандартами його значення находиться в межах 0,17 – 0,4, для 

українських підприємств він має бути більшим 0,2. 

Як результат аналізу, при виявлення неплатоспроможності важливим 

етапом є розробка заходів виходу з кризи, це можуть бути: відмова від 

здійснення ризикових фінансових операцій; знаходження шляхів додаткового 

фінансування; оновлення чи зміна устаткування, що призведе до зміни чи 

вибору раціонального асортименту; розробка заходів для повернення 

дебіторської заборгованості; удосконалення цінової та кредитної політики; 

зміна кон’юнктури ринку тощо. 

Отже, для оцінки фінансового стану неплатоспроможного підприємства 

ефективною буде використання методики, яка складається з таких етапів: 

оцінка причини неплатоспроможності підприємства; оцінка наявності чи 

відсутності ознак фіктивного, прихованого банкрутства чи доведення до 

банкрутства; оцінка можливостей забезпечення неплатоспроможного 

підприємства джерелами фінансування; розробка заходів щодо виходу 

підприємства з кризового стану. Проте дана модель не є абсолютною а 

остаточною для використання на будь-якому підприємстві, а тому потребує 

подальшого та поглибленого дослідження.  
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БЕНЧМАРКІНГ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД НА ОСНОВІ 

АВТОМАТИЗОВАНОЇ СИСТЕМИ МУНІЦИПАЛЬНОЇ СТАТИСТИКИ 

 

Глобалізація світової економіки призводить до посилення ролі місцевих 

громад в економічному розвитку локальних територій та країни [1, c. 8]. В 

розвинутих країнах світу в останні п’ять десятиліть відбулися суттєві зміни в 

практиці планування розвитку територіальних громад [1, c. 3]: по-перше, 

змінилися рівні відповідальності влади за здійснення планування розвитку 

територій, територіальні громади взяли практично всю відповідальність на себе 

http://www.me.gov.ua/
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за місцеву ситуацію, за рівень якості праці, навчання, відпочинку та життя у 

громаді; по-друге, змінилася методологія здійснення процесу управління 

місцевим розвитком, вся діяльність громад підпорядкована стратегії, яка 

створюється і виконується громадою і яка реалізовується через перманентну 

плановану проектну діяльність, підпорядковану стратегії; по-третє, відбулася 

зміна суб’єкта управління, міста через партнерство та міжмуніципальне 

співробітництво почали самостійно розширювати простір свого впливу в 

регіоні, створюючи місцеві фактори конкурентних переваг, формуючи спільні 

проекти для зростання конкурентоспроможності – транспортні коридори, 

індустріальні парки, публічно приватні партнерства, кластери тощо. 

Розвиток України також залежить від можливості та зацікавленості 

громад займатися місцевим розвитком. Завершення процесів децентралізації та 

реформ самоврядування, практична реалізація принципу повсюдності місцевого 

самоврядування покладе на лідерів громад інший рівень відповідальності за 

розвиток: територіальні громади мають перетворитись з об’єкта управління на 

суб’єкт і самостійно забезпечувати свою спроможність [1, c. 2], [2], [3]. 

Оцінка процесу неможлива без моніторингу. Моніторинг не має сенсу без 

оцінки. Оцінка базується на індикаторах – встановлених показниках та 

визначених даних. Автоматизована система муніципальної статистики (АСМС) 

– це електронна система збору, збереження та обробки інформації про основні 

сфери життєдіяльності територіальних громад та діяльності органів 

самоврядування, що дозволяє органам місцевого самоврядування 

позиціонувати себе серед інших подібних громад, оцінювати порівняльні 

конкурентні переваги, оскільки є основою для проведення порівняльного 

аналізу (бенчмаркінгу) територіальної громади. Використання АСМС створює 

реальну можливість отримати кількісну інформацію про інші міста України, 

виявити кращі результати та прогресивний досвід, вивчити та застосувати його. 

АСМС розроблена Асоціацією міст України з метою надання органам 

місцевого самоврядування дієвого управлінського інструменту та створення 

потужного інформаційного ресурсу для органів місцевого самоврядування [4]. 
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Робоча експлуатація АСМС розпочалася в березні 2013 р. АСМС побудована 

таким чином, що дає змогу накопичувати дані муніципальної статистики для 

кожного міста протягом тривалого періоду; проводити відповідні порівняння як 

у межах однієї територіальної громади в динаміці, так і в розрізі різних 

територіальних громад. Інформація про міста, їх життєдіяльність сформована в 

організовану електронну базу даних без додаткових технічних і матеріальних 

витрат з боку міст, оскільки розміщена і обслуговується на сервері Асоціації 

міст України. Це дає можливість при мінімумі витрат часу і робочої сили 

максимально швидко знаходити потрібні дані, аналізувати їх, оперувати ними, 

використовувати для складання профілю громади, інвестиційного паспорту та 

інших подібних документів, звітів, у тому числі для різних категорій 

споживачів. 

Кожне місто, що є учасником АСМС і надало інформацію до бази даних 

системи, може скористатись як власною інформацією з різних сфер 

самоврядування, так і інформацією міст, подібних за певними критеріями 

(кількістю населення, статусом, географією тощо). Основним «продуктом» 

АСМС є три види звітів: «Моє місто», «Порівняння міст», «Стандартний звіт» ), 

кожен з яких може мати табличну та/або графічну форму і його можна 

роздрукувати чи експортувати в файли Excel та Adobe PDF. Звіти можна 

сформувати, переглянути, зберегти чи роздрукувати, йдучи за підказками 

системи. Відповідно до структури АСМС користувач може побудувати звіти в 

15 сферах (табл.), перелік яких, як і перелік показників по кожній сфері, є 

доступним при виборі параметрів складання звіту. 

Таблиця 1 

Перелік представлених в АСМС сфер та їх коротка характеристика [4] 

Структура 

АСМС 
Зміст показників 

Населення. 

Зайнятість та 

доходи 

Показники даної сфери описують кількість, статеву та вікову структуру, приріст та фізичне 

переміщення населення, дають можливість оцінити трудові ресурси міста, їх доходи та 

зробити висновки про їх зміни 

Бюджет Показники даної сфери описують доходну частину міського бюджету: загальний, 
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Структура 

АСМС 
Зміст показників 

(доходи) спеціальний фонди, їх субвенції, дотації, бюджет розвитку, власні доходи, місцеві податки та 

збори тощо. Для більшості статей доходів введено кілька варіантів значень (план-розрахунок 

мінфіну, план-рішення ради, уточнений план та факт), що дасть можливість проаналізувати 

планування доходної частини бюджету та її виконання. Автоматично обраховуються 

показники в розрахунку на одного жителя. Територіальні громади України значно 

відрізняються за доходністю своїх бюджетів, тому проводити порівняння за бюджетними 

показниками найдоцільніше за відносними показниками, що вимірюються у відсотках чи в 

розрахунку на одного жителя та в конкретних групах порівняння 

Бюджет 

(видатки) 

Показники даної сфери описують видаткову частину міського бюджету аналогічно до 

доходної: загальний, спеціальний фонди, їх субвенції, дотації, бюджет розвитку, власні 

доходи, місцеві податки та збори тощо. Як і в попередньому випадку, для більшості статей 

видатків введено кілька варіантів значень (план-розрахунок мінфіну, план-рішення ради, 

уточнений план та факт). Важливою є статистика видатків на місцеве самоврядування за 

економічною та функціональною класифікацією. У видатках за економічною класифікацією 

автоматично обраховуються показники в розрахунку на одного жителя. Ці показники є 

корисними для порівняння міст у розрізі одного чи кількох років та для одного міста в 

динаміці по роках 

Економічний 

розвиток 

Показники даної сфери описують стан розвитку підприємництва та промисловості в місті. 

Вся інформація цієї сфери використовується для підведення підсумків та розробки прогнозів 

програм економічного розвитку громад та територій. Аналіз показників економічного 

розвитку допоможе вчасно розпізнати небажані тенденції в секторі реальної економіки. 

Низка показників в розрахунку на одного жителя дозволяє провести порівняльний аналіз 

своєї громади з іншими за рік чи в динаміці та визначити лідерів економічного розвитку, 

наприклад, у залученні прямих іноземних інвестицій 

Показники 

сфер ЖКГ 

Описують послуги, що надаються населенню. Тут виділено 4 групи показників: фізична 

доступність до послуги, якісна оцінка послуги, кількісна оцінка послуги, фінансові 

результати діяльності комунальних підприємств, що надають послугу 

Водопостача

ння, 

водовідведен 

ня 

Накопичення та аналіз показників цих сфер по роках дасть можливість чітко зорієнтуватися, 

де слабкі сторони надання послуги водопостачання-водовідведення і як зменшити 

неефективні втрати води та електроенергії при наданні цієї послуги населенню (показники 

втрати води, енергоефективності інші) 

Теплопостач

ання 

Відслідковуючи статистику функціонування сфери теплопостачання, діяльності 

комунальних підприємств, що надають цю послугу, керівник зможе чітко розуміти, де саме 

приховані резерви енергозбереження в місті. Порівняння себе з іншими містами дасть 

можливість виявити передові практики енергозбереження у сфері теплопостачання 

Тверді 

побутові 

відходи 

Перелік показників в даній сфері дає можливість оцінити рівень міста з точки зору свідомого 

ставлення до довкілля, правильного поводження з твердими побутовими відходами. 

Динаміку змін можна побачити, аналізуючи відповідні показники та оцінюючи роботу 

підприємств, що вивозять, збирають чи переробляють ТПВ 

Житловий 

фонд 

Перелік показників у даній сфері досить широкий і навіть може видатись 

надлишковим. Разом з тим, рівень і якість життя населення залежить значною мірою від 

послуги з обслуговування житла та прибудинкової території . А рівень послуги залежить від 

економічної обґрунтованості при прийнятті, з одного боку, та вчасної та повної її оплати 

споживачами, з іншої 

Благоустрій Сфера благоустрою включає загальні показники, що описують благоустрій та показники з 

озеленення, зовнішнього освітлення. Ціла низка показників описує дорожньо-мостове 

господарство 

Транспорт Показники сфери транспорту дають можливість кількісно і якісно оцінити, як жителі міста 
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Структура 

АСМС 
Зміст показників 

забезпечені послугами громадського транспорту, як змінюється пасажиропотік, які загальні 

тенденції в пасажирських перевезеннях 

Соціальний 

захист 

Статистика соціального захисту показує, скільки членів територіальної громади отримують 

соціальну підтримку (послуги та допомогу) від держави та від громади безпосередньо та 

скільки для цього залучено ресурсів –людських та матеріальних 

Охорона 

здоров’я 

Перелік показників даної сфери дає можливість описати динаміку розвитку сфери охорони 

здоров’я в місті, оцінити стан громадського здоров’я – однієї з головних цінностей громади 

Освіта Перелік показників у сфері освіти описує дошкільну, загальноосвітню та позашкільну освіту. 

Освіта розглядається з точки зору освітньої послуги. Між значеннями запропонованих 

показників по освіті можна встановити чіткі залежності, як наприклад, між кількістю учнів в 

класі і показником навченості. Важливою рисою є наявність планових та фактичних значень 

бюджетної забезпеченості вихованців дошкільних навчальних закладів, учнів у школах та 

позашкільних закладах освіти 

Культура Досить широкий перелік показників у цій сфері зумовлений можливою наявністю великої 

кількості елементів інфраструктури сфери культури у містах. Такий перелік повинен 

охопити, перш за все, великі міста, а менші заповнюють те, що їх стосується. Значним 

елементом системи культури в наших містах є бібліотеки. Цікавим показником у цьому плані 

є відсоток оновлення книжкового фонду 

 

Основна кількість міст долучилась до АСМС, заповнивши мінімальну 

кількість показників, що  знижує якість порівняння. Разом з тим, розширений 

перелік, хоч і вимагає розширеного збору інформації, але відбувається один раз 

на рік і дає можливість не тільки формувати серйозну базу даних на сервері 

АМУ, але й проводити глибший аналіз процесів розвитку територіальної 

громади. Структура бази даних АСМС практично відповідає структурі 

Профілю громади, а тому може слугувати базою для моніторингу й оцінки 

прогресу. 
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ЕКСПЕРТНА ДІЯЛЬНІСТЬ В УКРАЇНІ: ІСТОРИЧНІ АСПЕКТИ 

СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТКУ 

 

 

Актуальність тематики дослідження. Історичний екскурс і 

застосування системно-структурного підходу дозволяють виявити роль і 

визначальні властивості системи судово-експертних установ, шляхи її 

модернізації в цілях підвищення ефективності в механізмі правозастосування. 

Історичні аспекти становлення судово-експертної системи в Україні повинні 

завжди розглядатися в нерозривному зв'язку з розвитком науки, 

криміналістичних і судово-експертних установ, правозастосовної практики.  

Ступінь наукового вивчення проблеми. Проблеми судово-експертної 

діяльності знайшли відображення в роботах Т. В. Аверянової, Р. С. Белкіна, А. 

І. Вінберга, В. А. Волинського, Г. Л. Грановського, Н. П. Майліс, Н. А 

Селіванова, А. А. Ейсмана та ін. Ними  розглянуто проблеми методологічного, 

процесуального, організаційного характеру. В той же час питання 

безпосередньо судово-експертних технологій щодо розробки понятійного 

апарату, визначення місця і ролі діяльності судово-експертних установ, 

залишаються в значному ступені невивченими.    
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Мета дослідження. Метою дослідження є визначення передумов 

формування сучасної системи експертних досліджень та визначення їх місця в 

механізмі правозастосування. 

Виклад основного матеріалу. У зв'язку з особливою важливістю і 

насущною потребою в якісних судово-експертних дослідженнях вже в 1913 

році в Києві був заснований Кабінет науково-судової експертизи при 

прокуророві Київської судової палати. Першим керівником Кабінету став 

відомий російський криміналіст Сергій Михайлович Потапов [1]. З перших днів 

існування перед українськими експертами стояли два основні завдання — 

проведення судових експертиз і виконання наукових досліджень. Після 

десятиліть наполегливої праці сьогодні по праву можна стверджувати, що 

Київський науково-дослідний інститут судових експертиз як правонаступник 

Кабінету науково-судової експертизи при прокуророві Київської судової палати 

не лише виконав своє історичне призначення, беручи участь у формуванні 

загальнотеоретичних основ сучасної судової експертизи, виховав покоління 

учених і експертів. 

  Так, для атестації судового експерта тієї або іншої спеціальності, по 

сенсу українського законодавства, необхідно: по-перше, наявність такої 

спеціальності в спеціальному переліку, по-друге, наявність не менше двох 

фахівців, які б підтвердили рівень знань свого колеги, що бажає таку 

спеціальність отримати [3, с. 67].  

Навіть залишена законодавцем лазівка, що дозволяла раніше суду 

прибігати до послуг неатестованого експерта, у світлі останньої редакції Закону 

України «Про судову експертизу» також блокується, оскільки частина 3 статті 7 

цього закону закріплює вимогу обов'язкової атестації і реєстрації 

використовуваних при проведенні експертиз методик [4]. Таким чином, навіть 

залучення судом унікального у своїй області (і при цьому, «нереєстрового») 

експерта ставлять під сумнів його висновок внаслідок того, що використовувані 

ним методики мають бути спочатку проатестовані і зареєстровані у 

відповідному реєстрі методик.  
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Актуальність повернення цієї області в цивілізоване русло 

обумовлюється також і прийнятим новим кримінально-процесуальним 

кодексом, що помітно лібералізував процесуальний порядок призначення 

експертиз, розширивши при цьому перелік суб'єктів, яким таке право надане. 

При збереженні нинішньої системи судово-експертної діяльності, новели 

нового КПК можуть залишитися лише декларацією, оскільки без розширення 

переліку суб'єктів цієї діяльності право захисника або самого звинувачуваного 

призначити експертизу буде заблоковано переліком «реєстрових» експертів, 

яких навряд чи можна назвати незалежними, незважаючи на декларовані в 

чинному «судово-експертному» законі принципи. Про це ми вже досить багато 

говорили вище. Єдино можливою і історично виправданою є лібералізація цієї 

області шляхом відміни чинного Закону «Про судову експертизу». Ні у одній з 

країн Європейського Союзу подібного закону немає взагалі [5]. У Німеччині, 

наприклад, судовим стає експерт, приведений судом до присяги. При цьому, 

кожна із сторін процесу (як кримінального, так і цивільного) може самостійно 

провести у справі необхідну експертизу, а конкуренція декількох експертиз - є 

досить буденною для судової практики Німеччини справою. Для зручності суд 

може, звичайно ж, скористатися одним з галузевих реєстрів, в якому 

представлена інформація про осіб, що мають спеціальні знання(наприклад, 

реєстр торгово-промислової або ремісничої палат). Проте, сам факт 

знаходження в цьому реєстрі не дає ніяких переваг перед фахівцями, які в нім 

не значаться.  

В  Україні є маса громадських організацій і різного виду асоціацій, що 

об'єднують фахівців тієї або іншої області (наприклад, оцінювачів, аварійних 

комісарів, сюрвейєрів, лосс-аджастерів, аудиторів і т. д.), які за визначенням 

можуть давати суду свої висновки з питань, що вимагають спеціальних знань 

[2]. Тому, необхідно повернути суду (і іншим учасникам процесу) право 

вибирати собі експерта. 

Зміна ситуації у сфері судової експертизи вимагає проведення системної, 

дуже якісно продуманої і реалізованої роботи. Важливим завданням для того, 
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щоб сталася зміна тренду в експертній практиці, потрібне законодавче 

забезпечення цих процесів на основі глибокого аналізу правового регулювання 

судово-експертної діяльності.  

Висновки. Далі повинно статися серйозне якісне оновлення і зміна усієї 

судово-експертної системи країни. У числі першочергових проблем — питання 

стабільності наших СЕУ при задоволенні потреб слідчої і судової практики і 

сприйнятливості до думки вищих судів. Будь-який процес, у тому числі і такий 

важливий і складний як правозастосування, має перспективи бути успішним, 

тільки якщо, принаймні, більшість його учасників знаходяться усередині цього 

процесу і відчувають його як корисний і вигідний для себе. У зв'язку з цим 

розвиток судової експертизи, як інструменту обґрунтування  процесуально-

правових рішень, цілком знаходиться в контексті політики внутрішнього і 

зовнішнього моніторингу правозастосування. 
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ФІНАНСОВА АНАЛІТИКА ЯК НОВА ТА ПЕРСПЕКТИВНА  

СФЕРА ЕКОНОМІКИ 

 

 Економіка пострадянських країн розвивається бурхливими темпами, 

незважаючи на кризу і постійне здешевлення власної валюти. Щоб утримати 

бізнес на плаву, треба точно знати куди вкласти кошти і на які ринки краще 

просувати свій товар. Тому як ніколи стає затребуваною професія фінансового 

аналітика.  

На сьогоднішній день як в Україні, так і закордоном робота на посаді 

фінансового аналітика є досить престижною та високооплачуваною. Саме 

фінансовий аналітик забезпечує керівництво підприємства інформацією, яка 

дозволяє точно визначити поточний стан діяльності та прогнози на майбутнє. 

Важливим є те, що дана інформація дозволяє визначити фактори впливу на 

діяльність підприємства та ризики, які пов’язані з діяльністю суб’єкта 

господарювання. 

Значний попит на спеціалістів у сфері фінансової аналітики зі сторони 

корпорацій обумовлений різким зростанням кількості та складності бізнес-

процесів. Фінансовий аналітик необхідний компанії для забезпечення 

оптимізації використання активів з метою максимізації прибутку.  
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Фінансовий аналітик – це фахівець, який проводить аналіз фінансової 

діяльності підприємства і дає рекомендації з планування та підвищення його 

економічної ефективності [1]. 

До основних обов’язків фінансового аналітика відносяться: 

− аналіз діяльності організації; 

− аналіз фінансової інформації для прогнозування економічних умов з 

метою подальшого використання при прийнятті інвестиційних рішень, для 

розрахунку майбутніх доходів і витрат; 

− аналіз доцільності укладення договорів; 

− збір економічної, юридичної та галузевої інформації, а також 

фінансових звітів компанії; 

− проведення фінансових досліджень; 

− оцінка рівня фінансового ризику; 

− контроль фінансів підприємства; 

− підготовка рекомендацій про час інвестування і операціях купівлі-

продажу; 

− підготовка фінансової звітності; 

− відстеження основних тенденцій розвитку ринку. 

Коло обов’язків фінансового аналітика досить широке, тому відповідно 

рівень заробітної плати аналогічний. Варто відмітити, що фінансовий аналітик 

може працювати у будь-якій сфері. Адже, саме він розробляє рекомендації 

щодо подальших напрямків роботи підприємства, їх удосконалення та 

оптимізації за результатами проведеного аналізу.  

Фінансовий аналітик повинен володіти знаннями з економічної теорії, 

знати основи макро- і мікроекономіки, законодавство, що регулює фінансову 

діяльність, бухгалтерський облік (фінансовий і управлінський), фінансову 

звітність, аналіз господарської діяльності, аудит, оподаткування, ділове та 

комерційне право, фінансування комерційної діяльності та фінансове 

управління, кількісні економіко-математичні методи аналізу і статистики для 
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комерційної діяльності, оперативне управління і стратегію, стандарти 

фінансової звітності. 

У професії фінансового аналітика не обійтися без таких якостей, як: 

посидючість, уважність, акуратність, наполегливість, терпіння, справедливість, 

прагнення доводити справу до кінця, цілеспрямованість, бажання постійно 

розвиватися. 

До професійно важливих якостей фінансового аналітика відносяться: 

високий рівень математичних здібностей; здатність до аналізу, синтезу, 

узагальнення інформації; здатність протягом тривалого часу займатися певним 

видом діяльності; здатність швидко переходити від одного виду діяльності до 

іншого; гарний розвиток короткочасної і довготривалої пам'яті; висока 

стійкість; навички роботи на персональному комп'ютері; знання англійської 

мови на високому рівні [2]. 

Професія фінансового аналітика є відносно молодою. На даному етапі 

відбувається її стрімкий розвиток. Професія фінансового аналітика є 

затребуваною у будь-якій сфері діяльності.  

На сьогоднішній день професія фінансового аналітика в Україні не 

входить в топ-10 найбільш затребуваних. Проте, в рейтингу професій-

майбутнього вона знаходиться на верхівці рейтингу. Також прогнозована 

заробітна плата вища за сьогоднішню у декілька разів. 

Варто відмітити той факт, що робота на посаді фінансового аналітика 

відкриває значну перспективу кар’єрного росту. Так, володіючи всієї 

інформацією про особливості діяльності суб’єкта господарювання, фахівець 

може займати керівні посади і тим самим забезпечити ефективне управління 

його діяльністю.  

Отже, робота на посаді фінансового аналітика є досить престижною, 

затребуваною та високооплачуваною. З кожним роком попит на фахівців 

даного профілю зростає. Будь-який керівник прагне примножити свої активи, 

мінімізувати ризики та досягти максимальної ефективності у роботі 



 268 

підприємства, що може забезпечити фінансовий аналітик. У перспективі 

дана професія дозволяє отримувати високі доходи та впевнено будувати 

кар’єру.  
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ОБЛІК КРЕДИТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ ТА НАПРЯМИ 

ЙОГО ВДОСКОНАЛЕННЯ 

 

Діяльність будь-якого підприємства неможлива без взаємодії з іншими 

контрагентами, в результаті чого виникає кредиторська заборгованість. Вона 

займає значну частину у складі джерел підприємства, а отже і має великий 

вплив на діяльність підприємства та його фінансові результати. Правильна 

організація обліку кредиторської заборгованості сприяє покращенню 

фінансового стану суб’єкта господарювання та успішному його розвитку. Тому 

питання щодо вдосконалення обліку кредиторської заборгованості є 

актуальним і потребує розгляду. 

https://biznesua.com.ua/profesiya-finansoviy-analitik/
https://edunews.ru/professii/obzor/ekonomicheskie/finansovyi-analitik.html
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Питанням обліку кредиторської заборгованості присвячені праці 

таких вчених-науковців: Партин Г. О., Загородній А. Г. [1], Сопко В. В., 

Муковіз В. С., Шарапа О. М. [2], Кравець І. П., Миколаус Д. П., Квасніцька В. 

П. [3], Костюнік О. В., Махницька О. В. [4], Побережець О. В., Кравченко В. І. 

[5]. Але не зважаючи на велику кількість праць дане питання потребує 

подальших досліджень. 

Кредиторська заборгованість − це заборгованість підприємства іншим 

юридичним і фізичним особам, що виникла в результаті здійснених раніше дій 

(подій), оцінена в гривнях і щодо якої в підприємства існують зобов’язання її 

погашення в певний строк [1, с. 112]. 

Нормативно-правовими документами, що регулюють здійснення 

бухгалтерського обліку кредиторської заборгованості в Україні є Закон України 

“Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні”, П(С)БО 11 

“Зобов’язання”, НП(С)БО 1 “Загальні вимоги до фінансової звітності”. 

Як вважає Сопко В. В. нині облікове забезпечення розрахунків з 

кредиторами сприяє своєчасним розрахункам з контрагентами протягом 

обумовленого договором строку і покращенню фінансового стану 

підприємства, а, отже, має важливе значення у виробничо-комерційній 

діяльності підприємства [2, с. 636]. 

Проте існують проблемні питання обліку кредиторської заборгованості, 

які потребують пошуку шляхів удосконалення. Для удосконалення обліку 

кредиторської заборгованості необхідно: 

1. Визначити оптимальний склад показників форм первинних 

документів, які б забезпечили якісною інформацією її користувачів. Для цього 

необхідно уніфікувати первинні документи у межах підприємства, скоротити 

кількість документів, які не містять корисної інформації для керівництва 

підприємства про кредиторську заборгованість, запровадити єдиний первинний 

документ, в якому відображатиметься інформація про кредиторську 

заборгованість за взаємопов’язаними операціями. 
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2. Ввести в практику бухгалтерського обліку аналітичний документ, 

який би відображав всі операції з розрахунками із постачальниками 

(підрядниками) – як складовою кредиторської заборгованості задля усунення 

факту виникнення простроченої кредиторської заборгованості. Для цього 

необхідно розробити відомість розрахунків з постачальниками (підрядниками), 

в якій буде наведена інформація про поставки товарно-матеріальних цінностей, 

заборгованість за попередні поставки, умови продажу товарно-матеріальних 

цінностей, а також дата погашення заборгованості за конкретною поставкою. 

3. Доповнити 3 розділ пасиву Балансу (Звіт про фінансовий стан) 

інформацією про прострочену кредиторську заборгованість.  

4. Для відображення простроченої кредиторської заборгованості та 

заборгованості, термін сплати якої ще не настав, ввести у План рахунків 

бухгалтерського обліку додатковий позабалансовий рахунок 10 “Кредиторська 

заборгованість”, який матиме такі субрахунки: 

101 “Прострочена кредиторська заборгованість за товари, роботи, 

послуги з постачальниками”; 

102 “Відстрочена кредиторська заборгованість за товари, роботи, 

послуги з постачальниками”. 

Отже, за результатами проведеного дослідження можна зробити 

висновки, що основною метою обліку кредиторської заборгованості є 

недопущення прострочення термінів платежу. В свою чергу правильна 

організація обліку сприятиме упорядкуванню інформації, прозорості та 

достовірності інформації щодо розрахунків з кредиторами. Наведені вище 

пропозиції сприятимуть упорядкуванню, прозорості та достовірності 

інформації щодо розрахунків з кредиторами, що приведе до зміцнення 

фінансового стану і платоспроможності підприємства. 
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МЕТОДИКА АНАЛІЗУ ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ ПІДПРИЄМСТВА: 

ПРОБЛЕМИ  ТА ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ 

 

 У ході посилення процесів економічної глобалізації успішне 

функціонування підприємств значною мірою залежить від рівня стійкості їх 

фінансового стану. Тільки за цієї умови підприємство може генерувати 

чинники позитивних кількісних і якісних змін для нормального 
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функціонування в теперішній час та зростання виробничого потенціалу в 

майбутньому. Тому на нинішньому етапі ринкових реформ забезпечення 

фінансової стійкості підприємств є одним із пріоритетних завдань. 

Фінансова стійкість – це такий стан підприємства, коли обсяг його майна 

(активів) достатній для погашення зобов’язань, тобто підприємство є 

платоспроможним. 

Аналіз стійкості фінансового стану на ту чи іншу дату дозволяє відповісти 

на питання: на скільки вірно підприємство управляє фінансовими ресурсами 

протягом періоду, що передував цій даті. Важливо, щоб стан фінансових 

ресурсів відповідав вимогам ринку і потребам розвитку підприємства, оскільки 

недостатня фінансова стійкість може привести до неплатоспроможності 

підприємства і відсутності у нього коштів для розвитку виробництва, а 

надлишкова – перешкоджає розвитку, збільшує витрати зайвими запасами і 

резервами. Таким чином, суть фінансової стійкості визначається ефективним 

формуванням, розподілом і використанням фінансових ресурсів, а 

платоспроможність виступає її зовнішнім проявом [1]. 

Найвищою формою стійкості підприємства являється його спроможність 

розвиватись в умовах внутрішнього і зовнішнього середовища. Для цього 

підприємство повинно володіти гнучкою структурою фінансових ресурсів і при 

необхідності мати можливість залучати додаткові кошти, тобто бути 

кредитоспроможним. 

Економічна сутність фінансової стійкості підприємства полягає в 

забезпеченості підприємства різними видами джерел фінансування. Для оцінки 

джерел формування запасів застосовується декілька показників, які 

характеризують: 

− наявність власних оборотних коштів (робочий капітал; чистий робочий 

капітал; капітал, що функціонує; функціонуючий капітал) (В.о.К.). Цей 

показник вказує на здатність платити не лише поточні борги, а й показує 

можливість розширення виробництва; 
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− наявність власних оборотних коштів і довгострокових залучених 

джерел формування запасів (В.о.К.д.з.); 

− загальна величина формування запасів (ЗАГ з.)[2]. 

На основі цих трьох показників, що характеризують наявність джерел, які 

формують запаси для виробничої діяльності, розраховуються величини, за 

допомогою яких визначається розмір джерел для покриття запасів: 

− надлишок або недостатність власних оборотних коштів; 

− надлишок або недостатність власних оборотних і довгострокових 

залучених джерел формування; 

− надлишок (недостатність) загальної величини основних джерел 

формування запасів. 

Розрахунок трьох показників забезпеченості запасів джерелами їх 

формування дозволяє класифікувати фінансові ситуації за ступенем їх 

стійкості. За допомогою цих показників визначається тривимірний показник 

фінансової стійкості підприємства (встановлюють 4 типи фінансової стійкості 

підприємства). 

Таблиця 1 

Типи фінансової стійкості за абсолютними показниками 

Типи фінансової 

стійкості підприємства 
Умови 

Абсолютна стійкість В.о.К. ≥ 0; ; В.о.к.д.з.≥0; ЗАГ з. ≥ 0 

Нормальна стійкість В.о.К. < 0; В.о.К.д.з.≥ 0; ЗАГ з.≥ 0 

Нестійкий фінансовий 

стан 
В.о.К. < 0; В.о.К.д.з. < 0; ЗАГ з.≥ 0 

Кризовий фінансовий 

стан 
В.о.К. < 0; В.о.К.д.з. < 0; ЗАГ з. < 0 

 

Абсолютна фінансова стійкість буває надзвичайно рідко, адже 

підприємства намагаються залучити додаткові позикові ресурси для 

підвищення рівня збуту, що зумовлює значне накопичення запасів порівняно із 

наявним обсягом власних грошових коштів. За умови наявності такого 
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фінансового стану довіра до підприємства є максимальною, імовірність 

повернення коштів кредиторам - високою. 

Нормальна фінансова стійкість зустрічається найчастіше, свідчить про 

ефективну фінансову діяльність та здатність забезпечувати безперервний 

збутовий та виробничий процес. 

Проблемна фінансова стійкість означає підвищений ризик неповернення 

коштів акціонерам, адже у випадку погіршення ринкової кон’юнктури 

платоспроможність суб’єкта господарювання різко знизиться. 

Кризовий фінансовий стан може виникнути при втраті частини власного 

капіталу, що зумовлює переважання обсягу запасів над власними обіговими 

коштами, довгостроковими та короткостроковими позиковими джерелами. У 

такому випадку платоспроможність є мінімальною і необхідно негайно 

здійснювати заходи реструктуризацію або ліквідацію підприємства [3]. 

Умовою життєздатності підприємства й основою його розвитку в 

конкурентному ринку є саме стабільність (стійкість ), на яку випливають різні 

проблемні аспекти:  

− виробництво дешевої продукції та надання послуг , які мають попит; 

− міцне становище підприємства на ринку; 

− зростання інфляції та нестабільність кредитної і податкової політики; 

− високий рівень матеріально – технічної оснащеності виробництва  і 

застосування передових технологій; 

− налагоджені економічних зв’язкові з партнерами; 

− ритмічність кругообігу засобів; 

− ступінь ризику в процесі здійснення виробничої і фінансової діяльності 

тощо. 

Забезпечення фінансової стійкості підприємств  можливе за допомогою 

проведення таких заходів: 

− глибокий і системний аналіз фінансового стану підприємства та 

перспективи його подальшої діяльності; 
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− виявлення можливих витрат і збитків на підприємстві, їхніх причин, і 

перебудова організаційної структури, таким чином, щоб підприємство могло 

отримати максимальний прибуток; 

− запровадження нових технологій, введення нових інвестиційних 

проектів; 

− оцінювання реальних можливостей підприємства, враховуючи якість 

продукції, її вартість, конкурентоспроможність; 

− впровадження управлінського обліку і на цій підставі оптимізацію 

витрат підприємства;   

− впровадження сучасної системи управління грошовими потоками;   

− розробка і реалізація стратегічної фінансової політики підприємства.  

Отже, проблеми, з якими стикається підприємство в управлінні 

фінансовою стійкістю, виникають внаслідок впливу внутрішнього та 

зовнішнього середовища. Для забезпечення стійкого фінансового стану на 

підприємстві необхідно постійно проводити контроль і вживати заходи щодо 

формування і використання фінансових ресурсів з врахуванням стратегічних і 

тактичних завдань його діяльності на ринку. 
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АКЦИЗНЕ ОПОДАТКУВАННЯ ТА ЙОГО АДМІНІСТРУВАННЯ В 

УКРАЇНІ 

 

Акциз (від лат. «Accidere» – урізати) – непрямий податок, який 

встановлюється на високорентабельні та монопольні товари і в теорії вилучає 

частину надприбутків які отримуються від продажу подібної продукції [1, с. 

54]. Виходячи із законодавчого трактування, “акцизний податок” – це непрямий 

податок на споживання окремих видів товарів (продукції), визначених 

законодавчо. По-суті цей податок акумулюється в ціні і стягується в міру їх 

реалізації [2]. 

Акцизне оподаткування на теренах України започаткувалося у Х ст. н.е. 

Саме в історичних письмових джерелах цього часу зустрічається згадка про 

“медову” данину та “бражне” мито із солоду, хмелю та меду. Саме вони і стали 

першими підакцизними товарами Київської Русі.  

З 1січня 2011 року в Україні діє новий Податковий кодекс, в якому 

“акцизний збір” було перейменовано на “акцизний податок”. На сьогодні 

виходячи із Податкового кодексу України до підакцизних товарів належать [2]: 

1) спирт етиловий та інші спиртові дистиляти, алкогольні напої, пиво; 

2) тютюнові вироби, тютюн та промислові замінники тютюну; 

3) пальне;  
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4) транспортні засоби, призначені для перевезення 10 осіб i більше, 

транспортні засоби для перевезення вантажів; 

5) електрична енергія. 

Акцизний податок займає значну частку у системі оподаткування як в 

Україні так і в зарубіжних країнах світу. Він, як правило, приносить значні 

прибутки від продажу високорентабельних і дефіцитних товарів. Також завдяки 

йому держава може контролювати виробництво і реалізацію підакцизних 

товарів, збільшуючи чи зменшуючи ставку податку на них і тим самим 

впливати на попит і пропозицію, яка виникає на ринку [3, с. 211]. 

Як показує практика розвинених країн Європи, акцизний податок може 

стати одним із впливових фінансових інструментів наповнення державного 

бюджету України. За даними Міністерства фінансів України, акцизний податок 

знаходиться на 4-му місці в структурі наповнення державного бюджету після 

податку на додану вартість, податку на доходи фізичних осіб та податку на 

прибуток підприємств.  

Неабияку роль відіграє в цьому процесі адміністрування акцизу. 

Адміністрування податків в Україні, в тому числі акцизного, здійснює 

Державна фіскальна служба України (ДФСУ).  

Спрощення адміністрування акцизного податку можна досягти шляхом 

запровадження електронного документообігу між суб’єктом оподаткування і 

регулятором, спрощення існуючого порядку замовлення акцизних марок та 

звітування щодо пошкоджених марок, а також запровадження електронного 

подання декларацій про максимальні роздрібні ціни [4].  

І цьому напрямку ДФСУ вже досягла невеликих результатів, зокрема 

поступово впроваджує електронне адміністрування податків, в тому числі 

акцизного (рис. 1). 

Для забезпечення ефективної системи адміністрування акцизного 

оподаткування варто відмовитись від існуючих паперових марок і запровадити 

новітні електронні технології адміністрування. Процес реформування в цьому 

напрямі слід провести через прозору процедуру, зокрема через відкритий 

тендер . 
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Рис. 1. Результати реалізації програми ДФСУ по електронному 

адмініструванні «Е-Акциз» у 2018 році [5]  

 

Найближчим часом, органи ДФСУ також планують: 

- запровадження автоматизованої системи контролю за обігом 

підакцизних товарів (електронна акцизна марка); 

- вдосконалення СЕАРП (Системи електронного адміністрування 

реалізації пального). 

Отже, в умовах реформування ДФСУ та поглиблення співпраці з ЄС існує 

нагальна необхідність удосконалення фіскальної політики у сфері 

адміністрування акцизного оподаткування. Для уникнення зростання 

споживання нелегальної продукції і бюджетних втрат, реформування 

законодавства з акцизного оподаткування повинно здійснюватися з поступовою 

уніфікацією ставок акцизного податку та гармонізацією структури акцизного  

податку з урахуванням національних інтересів, а саме адміністрування 

має з часом перейти в електронну форму. 
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ГЛОБАЛЬНІ ПРИНЦИПИ УПРАВЛІНСЬКОГО ОБЛІКУ ЯК 

ОСНОВА ЗВІТУ ПРО УПРАВЛІННЯ 

 

Розуміння управлінського обліку як внутрішньогосподарського, а отже 

створюваного ситуаційно конкретним управлінським персоналом конкретного 

господарюючого суб’єкта, загалом, призвело до обмеження теоретичних 

досліджень його концептуальних основ. Система ж генерування інформації 

управлінському персоналу, що включає її обробку і підготовку, тим не менше, 

повинна являти собою впорядкований процес, результатом якого є визначена 

форма подання інформації, що дозволить прийняти ефективне управлінське 

рішення.  

http://sfs.gov.ua/data/files/199244.pdf
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Над концепціями управлінського обліку та звітності працюють 

багато вітчизняних і зарубіжних дослідників серед яких слід назвати: С.Ф. 

Голова , Л.В. Нападовську, В.Ф. Палія, І.А. Слободняка, Щирбу М.Т   [1] і ін. 

Однак розроблення чітких концепцій формування управлінської 

звітності залишається перспективою майбутнього. В основному науковці 

зосереджують свої дослідження на особливостях управлінського обліку та його 

практичного застосування. Концепції, тим не менше, є дуже важливою 

складовою теорії будь-якого процесу оскільки саме концепції здатні розкрити 

ту систему поглядів, яка дозволить зрозуміти його глибинну сутність. 

Отже зміни, притаманні розвитку економіки, що породжують нові 

потреби в інформації, спонукають до перегляду діючих та виникненню нових 

концепцій. Таким чином управління господарською діяльністю, являє собою 

безперервний процес прийняття рішень на підставі інформації управлінської 

звітності, що формується відповідно діючим концепціям шляхом певної 

систематизації емпіричних показників облікової системи. При цьому динамічні 

зміни середовища, в якому здійснюється господарська діяльність, можуть 

призводити до трансформаційних змін концепцій інформаційного забезпечення 

прийняття управлінських рішень. 

Наразі ситуація, яка виникла в національній практиці у зв’язку з 

вимогою закону «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні» 

щодо необхідності формування та подання звіту про управління, свідчить про 

необхідність розробки системи, що забезпечуватиме формування такого звіту 

[2].  

Оскільки даний звіт є звітом для зовнішніх користувачів, то система 

управлінського обліку, визначена у цьому ж законі як 

«внутрішньогосподарського», та спрямованого на збір, обробку та підготовку 

інформації про діяльність підприємства для внутрішніх користувачів не 

відповідає вимогам, які встановлюються до звіту про управління. Адже згідно 

закону, звіт про управління – це документ, який містить фінансову і 
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нефінансову інформацію, яка характеризує стан і перспективи розвитку 

підприємства та розкриває основні ризики та невизначеності його діяльності.  

Найбільш адекватним визначенням поняття управлінського обліку, що 

може забезпечити вимоги до звіту про управління є визначення, яке 

встановлюється Глобальними принципами управлінського обліку. Цей 

документ, що був оприлюднений українською мовою у 2017 році, визначає 

управлінський облік як «це пошук, аналіз, передача і використання фінансової і 

нефінансової інформації, що пов’язана з прийняттям рішень, з метою створення 

і збереження вартості для організації» [3]. 

Дане визначення управлінського обліку важливе тим, що саме в ньому 

закладається мета, і в порівнянні з попередніми дослідженнями цілого ряду 

авторів, де мета, в основному, трактується в єдиному руслі – для прийняття 

рішень управлінським персоналом, у визначенні, яке встановлюють «Глобальні 

принципи управлінського обліку», мета спрямовується на створення і 

збереження вартості організації, її сталої цінності. 

Глобальні принципи управлінського обліку, визначають передову 

практику бухгалтерського обліку, яка сприяє прийняттю складних рішень, що 

покликані забезпечити сталу цінність організації. Вони відображають бачення 

генеральних і фінансових директорів, науковців та фахівців з п’яти 

континентів, яке було сформульоване в ході міжнародних консультацій.  

Окремо необхідно зупинитися на визначенні «стала цінність», яке слід 

трактувати в контексті «сталого розвитку», а вже цей термін визначено в 

глосарії Глобальних принципів як: «виконання довгострокових економічних 

показників при мінімальному впливі на довкілля, а також створення позитивної 

цінності для суспільства» [3]. 

Згідно з документом «Глобальні принципи бухгалтерського обліку» 

існують чотири принципи, що зосереджені на досягненні чотирьох основних 

цілей: вплив (комунікація породжує інформацію, що має вплив), релевантність 

(інформація є релевантною), аналіз (аналізується вплив на вартість), довіра 

(розумне керування вибудовує довіру). 
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Кожен з перерахованих принципів має своє пояснення. Так принцип 

«комунікативність» (комунікація породжує інформацію, що має вплив) означає, 

що управлінський облік починається і завершується спілкуванням. Основною 

метою цього принципу є прийняття ефективних рішень про стратегію і її 

реалізацію на всіх рівнях. 

Принцип «релевантність» (інформація є релевантною) спрямовує 

управлінський облік на забезпечення керівників релевантною інформацією тоді, 

коли це необхідно, виявляє минулу, поточну, майбутню інформацію, зокрема 

фінансові та нефінансові дані з внутрішніх та зовнішніх джерел. Сюди входять 

соціальні, екологічні та економічні дані. Метою даного принципу є надання 

підприємству інформаційної підтримки при плануванні та розробці стратегії, 

тактики і їх реалізації. 

Перераховані принципи перетинаються і доповнюються принципами, 

визначеними Міжнародним стандартом інтегрованої звітності, зокрема таким 

як  «стратегічний фокус і орієнтація на майбутнє», який вимагає, щоб 

інтегрований звіт включав аналіз стратегії організації і міг пояснювати, як ця 

стратегія співвідноситься зі здатністю організації створювати вартість в 

короткостроковому, середньостроковому і довгостроковому періодах, а також з 

використанням нею капіталів і впливом на них [4] . 

Таким чином, принципові положення, які слід покласти в основу 

формування звіту про управління, лежать за межами нормативів, якими 

регулюють управлінський облік і звітність в Україні.  

Основними принципами системи, яка повинна генерувати інформацію 

для формування звіту про управління, на підставі якого прийматимуть рішення 

зовнішні користувачі, можна почерпнути в документах, розроблених 

міжнародними професійними організаціями з управлінського обліку та 

інтегрованої звітності.  
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ПОДАТКОВІ ІНСТРУМЕНТИ ЯК СТИМУЛЯТОРИ ІННОВАЦІЙНОГО 

РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ 

 

Головною відмінною рисою сучасних структурних трансформацій 

економіки є перехід до постіндустріального суспільства. Для цього періоду 

характерне освоєння й поширення шостого технологічного укладу, який у 

другій половині XX ст. радикально змінив не лише характер виробництва, але й 

структуру суспільства. 

http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/996-14
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У  світовій  практиці  найбільш  розповсюдженими  економічними 

інструментами державного регулювання  діяльності інноваційних центрів є такі 

[1, с. 239]: надання дослідницького та інвестиційного податкового кредиту; 

зменшення податку на приріст інноваційних витрат; «податкові канікули» 

протягом декількох років роботи на прибуток, отриманий від реалізації 

інноваційних проектів; зниження ставок податку на прибуток, спрямованого на 

проведення науково-дослідних і конструкторських робіт; пільгове  

оподаткування  прибутку,  отриманого  в  результаті  використання патентів,  

ліцензій,  ноу-хау; зменшення оподатковуваного прибутку на суму вартості 

приладів і обладнання, що передаються вищим навчальним закладам, науково-

дослідним інститутам та іншим інноваційним організаціям; вирахування  з  

оподатковуваного  прибутку  внесків  у  благодійні  фонди, діяльність яких 

пов’язана з фінансуванням інновацій; інші пільги та фінансові стимули.  

Локальним інноваційним центрам України  для  виконання  ними  

інноваційних проектів законодавством передбачена державна економічна 

підтримка шляхом (рис. 1). 

Слід зазначити, що через суперечливість і непостійність нормативно-

правової бази державного регулювання інноваційної діяльності в Україні деякі 

економічні інструменти впливу на діяльність локальних інноваційних центрів 

існують лише формально і не діють, або їх дія є скасованою. Так,  Законом  

України «Про  внесення  змін  до  Закону  України «Про  державний бюджет  

України  на 2005 рік»  та  деяких  інших  законодавчих  актів  України»  від 

25.03.2005  року  практично  були  скасовані  пільги  для  вітчизняних  

спеціальних (вільних) економічних зон та технопарків [6]. З лютого 2006 року 

відбулося відновлення технопарками пільгового режиму оподаткування згідно 

із Законом України №3333-IV від 12.01.2006 р., згідно з яким передбачалася 

фінансова підтримка проектів технологічних парків через запровадження 

бюджетної програми підтримки діяльності технологічних парків [7]. Здійснена 

редакція цього Закону суттєво відрізняється від попередніх, які так принципово 

не змінювали цей Закон. У редакції Закону «Про спеціальний режим 
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інноваційної діяльності технологічних парків» від 12 січня 2006 року 

податкові пільги на додану вартість вже відсутні [7], у ньому пільги визначені 

як субсидії.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Державна економічна підтримка  локальних інноваційних центрів 

в Україні* 

*Джерело: побудовано автором на основі [2; 3; 4; 5] 

 

Інструменти державного економічного регулювання ЛІЦ 

Державна фінансова підтримка Податкові пільги 

Повне або 

часткове (до 

50%) 

безвідсоткове 

кредитування 

проектів 

технопарків, 

технополісів, 

індустріальних 

парків та 

бізнес-

інкубаторів 

Повна або   

часткова  

компенсація   

відсотків,   

сплачуваних 

комерційним  

банкам  за  

кредитування  

проектів 

технополісів і 

технопарків 

Звільнення 

від ввізного 

мита для 

технопарків 

і наукових 

парків 

Встановлення 

щорічної 20% 

норми 

прискореної 

амортизації 

основних 

фондів 3,4 

груп для 

технопарків 

Відстрочка 

по сплаті 

ПДВ 

для 

технопарків 

(діяла до 

2010 р.) 

Зараховується 

на 

спецрахунки 

учасників 

технопарків і 

наукових 

парків 

50% - на 

спецрахунок 

керівного 

органу 

технопарку 

або 

наукового 

парку 

50% - на 

спецрахунок 

виконавця 

проекту 

технопарку 

або 

наукового 

парку 
 

720 днів при 

імпорті 

устаткування 

і обладнання 

180 днів при 

імпорті 

матеріалів 

Державне 

замовлення на 

поставку 

науковими 

парками 

продукції, 

виконання робіт і 

надання послуг 

Цільове державне 

фінансування на 

безповоротній 

основі для 

облаштування 

індустріальних 
парків 
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Таким чином, із Закону [7] вилучено основну важливу пільгу — пільгу 

на податок на додану вартість, завдяки якій здійснювався основний розвиток 

технологічних парків та виконувалися основні розробки проектів. Пільга на 

ввізне мито не є суттєвою, а пільга суми податку на прибуток, одержаного при 

реалізації проектів технологічних парків, передбачає вже випуск і реалізацію 

інноваційної продукції. Ще однією відмінністю є те, що спеціальний режим 

надається не діяльності технопарків та їх працівникам, а певним інноваційним 

проектам, а реалізація проекту не може бути підставою для зниження 

податкових зобов’язань за основним видом діяльності виконавця технопарку. 

Пільгові умови оподаткування в рамках спеціального режиму мають особливе 

значення саме для українських технопарків, тому що у них практично відсутнє 

пряме державне фінансування. З цих пільг найвагомішою була пільга з ПДВ, 

яку саме в останній редакції базового Закону було скасовано. 

Таким чином, оподаткування інноваційних структур та пільги в його 

системі є принциповими для їх становлення і розвитку, особливо на ранніх 

стадіях процесу. Необхідность пільг підсилюється, коли держава не надає 

достатньої фінансової підтримки або не надає її зовсім. Відповідна законодавча 

політика та адміністративний супровід в цьому питанні стають визначальними 

й обумовлюють отримані результати. Для активізації спеціального режиму 

діяльності технопарків у законодавчому порядку треба поновити для них 

податкові пільги.  
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ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ СУБ’ЄКТА МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА І 

ЇЇ МІСЦЕ В ПРИЙНЯТТІ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ 

 

З переходом до ринкових відносин в економіці України змінились 

завдання бухгалтерського обліку. Насамперед він повинен забезпечити 
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інформаційні потреби власника та інвесторів. Питання бухгалтерського 

обліку, його організації, формування показників звітності є актуальними для 

підприємств різних форм власності, розмірів та видів діяльності. На особливу 

увагу серед них заслуговують малі підприємства України, розвиток яких є 

складовою частиною соціально-економічної політики держави. 

Бухгалтерська звітність підприємства є системою узагальнених 

показників, які характеризують підсумки господарсько-фінансової діяльності 

підприємства за минулий період (місяць, квартал, рік) [1]. Вона складається 

шляхом підрахунку, групування і спеціальної обробки даних поточного 

бухгалтерського обліку і є завершальною його стадією. 

Звітність підприємства складається за єдиними формами та інструкціями 

Міністерства фінансів України, погодженими з Мінстатом України. Головні 

вимоги, що ставляться до звітності, - це реальність, ясність, своєчасність, 

єдність методики звітних показників, співставленість звітних показників з 

минулими часами. За періодичністю складання і подання звітність поділяється 

на внутрішньорічну, місячну, квартальну, піврічну, дев’ятимісячну та річну. 

Внутрішньорічну звітність називають поточною звітністю або періодичною. 

Звітність підприємства використовується самими власниками, підприємствами 

для аналізу та контролю виконання договірних зобов’язань, аналізу 

господарської діяльності, для складання планів на майбутнє. За нормативними 

актами, діючими в більшості країн світу, підприємства повинні подавати 

бухгалтерську звітність обов’язково один раз на рік за результатами діяльності. 

ПСБО 25 «Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва» установлює 

зміст і форму Фінансового звіту суб'єкта малого підприємництва в складі 

Балансу (форма № 1-м) і Звіту про фінансові результати (форма № 2-м) та 

порядок заповнення його статей, а також зміст і форму Спрощеного 

фінансового звіту суб'єкта малого підприємництва в складі Балансу (форма № 

1-мс) і Звіту про фінансові результати (форма № 2-мс) та порядок заповнення 

його статей [2]. 
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Отже, інформація, яка надається у фінансових звітах, повинна бути 

дохідлива i розрахована на однозначне тлумачення її користувачами за умови, 

що вони мають достатні знання та зацiкавленi у сприйнятті цієї iнформацiї. 

Фінансова звiтнiсть повинна містити лише доречну iнформацiю, яка впливає на 

прийняття рішень користувачами, дає змогу вчасно оцінити минулi, теперiшнi 

та майбутні події, підтвердити та скоригувати їхні оцінки, зроблені у минулому. 

Також фінансова звiтнiсть повинна бути достовірною. iнформацiя, наведена у 

фiнансовiй звiтностi, є достовірною, якщо вона не містить помилок та 

перекручень, як здатні вплинути на рішення користувачів звiтностi. 
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МИТНИЙ КОНТРОЛЬ: ПРИНЦИПИ ТА ПОРЯДОК  

ЗДІЙСНЕННЯ В УКРАЇНІ 

 

Митному контролю на території України підлягають усі товари та 

транспортні засоби, що переміщуються через митний кордон. Він передбачає 

проведення митними органами мінімуму процедур, необхідних для 

забезпечення додержання законодавства України з питань митної справи. 

Митний контроль, будучи головним інструментом дотримання норм 

чинного законодавства з питань митної справи, є важливим елементом 

забезпечення національної безпеки України. Митна служба від самого початку 

свого створення покликана захищати країну від зовнішніх і внутрішніх загроз 

економіці [1, с. 44]. На сьогодні органи ДФС України забезпечують економічну 

безпеку країни у багатьох напрямках - у перебігу виконання, передусім, 

фіскальної та регулятивної функцій. Значення останньої важко переоцінити, 

оскільки ефективність її виконання позначається на стані економіки країни в 

цілому: завдяки контролю за дотриманням митно-тарифних і нетарифних 

правил можна впливати на зовнішню торгівлю, захищати національного 

товаровиробника, і, зрештою, справляти вплив на галузеву структуру 

економіки. 

Прийняття та введення в дію нової редакції Митного кодексу України від 

6 вересня 2012 р. № 5210-VI наблизило Україну до європейської практики. 

Запроваджені зміни переміщують акценти впливу від фіскального тиску, 

спрямовуючи увагу на боротьбу з корупцією і ухиленням від митного 
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оподаткування, забезпечують зростання доходів без створення перешкод для 

легального бізнесу [2, с. 181]. 

Главою 47 Митного Кодексу (далі – МК) України регламентується 

організація митного контролю, що здійснюється безпосередньо посадовими 

особами органів доходів і зборів. В цій главі визначено загальні принципи 

митного контролю, взаємодія органів доходів і зборів з державними органами, 

що здійснюють контроль, його вибірковість, тривалість перебування під 

митним контролем, строки пред’явлення митному органу товарів і 

транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон, документи і 

відомості, необхідні для здійснення митного контролю, доступ посадових осіб 

органів доходів і зборів на територію чи в приміщення підприємств для 

здійснення митного контролю [3]. В той же час норми МК України не в повній 

мірі дають уявлення про особливості організації митного контролю посадовими 

особами органів доходів і зборів. Значний обсяг регламентації цих питань 

знаходиться за межами МК України. 

У відповідності до ст. 318 МК України визначено загальні принципи 

митного контролю, а саме [3]: 

1) митному контролю підлягають усі товари, транспортні засоби 

комерційного призначення, які переміщуються через митний кордон України; 

2) митний контроль здійснюється виключно митними органами 

відповідно до МК України та інших законів України;  

3) митний контроль передбачає виконання митними органами мінімуму 

митних формальностей, необхідних для забезпечення додержання 

законодавства України з питань державної митної справи;  

4) митний контроль товарів, транспортних засобів у пунктах пропуску 

через державний кордон України здійснюється відповідно до типових 

технологічних схем митного контролю, що затверджуються Кабінетом 

Міністрів України; 

5) розклад руху транспортних засобів, що здійснюють регулярні 

міжнародні рейси, затверджується центральним органом виконавчої влади, що 
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забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері транспорту, за 

погодженням із центральним органом виконавчої влади, що забезпечує 

реалізацію державної політики у сфері державної митної справи, та 

центральним органом виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної 

політики у сфері захисту державного кордону;  

6) з метою підвищення ефективності митного контролю органи доходів і 

зборів взаємодіють з учасниками зовнішньоекономічної діяльності, 

уповноваженими економічними операторами, іншими особами, діяльність яких 

пов'язана із здійсненням зовнішньої торгівлі, та з їх професійними 

об'єднаннями (асоціаціями). 

Під організацією митного контролю розуміють організаційну діяльність, 

спрямовану на створення умов, необхідних для виконання митними органами 

функцій митного контролю в межах митного законодавства України, а також 

міжнародних договорів укладених Україною, в установленому законом 

порядку. 

Останнім часом, найбільше в Україні ухилень від сплати митних 

платежів. Внаслідок цього, органи ДФС ввели експериментальний проект 

«Україна без контрабанди» з 21 червня 2018 р. по 12 листопада 2018 р. (згідно 

Постанови КМУ від 20.06.2018 року № 479), під час якого посилили митний 

контроль [4]. За час реалізації даного проекту митною службою України 

вдалося побороти ухилення від сплати митних платежів, та значно підвищити 

митні надходження до бюджету країни, що засвідчує рис. 1.  

Так, за даними ДФС України, надходження митних платежів за час 

проведення експерименту збільшилися на 22,2%, а саме на 28,5 млрд. грн. в 

порівнянні з аналогічним періодом минулого 2017 року. Звичайно це прямо 

залежить від митного контролю та процедури його проведення. 

Відтак, процедура митного контролю умовно проходить у п’ять етапів: 

На першому етапі проводиться формально-логічний контроль заявлених 

відомостей із використанням комп’ютерних програм. Також перевіряється 
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правильність заповнення товарно-транспортних документів на відповідність 

указаних у них даних положенням контракту та іншим документам. 

 

 

Рис. 1. Динаміка обсягів імпорту товарів та митних платежів за час 

реалізації в Україні експериментального проекту «Україна без 

контрабанди» 

 

На другому етапі здійснюється перевірка правомірності проведених 

платіжно-розрахункових операцій в іноземній валюті вказаними в декларації 

банківськими установами, дотримання учасниками зовнішньоекономічної 

діяльності валютного законодавства. Одночасно за наявності перевіряється 

паспорт зовнішньоекономічної угоди. 

На третьому етапі перевіряється правильність обчислення митних 

платежів та надання митно-тарифних преференцій, фактичне надходження 

заявлених платежів на відповідні рахунки митниці. 
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На четвертому етапі перевіряється правильність заповнення 

відповідних граф митної декларації, на підставі яких формується митна 

статистика. 

На п’ятому етапі посадовою особою митниці приймається рішення 

проведення митного огляду товарів спеціальними співробітниками митниці на 

предмет відповідності заявленим у документах відомостям. 

Отже, одним із важливих факторів, який впливає на покращення 

організації та ефективність здійснення митного контролю є взаємодія митних 

органів із іншими державними органами та службами, яка повинна відігравати 

значну роль в якісному та ефективному здійсненні митного контролю в Україні. 

Також, варто покращувати наявну систему митного адміністрування, 

підвищувати її якість в умовах розподілу товаропотоків та документообігу, 

здійснювати перехід від тотального контролю товарів до контролю 

інформаційного. 
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ПРЯМЕ ПОДАТКОВЕ НАВАНТАЖЕННЯ НА ДІЯЛЬНІСТЬ СУБʼЄКТІВ 

ГОСПОДАРЮВАННЯ В УКРАЇНІ 

 

Оптимальний рівень податкового навантаження є важливим чинником 

для забезпечення відповідної динаміки ділової активності, розвитку 

виробництва та економіки в цілому, а також соціально-політичної стабільності 

країни. Для отримання конкурентних переваг України в умовах інтеграції у 

світовий економічний простір, важливо виявити основні проблеми та можливі 

напрямки реформування української податкової системи. 

Теоретичними основами оцінки та управління рівня податкового тиску на 

підприємства займалися як зарубіжні, так і вітчизняні науковці. Провідними 

вітчизняними науковцями, такими як: В. Андрущенко, В. Вишневський, В. 

Загорський визначено теоретичні основи сучасних наукових підходів до 

визначення та оцінки податкового навантаження в Україні, причини та наслідки 

його нерівномірного розподілу між суб’єктами господарювання, а також 

тенденції та шляхи змін. 

Податкове навантаження – визначається на макроекономічному рівні і 

його прийнято розраховувати як відношення суми податків до величини 

валового внутрішнього продукту, іншими словами, це показник того, яка 

частина ВВП країни відходить у сферу податків [1]. Як кількісна 

характеристика податкове навантаження визначає рівень оподаткування країни 

або суб’єктів господарювання, як якісна — вплив податку на економіку загалом 

[4]. Пряме податкове навантаження проявляється в прямих податках, які 
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визначені в Податковому кодексі України, до яких відносимо податок на 

прибуток підприємств, податок на доходи фізичних осіб. екологічний податок, 

податок на майно та інші. 

Для того, щоб розрахувати рівень податкового навантаження за прямими 

податками, розрахуємо спочатку динаміку формування прямого податкового 

навантаження (табл. 1). 

Таблиця 1 

Динаміка формування обсягу прямих податків у доходах Зведеного 

бюджету України у 2013-2017 рр., млн.грн.* 

№ Вид податку 2013 2014 2015 2016 2017 

1 Податок на прибуток 55 793 40201 39053 60223 73397 

2 ПДФО 68 092 72151 99983 138782 185686 

3 

Плата за користування 

надрами 3 272 14225 38008 40781 44979 

4 Інші прямі 37 712 27082 27041 42261 53 282  

Разом 164 869 153659 204085 282047 304062 

Джерело: складено автором за даними джерела [2]. 

На підставі наведених даних можемо розрахувати рівень податкового 

навантаження за прямими податками в Україні за останніх п’ять років (табл.2.). 

Таким чином, бачимо, що рівень податкового навантаження за прямими 

податками в Україні впродовж 2013-2017 рр. зменшився на 0,6%, що є 

позитивним явищем. 

Таблиця 2 

Аналіз рівня податкового навантаження в Україна за прямим 

оподаткуванням у 2013-2017 рр 

№ Показник 2013 2014 2015 2016 2017 +- 

1 
Прямі податки, 

млн грн 
164869 153659 204085 282047 304062 +84% 

2 ВВП, млн грн 1522657 1586915 1988544 2385367 2982920 +96% 

3 

Рівень прямого 

податкового 

навантаження, % 

10.8% 9.7% 10.3% 11.8% 10.2% 
-

0,6% 

Джерело: складено автором за даними джерела [2]. 
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Проблема податкового навантаження та вплив на його підприємницьку 

активність є однією з найважливіших у діяльності підприємства. Прямі податки 

мають не пригнічувати діяльність суб’єктів, а розвивати виробництво, 

забезпечити бездефіцитний бюджет держави та використовуватися як 

державний інструмент для регулювання суспільних процесів. 

 Теперішні прямі податки не відповідають жодній із цих вимог. Вони суто 

фіскальні, тобто односторонньо орієнтовані на здобуток коштів для бюджету і в 

наслідок цього не забезпечують бюджет необхідними коштами. Податки у 

суб’єктів господарювання повинні справлятись з прибутку і в межах прибутку. 

Якщо справляти більше то підприємства не зможуть забезпечити навіть просте 

беззбиткове виробництво, не говорячи вже про розвиток. В результаті товари 

навіть при безприбутковій роботі підприємства стають дорожчі імпортних і не 

знаходять збуту. Підприємства несуть збитки, не відновлюють оборотній 

капітал, скорочують виробництво, звільняють працівників і припиняють свою 

діяльність [1]. 

В результаті виробництво і реальні доходи населення зменшуються, 

безробіття і ціни ростуть, збільшуються навантаження на бюджет.  

Для зменшення рівня реального прямого податкового навантаження в 

Україні, слід вжити таких заходів:  

- створення удосконаленої форми електронного кабінету по всіх 

податках для платників;  

- трансформація на електронний документообіг;  

- спрощення форм податкової звітності;  

- перехід назад до річної звітності з податку на прибуток (замість 

квартального);  

- зменшення загальної ставки оподаткування прибутку підприємства та 

заробітної плати, перехід з прогресивної шкали оподаткування доходів 

фізичних осіб на пропорційну та багато інших заходів [3].  

Саме такі дії зможуть зменшити рівень податкового навантаження на 

підприємства, скоротити сектор тіньової економіки в Україні, збільшити 
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податкові надходження до бюджету, а також покращити показник для 

України щодо часу на адміністрування та сплату податків. 

Надмірне податкове навантаження в Україні, зокрема пряме, негативно 

впливає на економіку країни, спричиняючи її значну тінізацію. Податковий 

тягар розподілено між платниками податків дуже нерівномірно, хиби 

стягування податків в Україні є украй високими, а це негативно позначається на 

діловій активності ринкових агентів і формує атмосферу недовіри громадян до 

фінансових інститутів. Зниження податкового навантаження є необхідною 

умовою виходу України з економічної кризи, що приведе до формування цілої 

низки позитивних зрушень в економічній і податковій сферах. А реформування 

вітчизняної податкової системи та зменшення реального податкового 

навантаження дозволить Україні стати важливим суб’єктом податкової 

конкуренції на світовому просторі. 
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УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДИКИ АНАЛІЗУ ЗВІТУ ПРО ФІНАНСОВІ 

РЕЗУЛЬТАТИ 

 

Важливу роль у проведенні аналізу фінансової звітності відіграють 

показники форми № 2 «Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний 

дохід)», оскільки інформація про фінансові результати необхідна як зовнішнім, 

так і внутрішнім суб’єктам економічних відносин. Однак у фінансово-

економічній літературі, на жаль, відсутні єдині підходи щодо аналізу Звіту про 

фінансові результати та його показників, що й обумовило дослідження даного 

питання. 

Аналіз фінансової звітності підприємства взагалі і в тому числі Звіту про 

фінансові результати досліджується в наукових працях Пастернак М., 

Кузьмінська О., Загрій О. та інших.  

Метою дослідження є надання пропозицій з удосконалення методики 

аналізу Звіту про фінансові результати . 

Загальна методика аналізу Звіту про фінансові результати в навчальній та 

науковій літературі майже не розкрита. Разом з тим є велика кількість праць з 

аналізу фінансових результатів.  Це пов’язано з тим, що у фінансових 

результатах відображається ефективність всіх видів діяльності підприємства, а 

отже, ця інформація цікавить як внутрішніх суб’єктів господарювання, так і 

зовнішніх. При цьому з року в рік зацікавленість користувачів щодо даної 

інформації зростає. 
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У зв’язку з цим можна запропонувати таку методику аналізу Звіту про 

фінансові результати, в якій відображаються всі складові формування 

фінансових результатів, адже метою аналізу Звіту про фінансові результати є 

пошук шляхів та кількісна оцінка резервів збільшення прибутку підприємства 

на основі ефективного управління його доходами та витратами [1, с. 315]. 

Перелік традиційних об’єктів аналізу, представлений абсолютними 

показниками доходів, витрат, прибутку, збитку потребує розширення з 

урахуванням змістовного оновлення Звіту про фінансові результати шляхом 

включення до переліку показників іншого сукупного доходу та сукупного 

доходу [2, с. 233]. 

Для удосконалення методики аналізу Звіту про фінансові результати 

необхідно: 

подальша розробка теоретичних основ методики, яка б покращувала та 

деталізувала аналіз; 

підвищення ефективності використання даних аналізу через приведення 

їх до співставності; 

правильна побудова форми  таким чином, щоб максимально полегшити 

вивчення відображених в них господарських взаємозв’язків; 

розробити етапи проведення аналізу та розподілити їх на підготовчий, 

основний та заключний етапи; 

чітко визначати на кожному етапі базу для аналізу; 

складати аналітичні таблиці окремо з аналізу динаміки і структури 

доходів, витрат і фінансових результатів; 

 розробка програмного забезпечення аналізу (дасть змогу керівництву 

підприємств проводити щомісячно вказаний аналіз та використовувати його 

результати для розробки обґрунтованих управлінських рішень) [3, с. 210]. 

Методи розрахунку показників фінансових результатів, рентабельності 

динаміки і структури показників Звіту про фінансові результати (Звіту про 

сукупний дохід)  в методиках слід викласти більш детально та спрощено. Це 

дасть змогу в подальшому розробити спеціалізовану програму для 
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використання комп’ютерної техніки в аналізі фінансового положення 

підприємства. 

Застосування набутих результатів у практичній діяльності суб’єктів 

господарювання дасть змогу оптимізувати роботу їх обліково-аналітичної 

служби, забезпечить підвищення корисності інформації, узагальненої у 

фінансових звітах і проаналізованої за оновленою методикою для усіх груп її 

користувачів і сприятиме прийняттю науково-обґрунтованих управлінських 

рішень за даними аналізу фінансової звітності. 

 

Список використаних джерел: 

1. Загальна методика аналізу Звіту про фінансові результати/ М. М. 

Пастернак // Бізнес Інформація. – 2017. – №4. – С. 313–317. 

2.  Кузьмінська О. Е. Загальний аналіз звіту про фінансові результати  

(звіту про сукупний дохід) підприємств/ О. Е. Кузьмінська// Вісник. Фінанси, 

облік і аудит. - 2015. - № 1(25). - С. 230 - 243. 

3. Зигрій О. Удосконалення методики аналізу показників бухгалтерської 

фінансової звітності підприємств / О. Зигрій // Економічний аналіз. - 2014. - Т. 

12(4). - С. 208-210. 

 

Романченко О.І., Мироненко Т.В.  

Університет ДФС України  

група ОМА-18-2  

Науковий керівник: Таращенко В.А.  

Університет ДФС України  

к.е.н., доцент 

 

УКРАЇНСЬКИЙ ТА ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ПОДАННЯ ТА 

СКЛАДАННЯ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ 

 

Інтеграція України до світового економічного простору зобов'язує 

проводити реформи бухгалтерського обліку і звітності, адже основою 
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формування будь-якої економічної інформації є грамотно змодельована 

система бухгалтерського обліку. Не зважаючи на складні умови кризового 

стану, в Україні всебічно розвиваються міжнародні зв'язки, особливо в 

найважливішій сфері – економіці. Трансформація вітчизняної економіки в 

глобальний економічний простір потребує адаптації до міжнародних стандартів 

вітчизняної нормативної бази, яка регулює питання бухгалтерського обліку, 

звітності та контролю. Економіка кожної країни має індивідуальні 

характеристики. Водночас розширення міжнародних зв'язків, виникнення 

світових ринків капіталу, створення міжнародних компаній зумовлюють 

необхідність впровадження єдиних правил і процедур ведення фінансового 

обліку і складання фінансової звітності. 

Метою дослідження є проведення порівняльного аналізу особливостей 

складання та подання фінансової звітності в Україні за національними та 

міжнародними стандартами. 

Фінансова звітність є основним видом зовнішнього оприлюднення 

інформації про результати діяльності підприємства, однак вимоги до неї в 

розвинених країнах продовжують змінюватись. Посилаючись на висновки 

міжнародної аудиторської фірми Deloitte, А.О. Касич вказує на основні вимоги 

щодо фінансової звітності в сучасних умовах:  

по-перше, форми представлення та структури звітів – за структурою 

рекомендується мінімізація кількості розділів у основних звітах та максимально 

можлива деталізація інформації у примітках до звітності;  

по-друге, реалізації Концепції цінностей та обов’язкового проведення 

переоцінки у разі наявності доказів у зовнішньому чи внутрішньому 

середовищі щодо динаміки вартісних характеристик активів чи зобов’язань 

підприємства; 

по-третє, необхідності для великих підприємств формувати 

управлінський звіт, який має бути зорієнтований на майбутнє та компенсувати 

недолік іншої фінансової інформації, яка зорієнтована на минуле. В 

управлінському звіті рекомендується представити інформацію щодо можливих 



 303 

ризиків, науково-дослідних та конструкторських робіт, надзвичайних подій, 

перспектив на майбутнє тощо [1]. 

Фінансова звітність, яка складається українськими підприємствами 

відповідно до вимог національних та міжнародних стандартів, є досить 

складною та об’ємною. Питання доцільності збереження такого деталізованого 

переліку статей є дискусійним. Дискусійним питанням при підготовці 

фінансової звітності є застосовувані підходи до оцінки. Згідно рекомендацій 

МСФЗ оцінювання елементів фінансової звітності повинне відбуватись за 

справедливою вартістю. Однак, такий підхід має суттєві обмеження до 

використання в практиці українських підприємств, а, відтак, фінансова 

звітність не надає інформації щодо реальної (справедливої) вартості активів.  

Порівняння деяких особливостей складання фінансової звітності за 

національними і міжнародними стандартами представлено в таблиці 1. 

Таблиця 1 

Порівняльний аналіз основних положень щодо складання та подання 

фінансової звітності 

Критерії Національні стандарти 

бухгалтерського обліку 

Міжнародні стандарти 

фінансової звітності 

1.  2.  3.  

Визначення 

фінансової звітності  

Бухгалтерська звітність, що 

містить інформацію про 

фінансовий стан, результати 

діяльності та рух грошових 

коштів за звітний період. 

Структуроване представлення 

фінансового положення і 

фінансових результатів 

діяльності організації 

Форми звітності Баланс, звіт про фінансові 

результати, звіт про рух 

грошових коштів, звіт про 

власний капітал, примітки до 

річної фінансової звітності, 

інформація за сегментами. 

Звіт про фінансовий стан на 

дату закінчення періоду, звіт 

про прибутки та збитки за 

період, звіт про рух грошових 

коштів, звіт про зміни в капіталі 

за період, примітки, що 

складаються з короткого огляду 

основних принципів облікової 

політики та іншої 

пояснювальної інформації. 

Звітна дата 28 лютого наступного за 

звітним року 

Не є фіксованою 

Грошовий вимірник Грошова одиниця України – 

гривня 

Будь-яка валюта 

Подання додаткової 

інформації  

Не подається Фінансовий огляд керівництва 
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Продовження таблиці 1 

1.  2.  3.  

Використання 

принципу 

ліквідності 

Від найменш ліквідних активів 

до найбільш ліквідних 

Від найбільш ліквідних активів 

до найменш ліквідних 

Наявність 

пояснювальної 

записки з 

деталізацією 

інформації 

фінансової звітності 

Формується виключно для 

внутрішнього використання та 

не оприлюднюється 

 

Є формою деталізації та 

конкретизації інформації, 

представленої у фінансовій 

звітності 

Джерело: побудовано за даними [2; 3] 

Таким чином, за даними таблиці 1 найбільш суттєвими відмінностями 

складання фінансової звітності за національними і міжнародними стандартами 

є: дата складання, подання та реєстрації фінансових звітів, а також їх склад. У 

цілому, між цими стандартами більше схожості, ніж відмінностей, оскільки 

П(С)БО в Україні розроблялися відповідно до МСФЗ. Порівняльний аналіз 

нормативної бази бухгалтерського обліку і формування фінансової звітності за 

національними та міжнародними стандартами дає підстави стверджувати, що 

між ними існує певна узгодженість, яка полягає в тому, що окремі стандарти 

мають однакову мету, призначення, спільні назви [4]. 

Таким чином, в умовах глобалізації економіки вітчизняні підприємства 

зацікавлені у формуванні достовірної і зрозумілої інформації широкому колу 

користувачів, що може бути досягнуто шляхом розширення сфери застосування 

МСФЗ. З цією метою необхідно адаптувати до міжнародних стандартів 

національну нормативно-правову базу та удосконалювати традиційні форми 

фінансової звітності. 
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ОБЛІКОВО-ПОДАТКОВІ НАСЛІДКИ ЗМІНИ МЕТОДУ 

НАРАХУВАННЯ РЕЗЕРВУ СУМНІВНИХ БОРГІВ  

 

В процесі здійснення діяльності у підприємств України може виникати 

дебіторська заборгованість, при цьому досить часто така дебіторська 

заборгованість може бути не погашена в строк, інколи визнаватись сумнівною 

або взагалі безнадійною. Так, у випадку, якщо дебіторська заборгованість 

визнається сумнівною і до неї не минув строк позовної давності, суб’єкт 

господарювання зобов’язаний нараховувати резерв сумнівних боргів. Проте в 

процесі його створення, використання та коригування можуть виникати різні 

обліково-податкові наслідки, особливо у випадку зміни методу нарахування 

резерву сумнівних боргів який вплине на розмір нерозподіленого прибутку на 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/996-14
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початок звітного року в якому відбувається зміна методу, що вказує на 

актуальність теми дослідження.  

Поточна дебіторська заборгованість, яка є фінансовим активом (крім 

придбаної заборгованості та заборгованості, призначеної для продажу), 

включається до підсумку балансу за чистою реалізаційною вартістю. Для 

визначення чистої реалізаційної вартості на дату балансу обчислюється 

величина резерву сумнівних боргів [3].  

Згідно П(с)БО 10 «Дебіторська заборгованість», нарахування суми резерву 

сумнівних боргів за звітний період відображається у звіті про фінансові 

результати у складі інших операційних витрат [3].  

При цьому, у П(с)БО 10 «Дебіторська заборгованість» не зазначено 

порядок коригування (зменшення) резерву сумнівних боргів, проте в інструкції 

Про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, 

зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій зазначено: 

«зменшення нарахованих резервів у кореспонденції з рахунком обліку доходів» 

[1].  

Статья I. Водночас, на нашу думку, якщо підприємство здійснює зміну 

методу нарахування резерву сумнівних боргів, який був нарахований в 

минулому році щодо дебіторської заборгованості, яка залишається на балансі в 

звітному році, то це буде зміною облікової політики та необхідно враховувати 

вимоги П(с)БО 6 «Виправлення помилок і зміни у фінансових звітах», а саме: 

«Вплив зміни  облікової  політики  на  події  та  операції минулих періодів 

відображається у звітності шляхом: коригування  сальдо нерозподіленого 

прибутку на початок звітного року; повторного   надання   порівняльної   

інформації щодо попередніх звітних періодів» [4], в такому разі якщо при 

розрахунку резерву сумнівних боргів за новим методом він став більшим, то на 

початок року на суму перевищення необхідно зробити проведення Д-т 44 – К-т 

38, якщо ж він став меншим то проведення буде мати вигляд Д-т 38 – К-т 44. 

Згідно пп. 139.2 Податкового кодексу України, при формуванні резерву 

сумнівних боргів можуть виникати такі різниці: 
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139.2.1. Фінансовий результат до оподаткування збільшується: 

1.1 на суму витрат на формування резерву сумнівних боргів відповідно до 

національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних 

стандартів фінансової звітності; 

1.2 на суму витрат від списання дебіторської заборгованості понад суму 

резерву сумнівних боргів. 

139.2.2. Фінансовий результат до оподаткування зменшується: 

2.1 на суму коригування (зменшення) резерву сумнівних боргів, на яку 

збільшився фінансовий результат до оподаткування відповідно до національних 

положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів 

фінансової звітності; 

2.2 на суму списаної дебіторської заборгованості (у тому числі за рахунок 

створеного резерву сумнівних боргів), яка відповідає ознакам, 

визначеним підпунктом 14.1.11 ПКУ [2]. 

Таким чином, при зміні методу нарахування резерву сумнівних боргів, за 

умови що така зміна має вплив на розмір нерозподіленого прибутку (збитку) 

минулих років,  підприємство у звітному році не буде мати права скористатись 

абзацами першими з підпунктів 139.2.1 та 139.2.2 Податкового кодексу 

України, оскільки в даному випадку не виникають витрати на суму формування 

резерву сумнівних боргів (у разі збільшення резерву сумнівних боргів на 

початок року при зміні методу нарахування резерву сумнівних боргів) або не 

відбувається збільшення фінансового результату до оподаткування ( у разі 

зменшення резерву сумнівних боргів на початок року при зміні методу 

нарахування резерву сумнівних боргів) згідно національних положень 

(стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової 

звітності.  
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ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ РОЗРАХУНКІВ 

З ПОКУПЦЯМИ І ЗАМОВНИКАМИ 

 

Розрахунки з покупцями та замовниками є посередниками в процесі зміни 

форм (грошова, товарна) та вартості (включення доданої вартості на етапі 

виробництва) капіталу у процесі його кругообороту. Продаж є третьою стадією 

кругообороту капіталу, передбачає зміну товарної форми капіталу на грошову. 

Дослідження процесу продажу в бухгалтерському обліку спрямоване на 

http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0892-99
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0892-99
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вирішення питань, пов’язаних з розрахунком його результату, та 

визначенням і розподілом витрат щодо цього процессу [1, с. 6].  

Провівши аналіз нормативних актів, що регулюють правовідносини між 

суб’єктами господарського життя, можна стверджувати, що стосовно терміну 

«покупець» не існує універсального визначення, оскільки цей термін 

прив’язаний до конкретного правочину господарського життя. Зокрема, при 

здійсненні надання послуг термін «покупець» вживається рідко. Подібну 

ситуацію можна відзначити й при аналізі нормативних документів, де 

зустрічається термін «замовник». 

Разом з тим, спільним є те, що замовник обов’язково попередньо повинен 

скласти замовлення на певну продукцію чи послуги. При цьому він, в окремих 

випадках, має право відслідковувати виконання замовлення. Оплату або інше 

погашення заборгованості замовник здійснює частинами, в ході виконання 

певних етапів. Також, замовник повинен обов’язково укласти письмовий 

контракт, в той час як для покупця ж це не завжди є обов’язковим і договір 

може бути укладений в усній формі. У зв’язку з цим, можна стверджувати, що 

поняття «замовник» є значно ширшим від поняття «покупець» і їх не доцільно 

ототожнювати ні з науково-теоретичної, ні з юридично-правової точки зору. З 

точки зору бухгалтерського обліку відмінність також полягає у визначені 

отриманого доходу від операцій з покупцями і замовниками, а також понесених 

витрат, які супроводжують вказані операції [1, с.12].  

Л. Кручак пропонує  таке трактування терміну «покупець»: «Покупець - 

це суб’єкт договірних відносин, який зобов’язується виконати укладений у 

різній формі (усній чи письмовій) контракт з придбавання певних активів». 

Термін «придбавання» означатиме, що за вказані активи можуть бути як 

сплачені грошові кошти, так і поставлені на обмін інші активи [2].  

Визнання дебіторської заборгованості також регламентується П(С)БО 13 

«Фінансові інструменти»: П(С)БО 15 «Дохід» від 29.11.99 р. № 290 висвітлює 

умови визнання доходу від реалізації продукції, товарів, робіт, послуг; доходу 

від надання послуг. Також на методичному рівні вітчизняні підприємства 
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керуються Планом рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, 

зобов’язань та господарських операцій підприємств і організацій та 

Інструкцією щодо його застосування від 30.11.1999 р. № 291, де встановлено 

позначення і порядок ведення рахунків бухгалтерського обліку. Згідно до 

Інструкції облік розрахунків з дебіторами здійснюють на таких рахунках: 36 

«Розрахунки з покупцями та замовниками», 37 «Розрахунки з різними 

дебіторами», 38 «Резерв сумнівних боргів, 34 «Короткострокові векселі 

одержані» [3, с.18].  

Bиcнoвки.  Таким чином, у статті проаналізовано різні підходи до 

визначення категорій «покупець та «замовник» та визначено, що поняття 

«замовник» є значно ширшим від поняття «покупець» і їх не доцільно 

ототожнювати. Також у статті розглянуто нормативно-правові засади обліково-

аналітичного забезпечення розрахунків з покупцями та замовниками, і для 

удосконалення обліку розрахунків з покупцями та замовниками пропонується 

внести зміни у П(С)БО 10 «Дебіторська заборгованість», в яких чітко були б 

розмежовані поняття довгострокової та короткострокової дебіторської 

заборгованостей.  
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ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ ОБЛІКУ ВИТРАТ ВИРОБНИЦТВА 

 

Витрати підприємства завжди були одним із найважливіших об’єктів 

обліку. Від того, наскільки точно та своєчасно вони відображаються в 

бухгалтерському обліку, прямо залежить точність і достовірність фінансового 

результату, який визначає підприємство. Формування витрат виробництва є 

основним та водночас складним елементом організації та розвитку виробничо-

господарського механізму підприємства. 

Питання пов’язані з проблемами обліку витрат підприємства та шляхами 

їх вдосконалення в Україні, знайшли відображення у роботах Бутинця Ф. Ф [1], 

Мороз Л. І. [4], Козак В. Г. [2], Сороки С. М. [3], Чернишова Л. І. [5] та інших 

вітчизняних учених-економістів. Незважаючи на дослідження багатьма 

авторами обліку витрат виробництва, деякі питання обліку потребують 

подальшої розробки. Так, науковці по різному трактують складові витрат 

виробництва, собівартості продукції, структури та методики їх обчислення, що 

на нашу думку пов’язано з відсутністю єдиних підходів до розуміння 

економічної сутності цих категорій, a це в свою чергу впливатиме на облік 

витрат виробництва. 

Облік витрат підприємства постійно розвивається у зв’язку з 

удосконаленням організації бухгалтерського обліку як основного 

інформаційного джерела про витрати підприємства. Однак дослідження з 

обліку витрат у комплексних виробництвах, що мають певні особливості 

відсутні. До кінця не вирішені і вимагають подальшого, більш досконалого 
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дослідження, питання планування й обліку витрат з центрами виникнення і 

відповідальності, сегментами діяльності, формуванням витрат у комплексному 

виробництві в розрізі статей калькуляції за об’єктами обліку, локалізацією 

витрат щодо виробничих процесів і технологічних циклів обробки сировини. 

За результатами дослідження, нами надано пропозиції щодо 

удосконалення обліку витрат виробництва. Зокрема, запропоновано: 

1. Здійснювати організацію обліку витрат за стадіями технологічного 

процесу, що дозволяє визначити внесок керівника кожного центру 

відповідальності в загальний розмір витрат підприємства і підвищити 

відповідальність менеджерів усіх рівнів управління.  

2. Створити системи обліку неповних витрат і калькулювання 

собівартості продукції, при якій їх можна щоденно відстежувати в процесі 

виконання плану на підставі первинної документації та поточних облікових 

записів. 

3. Окремо вести облік і калькулювання собівартості супутньої продукції 

підприємства, що дозволяє підвищити її прибутковість. 

Для прийняття оптимальних управлінських рішень необхідно знати 

величину витрат і в першу чергу чітко розуміти інформацію про виробничі 

витрати.  

Управління витратами на підприємстві необхідне для одержання 

максимального прибутку, покращення фінансового стану підприємства, 

підвищення його конкурентоспроможності, зниження ризику в майбутньому 

стати банкрутом тощо. Тому правильний облік витрат і своєчасний контроль за 

їх формуванням, мають важливе значення для ефективного управління 

витратами підприємства. 
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