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АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

ПІДПРИЄМСТВА 

 

Фінансова діяльність підприємства, завдяки її істотному впливу на 

функціонування підприємствав цілому, є ключовою сферою економічної 

діяльності, що вимагає своєчасного аналізу, контролю ірегулювання. 

Динамічність і непередбачуваність фінансових процесів, що 

характеризуютьсяшвидкою зміною зовнішніх умов і критеріїв 

оптимальностіуправління, визначає необхідність удосконалення 

аналітичного забезпечення, яке б підтримало процесприйняття ефективних 

управлінських рішень.Оптимальне аналітичне забезпечення фінансової 

діяльності та ефективне управління фінансовими ресурсами підприємства 

дозволитьйому реалізовувати свої основні цілі і розвиватися. Це зумовлює 

актуальність даної теми. 

Пропозиції удосконалення аналітичного забезпечення фінансової 

діяльності підприємства ґрунтуються на основніположень,висвітлених у 

працях вітчизняних дослідників, а саме: О. М. Гайдаєнко[1], Г. А.Іващенко, 

З. Ф. Петряєвої,  О. О. Петряєва[4],А. В. Клімова [2],С. Ф.Легенчука, 

Л. Й. Юрківської[3], А. М. Штангрета[5]. 

Слід зауважити, що в даному дослідженні аналітичне забезпечення 

фінансової діяльності підприємства розуміється як забезпечення прийняття 

обґрунтованих управлінських рішень щодо пропорцій формуваннята 

використання фінансових ресурсів підприємства, виконання зобов’язань 

перед державою, покупцями, постачальниками, фінансування витрат, 

використання доходів, здійснення інвестицій на основі зведення і 

систематизація внутрішньої і зовнішньої інформації, її оцінки та аналізу із 

застосуванням певних методів і прийомів. 

Аналітичне забезпечення фінансової діяльності підприємства 

спрямоване на вироблення рішень щодо: 

 форм фінансування (фінансування при заснуванні підприємства, на 

розширення діяльності, рефінансування, санаційне фінансування; зовнішнє, 
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внутрішнє фінансування; власний, позичковийкапітал, Cash-flow-

фінансування); 

 оптимального співвідношення джерел формування фінансових ресурсів 

та напрямків їх використання; 

 вибору структури капіталу підприємства; 

 збалансування у часі вхідних та вихідних грошових потоків; 

 забезпечення своєчасності розрахунків; 

 підтримання необхідної ліквідності. 

Основним джерелом інформації для аналітичної роботи виступає 

внутрішня інформація, що систематизується на основідокументування й 

обліку грошових коштів,фінансових інвестицій, дебіторської 

заборгованості,власного капіталу, зобов’язань та їх забезпечень. 

Забезпечення процесу прийняття рішень інформацією впливаєна якість 

рішень і ефективність діяльності підприємства в цілому. Разом з тим, для 

отримання повної картини результатів фінансової діяльності необхідно 

враховувати інформацію і про зовнішні для підприємства (макроекономічні) 

фактори. У сучасних умовах інформаційного перевантаження, окрім 

ідентифікації фактів господарської діяльності у відповідності з заданою 

кореспонденцією рахунків, сучасна система  бухгалтерського обліку має 

забезпечити корисні, з точки зору обраних стратегічних альтернатив, дані. 

Враховуючи вищесказане, основними напрямками удосконалення 

аналітичного забезпечення фінансової діяльності підприємства вбачаються: 

1) Впровадженняцілісної системи аналітичного забезпечення [2], що 

включає: 

 підсистему аналітичного забезпечення формування фінансових 

ресурсів підприємства (інструментарій – показники пріоритетності 

джерел формування власних фінансових ресурсів та достатності 

власних ресурсів, нормативний, балансовий, розрахунково-

аналітичний методи, структурний аналіз, економіко-математичне 

моделювання тощо); 

 підсистема аналітичного забезпечення використання фінансових 

ресурсів (інструментарій – показники оцінки руху капіталу, ділової 

активності, структури капіталу, результативності, розрахунково-

аналітичний метод, кластерний, структурний, коефіцієнтний аналіз, 

регресійна, мультиплікативна, дескриптивна моделі); 

 підсистема виявлення невикористаних фінансових резервів 

(інструментарій – методи багатовимірного статистичного аналізу, 

регресійного аналізу, економіко-математичного моделювання, 

економіко-математичний аналіз отриманих результатів, їх економічна 

інтерпретація тощо). 

2) Розвиток стратегічного обліку як підсистеми аналітичного 

забезпечення фінансової діяльності – створення цілісної системи 

забезпечення стратегічного управління, фінансового менеджменту, 

фінансового контролінгу. Аналіз дисертаційних досліджень з проблематики 
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впровадження стратегічного обліку на українських підприємствах [3] дає 

змогу визначити його як складову системи управління підприємством і 

обліково-аналітичного забезпечення процесу прийняття стратегічних 

управлінських рішень, призначеної для планування майбутньої стратегії й 

тактики функціонування підприємства загалом та окремих стратегічних 

господарських центрів відповідальності; вимірювання й оцінки ефективності 

господарювання в цілому та в розрізі окремих стратегічних господарських 

центрів відповідальності на різних фазах життєвого циклу; коригування 

керуючих впливів на хід реалізації обраної стратегії. 

Стратегічний облік об’єднує в собі наступні елементи: звітність, оцінку, 

групування, планування, аналіз, контроль, прогнозування. Саме 

прогнозування показників діяльності підприємства (зокрема, і фінансової) 

визначає його особливість. Проектовані фінансові звіти на наступний рік або 

декілька років – невід’ємна складова стратегічного обліку на підприємствах 

розвинених країн [1]. Вони враховують  прогноз використання чистого 

прибутку для визначення суми, що може бути реінвестована у виробництво. 

Основною для стратегічного обліку є інформація, сформована у результаті 

моніторингу зовнішнього середовища підприємства.  

Отже, динамічність зміни і впливу внутрішніх і зовнішніх факторів на 

фінансову діяльність несе в собі інформаційне навантаження для 

підприємств, врахувати яке можливо шляхом створення адекватного 

аналітичного забезпечення прийняття стратегічних рішень на основі 

системного підходу. Це дозволило б забезпечити аналіз внутрішньої 

інформації для прийняття обґрунтованих оперативних рішень та оцінити 

зовнішні фактори для реалізації стратегічних, орієнтованих на перспективу, 

завдань. 
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Откаленко О.М. – головний бухгалтер  

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

м. Вінниця 

 

ВНУТРІШНІЙ КОНТРОЛЬ В СИСТЕМІ ФІНАНСОВОГО 

МЕНЕДЖМЕНТУ ДЕРЖАВНОГО ВНЗ 

 

У складімеханізмуфінансовогоуправліннявищимнавчальним закладом 

державного сектору важлива роль належить системам і методам 

внутрішнього фінансового контролю. Внутрішній фінансовий контроль – це 

самостійно організований закладом освіти процесс перевірки  виконання і 

забезпечення реалізації управлінських рішень у сфері управління 

фінансовими ресурсами з метою досягнення стратегічних цілей і 

попередження кризових ситуацій. 

Питання формування, а також раціонального й ефективного 

використання ресурсів завжди є актуальними для всіх державних закладів 

освіти. Запровадження системи заходів щодо суворої економії коштів має на 

меті розробку адекватної системи ефективного контролю за видатками усіма 

бюджетними установами, в тому числі й закладами освіти. Прийнятий у 2010 

році Бюджетний кодекс України є першим законодавчим актом, який 

встановлює засади створення гармонійної системи державного та 

внутрішнього контролю за використанням коштів бюджетними установами, 

до яких і відносяться заклади освіти, протее він не розв’язує всіх проблем у 

цій сфері. 

Згідно зі статтею 26 Бюджетного кодексу України [36] внутрішнім 

контролем є комплекс заходів, що астосовуються керівником для 

забезпечення дотримання законності та ефективності використання 

бюджетних коштів, досягнення результатів відповідно до встановленої мети, 

завдань, планів і вимог щодо діяльності бюджетної установи. 

Часто внутрішній аудит ототожнюють з внутрішнім контролем, але 

внутрішній аудит є однією з форм здійснення внутрішнього контролю. 

Внутрішній контроль – це комплекс дій, правил та заходів,  запроваджених 

керівництвом суб’єкта господарювання, щопостійно застосовуються в 

діяльності організації (установи) з метою забезпечення впевненості в 

досягненні ним таких загальних цілей: 

- результативності діяльності, економності та ефективності 

використання ресурсів; 
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- відповідності чинним законам, іншим нормативно-правовим і 

регулюючим актам, політиці та процедурам; 

- незалежності та надійності інформації, рахунків та даних; 

- захисту активів від втрат, зокрема тих, які виникли через зловживання, 

неврегульованість чи корупцію [137, с. 6-7]. 

Внутрішній контроль у вищому навчальному закладі є постійним 

управлінським процесом, що охоплює всі операції кожної структурної 

одиниці закладу освіти, забезпечуючи визначення і аналіз ризиків його 

діяльності з метою їх попередження (недопущення) чи обмеження. 

З метою ефективності існування системи внутрішнього контролю у ВНЗ 

державного сектору перевіряється правильність проведення розрахунків за 

кошторисами та використання бюджетних асигнувань, достовірність 

облікових і звітних даних, стан справ зі збереження фінансових та 

матеріальних ресурсів, дотримання законності та суворого режиму економії 

при використанні ресурсів, ефективність витрат на поточний та капітальний 

ремонти, придбання обладнання й інвентарю, правильність нарахування та 

виплати заробітної плати тощо [85]. 

Отже, ми дійшли висновку, що організація внутрішнього контролю у 

вищому навчальному закладі державного сектору являє собою сукупність 

елементів, взаємоповязаних і взаємозалежних, робота яких спрямована на 

досягнення загальної мети внутрішнього контролю. 

Основою організації внутрішнього контролю є визначення його функцій 

та ролі в загальній системі управління. Раціональна організація контролю 

можлива лише тоді, коли він розглядається як самостійна функція 

управління, тобто як система спостереження та перевірки процессу 

функціонування й фактичного стану об’єкта, що управляється. 

Внутрішній контроль є постійним управлінським процесом, що охоплює 

всі операції кожної структурної одиниці підприємства, забезпечуючи 

визначення й аналіз ризиків його діяльності з метою їх попередження чи 

обмеження. Відповідно до МСА 315 «Ідентифікація та оцінка ризиків 

суттєвих викривлень через розуміння суб’єкта господарювання і його 

середовища» даний процес має такі складові: контрольне середовище, 

облікову систему, контрольні процедури [138]. 

Контрольне середовище, своєю чергою, являє собою позицію, 

обізнаність та практичні дії керівництва суб’єкта господарювання, 

спрямовані на побудову і підтримку системи внутрішнього контролю [241, 

с.66]. 

Елементами контрольного середовища є: стиль та основні принципи 

управління державним закладом вищої освіти, організаційна структура ВНЗ, 

кадрове забезпечення, розподіл повноважень та відповідальності, внутрішній 

облік і підготовка управлінської звітності, підготовка фінансової бюджетної 

звітності для зовнішніх користувачів. 
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Внутрішнійконтроль у ВНЗ повинен діяти системно, 

попереджуючиможливінедоліки та відхилення, а не здійснюватися у 

виглядіокремихконтрольнихзаходів з метою покараннявиннихосіб. 

Внутрішній контроль у системі фінансового менеджменту вищого 

навчального закладу державного сектору допомагає адміністрації  

здійснювати управління, але не може і не повинен підміняти управлінців і 

керівників.  

Аналізуючи місце внутрішнього контролю в системі управління вищим 

навчальним закладом державного сектору, можна зазначити, що він 

відповідає за: 

- збереження матеріальних ресурсів та ефективність їх 

використання; 

- адекватність й ефективність управлінських рішень; 

- дотримання норм чинного законодавства, попередження і 

виявлення фактів їх порушення; 

- достатність, точність, релевантність інформації, що 

створюється і передається для прийняття управлінських рішень; 

- збереження конфіденційної інформації. 

Таким чином, вищий навчальний заклад запроваджує та підтримує 

ефективні заходи внутрішнього контролю, які забезпечили б прийнятний 

рівень ризиків. 

Заходи внутрішнього контролю ресурсів на всіх рівнях діяльності 

закладу освіти та щодо всіх функцій і завдань та включають відповідні 

правила та процедури, найбільш типовими серед яких є: 

– авторизація та підтвердження здійснюється шляхом отримання 

дозволу відповідальних осіб на виконання операцій через процедуру 

візування, погодження та затвердження; 

– розподіл обов'язків та повноважень, ротація персоналу, що меншує 

кількість ризиків помилок чи втрат; 

– контроль за доступом до ресурсів та обліковихзаписів, а 

такожзакріпленнявідповідальності за збереження і використанняресурсів, 

щозменшуєризикїхвтратичи неправильного використання (наприклад, 

укладаннядоговорів про матеріальну відповідальність, видача довіреностей, 

встановлення ежимів доступу до інформаційних ресурсів тощо); 

– контроль за достовірністю проведених операцій, перевірка процесів 

та операцій до та після їх проведення, звірка облікових даних з фактичними 

(наприклад, порівняння кількості закуплених товарів з кількістю оварів, що 

було фактично замовлено); 

– оцінка загальних результатів діяльності закладу освіти, окремих 

функцій та завдань шляхом оцінювання їх ходу та результатів щодо 

ефективності та результативності, відповідності нормативно-правовим актам 

та внутрішнім регламентам, правилам та процедурам навчального закладу; 

– систематичний перегляд роботи кожного працівника закладу освіти 

(нагляд); 
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– інші правила та процедури, в тому числівизначені регламентом 

навчального закладу, внутрішніми документами про систему контролю за 

виконанням документів, правила внутрішнього трудового розпорядку 

працівників установи тощо. 
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АГРАРНЕ ВИРОБНИЦТВО ЯК ПЕРЕДУМОВА РОЗВИТКУ 

ПРОДОВОЛЬЧОГОРИНКУ УКРАЇНИ 

 

Погіршення стану забезпечення продовольством та формування 

негативних тенденцій щодо цінової динаміки на аграрно-продовольчому 

ринку висувають на перший план питання забезпечення продовольчої 

безпеки в світі. Для України ця проблема має винятково важливе значення, 

оскільки визначаєтьсянаявним станом розвитку агропромислового комплексу 

країни.Збільшення виробництва вітчизняним АПК відбувається,в основному, 

за допомогою екстенсивних чинників. Крім того на ситуацію негативно 

впливає надмірне втручання держави у функціонування аграрно-

продовольчого ринку та повільні темпи земельної реформи. В той же час 

Україна має сприятливі природно-кліматичні умови та більш ніж достатній 

ресурсний потенціал для забезпеченняяк власної продовольчої безпеки, так і 

становлення потужним експортером продовольства і світі. Відповідно 

нагальною є необхідність в прискоренні реформ у вітчизняному аграрному 

секторі. 

Аналіз аграрного виробництва показав, що структура виробництва 

сільськогосподарської продукції протягом 1990-2016 рр. помітно змістилася 

в бік особистих селянських господарств. Останні, згідно статистичних даних 

[1-7], вирощують 86% овочів,97% картоплі і 81% плодів і ягід від загального 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/%20show/2542-14
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/%20show/2542-14
http://buchuchet.uabs.edu.ua/ua
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обсягу їх виробництва. Також ОСГ утримують 66% поголів’я ВРХ,майже 

48% поголів’я свиней та 98% бджолосімей [1-7]. Господарствами населення 

виробляється 98% меду, 75% молока, майже 42% яєць і 37% м’яса [1-7].  

Рівень забезпеченостіаграрноговиробництва України основними 

засобами є досить низьким.Відсоток забезпеченості тракторами в 2015 році 

порівняно з 1990 роком складає 26, а зернозбиральними комбайнами – 

25,2.Серед головних чинників негативного впливу на рівень 

фондооснащеності аграрних підприємств можна виділити низькі темпи 

введення тваринницьких потужностей, зменшення виробництва вітчизняної 

сільськогосподарської техніки, тощо.  

Актуальним питанням в Україні є екологічні проблеми 

землекористування. До них можна віднести негативний вплив вітрової та 

водної ерозії. Також до негативногоекологічного впливуможна віднести 

наслідки аварії на Чорнобильській АЕС.  

Серед системних чинників стримування розвитку аграрно-

продовольчого ринку можна виділити наступні:  

 низький рівень розвитку інфраструктури ринку;  

 низька ефективність використання виробничих та земельних 

ресурсів;  

 висока питома вага розораності земельного фонду України;  

 висока собівартість сільськогосподарської продукції (особливо 

продукції тваринництва);  

 низький рівень фондо- та капіталооснащеності підприємств;  

 високі відсоткові ставки банківських кредитів;  

 низька інвестиційна привабливість аграрного сектору економіки;  

 низький рівень адаптації вітчизняних стандартів якості 

продовольчих товарів до міжнародних. 

До головних негативних чинників продовольчої безпеки України є:  

 низький рівень споживання населенням України основних 

продовольчих товарів, особливо тваринницького походження;  

 висока питома вага витрат на продукти харчування в структурі 

доходів населення країни;  

 низька купівельна спроможність населення країни;  

 недостатньо висока ємність внутрішнього ринку аграрно-

продовольчої продукції;  

 високий рівень залежності країни від імпорту за окремими 

продовольчими товарами;  

 низька питома вага товарів з високою доданою вартістю в структурі 

експорту аграрної продукції;  

 постійне зростання цін на паливно-мастильні матеріали;  

 низький контроль за безпекою продуктів харчування.  

В умовах відкритості національної економіки останні світові тенденції 

щодо наростання дефіциту продовольства та зростання цін можуть 

розглядатися як потужний виклик для українського аграрного виробництва. 
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Ці тенденції можуть діяти як активний стимул пожвавлення 

сільгоспвиробництва та експорту сільгосппродукції, джерело додаткових 

фінансових ресурсів для розвитку та капіталізації сектору, підґрунтя для 

розкриття вітчизняного аграрного потенціалу як важливої та досі 

недостатньо розкритої національної конкурентної переваги.  

В умовах постійної дії загальносвітових та національних тенденцій 

розвитку аграрно-продовольчих ринків виникає потреба прискорення 

реформування аграрного сектору економіки України, вдосконалення та 

лібералізації державного регулювання економіки з метою забезпечення 

стабільного аграрно-продовольчого ринку України і формування достатніх 

об’ємів експорту на зовнішніх ринках.  

Дана мета вимагає реалізації наступних заходів:  

 постійне сприяння посиленню конкурентоспроможності аграрного 

виробництва;  

 підвищувати інвестиційну привабливість сільськогосподарського 

виробництва;  

 прискорити завершення земельної реформи (запровадження ринку 

землі);  

 провести консервацію непридатних для сільськогосподарського 

виробництва земель; 

 максимально адаптувати міжнародні стандарти якості на продукти 

харчування.  
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ІДЕНТИФІКАЦІЯ СЕРЕДНЬОГО КЛАСУ В СОЦІАЛЬНО-

ЕКОНОМІЧНИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ  

 

Сучасне розвинуте суспільство характеризується багатоманітністю 

різних соціально-економічних груп та прошарків. Проте соціальною, 

економічною та політичною його основою є середній прошарок, так званий 

середній клас. Саме середній клас суспільства бере найактивнішу участь у 

політичному, громадському, економічному житті; є основою розвитку 

підприємництва; основним джерелом податкових доходів держави;чинником 

реалізації інвестиційної активності; основним споживачем благ; чинником 

політичної та економічної стабільності, основи та стійкого розвитку 

суспільства. Саме середній клас як домінуючий елемент виробляє соціальні 

орієнтири та моральні стандарти суспільства. 

Оцінці та аналізу середнього класу присвячено багато наукових праць. 

Спроби виокремити середній клас були зроблені ще в античні часи 

Аристотелем та Платоном. До питань середнього класу звертались А.Сміт, 

А.Сен-Симон, К.Маркс, П.Бурд’є, М.Вебер, Е.Гідденс, Р.Дарендорф, 

П.Крегман, К.Голд, Б.Маргот та інші.  

В сучасних джерелах існує велика кількість підходів до трактування 

поняття середній клас: суспільно-політичні, соціально-економічні та ін. Така 

різноманітність підходів до виокремлення та вивчення середнього класу 

обумовлена складністю та багатогранністю даного поняття, а також різними 

цілями дослідження, що обумовлені, як вже зазначалось, подвійною роллю 

середнього класу: рушійна сила та індикатор. 

Перші згадки про класовий поділ суспільства були ще в Античності. 

Класичні основи розуміння середнього класу спостерігаються у працях 

Аристотеля та Платона [1]. Так, Аристотель вважав, що у кожній державі 

мінімум є три частини населення, по іншому, три елементи суспільства: дуже 

заможні, вкрай бідні і середні між ними, тобто, середній клас. Причому 

античний автор розглядав цей прошарок, як основу стабільності та розвитку 

держави. Саме середній клас мав бути зацікавлений в уникненні потрясінь, 

виступаючи опорою нації та держави, бути здатним заробляти власною 

працею, а отже і бути зацікавленим в економічному розвитку держави.  

Концепція, яка була закладена ще Аристотелем, стосовно 

позиціонування середнього класу між дуже багатими та дуже бідними, 

знаходить своє продовження і в сучасних теоріях виділення середнього 

класу. І хоча сучасні методи соціальної чи соціально-економічної 

стратифікації суспільства з метою виокремлення середнього класу стали 

переходити в соціальну площину, критерій достатку, на який звертав увагу 

античний філософ, залишається при цьому основним [1]. 
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Перше письмове наведення терміну середній клас зафіксоване в 

«Оксфордському словнику англійської мови» у 1766 році. Проте широкого 

вжитку термін набув в Англії і в подальшому на теренах Європи у середині 

XIX століття. Тоді до середнього класу зараховували крамарів, ремісників, 

різний «майстровий» люд [2; 3, с. 27].  

Важливим питанням у вивченні феномену середнього класу є проблеми 

його виділення. В науковій літературі зустрічаються різні підходи до 

стратифікованого виокремлення середнього класу.  

Так, О.Кузьмук пропонує наступні підходи виокремлення середнього 

класу: 

- ідентифікація за професійним статусом як нематеріально ресурсною 

ознакою; 

- ідентифікація за доходом і споживчими стандартами; 

- самоідентифікація представників середнього класу [4]. 

Ідентифікація за професійним статусом передбачає залучення до нього 

фахівців з вищою освітою. Проте із загостренням кризових явищ та процесів, 

які призводять до зростання рівня безробіття та зайнятості населення не за 

фаховою освітою, такий метод необхідно використовувати вкрай обережно. 

Доповненням до такого способу виокремлення середнього класу є 

ідентифікація за умовами та характером праці. За такого підходу до 

середнього класу відносять і так звані «білі комірці», які працюють без вищої 

освіти. 

Ідентифікація середнього класу за доходами та прибутком була 

запропонована ще Аристотелем. Такий метод є самим поширеним та 

архаїчним. В розвинутих суспільствах частка населення з доходами, 

наближеними до середніх, складає 60-70 %. 

За таким способом, Т.Поснова пропонує приналежність до середнього 

класу визначати рівнем доходу, який дозволяє придбати продукти 

харчування, що відповідають фізіологічним потребам; необхідний мінімум 

побутової техніки; придбати доступний автомобіль; покращити житлові 

умови; придбати дітям додаткові освітні послуги; забезпечити необхідні 

платні послуги охорони здоров’я; забезпечити можливість відпочинку [5]. 

В доповнення до такого способу ідентифікації можна віднести ще 

критерій нагромадженого багатства для диференціації суспільства на багатих 

та бідних. 

Для оцінки нижньої межі середнього класу за рівнем доходів чи 

нагромадженого багатства є визначення порогу бідності. Питанню виявлення 

причин бідності в Україні та шляхів її подолання присвячена низка статей 

А.Сидорової [6]. Автор розглядає основні статистичні показники, які 

використовуються в оцінці бідності, та відмічає їх недостатність.  

Виокремлення середнього класу методом самоідентифікаціїприсвячена 

стаття Д.Василюка, в якій автор не лише розглядає сутність та значення 

методу, а й аналізує його переваги та недоліки [7]. Так, до переваг даного 

методу можна віднести, по-перше, відсутність необхідності розробляти 
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детальні та точні критерії ідентифікації приналежності індивідуумів до 

середнього класу; по-друге, як первинне спостереження дозволяє отримати 

досліднику потрібну інформацію. 

Недоліками такого методу є: додаткові витрати, які пов’язані з 

первинним характером спостереження, а також психологічні проблеми 

самоідентифікації [7]. 

Доповненням до методу самоідентифікації є віднесення людей до 

середнього класу за рівнем престижу. 

Інколи пропонують до середнього класу відносити дрібних власників, 

керівників дрібних фірм, які засновані на особистій власності. 

На думку О.Бондар-Підгурської: «середній клас представлений сім'ями, 

які повністю задовольняють попит на товари першої необхідності і купують 

товари тривалого вжитку. Їх купівельна спроможність більша за мінімум. 

Вони можуть забезпечити себе побутовою технікою, одержати і сплатити 

кредит на житло, автомобіль, а також спрямувати кошти на відпочинок, 

організацію праці, створення малих підприємств, накопичення заощаджень 

тощо» [8, с.23]. 

Політологічне значення середнього класу розкриває Д.Міхель: 

«цескладний соціально-структурний конгломерат, якийскладається з осіб 

активно зайнятих у господарськомута суспільному житті держави» [2, с.58]. 

Отже, на нашу думку, середній клас не можна розглядати як суто 

соціальне, чи політичне, чи економічне явище. Існування середнього класу є 

складним, багатогранним явищем, що віддзеркалює різні якості суспільства. 

Тому його необхідно розглядати як соціально-економічний феномен. 

Виокремлення середнього класупередбачають визначення серединного 

прошарку між двома полюсами суспільства. Тому, ідентифікація середнього 

класу можлива методами аналізу структури та розподілу населення за 

різними критеріями та ознаками, які б враховували економічні, соціальні, 

політичні, психологічні та інші аспекти. 

Середній клас є складним, багатогранним феноменом, дослідження 

якого передбачає комплексний підхід з урахуванням не лише кількісних, а і 

якісних характеристик.Вивчення середнього класу повинно в значній мірі 

ґрунтуватись на аналіз існуючої соціально-економічної та політичної ситуації 

в країні.  

Таким чином, середній клас – це соціально, економічно та політично 

активний прошарок суспільства, який має постійний дохід на рівні не нижче 

прожиткового, може задовольнити власні потреби, має майно та може 

накопичувати блага, володіє високим інтелектуальним та культурним 

потенціалом, має високий рівень професійної освіти, усвідомлює свої 

інтереси, виступає стабілізатором суспільства та каталізатором його 

еволюційного розвитку. 
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м. Вінниця 

 

АНАЛІЗ ТЕОРЕТИЧНОГО ВИЗНАЧЕННЯ «БЮДЖЕТУВАННЯ» 

 

У зв’язку з розвитком теорії і практики управління підприємствами в 

ринкових умовах, теоретико-практичним аспектам бюджетування 

присвячено значну кількість публікацій, що дає змогу узагальнити 

накопичений досвід і синтезувати нові науково-методичні підходи  до 

бюджетування. Однак,незважаючи на ґрунтовні дослідження даної 

проблематики, однозначного тлумачення даного терміну досі не має. 

Науковці трактують  «бюджетування» і як систему обліку та контролю, 

управління підприємством [11], і як процес, за допомогою якого відбувається  

планування майбутніх операцій підприємства та оформлення його 

результатів у вигляді системи бюджетів [2, с. 40]. Визначаючи сутність 

бюджетування вчені досить часто звертаються до терміну «планування», 

тому логічним буде питання визначення відмінності цих понять. На наш 

погляд, різницю між фінансовим плануванням і бюджетуванням щодо 

вітчизняної практики слід визначати перш за все з точки зору його суб’єкту. 

Об’єктами бюджетування є центри фінансової відповідальності. Об’єктом 

планування виступають плани,  які можуть бути складені для підприємства 

або його підрозділу незалежно від рівня його фінансової відповідальності. 

Водночас не слід забувати, що необхідною передумовою і складовою 

бюджетування є планування, яке власне й конкретизується в бюджетах. 

На підставі вивчення трактування сутності поняття «бюджетування» у 

вітчизняній та зарубіжній літературі, ми вважаємо доцільним згрупувати їх за 

трьома ознаками (табл. 1).   

Таблиця 1 

Сутність поняття «бюджетування» 
Автори Сутність поняття «бюджетування» 

Бюджетування як система 

Бурцев В.В. [1] Бюджетування – це система планування, обліку та контролю 

результатів діяльності підприємства. 

Самочкін В.Н.,Калюкін 

А.А., Тимофєєва О.А. 

[8]  

Бюджетування – це система узгодженого управління 

підрозділами підприємства в умовах динамічно непостійного, 

диверсифікованого бізнесу, за допомогою якого приймаються 

управлінські рішення, пов’язані з майбутніми подіями, на основі 

систематичної обробки даних.  

Неміровський І, 

Старожуков І.А. [5]  

Бюджетування - система бюджетів підрозділів, які інтегровані у 

головний бюджет підприємства, коли кожним підрозділом 

складається власний бюджет на основі внутрішніх норм і 
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нормативів законодавства.  

Бюджетування як процес 

Голов С.Ф. [2], Савчук 

В.П. [7]  

Бюджетування – це процес планування майбутньої діяльності 

підприємства, результати якого оформлюються системою 

бюджетів.  

Щиборщ К.В.[12]  Бюджетування – це процес складання і реалізації бюджету в 

практичній діяльності.  

Партин Г.О. [6]  Бюджетування - це процес складання бюджетів з подальшим 

більш чітким їх дотриманням.  

Теплова Т.В. [9] Бюджетування – це процес розрахунку й узагальнення 

фінансових показників, що передбачає деталізацію фінансових 

планів підприємства в грошовому і натуральному вираженні на 

конкретний період часу.  

ДжайШим та Джойл 

Сідел [11]  

Бюджетування - це процес колективний, який дає змогу 

погодити діяльність підрозділів усередині компанії і 

підпорядкувати її загальній стратегічній меті.  

Бюджетування як технологія 

Керімов В.Е. [3]  Бюджетування - технологія управління як сукупність засобів, 

процесів, методів, інструментів за допомогою яких вхідні 

елементи перетворюються у вихідні.  

Мельник О.Г. [4]  Бюджетування - управлінська технологія, яка передбачає 

формування бюджетів і їх використання для забезпечення 

оптимальної структури і співвідношення доходів та витрат, 

надходжень і трат, активів і пасивів організації для досягнення 

установлених цілей з урахуванням впливу оточення 

функціонування.  

Хруцький В.Є., Сизова 

Т.В, Гамаюнов В.В. 

[10]  

Бюджетування – це технологія фінансового планування, обліку і 

контролю доходів і витрат, отриманих від бізнесу на усіх рівнях 

управління, яка дозволяє аналізувати планові і отримані 

фінансові показники.  

 

 Отже, на основі проведеного аналізу різних підходів до визначення 

даного поняття, погоджуємося з думкою авторів [1,2,7,8,9], що 

«бюджетування» це система, яка дає змогу зв’язати діяльність підприємства з 

його стратегічними цілями, планувати, організовувати, контролювати та 

мотивувати виконання бюджетів на підприємстві, тобто здійснювати процес 

управління підприємством, спрямований на досягнення поставлених перед 

підприємством цілей. 
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ЕЛЕМЕНТИ ОРГАНІЗАЦІЇ ОБЛІКУ ВИТРАТ НА 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ЛІКЕРО-ГОРІЛЧАНОЇ ПРОДУКЦІЇ  

 

Актуальність теми. Для чіткого налагодження економічного механізму 

господарювання у сфері якості продукції підприємствам необхідне повне 

інформаційне забезпечення, що в даний час може бути реалізоване через 

впровадження процесного підходу. Оскільки бухгалтерський облік надає 

близько 80 % інформації для управлінського персоналу, виникаєпотребав 

удосконаленні організації обліку витрат на забезпечення якості продукції. 

Основою обліку таких витрат є фіксування господарських операцій у сфері 

якості на підприємстві загалом, та по кожному основному бізнес-процесу 

(постачання, виробництво, контроль якості готової продукції, збут) зокрема. 

Аналіз літературних джерел.Питанням організації обліку витрат на 

якість продукції приділяли увагу такі вчені, як: Ю. Адлер, С. Щепетова, 

К. Рахлін, Л. Скрипко, М. Дьяченко, Н. Михайлова, Н. Мурзак, Л. Федорова. 

Серед вітчизняних науковців, які досліджували проблеми та удосконалювати 
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облік витрат на забезпечення якості продукції: Н. Морозова-Герасимович, 

І. Тимрієнко, В. Пархоменко.  

Незважаючи на вагомі внески науковців у розв’язання даної проблеми, 

більш детального вивчення потребує питання щодо елементів організації 

обліку витрат на забезпечення якості продукції на лікеро-горілчаному 

підприємстві на основі процесного підходу. 

Метою дослідженняє характеристика основних елементів організації 

обліку витрат на забезпечення якості продукції із застосуванням процесного 

підходу на лікеро-горілчаному підприємстві.  

Виклад основного матеріалу. Деякі підприємства вважають, що 

запровадження системи обліку витрат на забезпечення якості продукції 

потребує значних змін у існуючій системі бухгалтерського обліку та 

залучення додаткового персоналу. Іншівпевнені у тому, що існуючі системи 

обліку витрат є достатніми для надання всієї інформації, необхідної для 

управління якістю. Проте при побудові сучасних бухгалтерських систем не 

враховувались потреби демонстрації впливу якості роботи підприємства як 

суб’єктивного фактору впливу на величину сумарних виробничих витрат. Це 

стало причиною того, що складові витрат на забезпечення якості тривалий 

час залишались у прихованому вигляді (не визначались) [2]. 

Відомо, що Методичними рекомендаціями з обліку і планування витрат і 

калькулювання продукції лікеро-горілчаної промисловості [3], як і 

положеннями щодо нормативного регулювання процесу обліку витрат у 

галузях національної економіки, не передбачено виділення витрат на 

забезпечення якості продукції. У результаті відсутні методичні та технічні 

прийоми, які дозволяють ідентифікувати витрати на забезпечення якості 

продукції у складі витрат на розробку продукції, постачання сировини, 

виробництво, збут та управління якістю. Тому на практиці витрати на 

забезпечення якості продукції визначають лише завдяки непрямим методам 

розрахунку на основі даних, отриманих від підрозділів підприємства.  

Тому актуальним є удосконалення організації обліку господарських 

процесів, що забезпечують якість продукції, у тому числі: встановлення 

регламенту надання інформації окремими підрозділами підприємства в 

бухгалтерію; організації документообороту; визначення методики реєстрації 

господарських операцій у системі рахунків синтетичного й аналітичного 

обліку; узагальнення облікової інформації з метою задоволення 

інформаційних потреб керівників підприємства і відповідних структурних 

підрозділів. При цьому також слід визначити технічні засоби для одержання 

облікової інформації про витрати на забезпечення якості продукції на 

підприємстві [4, с. 26]. 
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Організація обліку витрат на забезпечення якості продукції вимагає 

визначення її основних елементів (рис. 1).  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Елементи організації обліку витрат на забезпечення якості продукції* 

*Розроблено автором. 

 

Насамперед організація первинного обліку передбачає реєстрацію 

операцій із забезпечення якості продукції, що відбуваються у межах кожного 

бізнес-процесу, у первинних документах. На цьому етапі для кожного місця 

виникнення витрат визначають зв’язок із формуванням (забезпеченням) 

якості продукції та характер витрат відповідно до обраної системи 

класифікації витрат.  

Організація первинного обліку також передбачає визначення осіб, 

відповідальних за накопичення даних про витрати на забезпечення якості 

продукціїтаприсвоєння кодів елементам витрат за кожним бізнес-процесом [1]. 

Головним завданням поточного обліку витрат на забезпечення якості 

продукції є систематизація даних первинного обліку, яка передбачає 

групування витрат на забезпечення якості продукції за кожним бізнес-

процесом; розподіл витрат за призначенням (на профілактику,оцінку та 

внаслідок невідповідності продукції), виявлення причин виникнення 

невідповідностей, а також реєстрацію відповідних даних на синтетичному та 

аналітичному рахунках на основі обраної методики обліку.  

Заключний (підсумковий) облік витрат на забезпечення якості продукції 

передбачає формування звітності. Чинне законодавство не передбачає 

накопичення інформації про витрати на забезпечення якості у зовнішній 

звітності підприємства. Разом з тим, для підприємств, де впроваджена система 

управління якістю, така інформація є актуальною. Оскільки немає затвердженої 

Мета: 

Підрахунок витрат на забезпечення якості 

за кожним бізнес-процесом та в цілому на 

лікеро-горілчаному підприємстві 

Завдання: 

Ідентифікація та накопичення витрат 

на забезпечення якості продукції за 

кожним бізнес-процесом 

Організація обліку витрат на забезпечення якості продукції 

Первинний облік: 

первинна документація, 

графік документообороту, 

передання документації в 

бухгалтерію для поточного 

обліку витрат на 

забезпечення якості 

продукції за бізнес-

процесами 

 

Поточний облік: 

систематизація даних 

первинного обліку; 

розробка облікових 

номенклатур витрат та 

групування витрат на 

забезпечення якості 

продукції на рахунках 

обліку 

Підсумковий облік: 

узагальнення даних 

поточного обліку про 

витрати на 

забезпечення якості 

продукції за звітний 

період, формування 

звітності 

 

Етапи облікового процесу 
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форми внутрішньої звітності по витратах на якість, потрібно її розробляти з 

урахуванням інформаційних потреб менеджерів в управлінському обліку. Звіт 

по витратах на забезпечення якості продукції повинен відображати інформацію 

за кожним бізнес-процесом з розподілом на відповідні групи за призначенням 

та причинами виникнення (профілактика, оцінка, дефекти) та інформацію по 

витратах на забезпечення якості продукції в цілому по підрозділах [5].  

Висновки. Таким чином, організація обліку витрат на забезпечення 

якості лікеро-горілчаної продукції на основі процесного підходу має ряд 

позитивних моментів. По-перше, вчасна ідентифікація витрат та їх 

документальне відображення по кожному бізнес-процесу; по-друге, 

задоволення інформаційних вимог користувачів стосовно витрат на 

забезпечення якості продукції за кожним бізнес-процесом з метою їх 

оптимізації.  
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В умовах формування ринкових відносин практично неможливо 

управляти складним економічним механізмом господарюючого суб’єкта без 

своєчасної економічної інформації, основну частину якої дає чітко 
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керівництва роботою суб’єктів господарювання і їхніх структурних 

підрозділів, для складання економічних прогнозів і поточних планів і, 

нарешті, для вивчення й дослідження закономірностей розвитку економіки 

країни. 

Процеси реформування системи обліку на українських підприємствах є 

надзвичайно актуальними не тільки з погляду макроекономіки держави, але 

також в інтересах самих підприємств – підвищення інформативності й 

ефективності прийнятих управлінських рішень. 

Катастрофічний спад виробництва, згортання окремих видів 

господарської діяльності викликали ріст інфляції в країні, безробіття, а 

найголовніше, нестабільність ринкових відносин між господарюючими 

суб’єктами, погіршення їхнього фінансового стану. У таких складних умовах 

багато вітчизняних підприємств почали орієнтуватися на зовнішні ринки, 

роблячи одним із пріоритетних напрямів своєї діяльності експортно-імпортні 

операції. 

Бухгалтерський облік зовнішньоекономічної діяльності, з одного боку, 

повинен всебічно і повно охоплювати її форми та різновиди, а з іншого – 

відповідати обліково-аналітичній системі взагалі. 

Для забезпечення можливості прийняття ефективних управлінських 

рішень та порядку ведення підприємствами бухгалтерського обліку 

експортно-імпортних операцій важливо враховувати залежність їх від 

багатьох факторів: правильності документального оформлення товарних, 

розрахункових, митних операцій; дотримання валютного та митного 

законодавства; достовірної інформації про курсові різниці, про господарські 

операції підприємства, що пов’язані з зовнішньою діяльністю та ін. Для того 

щоб вирішити такі питання правильно необхідно проаналізувати рух товарів 

від первинного документального обліку до зведеної фінансової звітності, 

попутно розглядаючи окремі проблеми. 

При організації обліку зовнішньоекономічної діяльності на 

підприємстві, необхідно дотримуватись наступних вимог:  

1. забезпечення керівництва підприємства та інших зацікавлених осіб 

достовірною інформацією, необхідною для прийняті управлінських рішень, а 

також створення системи внутрішнього контролю з метою посилення 

ефективності діяльності та запобігання крадіжок, незаконних дій та інших 

зловживань; 

2. відображення в бухгалтерському обліку валютних операцій у валюті 

їх здійснення та паралельно у національній валюті за курсом НБУ на дату 

відображення такої операції; 

3. своєчасне надання адміністрації, фіскальним та статистичним органам 

інформації про результати зовнішньоекономічної діяльності підприємств; 

4. забезпечення своєчасних і правильних розрахунків за 

зовнішньоторговельними операціями; 

5. встановлення контролю за наявністю, рухом та збереженням товарів, 

правильним оформленням відповідних документів, своєчасним виставленням 
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претензій до постачальників і транспортних організацій у разі нестачі, браку, 

порушення термінів поставок та інших умов договорів. 

Як відомо, підставою для бухгалтерських записів операцій із 

зовнішньоекономічної діяльності є належним чином оформлені первинні 

документи. Їх можна поділити на такі групи: 

 технічна документація – технічні паспорти на машини та 

обладнання, формуляри й описи виробів; інструкції щодо встановлення, 

монтажу, експлуатації і ремонту; 

 товаросупровідна документація – сертифікат про якість товару, 

відвантажувальна специфікація, комплектувальна відомість; 

 транспортна, експедиторська, страхова документація  – залізнична 

накладна, багажна квитанція, коносамент, страховий поліс або 

сертифікат, накладні автотранспорту, річкового і повітряного 

сполучення; 

 складська документація – приймальний акт порту України на 

експортний товар, генеральний акт розвантаження судна з імпортним 

вантажем у порту прибуття України, докова розписка про прийняття 

вантажу на зберігання іноземного порту. 

 розрахункова документація – рахунки-фактури, розрахункова 

специфікація, переказний вексель; 

 банківські документи – заявка на переказ валюти, інкасове 

доручення, доручення на відкриття акредитиву, чек; 

 митна документація – митна декларація; сертифікат про походження 

товару; довідки про сплату мита, акцизів, зборів, податку на додану 

вартість; 

 претензійно-арбітражна документація – претензійний лист, позовна 

заява, постанова суду про задоволення або відхилення позову; 

 документи про нестачу і псування товару – комерційний акт на 

нестачу, аварійний сертифікат. 

Відображення у бухгалтерському обліку інформації по експортно-

імпортних операціях регламентують П(С)БО 9 «Запаси», П(С)БО15 «Дохід», 

П(С)БО16 «Витрати» та П(С)БО 21 «Вплив змін валютних курсів». Для 

обліку даних операцій використовується План рахунків бухгалтерського 

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

організацій, виділяючи в аналітичному обліку операції у іноземній валюті. 

При необхідності підприємства можуть відкривати специфічні додаткові 

субрахунки у складі основних. 

Проводячи оцінку методики відображення у бухгалтерському обліку 

експортно-імпортних операцій спостерігається деяка  невідповідність Плану 

рахунків бухгалтерського обліку, що використовується на підприємстві, 

вимогам щодо актуальності показників фінансової звітності. По причині 

того, що продукція, яка експортується, проводить багато часу на шляху до 

пункту призначення, існують значні розбіжності між датою відвантаження 

товару та датою його отримання замовником і, відповідно моментом 
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реалізації та проведення розрахунків. Тому доцільно було б окремо 

обліковувати товари на різних етапах їх реалізації. Пропонується виділити у 

бухгалтерському обліку експортно-імпортних операцій такі три етапи: 

І етап - облік руху товару по експорту чи імпорту від постачальника до 

покупця. 

ІІ етап - облік витрат по експорту та імпорту. 

ІІІ етап - облік реалізації та розрахунків з іноземними контрагентами [2]. 

Бухгалтерський облік експортних та імпортних операцій, з одного боку, 

повинен всебічно і повно охоплювати їх форми та різновиди, а з іншого – 

бути адаптивним до обліково-аналітичної системи взагалі. Бухгалтерський 

облік є функцією управління підприємства, на нього покладено завдання з 

поліпшення інформаційного забезпечення управління і контролю за 

збереженням власності та зміцненням фінансового стану підприємства, 

підвищенням ефективності діяльності та зменшенням ризику втрати коштів 

через непродумані дії. 

Міжнародна економічна діяльність суб’єктів господарювання створює 

умови для їхнього ефективного функціонування в сучасній ринковій 

економіці і формує об’єктивну основу інтеграції України в світову 

господарську систему. 
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Управлінський облік відіграє важливу роль в управлінні витратами на 

підприємстві. У системі такого обліку готується інформація, на базі якої 

керівники підприємства приймають рішення, в першу чергу – у сфері витрат 
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та очікуваних економічних результатів діяльності підприємства. Невпинне 

зростання питомої ваги адміністративних витрат в загальному їх обсязі 

обумовлює необхідність пошуку оптимальної методики обліку та контролю, 

адаптованої до потреб управління на основі релевантної економічної 

інформації, а тому удосконалення системи управління адміністративними 

витратами шляхом впровадження системи бюджетування  є складовою 

еволюційного підходу до управління господарською діяльністю. 

Проблеми розробки теоретичних основ та різних аспектів практичного 

застосування систем управління витратами у господарської діяльності 

підприємств досліджували такі вітчизняні та зарубіжні вчені: 

В.Н. Добровський,  Ф.Ф. Бутинець, П.В. Іванюта, Г.О. Партин, П.Л. Сук, 

Л.К. Сук, В.В. Сопко, Н. Соколовська, В.П. Ярмоленко та ін. Продовження 

дискусій з даних питань потребують подальших досліджень в напрямку 

бюджетування адміністративних витрат. 

Одним із найважливіших принципів при виборі того чи іншого 

варіанту організації обліку витрат та управління ними є відповідність 

системи обліку цілям управління. В системі управлінського обліку 

інформація про витрати систематизується для об'єктивного визначення 

фінансових результатів, інформаційного забезпечення прийняття 

управлінських рішень та здійснення контролю за витратами.  

Для підприємств прийняття більшості управлінських рішень 

ґрунтується на зіставленні очікуваних доходів від реалізації конкретних 

заходів з витратами, пов'язаними з їх здійсненням[1]. Відомості про види 

витрат, їх обсяги й динаміку становлять інформаційну базу прийняття рішень 

щодо формування портфеля замовлень, асортименту продукції, напрямків і 

обсягів діяльності, управління запасами, ціноутворення тощо. 

Так, методика побудови обліку адміністративних витрат передбачає на 

першому етапі формування цих витрат – матеріальні витрати, витрати на 

оплату праці тощо, а на другому їх списання на фінансові результати. У 

внутрішньогосподарському обліку визначається можливість їх побудови за 

ознаками прямого або непрямого відношення до відповідного виду продукції 

або іншої ознаки. Використовуючи розгорнуту номенклатуру статей 

адміністративних витрат, на підприємстві використовується кодифікований 

довідник адміністративних витрат в розрізі аналітичного обліку [2].  

Раціональна організація аналітичного обліку витрат у цілому і 

аналітичний облік адміністративних витрат зокрема, мають важливе 

значення для визначення їх рівня, контролю та аналізу, а також об'єктивного 

відображення фінансових результатів діяльності підприємства. Наявність у 

складі адміністративних витрат різних за своєю природою й економічною 

сутністю загальногосподарських витрат, спрямованих на обслуговування та 

управління підприємством, зумовлює необхідність їхнього поділу.  

Доцільним є групування адміністративних витрат за центрами 

відповідальності, економічними елементами, періодами виникнення, 

відношенням до обсягів виробництва, можливістю регулювання[3]. В складі 
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адміністративних витрат підприємству доречно виділяти дві великі підгрупи:  

- власне витрати адміністративні, тобто такі, що безпосередньо 

пов’язані з утриманням управлінського (адміністративного) персоналу,  

- витрати, які безпосередньо не пов’язані з утриманням управлінського 

(адміністративного) персоналу, що доречніше охарактеризувати як 

загальногосподарські витрати. 

Для отримання конкретнішої й точнішої інформації, що дозволить 

ефективно управляти господарською діяльністю підприємства за його 

структурними елементами, доцільно усі виробничо-господарські підрозділи 

підприємства групувати за центрами виникнення витрат і центрами 

відповідальності за здійснені витрати. Такий підхід щодо обліку та контролю 

адміністративних витрат дозволяє забезпечити конкретну відповідальність 

працівників за понесені витрати і їх раціоналізацію.  

З метою покращення аналітичності обліку і контролю адміністративних 

витрат варто розробити форми бюджетів адміністративних витрат за кожним 

центром відповідальності. Формуючи бюджети адміністративних витрат за 

центрами відповідальності у зведеному бюджеті отримуємо інформацію про 

загальні адміністративні витрати в розрізі місць їх виникнення, що дозволяє 

здійснювати планування суми майбутніх адміністративних витрат кожного 

структурного підрозділу апарату управління підприємством та контролювати 

дотримання планових показників. Бюджет адміністративних витрат– це 

плановий документ, в якому наведено витрати на заходи, безпосередньо не 

пов’язані з виробництвом і збутом продукції[4]. 

Більшість управлінських витрат має постійний характер, змінна 

частина планується за допомогою відсотка, як правило, від обсягу проданих 

товарів (у натуральному або грошовому вираженні). 

При розробленні бюджетів важливого значення набуває вхідна база: 

результати попереднього виконання бюджетів (якщо такі в організації 

розроблялись та не планується кардинальних організаційних змін у 

бюджетному періоді) чи сформований незалежний від попередніх періодів 

інформаційний масив даних щодо сучасного стану організації та планової 

ситуації. Відповідно можна використовувати методи бюджетного планування 

від досягнутого та з нульової бази.  

Вважаємо більш актуальним в сучасних умовах використовувати метод 

бюджетного планування від досягнутого. Він передбачає корегування 

базових (звітних) бюджетних показників з урахуванням впливу факторів 

внутрішнього (структура, технологія, працівники, цілі, ресурси, завдання) та 

зовнішнього середовищ (постачальники, споживачі, конкуренти, стан 

економіки, міжнародні обставини тощо).   

Крім гнучкості та простоти обчислення перевагою цього методу є те, 

що він дає змогу виявити роль окремих чинників у зміні бюджетних 

показників, узгодити їх планові величини із іншими бюджетними 

показниками для забезпечення організаційного розвитку.Експертне 

оцінювання є результатом проведення експертизи, оброблення і 
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використання цього результату при обґрунтуванні значення ймовірності.  

Існує досить велике різноманіття методів розрахунку планових 

бюджетних  показників при формуванні бюджетів організації, а саме: 

нормативний, динаміко-статистичний, економіко-математичного 

моделювання, оптимізаційно-варіантний тощо. Підприємство самостійно 

обирає один із зазначених методів[4]. Звіти центрів відповідальності та 

зведений бюджет адміністративних витрат за певний період часу служать 

вихідною інформацією для підсистеми матеріального заохочення працівників 

підрозділів за економію і раціональне використання адміністративних витрат 

та забезпечують інформацією керівництво щодо застосування санкцій до 

винних у перевищенні планових сум адміністративних витрат. 

Отже, на даний час облік адміністративних витрат на багатьох 

підприємствах організований без деталізації місць виникнення витрат та 

відповідальних осіб, що зменшує ефективність виявлення резервів їх 

зниження. Тому для забезпечення ефективного формування величини 

адміністративних витрат при організації управлінського обліку даної ділянки 

нами пропонується групування адміністративних витрат за центрами 

відповідальності, економічними елементами, періодами виникнення, 

відношенням до обсягів виробництва, можливістю регулювання.  
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ПОДАТОК НА ДОДАНУВАРТІСТЬ: СТАНОВЛЕННЯ НОРМАТИВНО-

ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

 

ПДВ займає особливе місце в податковій системі України. В той же час, 

це надзвичайно складний податок з точки зору його функціонування, 

оскільки виконуючи важливу фіскальну функцію ПДВ впливає на діяльність 

http://www.rusnauka.com/
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суб’єктів господарювання, що є його платниками. Дослідження цього впливу 

вимагає з’ясування механізму функціонування ПДВ. Важливе місце в 

механізмі його функціонування займає дослідження особливостей 

становлення нормативно-правового забезпечення ПДВ, його обліку, 

формування і відшкодування. Вище зазначене і зумовило актуальність теми 

дослідження. 

Дослідженню питань нарахування та сплати податку на додану вартість, 

його обліку та розрахунків з бюджетом присвячено праці провідних 

вітчизняних науковців, зокрема В. Мельника, М. Дем’яненка, Т. Єфименко, 

І. Луніної, А. Соколовської, А. Крисоватого, В. Валігури, та багатьох інших 

дослідників. 

Формування податкової системи України розпочалося з періоду набуття 

Україною незалежності. Першим нормативним актом стосовно ПДВ в 

Україні був Закон України «Про податок на добавлену вартість» від 

20.12.1991 р. №2007-ХІІ [1]. 

Зазначений вище нормативний документ діяв до 1993 року і був 

замінений Декретом Кабінету Міністрів України від 26.12.92 р. № 14-92 «Про 

податок на добавлену вартість» [2], що діяв до жовтня 1997 року.  

На той час ані Закон, ні Декрет не визначали такі поняття, як 

«податковий кредит» чи «податкове зобов'язання». ПДВ справлявся 

наступним чином: у бюджет перераховувалась позитивна різниця між 

«вхідним ПДВ» (сумою податку, одержаного від покупців за реалізовані 

товари, роботи, послуги) і «вихідним ПДВ» (сумами податку, що сплачені 

або підлягають сплаті постачальникам). 

Наступним кроком було прийняття Закону України «Про податок на 

додану вартість» від 03.04.1997 р. № 168/97-ВР, який майже чотирнадцять 

років регламентував справляння ПДВ в Україні [3]. Зміни і доповнення до 

Закону вносились 149 разів. Як наслідок значно ускладнився процес 

бухгалтерського обліку розрахунків з ПДВ, його адміністрування, що 

призвело до прийняття значної кількості підзаконних нормативно-правових 

актів та непрозорості процесу відшкодування ПДВ. 

Аналіз негативного досвіду адміністрування ПДВ був врахований при 

прийняття 2 грудня 2010 року Податкового кодексу України № 2755-VI. Із 

прийняттям якого пов’язаний новий етап становлення законодавства щодо 

адміністрування ПДВ.  

Етапи становлення ПДВ в Україні узагальнено в таблиці 1. 

Порядок нарахування та сплати ПДВ визначено у розділі V ПКУ[4]. При 

цьому в основу зазначеного розділу покладено існуючий порядок з 

урахуванням вимог Директиви Ради 2006/112/ЄС від 28 листопада 2006 року 

про спільну систему податку на додану вартість.  

Крім ПКУнарахування, сплата та звітування з ПДВ регламентується 

законами і підзаконними нормативно-правовими актами (постановами 

Кабінету Міністрів України, наказами ДФС, Міністерства фінансів України 

та ін.), а також міжнародними угодами. 
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Таблиця 1  

Етапи становлення та розвитку ПДВ в Україні 

Етапи Період Особливості 

1 1991-1997рр. 

Прийняття першого окремого акту, що визначав поняття 

ПДВ, регламентував механізм його нарахування та сплати – 

Декрет Кабінету Міністрів України «Про податок на 

добавлену вартість»; 

Відсутність чіткого механізму бюджетної компенсації; 

Значна кількість податкових пільг. 

2 1997-2011рр. 

Прийняття Закону України «Про податок на додану 

вартість»; 

Вимоги до податкового обліку; 

Необхідність заповнення податкової накладної, книги 

обліку, складання податкової декларації на їх основі; 

Встановлення основної ставки в розмірі 20% до бази 

оподаткування, яка додається до ціни товару. 

3 2011-2014рр. 

Прийняття податкового кодексу; 

Зміни в частині адміністрування податку на додану 

вартість, бюджетного відшкодування 

4 з 2015 року 

Введення електронного адміністрування, що включає 

відкриття спец рахунків, створення Єдиного електронного 

реєстру податкових накладних та митних декларацій. 

 

Основним принципом, який діє при розрахунку податку на додану 

вартість, є порівняння податкового зобов’язання та податкового кредиту за 

звітний період і визначення позитивного або від’ємного значення між сумою 

податкового зобов’язання й сумою податкового кредиту звітного періоду.  

У випадку виникнення позитивного значення суб’єкт господарювання 

зобов’язаний сплатити податок на додану вартість до бюджету, у випадку 

виникнення від’ємного значення суб’єкт господарювання має право на 

бюджетне відшкодування.  

Починаючи з 2015 року цей основний принцип здійснюється в системі 

електронного адміністрування, що регламентується статтею 200.1. 

Податкового кодексу України. До основних переваг можна віднести: 

створення єдиної електронної бази всіх зареєстрованих податкових 

накладних та змін до них; скасування паперової форми податкової накладної 

та реєстру отриманих та виданих податкових накладних; покращення 

дисципліни контрагентів щодо вчасного надання правильно оформленої 

податкової накладної та інші. 

Таким чином, податок на додану вартість можна віднести до таких, що 

зазнає найбільших законодавчих змін. Останніми найбільш значущими є 

зміни  в частині адміністрування ПДВ – система електронного 

адміністрування.Цей крок став найрадикальнішою реформою сфері 

податкового адміністрування. В той же час сучасне реформування призвело 

до ускладнення адміністрування, однак теоретично покращує систему 

бюджетного відшкодування ПДВ. Удосконалення системи електронного 



36 
 

адміністрування ПДВ все ще перебуває в процесі реформування. 
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ОРГАНІЗАЦІЯ ОБЛІКУ В CИCТЕМІ ПРИЙНЯТТЯ 

УПРАВЛІНCЬКИХ РІШЕНЬ 

 

Процес забезпечення ефективної організації облікуна підприємcтві 

важливо розпочинати із впровадження управлінcького обліку. 

За сучасних умов управлінcький облік - це найбільш 

універcальнаcиcтема формування інформації для прийняття виважених, 

оптимальних управлінcьких рішень, разом з тим, одночасно, це добре 

організований аналітичний облік і не лише витрат, а й таких об’єктів 

як:оcновнізаcоби, нематеріальні активи, запаcи, грошові кошти, капітал, 

зобов’язання тощо.  

Набуваючи нового, більш вагомого значення в cучаcній економічній 

практиці суб’єктів гоcподарювання, управлінcький облік не проcтореєcтрує, 

узагальнює, контролює факти гоcподарcького життя, він забезпечує 

управлінcькийперcонал інформацією про аcпектидіяльноcтіпідприємcтв, які 

відображаютьcя в бухгалтерcькому обліку і,безпоcередньо, впливають на 

якіcтьуправлінcьких рішень, ефективніcтьcиcтеми управління.  

Дані управлінcького обліку широко викориcтовуютьcя для потреб 

внутрішнього менеджменту в процеcі прийняття управлінcьких рішень. 

П.Й. Атамасуправлінcьким обліком називає «…ту 

чаcтинуcиcтемибухгалтерcького обліку, яка забезпечує потреби управління 

в інформації» [1]. Однак, вважаємо, що іcнують певні труднощі, пов’язані як 

з розумінням cутноcті та можливоcтейуправлінcького обліку, так і з його 

організацією. 

Безумовним є той факт, що на cьогоднішній день макроекономічна 

неcтабільніcть в Україні, зниження прибутковоcті активів підприємcтв, 

заcтоcуванняcучаcних технологій вимагає розвитку якіcно нових підходів до 

організації управління підприємcтвом. Це, в cвою чергу, передбачає 
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збільшення обcягузміcтовної та доcтовірної інформації, необхідної на вcіх 

рівнях управління підприємcтвом для прийняття раціональних рішень. 

На cучаcному етапі бухгалтерcький облік не може забезпечити 

оперативною інформацією уcіх керівників підрозділів. 

Отже, cутніcтьуправлінcького облікуможна визначити як інтегровану 

cиcтему планування фінанcової інефінанcової інформації щодо необхідних 

для управління підприємcтвом об’єктів. 

Коло управлінcьких проблем безмежне, і тому не можна 

відгороджуватиcя інформацією тільки про окремі об’єкти, не беручи до уваги 

інші. Іcтиннаcиcтемауправлінcького обліку можлива лише за умови 

комплекcного підходу до об’єктів - ними 

cтаютьвcіcторонидіяльноcтіпідприємcтва, вcі операції у їх взаємозв’язку та 

взаємозалежноcті. 

Об’єкти управлінcького обліку на виробничому підприємcтві можуть 

бути згруповані по-різному, залежно від багатьох факторів. Управлінcький 

облік ґрунтуєтьcя на підcтаві певних критеріїв, що обумовлюють його 

життєздатніcть як cиcтеми.  

Окрім загальноприйнятих принципів бухгалтерського обліку, 

cиcтемауправлінcького обліку має відповідати таким принципам, як: 

доцільніcть, наcтупніcть, кориcніcть, комплекcніcть, оперативніcть, 

прийнятніcть ведення управлінcького обліку. 

Побудована за вищезазначеними принципами cиcтемауправлінcького 

обліку cтане надійним помічником у вирішенні проблем та уcпішній 

реалізації фундаментальних цілей підприємcтва. Проблема забезпечення 

виcокоякіcного інформаційного потоку для вcіх рівнів менеджменту, 

cпрямованого на прийняття виважених управлінcьких рішень, поcтає 

практично перед кожним підприємcтвом. 

До інформаційної cиcтемипідприємcтва в загальному вигляді можуть 

бути виcунуті такі вимоги (риc. 1.): 

 

 

Риc.1.Вимоги доінформаційної cиcтемипідприємcтва 

 

Вимоги  
доінформаційної cиcтеми 

Макcимальнавідповідніcть 
потребам управління 

Cвоєчаcніcтьнадходженняінформ
ації до кориcтувачів,її оновлення 

 

             Зрозуміліcтьінформації 
 

Мінімальнийобcягданих, доcтатній 
для доcягнення ефекту 

макcимальної кориcноcті та 
зміcтовноcті інформації 
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Організацію управлінcького обліку на підприємcтві слід здійcнювати 

напідcтаві міжнародного доcвіду, національного законодавcтва, виходячи з 

оcобливоcтей діяльності підприємcтва. Дійcно, управлінcький облік тільки 

тоді буде уcпішним, коли він узгоджений з реальною організаційною 

структурою підприємcтва, яка має макcимально відповідати 

доcягненнюcтратегічної мети, орієнтуватиcя напотреби партнерів. 

Отже, перше, з чого потрібно починати роботу по впровадженню 

управлінcького обліку – це визначення центрів відповідальноcті, тобто 

центрів прибутку тавитрат.Д алі здійcнити клаcифікацію витрат та доходів у 

розрізі кожного центру згідно з причинно-наcлідковими зв’язками. Це 

певною мірою дозволитьвизначати фінанcовий результат не лише за кожним 

підрозділом, а й за конкретнимвидом діяльноcтіпідприємcтва. 

Одним із найважливіших етапів побудови управлінcького обліку є 

розроблення методологічних заcад облікового блоку cиcтеми: вибір моделі 

обліку, cиcтеми внутрішніх рахунків, первинної документації.  

По закінченню розробки cиcтеми управлінcького обліку поcтаєcлушне 

питання щодо того, хто буде займатиcя веденням управлінcького обліку. 

Виділення окремого відділу має cвої переваги та недоліки.  

З одного боку, цей відділ отримує реальну картину щодо ведення 

бізнеcу в цілому попідприємcтву, таокремихcтруктурних підрозділах, а, 

отже, має можливіcть зручніше вирішувати cтратегічні задачі з позицій 

інтереcівпідприємcтва. З іншого, при безпоcередньому контакті з відділом 

більше проймаєшcя проблемами та можливими шляхами їх вирішення. 

Cтворену cиcтему управлінcькогообліку варто cпочатку апробувати на 

окремому центрі, оcкільки це певною мірою надаcть можливіcть її 

удоcконалення ще на початку впровадження цієї cиcтеми, що cуттєво 

зменшить витрати підприємcтва. 

Оcновнимипроблемами, що перешкоджають активному впровадженню 

управлінcькогообліку на підприємcтвах можна виділити:нерозуміння 

керівництвом підприємcтваcтупеню впливу управлінcького обліку на 

підвищення дієвоcті менеджменту підприємcтва;виcокі витрати чаcу та 

коштів для постановки управлінcького обліку;відcутніcть 

виcококваліфікованих cпеціаліcтів;економічна невизначеніcтьу країні. 

Проте, неможливо не оцінити перcпективи, які відкриває cиcтема 

управлінcького обліку для ефективноcті функціонування підприємcтва.  

Так, впровадження управлінcького обліку надаcть можливість адекватно 

оцінювати перcпективи й можливоcті cтруктурних підрозділів;оптимізації 

управління грошовими потоками підприємcтва;оцінки прибутковості 

окремого виду діяльноcті;виcокоякіcної інформаційної підтримки прийняття 

управлінcькихрішень;мінімізації гоcподарcького ризику;розроблення гнучкої 

cиcтеми cтимулювання перcоналу підприємcтва. 

Таким чином, з огляду на вищенаведене, можна зробити висновок про 

те, що економічний ефект від впровадження управлінcького обліку значно 

перевищує проблеми, пов’язані з поcтановкою та впровадженням 
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управлінcького обліку. 

Переглянувши методологію та організацію обліку на підприємcтві, 

зазначимо, щооблікова політикамає бути cформованаіз особливостями 

ведення й управлінського обліку.В cвою чергу, безпосередньо, пропонуємо 

за доцільне впровадження управлінського обліку за такими етапами: 

1. Визначення завдань управлінського обліку; 

2. Розробка форм, cпоcобів і cтроків подання інформації; 

3. Визначення переліку гоcподарcьких операцій і вcтановлення 

взаємозв’язку між отриманими вигодами; 

4. Вибір методів, інcтрументів та алгоритмів перетворення інформації у 

форми внутрішньої звітноcті для прийняття управлінcьких рішень; 

5. Організація збору первинної інформаціїта складання платіжного 

баланcу з метою оцінки платоcпроможноcті підприємства. 

Викориcтання даноїпропозиції, на наш погляд, сприятиме покращенню 

організації обліку наоcновівідповідних тактичних дій шляхом реалізації 

опиcаних процедур. 
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ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІННОВАЦІЙНО-

ІНВЕСТИЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВ 

 

В сучасних умовах функціонування підприємств України важливим 

завданням для їх безперервної діяльності є вдосконалення обліково-

аналітичного забезпечення та одночасне розширення їх фінансових, 

виробничих та інноваційно-інвестиційних можливостей.  

Виклики 21 сторіччя висувають  передуправлінцями бізнес-структур 

низку вимог, які  потребують  оперативного, креативного та ефективного  

реагування в межах налагодженої системи управління. Основоположну роль  

у процесі прийняття рішень та здатності вирішувати існуючі проблеми 

відіграє інформаційне забезпечення, якість та достовірність якогоможуть 

бути забезпечені лише в умовах створення єдиної облікової, контрольної та 

аналітичної системи підприємства.   

Даний комплексний підхід має базуватись на принципах, які 

враховуватимуть існуючі ризики та загрози, наявну ресурсну базу 

підприємства в співвідношенні із потребою та можливостями її розширення з 
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метоюдосягнення бажаного економічного ефекту.   

Дослідженню даного питання присвячена значна кількість наукових 

праць вітчизняних науковців, зокрема:КірейцеваГ. Г., Колесова С. В., 

Дубинської О. С., Н. Баліцької,  Я. Крупки, В. Ф. Максимової, О. В. Артюх та 

ін.    Однак, попри значну увагу до обліково-аналітичного забезпечення 

інноваційно-інвестиційної діяльності, все ж таки залишається низка проблем, 

які потребують наукового дослідження та подальшого їх вирішення в даній 

сфері.  Варто зазначити, що зміцнення інноваційно-інвестиційного 

потенціалу в розрізі окремих господарюючих суб’єктів дозволитьзабезпечити 

перспективний інноваційний розвиток України в цілому, а тому дані питання 

набувають особливої актуальності та вимагають пильної уваги серед 

провідних вітчизняних науковців та практиків.   

Перш за все варто відмітити, що попри поступовий перехід облікової 

вітчизняної системи на міжнародну практику, все ж таки існують облікові 

проблеми та протиріч, які значно ускладнюють механізм єдиного бачення та 

розуміння одних і тих же питань.  Даний  момент призводить до  

викривлення інформації, яка стає підставою  невірних аналітичних 

розрахунків та помилкових  управлінських рішень. 

З метою ефективної організації процесу обліково-аналітичного 

забезпечення управління інвестиційними проектами основоположного  

значення набуває економічний зміст та класифікація інвестицій,  які 

визначаються  відповідними нормативними обліковими документами.Аналіз 

чинного трактування та класифікації даних понять дає змогу зробити 

висновки, що існує ряд суперечностей щодо розуміння сутності їх 

економічного змісту.  

За об’єктом вкладення інвестиції переважно поділяються на реальні та 

фінансові, що найбільш точно відображає їх стратегічну спрямованість. При 

цьому класифікація (поділ) фінансових інвестицій в податковому обліку з 

податку на прибуток відрізняється від класифікації фінансових інвестицій в 

бухгалтерському обліку.  

Для цілей оподаткування інвестиції поділяються на фінансові, капітальні 

та реінвестиції. У бухгалтерському ж обліку інвестиції поділяються лише на 

фінансові та капітальні[2]. 

В основному, традиційна облікова система передбачає розуміння 

інвестицій, як вкладення в матеріальні активи, але виключно необоротні. 

Тобто йде мова про інвестування, що спрямовується на підвищення 

інвестиційно-інноваційного потенціалу підприємства. Реальне інвестування, 

як економічна категорія, чинною обліковою методикою дещо нівелюється, а 

більшість науковців ототожнюють дане поняття виключно з капітальним 

інвестуванням.  

Однак, реальні інвестиції є значно ширшим поняттям в порівнянні з 

капітальними, оскільки вони є вкладеннями як у необоротні, так і в оборотні 

активи (в т.ч. і нематеріальні).  Їх планування та здійснення супроводжується 

ризиком і невизначеністю, що спрямовані на приріст (збільшення) основного 
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капіталу, а засобами реального вкладення можуть бути будь-які цінності 

(грошові і, матеріальні, нематеріальні), що характеризуються, як правило, 

великими розмірами [2]. 

Крім того, дана категорія знаходить своє відображення в системі 

національних рахунків ООН, а основні вимоги до порядку їх оцінки і 

розкриття у бухгалтерській звітності фірм та компаній регулюються 

директивами ЄС та міжнародними стандартами бухгалтерського обліку [2]. 

Виходячи з існуючої потребивирішення проблем сучасного  

інвестування, виникає необхідністьу виокремленні реальних інвестицій, 

якоблікового об’єкта, що є науково обґрунтованим з позиціїперспективи 

розвитку економіки країни на макро- та мікрорівнях.   

Виходячи з проведеного дослідження економічного змісту реальних 

інвестицій, виникає необхідність перейменування рахунка 15 «Капітальні 

інвестиції» на «Реальні інвестиції». Облікова аналітика даного рахунку має  

ґрунтуватись накласифікаційнихформах реального інвестування, зокрема: 

1. 151«Капітальні інвестиції»; 

2. 152 «Інноваційні  інвестиції»;  

3. 153 «Інвестування в приріст оборотних активів». 

Аналітичними рахунками другого порядку варто забезпечити 

відповідність обліку класифікаційним економічним ознакамкожного виду 

таких інвестицій, зокрема капітальних.  

Також, виходячи із проблеми неоднозначного трактування реальних 

інвестицій та відсутності методичних рекомендацій щодо обліку витрат на 

інновації, виникає потреба у виокремленні окремого синтетичного рахунка 

задля накопичення таких витрат.  

Це дозволить забезпечити спрощений механізм визначення собівартості 

інноваційних процесів та формування якісного рівня обліково-аналітичного 

забезпечення управління інвестиційною діяльністю в цілому[4]. 

Отже, основними проблемами в процесі обліково-аналітичного 

забезпечення інноваційно-інвестиційного розвитку вітчизняних підприємств 

є: протиріччя у нормативному трактуванні визначення інвестицій як 

облікової категорії, відсутність єдиної їх класифікації, неоднозначні та 

невпорядковані критерії визнання та порядку оцінки реальних інвестицій, 

низька інформативнаякістьдокументування та методики їх обліку, 

неузгодженість звітних показників та, в цілому,недостатні глибокі 

дослідження організації обліку реального інвестування з урахуванням 

галузевих особливостей окремих регіонів країни.  

Як одним із варіантів вирішення зазначених проблем, вважаємо потребу 

у виокремленні у нормативних облікових документах розуміння категорії 

реального інвестування, що на методологічному рівні дозволить забезпечити 

процес достовірного та якісного методичного формування  щодо їх обліку. 

 

Список використаних джерел: 

1. Баліцька Н. Організаційно-методичні аспекти обліку інноваційної 



42 
 

діяльності підприємств. У 2 т. Т. 2. / Н. Баліцька, Л. В. Скоробогата // Облік, 

аудит і економічний аналіз: історія становлення, проблеми та перспективи. – 

2008. – С. 14–17.  

2. Колесов С. В., Дубинська О. С. Напрями вдосконалення обліку 

інвестиційно-інноваційних процесів на машинобудівних підприємствах / С. 

В. Колесов,  О. С. Дубинська // Научныйвестник  ДГМА. – № 1 (11Е), 2013. 

С. 218-224. 

3. Крупка Я. Варіанти обліку інноваційних процесів на підприємстві / Я. 

Крупка // Бухгалтерський облік і аудит. – 2006. – № 5. – С. 11–10.  

4. Максимова В. Ф. Інноваційний аспект інтеграції облікових систем / В. 

Ф. Максимова, О. В. Артюх // Проблеми науки. – 2008. – № 10. – С. 23–27.  

5.  Мінаков О. Облік інноваційної діяльності на підприємствах – учасниках 

технопарку / О. Мінаков // Бухгалтерський облік і аудит. – 2005. – № 5. – С. 24–

27. 

 

Овсюк Н.В. – к.пед.н., доцент 

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

м. Вінниця 

 

ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ БАЗОВИХ ОСНОВ КОНЦЕПЦІЇ 

ВЗАЄМОЗВ'ЯЗКУ  БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ  І КОНТРОЛЮ В 

СИСТЕМІ ТРУДОВИХ ПРАВОВІДНОСИН 

 

Дослідження науково-теоретичних та практичних аспектів з 

проблематики соціального забезпечення персоналу суб’єктів господарювання 

свідчать, що вагоме значення відіграє соціальна політика держави, 

спрямована на зниження рівня бідності працівників 

Серед сучасних соціально-економічних проблем в нашій державі, 

найбільшу занепокоєність викликають ті, що порушують принцип соціальної 

справедливості [4, с. 106]. 

В ринкових умовах господарювання реформування і оновлення 

трудового законодавства, регулювання трудових правовідносин, розвиток 

системи соціального захисту працівників набуває великого значення. 

Концепцією соціального забезпечення населення України, яка була 

схвалена Верховною Радою України у 1993 р., проголошено створення 

системи соціального страхування як економіко-організаційної форми 

соціальної підтримки громадян країни від соціальних ризиків [6]. 

Концепція як система відображає можливі тенденції зміни референтного 

поля економічних об'єктів, дозволяє продукувати гіпотези про їх природу і 

характер взаємозв'язків, спосіб організації розумової роботи - від первинних 

теоретичних концептів (понять) до все більш абстрактних конструктів, що 

відображають картини бачення досліджуваного сегмента соціальної 

реальності. Концепцію можна представити у вигляді економічної моделі 

досліджуваної області, що відображає лише найсуттєвіші її сторони. Вона 
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задає теоретичне розуміння цілісності економічного об'єкта, підтримує 

системне уявлення про нього в дослідницьких процедурах, утримує смислову 

єдність всередині науково-дослідницького співтовариства. Проблематизація 

або дискредитація концепції, що склалася відбувається, з одного боку, під 

впливом нових даних, що їй суперечать (що веде швидше до уточнення 

концептуальної схеми), а з іншого боку - при радикальній зміні самих 

економічних об'єктів в нових економічних і політичних умовах 

функціонування (що веде до руйнування концепції). Вона втрачає свої 

пояснювальні здібності і поступається місцем новій концепції, адекватній 

новій предметній реальності. Подібна зміна концепцій, у зв'язку з втратою 

ними пояснювальних можливостей, відображає розвиток суспільних 

відносин і є закономірною. 

Існує безліч концепцій, автори яких формулюють оригінальні цілі і 

завдання господарського контролю. 

Термін «концепція» походить від латинського слова «conception» і 

означає «розуміння», «система».  

Концепт (від лат. Conceptus - думка, поняття), смислове значення імені 

(знаку), тобто зміст поняття, обсяг якого є предмет (денотат) цього імені [8]. 

Дослідження поняття «концепція» в довідковій і науковій літературі 

дозволило виявити проблему неконвеційності понятійно-категоріального 

апарату для його визначення. Основні напрями дослідження сутності поняття 

«концепція» згруповані в табл. 1. 

Таблиця 1 

Поняття «концепція» в довідковій і науковій літературі 
№ 

з/п 
Визначення поняття «концепція» Джерело 

1 
Розумова побудова, система переконання про який-небудь 

предмет [2]
 
 

Малий енциклопедичний 

словник Брокгауза і 

Ефрона 

2 
Спосіб розуміння, зв’язок або система переконань про 

який-небудь предмет [5]
 
 

Енциклопедичний 

словник – Ф. Павленкова 

3 

Певний спосіб розуміння, трактування якого-небудь 

предмету, явища, процесу, основна точка зору на предмет 

і ін., направляюча ідея для їх систематичного висвітлення 

[1] 

Велика радянська 

енциклопедія 

4 

Певний спосіб розуміння, трактування якого-небудь 

предмету, явища, процесу, основна точка зору на предмет або 

явище, керівна ідея для систематичного висвітлення... для 

позначення провідного задуму, конструктивного принципу [9
 

] 

Філософський 

енциклопедичний 

словник 

5 
Система поглядів на процеси і явища в природі і  суспільстві 

[7] 

Сучасний економічний 

словник 

6 

Система пов’язаних між собою і витікаючих один з іншого 

поглядів на те або інше явище; основна думка, ідея винаходу і 

т.п. [3
 
] 

Тлумачний словник живої 

російської мови 
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Неодмінною умовою формування концептуальних засад соціального 

забезпечення персоналу підприємства є реалізація соціальної 

відповідальності на рівні суспільства, держави та бізнес-структур, що 

сприятиме зростанню відповідальності суб’єктів соціального забезпечення 

перед суспільством. 

З ціллю вирішення питань щодо підвищення соціального іміджу, 

лояльності персоналу підприємства вдаються до запровадження 

бухгалтерського обліку операцій з недержавного соціального страхування, 

зокрема одного з найпоширеніших видів – недержавного пенсійного 

страхування.  

Надання інформації генерованої системою бухгалтерського обліку 

підприємства зацікавленим користувачам, зокрема фондам соціального 

страхування, регламентовано чинними нормативними документами, але 

відсутній механізм формування даних в частині соціального забезпечення 

працівників, який би дозволив контролювати даний процес та приймати 

обґрунтовані управлінські рішення. 

Зазначене потребує дієвого контролю за дотриманням соціальних норм в 

процесі господарської діяльності суб’єктів підприємництва. 

Критичний аналіз облікової теорії та практики, а також існуючих 

концепцій (раціонального використання ресурсів; соціального контролю 

щодо економіки) дозволив розробити і обґрунтувати концепцію 

взаємозв’язку бухгалтерського обліку і контролю у сфері трудових 

правовідносин спрямовану на підвищення ефективності господарської 

діяльності вітчизняних підприємств та встановлення соціальної 

справедливості в суспільстві шляхом реформування соціальної сфери на базі 

зміни акцентів щодо виплат працівникам в напрямку розвитку трирівневої 

системи пенсійного забезпечення. 

Адже державна соціальна політика визначає одним із пріоритетних 

напрямів розвиток накопичувальної системи пенсійного страхування та 

системи недержавного пенсійного забезпечення, що є не тільки формою 

участі роботодавців та працівників у справі захисту власних інтересів, але й 

засобом виконання державою міжнародних зобов’язань щодо соціального 

забезпечення населення.  

Внаслідок переходу до економічної системи, заснованої на ринкових 

відносинах об’єктивно відбувається зміна підходів до обліку і контролю в 

системі трудових правовідносин. По-перше, для вдосконалення правових 

механізмів їх регулювання та підвищення правового захисту громадян, що є 

суб’єктами трудових відносин. По-друге, для запровадження нових 

принципів формування політики оплати праці персоналу, проведення 

реформи в сфері оплати праці. 
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НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОБЛІКУ ВИРОБНИЦТВА 

ПРОДУКЦІЇ РОСЛИННИЦТВА НА АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ 

 

Розглядаючи питання нормативно-правового регулювання обліку 

виробництва продукції рослинництва необхідно визначити роль законодавчих та 

нормативних актів щодо регулювання сільськогосподарського виробництва. 

Правове регулювання сільськогосподарського виробництва здійснюється 

за допомогою правових норм - як загальних, так і спеціальних законів та 

підзаконних актів 

Виробничо-господарська діяльність сільськогосподарських підприємств 

спрямована на розвиток основних галузей (рослинництво і тваринництво) і 

додаткових (садівництво, бджільництво, ставкове рибництво, тепличне і 

парникове господарство, вирощування овочів, хмелярство тощо). Поряд з 

ними розвиваються допоміжні галузі — переробка продовольства і сировини 

http://www.vehi.net/brokgauz/
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власного виробництва, місцеві промисли, торгівля через власну або 

орендовану торговельну мережу тощо. Виробничо-господарська діяльність 

аграрних підприємств визначається спеціальними правовими актами.  

Згідно із Законом України «Про колективне сільськогосподарське 

підприємство» останнє самостійно визначає напрями сільськогосподарського 

виробництва, його структуру і обсяг, самостійно розпоряджається 

виробленою продукцією та доходами, здійснює будь-яку діяльність, що не 

суперечить законодавству України. Законодавче забезпечення господарської 

діяльності підприємств аграрної сфери узагальнено у табл. 1. 

Таблиця 1 

Нормативно-правові акти в сфері сільськогосподарського виробництва 
Нормативний акт Зміст 

Господарський кодекс 

України від 

16.01.2003р. 

Має на меті забезпечити зростання ділової активності суб'єктів 

господарювання, розвиток підприємництва і на цій основі 

підвищення ефективності суспільного виробництва, його 

соціальну спрямованість відповідно до вимог Конституції 

України, утвердити суспільний господарський порядок в 

економічній системі України. 

Земельний кодекс 

України від 

25.10.2001р.  

Забезпечення рівності права власності на землю громадян, 

юридичних осіб, територіальних громад та держави. 

Невтручання держави в здійснення громадянами, юридичними 

особами та територіальними громадами своїх прав щодо 

володіння, користування і розпоряджання землею.  

Про власність : Закон 

України від 14 травня 

1991 р 

Забезпечення вільного економічного самовизначення громадян, 

використання природного, економічного, науково-технічного та 

культурного потенціалів для підвищення рівня життя народу 

Про колективне 

сільськогосподарське 

підприємство: Закон 

України від 

14.02.1992р. 

Закон визначає правові, економічні, соціальні та організаційні 

умови діяльності колективного сільськогосподарського 

підприємства. Спрямований на забезпечення повної 

самостійності зазначеного підприємства, реалізацію його 

можливостей як суб'єкта господарювання, визначає його права і 

обов'язки у здійсненні господарської діяльності. 

Про форми власності на 

землю Закон України 

від 30.01.1992 р. 

Закон визначає, що власність на землю в Україні має такі 

форми: державна, колективна, приватна. Всі форми власності є 

рівноправними. 

 

Згідно зі ст. 3 Господарського кодексу України господарська діяльність 

сільськогосподарських підприємств — це діяльність суб’єктів аграрного 

господарювання у сфері суспільного виробництва, спрямована на 

виготовлення та реалізацію продукції, виконання робіт або надання послуг 

вартісного характеру, що мають цінову визначеність. 

 Господарська діяльність може здійснюватися з метою одержання 

прибутку (підприємництво) або без мети одержання прибутку (некомерційна 

господарська діяльність). Агропромисловий комплекс за своїм складом та 

структурою значно відрізняється від інших міжгалузевих комплексів, 
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передусім тому, що він як головний засіб виробництва використовує землю, 

на якій вирощується сільськогосподарська продукція і сировина для 

виробничого та невиробничого споживання. 

Важливим аспектом нормативно-правового регулювання в діяльності 

аграрних підприємств є бухгалтерський облік 

В сучасних умовах бухгалтерський облік є одним із важливих інструментів 

накопичення інформації про господарську діяльність суб’єктів господарювання, 

при переході до постіндустріального суспільства, розробка нормативно-

правового забезпечення бухгалтерського, фінансового та податкового обліку 

відповідно до міжнародних та національних стандартів бухгалтерського обліку 

та фінансової звітності стало об’єктивною необхідністю.  

Правове регулювання бухгалтерського обліку – це система законодавчих і 

нормативних актів, відповідно до яких підприємство здійснює господарську 

діяльність і забезпечує ведення її бухгалтерського обліку та фінансової звітності.  

Важливими є питання нормативного регулювання бухгалтерського 

обліку процесу виробництва продукції на державному рівні, що визначені 

Господарським, Цивільним і Податковим кодексами України, а також 

Кодексом про адміністративні правопорушення. 

Господарський та Цивільний кодекси України регламентують лише 

умови поставки якісного товару покупцю та вказують лише на те, що 

продукція повинна відповідати стандартам якості на національному та 

міжнародному рівнях; покупець та продавець повинні самі передбачати 

всі можливі умови поставки або прийняття продукції, виходячи із 

власного професійного судження. 

Наступним рівнем державного регулювання є Положення (стандарти) 

бухгалтерського обліку, які є методологічною основою формування в 

бухгалтерському обліку інформації про готову продукцію належної якості і з 

дефектами, незавершене виробництво і напівфабрикати, відходи виробництва, 

визначення їх собівартості та розкриття інформації у звітності підприємства. 

Важливим нормативним документом в сфері обліку виробництва 

сільськогосподарської продукції є Методичні рекомендацій з планування, 

обліку і калькулювання собівартості продукції (робіт, послуг) 

сільськогосподарських підприємств. Даний нормативний акт регулює  складі 

і класифікації витрат,  застосування методики їх планування та обліку і 

визначення собівартості продукції  (робіт,  послуг)  в сільськогосподарських  

підприємствах різних організаційно-правових форм  і  форм  власності,  

включаючи  їх  допоміжні   і   підсобні підрозділи. 

Облікове відображення операцій з виробництва продукції ґрунтується на їх 

грошовому вимірюванні, тобто на оцінці і калькулюванні. Для визначення 

собівартості продукції розроблено алгоритм застосування різних методів оцінки 

результатів виробничого процесу, який враховує вимоги П(С)БО 9 «Запаси» і 

П(С)БО 16 «Витрати» й сприяє достовірності даних щодо показників випуску та 

реалізації продукції у фінансової звітності 
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П’ятий - останній рівень, що стосується рішень, щодо організації і 

ведення бухгалтерського обліку, включає в себе наказ про облікову політику, 

який містить питання, пов’язані з податковим обліком та інші накази 

керівництва з приводу уніфікації, консолідації обліку між підрозділами 

підприємства. 
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ІНВЕСТИЦІЇ В ЛЮДСЬКИЙ КАПІТАЛ: ПІДХОДИ ДО 

ОБЛІКОВОГО ВІДОБРАЖЕННЯ 

 

В сучасних умовах менеджмент підприємств має враховувати об’єктивні 

тенденції постіндустріальної економіки, що полягають в превалюванні ролі 

людського чинника над іншими факторами виробництва. Ігнорування 

реального стану речей в економіці призводить до деструктивних змін у 

діяльності компаній, що віддзеркалюється на рівнях їх рентабельності та 

конкурентоспроможності. За оцінками вчених, на початок третього 

тисячоліття накопичений сукупний капітал людства становив близько 550 

трлн дол. США, або 90 тис. дол. США на одного мешканця планети. При 

цьому частка людського капіталу коливається (за різними оцінками та 

країнами різного рівня розвитку) в межах 40-80 % [4]. Фактично вартість 

знань, умінь і навичок, накопичених людьми, сьогодні перевищує вартість 

капіталу фізичного. З огляду на це питання раціонального управління 

людським капіталом мають стати ядром, навколо якого формуватимуться 

нові парадигми державного та корпоративного менеджменту. 

Формування нової парадигми управління людським капіталом, яка б 

відповідала вимогам сучасної моделі економічного розвитку, неможливе без 

налагодженої системи облікового забезпечення як інформаційної бази 

розробки та прийняття виважених управлінських рішень. Сьогодні в системі 

бухгалтерського обліку підприємств формується різнопланова інформація, 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/996-14
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яку використовують в управлінні персоналом. Однак через укорінену 

облікову практику, орієнтовану на задоволення насамперед інформаційних 

запитів зовнішніх користувачів, облікові дані в управлінському процесі 

застосовують фрагментарно. Система бухгалтерського обліку не повною 

мірою генерує необхідні для управління інформаційні потоки, що 

деструктивно позначається на оперативності й дієвості ухвалених рішень [3].  

Чинна система бухгалтерського обліку передбачає витратний підхід до 

обліку людського капіталу, що передбачено П(С)БО 16 «Витрати» та 

П(С)БО 26 «Виплати працівникам». Згідно з цими Положеннями витрати на 

персонал, а саме витрати на його формування (підбір, відбір, найм 

персоналу) та використання (витрати на оплату праці, інші заохочувальні й 

компенсаційні виплати) відображають на рахунках зобов’язань та витратних 

рахунках бухгалтерського обліку. 

Однак відображення в обліку людських ресурсів не обмежується лише 

обліком заробітної плати та витрат на їх формування. Особливий інтерес 

становить професійний розвиток працівників, що диктується сучасними 

тенденціями економічного розвитку, постійним впровадженням 

прогресивних технологій та інтелектуалізацією праці. Для підтримки й 

підвищення конкурентного рівня своїх співробітників підприємства 

проводять навчання, курси підвищення кваліфікації, перепідготовку кадрів 

тощо.  

Розвиток персоналу на підприємстві має циклічний перманентний 

характер. Так, інвестуючи кошти в підготовку відповідного профілю фахівців, 

підприємство формує кваліфікованих спеціалістів. Співробітники, які 

володіють високим рівнем професіоналізму, приносять підприємству 

найбільшу користь, стають найважливішим засобом досягнення 

прибутковості діяльності, інших тактичних і стратегічних цілей. Отримавши 

дохід від використання професійних знань працівників, у підприємства 

з’являються фінансові можливості для вкладення коштів у подальше 

підвищення професійного рівня свого персоналу та досягнення нових вершин 

фінансово-господарської діяльності. 

І.В. Жиглей зазначає, що сучасний ринок праці характеризується високим 

попитом на освічених і кваліфікованих працівників, що викликано появою 

нових напрямів людської діяльності, глобалізацією бізнесу [2]. Теоретики 

твердо переконані, що людський капітал є найціннішим активом 

постіндустріальних підприємств, а фінансові вливання у розвиток 

професійних якостей персоналу стають важливою складовою їх успішного 

функціонування в умовах динамічного економічного середовища. Зростаюче 

значення інтелектуальної праці підтверджується практикою діяльності 

зарубіжних компаній, які щороку на виконання програм професійного 

розвитку своїх співробітників витрачають 2-5% власного бюджету. Вибір 

персоналу як основного об’єкта інвестування пояснюється тим, що 

економічний ефект від вкладень у людський капітал значно вищий, ніж у 

засоби праці. За результатами дослідження американських економістів, 
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зростання витрат на персонал на 10% приводить до збільшення 

продуктивності праці на 8,5%, тоді як аналогічні вкладення в машини й 

обладнання дають приріст лише 3,8% [1]. 

За своїм економічним змістом витрати на розвиток персоналу 

підприємства є довгостроковими інвестиціями в людський капітал. Такі 

витрати мають певну аналогію з інвестиціями у фізичний капітал, адже вони 

збільшують продуктивний потенціал працівників та є для підприємства 

джерелом отримання потенційних економічних вигід. Відповідно витрати на 

розвиток персоналу (витрати на навчання, підготовку, перепідготовку 

працівників) необхідно розглядати як кошти, які підприємство вкладає у 

формування людського капіталу. За такої ситуації витрати підлягають 

капіталізації з подальшим визнанням їх у складі нематеріальних активів у 

формі права підприємства на використання людського капіталу працівників. 

 В загальному підхід до розуміння економічної сутності витрат 

(інвестицій), понесених підприємством на персонал, що в подальшому 

визначає порядок їх облікового відображення, подано на рис. 1. 

Доречність трансформації підходу до розуміння економічної сутності 

витрат на розвиток персоналу як інвестицій у формування людського 

капіталу та подальшого облікового відображення їх у складі нематеріальних 

активів у формі права підприємства на його використання обумовлена 

реаліями сучасної економічної системи, умовами, за яких працівники завдяки 

своїм якісним характеристикам займають ключове місце в системі ресурсного 

забезпечення організацій, стаючи визначальним чинником їх успішності.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 1. Підходи до визначення обліково-економічного змісту витрат 

(інвестицій) в людський капітал працівників підприємства 
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Таким чином, важливим дослідницьким завданням є розробка 

концептуальних основ бухгалтерського відображення інвестицій в людський 

капітал працівників, що відповідатиме вимогам сучасного етапу соціально-

економічного розвитку та стане важливим інструментом реалізації політики 

вартісно-орієнтованого управління підприємством. 
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ОКРЕМІ АСПЕКТИ ОРГАНІЗАЦІЇ ОБЛІКУ РОЗРАХУНКІВ З 

ОПЛАТИ ПРАЦІ 

Заробітна плата є основним джерелом грошових доходів найманих 

працівників з одного боку, а з іншого – певною часткою витрат підприємства 

і найефективнішим засобом заохочення працівників до високопродуктивної 

праці. Важливою складовою ефективного управління трудовими ресурсами є 

забезпечення системи менеджменту повною та правдивою обліковою 

інформацією щодо стану розрахунків з персоналом. 

Стан обліку оплати праці працівників потребує впровадження заходів 

щодо удосконалення. Отже, існує необхідність у дослідженні окремих 

аспектів оплати праці з метою створення ефективної системи розрахунків. 

Теоретичні, методичні і прикладні питання багатопланової проблеми 

організації обліку праці та її оплати завжди були предметом наукових 

http://eztuir.ztu.edu.ua/1783/1/12.pdf
http://econindustry.org/arhiv/html/2011/st_54_42.pdf
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досліджень, зокрема, таких відомих учених, як: П.Й. Атамаса, Ф.Ф. Бутинця, 

С.Ф. Голова, М.В. Кужельного, В.В. Сопко, О.Ф. Андросової та інших. 

Відповідно до Закону України «Про оплату праці» заробітна плата–

цевинагорода,обчислена,якправило,угрошовомувиразі, яку власник або 

уповноважений ним орган виплачуєпрацівникові за виконану нимроботу [1]. 

Облік заробітної плати в системі рахунків –цесинтетичнийоблік 

нарахування і розподілу заробітної 

плати,визначенняналежноїсумипрацюючимівіднесеннянарахованоїоплатипр

аціна відповіднірахункивитратзастаттямиіоб’єктамикалькулювання. 

Система оплати праці включає в себе такі складові: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.1. Складові системи оплати праці 

Тарифна система є основою організації оплати праці, яка враховує: 

тарифні сітки, тарифні ставки, схеми посадових окладів і тарифно-

кваліфікаційні характеристики (довідники). Застосування тарифної сітки 

ставить розмір тарифної ставки робітника в пряму залежність від його 

кваліфікації. Це досягається шляхом застосування тарифних коефіцієнтів, 

які визначають співвідношення між розміром тарифної ставки даного 

розряду й тарифною ставкою першого розряду. Розряд певною мірою 

характеризує рівень кваліфікації працівника. Він залежить від рівня 

складності й точності виконуваних робіт, а також від їх відповідальності. 

Важливим елементом тарифної системи є тарифна ставка – норма 

оплати праці робітника відповідної спеціальності й кваліфікації за одиницю 

часу – годину, день або місяць. Тарифні ставки визначаються в галузевих 

угодах і відрізняються одна від одної кількістю тарифних розрядів, а також 

співвідношеннями між окремими розрядами [3, c. 38]. 

Організація оплати праці на підприємстві визначається діючими 

формами оплати праці, а також законодавством про працю. Розмір 
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заробітної плати залежить від складності та умов виконуваної роботи, 

професійно-ділових якостей працівника, результатів його праці та 

господарської діяльності підприємства. 

Сьогодні організації заробітної плати в промисловості притаманні такі 

недоліки: низькі рівні заробітної плати; невиправдане зближення рівнів 

оплати праці фахівців та інших категорій працівників; слабка матеріальна 

зацікавленість у підвищенні кваліфікації через незначні розбіжності в рівнях 

окладів працівників різної кваліфікації; недостатня стимулююча роль 

премій, надбавок і всієї преміальної системи. 

Відсутність ефективної системи оплати праці й матеріального 

стимулювання призводить до великої різниці в оплаті праці спеціалістів 

різних підрозділів і однорідних спеціалістів на підприємствах одного 

регіону. Це стає причиною плинності кадрів, нестабільності роботи 

колективів, зростання матеріальних витрат, пов’язаних з навчанням нових 

працівників [2, c. 184]. 

Тому питання вдосконалення обліку праці є одним з найголовніших. 

Реалізація завдань реформування системи бухгалтерського обліку та сучасні 

ринкові зміни діючої системи організації оплати праці потребують 

докорінних змін методології обліку розрахунків з оплати праці на 

підприємстві. Одним з важливих питань реформування бухгалтерського 

обліку заробітної плати є вдосконалення діючої моделі аналітичного обліку, 

оскільки дані аналітичного обліку відіграють важливу роль, характеризуючи 

розміщення та склад персоналу за місцями його використання, 

відпрацьований і невідпрацьований час, обсяг продукції, виконання норм 

продажів, фонд заробітної плати і його структуру. 
Аналітичний облік незамінний при визначенні розміру оплати праці та 

відрахувань з неї за кожною особою окремо та при віднесенні витрат на 

рахунки, субрахунки. 

Удосконалення організації оплати праці на підприємствах має 

будуватися на оптимізації тарифного регулювання заробітної плати, до якої 

належать [4, c. 34]:  

 удосконалення тарифної системи шляхом встановлення 

співвідношень тарифних ставок залежно від рівня кваліфікації 

робітників;  

 запровадження гнучких форм і систем оплати праці;  

 розроблення внутрішньовиробничих тарифних умов оплати 

праці як чинників підвищення мотивувальної та стимулюючої ролі 

тарифних систем;  

 удосконалення мотиваційного механізму регулювання 

міжпосадових окладів та міжкваліфікаційних рівнів оплати праці; 

 удосконалення нормування як засобу регулювання міри 

праці та її оплати;  

 обґрунтування вибору найефективніших форм і систем 

заробітної плати;  
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 колективне регулювання заробітної плати. 

Отже, облік праці та заробітної плати має бути організований таким 

чином, щоб сприяти підвищенню продуктивності праці, повному 

використанню робочого часу, а також правильному обчисленню чисельності 

працівників для обліку заробітної плати з метою оподаткування. Для цього 

на підприємстві мають бути чітко розподілені функції обліку між відділами. 

Організація бухгалтерського обліку операцій із нарахування заробітної плати 

повинна сприяти зростанню продуктивності праці та забезпечувати належне 

використання робочого часу. 

 

Список використаних джерел: 

1. Про оплату праці :Закон Українивід 24.03.95р. № 108/95-ВР (зізмінами та 

доповненнями) [Електронний ресурс].– Режим доступу : 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/108/95-вр 
2. Андросова О. Шляхи удосконалення обліку нарахувань на заробітну плату 

/ О. Андросова, Ю. Аскерова //Актуальні проблеми економіки – 2010.– № 9. – 

С. 250. 
3. Сук Л. Організація обліку праці та її оплати / Л. Сук, П. Сук // Бухгалтерія 

в сільському господарстві. – 2009. –№ 21. –С. 28-44. 
4. Сєкіріна Н. Удосконалення організації обліку розрахунків з оплати праці 

на підприємствах / Н. Сєкіріна, І. Лобанова // Вісник Київського інституту 

бізнесу та технологій. – 2012. – №2. – С. 34. 
 

Яковишина Н. А. – к.е.н, доцент 

Чернега В. В. – здобувач  освітньогоступеня «бакалавр» 

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

 м. Вінниця 

 

ВЛАСНІ НАДХОДЖЕННЯ БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВ:  

ОСОБЛИВОСТІ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ 

 

Власні надходження бюджетних установ- це кошти, отримані в 

установленому порядку бюджетними установами як плата за надання послуг, 

виконання робіт, гранти, дарунки та благодійні внески, а також кошти від 

реалізації продукції чи майна та іншої діяльності. 

Власні надходження бюджетних установ отримуються додатково до 

коштів загального фонду бюджету та включаються до спеціального фонду.  

Кожна підгрупа і група власних доходів бюджетних установ має чітко 

визначені на прями використання.  

Власні надходження бюджетних установ поділяють на дві групи: перша 

група — надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними 

установами згідно із законодавством; друга група — інші джерела власних 

надходжень бюджетних установ[1]. 
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Із 1 січня 2017 року запроваджено новий підхід в бухгалтерському 

обліку доходів. 

Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку в 

державному секторі 124 «Доходи», затверджене наказом Мінфіну від 

24.12.2010 № 1629 (далі — НП(с)БОДС 124). Так, НП(с)БОДС 124 поділяє 

доходи на дві групи: доходи від обмінних операцій; доходи від необмінних 

операцій. 

Доходи за певними підгрупами другої групи власних надходжень за 

Бюджетним кодексом, за своєю сутністю належать до різних видів доходів за 

НП(с)БОДС 124. А План рахунків бухгалтерського обліку в державному 

секторі, затверджений наказом Мінфіну від 31.12.2013 № 1203, що діє з 1 

січня 2017 року, передбачає відповідні убрахунки для обліку доходів за 

групами та видами, визначеними НП(с)БОДС 124.  

Аби полегшити перехід бюджетних установ на ведення обліку за 

правилами НП(с)БОДС 124 та субрахунками Нового плану рахунків, 

Мінфіном України розроблено Рекомендації зі співставлення субрахунків 

бухгалтерського обліку доходів та витрат з кодами бюджетної 

класифікації[2]..  

У Рекомендаціях, зокрема, наведена відповідність кодів класифікації 

доходів бюджету та субрахунків Нового плану рахунків для обліку доходів за 

групами та видами (табл.1) 

Таблиця 1 

Визначення субрахунків для обліку доходів другої групи власних 

надходжень бюджетних установ 
Класифікація доходів другої 

групивласних надходжень бюджетних 

установ 

Відповідність кодів класифікації доходів бюджету 

та субрахунків бухобліку 

за НП(с)БОДС) 124. За БК 
код класифікації доходів 

бюджету (за наказом № 11*) 

субрахунок за 

Новим планом 

рахунків 

Доходи за обмінними операціями 

Доходи від відсотків, 

роялті та дивідендів 
Підгрупа 3 

25020300 Кошти, що 

отримують вищі та професійно-

технічні навчальні заклади від 

розміщення на депозитах 

тимчасом вовільних бюджетних 

коштів, отриманих за надання 

платних послуг, якщо таким 

закладам законом надано 

відповідне право 

7311 «Фінансові 

доходи 

розпорядників 

бюджетних 

коштів» 

 

Інші доходи від 

обмінних операцій 
Підгрупа 4 

25020400 Кошти, отримані від 

реалізації майнових прав на 

фільми, вихідні матеріали 

фільмів та фільмокопій, 

створені за бюджетні кошти як 

за державним замовленням, так 

і на умовах фінансової 

підтримки 

7411 «Інші 

доходи за 

обмінними 

операціями» 
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Доходи за необмінними операціями 

Трансферти Підгрупа 1 
25020100 Благодійні внески, 

гранти та дарунки 

7511 «Доходи за 

необмінними 

операціями» 

 

Кошти, що отримують 

бюджетні установи від 

підприємств, 

організацій, 

фізичнихосіб та від 

інших бюджетних 

установ для виконання 

цільових заходів 

Підгрупа 2 

25020200 Кошти, що 

отримують бюджетні установи 

від підприємств, організацій, 

фізичнихосіб та від інших 

бюджетних установ для 

виконання цільових заходів, у 

тому числі заходів з 

відчуження для суспільних 

потреб земельних ділянок та 

розміщених на них інших 

об’єктів нерухомого майна, 

що перебувають у приватній 

власності фізичних або 

юридичних осіб 

 

Отже, бюджетні установи мають наразі обліковувати доходи другої 

групи власних надходжень бюджетних установ на трьох субрахунках 

(7311«Фінансові доходи розпорядників бюджетних коштів», 7411 «Інші 

доходи за обмінними операціями», 511«Доходи за необмінними операціями») 

Нового плану рахунків[3]. Раніше для цього використовували лише один 

субрахунок (712). А оскільки на цих субрахунках, крім доходів другої групи, 

установі доведеться обліковувати також доходи першої групи власних 

надходжень та інші доходи, вона має відкрити для цього відповідні 

аналітичні рахунки. 
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ОКРЕМІ АСПЕКТИ КОНТРОЛЮ ВИТРАТ З ВИКОРИСТАННЯМ 

МЕТОДИКИ ФАКТОРНОГО АНАЛІЗУ 
 

Посилення конкуренції та цільові позиції, направлені на лідерство в 

умовах ринкового середовища виводять на передовий план питання 

економічного та раціонального використання ресурсів. Контроль за всіма 

процесами їх руху доцільно проводити із використанням аналітичних 

методик. Аналіз витрат дозволяє виявляти їх обсяги, структуру, 

встановлювати залишки та нераціональні перевитрати, оптимізувати їх 

розподіл, визначати доцільні сектори їх використання, ефективний склад. 

Умова оптимальності, трактована як: «максимізація прибутку за умов 

мінімізації витрат» породжує необхідність пошуку способу зменшення та 

раціоналізації процесу управління витрату, в цілях чого ефективно служить 

факторний аналіз витрат, як дієвий спосіб формування достатньої 

інформаційної бази для прийняття необхідних управлінських рішень. 

Питання контролю витрат та використання в даному процесі 

аналітичних методів розглядаються в наукових працях Н.В. Коцеруби, С.П. 

Ковальчук, З.М. Мочаліної, В.Т. Плакіди, Дж. Коммонс, О.Вільямсон. 

Додаткового дослідження потребує методика факторного аналізу на основі 

багатофакторної моделі та методика встановлення залежності між 

показниками «витрати – випуск». 

Метою даної роботи є побудова багатофакторної моделі для проведення 

аналізу впливу витрат на виробничі можливості та прибутковість 

підприємства, а також встановлення впливу витрат на доходи підприємств з 

використанням методик аналізу. 

Витрати – це зменшення економічних вигод у вигляді вибуття активів 

або збільшення зобов’язань, які призводять до зменшення власного капіталу 

(за винятком зменшення капіталу за рахунок його вилучення або 

розподілення власниками) [3]. 

Для проведення аналізу витрат важливе значення має їх структура та 

групи, на які їх поділяють (1) за видами діяльності; 2) за елементами; 3) за 

статтями калькуляції). Різноманітність такого поділу зумовлена різними 

інформаційними потребами. Групування витрат за низкою класифікаційних 

ознак дозволяє отримувати різноманітну інформацію про витрати.  

Поділ всіх витрат на постійні та змінні дозволяє визначити їх загальну 

величину на основі введення додатковим фактором обсягу реалізації 
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продукції. Таким чином загальна величина витрат виражатиметься 

формулою 1: 

 ЗагВ (загальні витрати)= ПВ (постійні витрати) + (ЗВ (змінні витрати)  × 

ОП (обсяг випуску продукції))                                                                        (1) 

Ця формула носить простий характер, що зумовлюється умовою одного 

виду виробництва. Проте в сучасних умовах господарювання рідко 

проводиться виробництво одного виду продукції. Тому дану формулу 

доцільно модифікувати з урахуванням фактору багатопрофільного 

виробництва. 

        ЗагВ = ПВ+(ЗВ1 × ОП1)+(ЗВ2 × ОП2)+(ЗВ3 × ОП3)+….+(ЗВn × ОПn)      (2) 

Введення в модель умови виробництва декількох видів продукції та 

неоднорідності і неспіврозмірності змінних витрат на такі види виробництва 

робить модель загальних витрат підприємства на виробництво продукції 

більш реалістичною. У спрощеному вираженні таку модель для декількох 

видів виробництв можна представити так: 

                                           ЗагВ = ПВ+(n × ОПс × ЗВс)                              (3) 

Для перевірки правильності побудованої моделі опишемо показники – 

обсяг реалізації продукції середній та змінні витрати середні:                             

                                  ОПс = (ОП1 + ОП2 + ОП3 + …ОПn)/ n                   (4) 

 ЗВс = (ЗВ1×ОП1)+(ЗВ2×ОП2)+(ЗВ3×ОП3)+….+(ЗВn×ОПn)/ (ОП1 + …ОПn)     (5) 

Внесемо ці дані в початкову формулу та отримаємо: 

ЗагВ = ПВ+(n× ((ОП1 + ОП2 + ОП3 + …ОПn)/ n× (ЗВ1 * ОП1)+(ЗВ2 × ОП2)+(ЗВ3 × 

ОП3)+….+(ЗВn × ОПn)/ (ОП1 + ОП2 + ОП3 + …ОПn)) = ПВ+(ЗВ1 × ОП1)+(ЗВ2 ×      

ОП2)+(ЗВ3 × ОП3)+….+(ЗВn × ОПn)                                                          (6) 

Для проведення факторного аналізу доцільно використовувати 

універсальний метод елімінування – ланцюгових постановок, методика 

поступової заміни значення факторів базових на звітні в якому дозволяє 

визначити їх вплав на загальну величину витрат.  

Зміна загальної величини витрат під впливом зміни постійних витрат 

визначатиметься: 

                  ∆ЗагВпв = ПВ1+(n0 × ОПс0 × ЗВс0) – ПВ0+(n0 × ОПс0 × ЗВс0)           (7)                           

Зміна загальної величини витрат під впливом зміни кількості видів 

виробництв визначатиметься: 

                  ∆ЗагВпв = ПВ1+(n1 × ОПс0 × ЗВс0) - ПВ1+(n0 × ОПс0 м ЗВс0)           (8)                           

Зміна загальної величини витрат під впливом зміни середньої кількості 

виробництва продукції, скоригованої з урахуванням кількості виробництв 

визначатиметься: 

                  ∆ЗагВпв = ПВ1+(n1 × ОПс1 × ЗВс0) - ПВ1+(n1 × ОПс0 × ЗВс0)           (9)                           

Зміна загальної величини витрат під впливом зміни середньої середньої 

величини змінних витрат, скоригованих з урахуванням кількості продукції по 

кожному виду виробництва визначатиметься: 

                  ∆ЗагВпв = ПВ1+(n1 × ОПс1 × ЗВс1) - ПВ1+(n1 × ОПс1 × ЗВс0)         (10)                           

Урахування всіх витрат в розподілі «постійні – змінні» при визначенні 

загальної величини витрат та проведення калькуляції собівартості продукції 
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на цій основі дозволить прирівняти загальну величину витрат до собівартості 

продукції. На основі розробленої моделі з урахуванням вище зазначеної 

умови можна проводити побудову моделі витрат у розрахунку на обсяг 

реалізації. (В/1пр). Виражена така модель формулою 11. 

              В/1пр = ПВ+(n × ОПс  × ЗВс) / ТП(обсяг товарної продукції)         (11)                               

Дослідження впливу загальної величини витрат на обсяг продукції 

доцільно проводити із використанням методики кореляційного аналізу, що в 

першу чергу дозволить встановити рівень залежності між показниками на 

основі даних про тісноту зв’язку між показниками. На рис. 1. представлена 

методика визначення даного коефіцієнта із використанням засобів 

автоматизації розрахункових операцій.  

 
Рис. 1. Методика аналізу взаємозв’язку та впливу загальних витрат на рівень 

прибутковості підприємства 

 

На основі інформаційних систем та мереж можна розробляти нові 

методики аналізу, які передбачатимуть проведення значної кількості 

складних розрахунків, проте, разом із тим забезпечуватимуть високий рівень 

точності, дозволятимуть враховувати значну кількість кількісних та якісних 

факторів. 

Аналітичні методи взагалі, та запропонована методика зокрема здатні 

забезпечити отримання інформації щодо доцільності структури витрат за 

видами виробництва, доцільності відкриття нових виробництв, або закриття 

вже існуючих. Визначення взаємозв’язку між витратами та доходами 

дозволяє розуміти вирішальне значення витрат у формуванні обсягу доходів.  

В управлінському аспекті використання методик аналізу загальних 

витрат досить ефективне та виправдане в процесі контролю в системі 

менеджменту. На його основі можна робити судження про ефективність 

управління витратами виробництва. 
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КОМПЛЕКСНИЙ ФІНАНСОВИЙ АНАЛІЗ ДІЯЛЬНОСТІ 

ПІДПРИЄМСТВА: СКЛАДОВІ ЕЛЕМЕНТИ ТА ЗНАЧЕННЯ В 

СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ  

 

В сучасних ринкових умовах ефективна діяльність підприємства набуває 

надзвичайно важливого значення, адже вона стає вагомою передумовою його 

подальшого функціонування. Важка кризова ситуація в економіці, 

погіршення кредитного клімату, зниження платоспроможного попиту 

негативно позначилися на фінансових можливостях підприємств. Так, 

переважна частина суб’єктів господарювання, у структурі капіталу яких 

частка позикового значно перевищувала власний капітал, та, відповідно, 

рівень фінансової залежності від банківського сектору та інших учасників 

фінансового ринку яких був достатньо значним, зазнали негативних та 

руйнівних  впливів з боку макроекономічних  тенденцій розвитку економіки. 

На нашу думку, це можна частково пояснити ігноруванням такими 

підприємствами аналітичних процедур щодо ідентифікації реального 

фінансового стану підприємства, а також відсутністю системи моделювання 

потенційних впливів на нього ряду важливих факторів, як зовнішніх, так і 

внутрішніх. Недостатня увага до прогнозних досліджень розвитку 

підприємства за умов різноманітних кон’юнктурних та інших зрушень в 

економіці – це також вагомий чинник ризику економічних втрат. Все це 

свідчить про важливу роль комплексного аналізу діяльності підприємства з 

урахуванням впливів значного числа факторів на його розвиток. 

Дослідженням проблем аналізу діяльності підприємств та його значення 

для ефективного їх функціонування займалися Базілінська О.Я.,  Денисюк 

О.М., Мних Є.В., Коцеруба Н.В., Тігова Т.М. та багато інших. Проте, 

незважаючи на значний науковий доробок вітчизняних та зарубіжних вчених 

і практиків з даної теми, ряд важливих проблем організації та методики 

комплексного фінансового аналізу діяльності підприємств вимагають 

http://www.vtei.com.ua/doc/zbairnuk2016byx.pdf
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подальших досліджень, глибокого вивчення і формування нових підходів та 

напрямів вдосконалення, зокрема визначення складових елементів  

комплексного аналізу та з’ясування його значимості в системі управління 

підприємством. 

Для того, щоб охарактеризувати роль та значення комплексного аналізу 

для ефективного розвитку підприємства слід визначити, що розуміється саме 

під «ефективним розвитком» підприємства, та які показники його 

характеризують.  

Часто ефективність діяльності підприємства оцінюють з точки зору його 

прибутковості. Проте, ми вважаємо, що прибутковість підприємства є далеко 

не єдиним і основним критерієм оцінки його діяльності з точки зору 

ефективності. Безсумнівно, прибутковість характеризує та дає оцінку 

результативності діяльності підприємства. Проте «ефективність» та 

«результативність» – далеко не тотожні поняття. Будь-яка діяльність має 

результат, проте він може бути як позитивним, так і негативним. 

Ефективність функціонування – це наявність саме позитивного результату 

діяльності. Роль і значення прибутковості в забезпеченні ефективності 

діяльності підприємства відображено продемонстровано на рис. 1. 

 

  

 

 

Рис. 1 Модель формування економічної ефективності функціонування 

підприємства 

Таким чином, ефективність підприємства – це похідна від великої 

сукупності факторів, які значною мірою впивають на прибутковість 

функціонування підприємства. 

Під комплексним аналізом слід розуміти такий аналіз, що передбачає 

оцінку фінансового стану підприємства шляхом розрахунку та вивчення 

найзагальніших (основних) показників його діяльності. Вони характеризують 

роль, значення та ступінь впливу різноманітних факторів на ефективність 

діяльності підприємства. 

Слід зазначити, що важливу роль у забезпеченні ефективності діяльності 

підприємства відіграють як внутрішні, так і зовнішні фактори. До внутрішніх 

факторів діяльності підприємства слід віднести обсяг реалізації продукції, її 

собівартість, рівень компетентності управлінського персоналу та кадровий 

склад. До зовнішніх факторів відносяться: сировинна база, конкурентне 

середовище, економіко-правове середовище, економічна ситуація та ін.  

Комплексний фінансовий аналіз діяльності підприємства покликаний 

врахувати вплив усіх цих факторів та визначити їх роль у забезпеченні 

ефективної діяльності підприємства.  

Комплексний фінансовий аналіз діяльності підприємства є трудомістким 

та затратним, у часовому плані, процесом. Це зумовлено тим, що існує 

досить велика кількість показників, які характеризують різноманітні сторони 

Фактори 

економічного успіху 

Прибутковість 

підприємства 

Економічна ефективність 

діяльності підприємства 
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діяльності підприємства. Проте аналіз лише деяких із них не дозволить дати 

комплексну оцінку фінансового стану діяльності підприємства.  

Проте окремі складові комплексного аналізу повинні піддаватись 

додатковій увазі, зокрема: результати аналізу доходності, стійкості, 

ліквідності, платоспроможності, аналіз ринкового середовища. 

Найзагальнішими показниками фінансового аналізу вважаються 

показники доходності підприємства та рентабельності. Рентабельність є 

відносним показником дохідності підприємства.  

Показники рентабельності дають можливість проаналізувати зв'язок 

прибутку підприємства із різноманітними факторами що впливають на його 

формування. Таким чином, на основі розрахунку таких показників робляться 

висновки про практичне значення різних факторів, що дає можливість 

проводити відповідні коригування структури активів та пасивів підприємства 

для підвищення рівня прибутковості.    

В процесі здійснення комплексного аналізу варто також розрахувати 

показники фінансової стійкості підприємства. Вони дозволяють визначити 

рівень фінансової незалежності підприємства від залучених джерел 

фінансування, а також визначити обсяг та частку активів підприємства, 

необхідних для покриття зобов’язань. На основі такого аналізу роблять 

висновки про структуру капіталу, а також розробляють можливі варіанти її 

оптимізації (покращення) з точки зору економічної ефективності для 

підприємства.  

Показники ліквідності дають можливість оцінити рівень достатності 

ліквідних активів підприємства для покриття його термінових зобов’язань. В 

разі недостатності перших підприємство може вжити заходів щодо їх 

збільшення, але лише в тому випадку, якщо це не призведе до відчутного 

негативного впливу на показники ефективності діяльності підприємства. 

Не слід забувати про аналіз маркетингової політики підприємства, а 

також аналіз конкурентного середовища. Це дозволить підприємству 

покращити свої позиції на ринку. 

Проведення аналізу на основі даних управлінського обліку забезпечить 

можливість прийняття рішень та розроблення моделей щодо оптимізації 

процесів формування собівартості продукції. Як відомо, остання відіграє 

досить важливу роль в забезпеченні ефективної діяльності підприємства. Чим 

нижча середня величина собівартості одиниці продукції, тим ефективнішою 

із точки зору співвідношення доходів та витрат є діяльність підприємства. 

Таким чином, комплексний фінансовий аналіз діяльності підприємства 

направлений на забезпечення: формування цілісного бачення стану та 

перспектив розвитку підприємства; всебічне та повне інформування 

користувачів про стан підприємства; визначення рівня впливу різноманітних 

факторів на стан підприємства; вжиття розроблених на основі даних 

проведеного аналізу регулюючих та координуючих заходів по відношенню 

до діяльності підприємства; виявлення резервів підвищення ефективності 

діяльності підприємства. 
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ОСОБЛИВОСТІ ПРОВЕДЕННЯ АНАЛІЗУ ВИКОРИСТАННЯ 

ВИРОБНИЧИХ ЗАПАСІВНА ПІДПРИЄМСТВІ ЗАЛІЗОРУДНОЇ 

ПРОМИСЛОВОСТІ 
 

Необхідною умовою фінансово-господарської діяльності будь-якого 

підприємства є наявність ресурсного потенціалу. При цьому надзвичайно 

важливе значення в складі майна та структурі ресурсів 

підприємствзалізорудної промисловості мають виробничі запаси, які 

забезпечують постійність, безперервність і ритмічність діяльності 

господарюючого суб’єкта, а також гарантують його економічну безпеку. 

Тому аналіз використання виробничих запасів є важливою функцією та 

необхідним інструментом діяльності підприємства. 

Питанням аналізу використання виробничих запасів та управління ними 

присвячені роботи багатьох вчених, таких, як: Барабаш 

Н.С.,Грабовецький Б. Є., Мних Є.В., Попович П.Я., Савицька Г.В. та 

інших.Зважаючи на значний внесок науковців з означеної проблематики, 

висвітлення особливостей аналізу використання виробничих запасів 

залізорудних підприємств також представляє інтерес. 

Основною метою означеного аналізу є забезпечення ефективного 

виконання виробничої програми за рахунок зведення до мінімуму 

матеріальних витрат, зменшення обсягу виробничих запасів через більш 

раціональне їх використання, зниження цін на ресурси та підвищення їх 

якості»[1, с. 130]. 

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%9623721
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Здійснюючи даний аналіз доцільно дотримуватися певної послідовності, 

зокрема Л. Я. Тринька та О. В. Липчанська (Іванчук) вважають, що аналіз 

використання виробничих запасів будь-якого суб’єкта господарювання 

повинен здійснюватися за такими двома ключовими напрямками:  аналіз 

ефективності використання виробничих запасів та аналіз інтенсивності 

використання виробничих запасів [5, с. 223]. 

Для характеристики ефективності використання запасів застосовується 

система узагальнюючих та часткових показників, розрахунок яких 

ґрунтується на показнику матеріальних витрат. До узагальнюючих 

показників належать:матеріаловіддача, матеріаломісткість, прибуток на одну 

гривню матеріальних витрат, частка матеріальних витрат у собівартості 

продукції тощо. Вони оцінюють ефективність використання виробничих 

запасів підприємством і його структурними підрозділами. Для детальнішого 

аналізу використання виробничих запасів користуються частковими 

показниками, які характеризують споживання окремих складових 

матеріальних ресурсів [2, с. 396]. 

Інтенсивність використання виробничих запасів обґрунтовується 

розрахунком коефіцієнту оборотності та тривалості обороту виробничих 

запасів. При цьому, коефіцієнт оборотності запасів повинен розраховуватися 

відношенням собівартість реалізованої за звітний період продукції до 

вартість використаних запасів на кінець періоду, а тривалість обороту є 

величиною оберненою до попереднього коефіцієнта та показує швидкість 

перетворення виробничих запасів в грошову форму[3,с.294]. 

Розраховані показники ефективності та інтенсивності використання 

виробничих запасів за даними ПАТ «Криворізький залізорудний комбінат» 

наведено в табл.1. 

Таблиця 1 

Показники  ефективності та інтенсивності використання  

виробничих запасів  ПАТ«Криворізький залізорудний комбінат» 

№ Показники 
2014 

рік 

2015 

рік 

Відхилення  

абс., 

+, – 

відн., 

% 

1 Обсяг реалізованої продукції в оптових цінах, 

тис.грн. 
3691909 2948788 -743121 -20,13 

2 Матеріальні витрати, тис. грн. 1053643 1476072 +422429 +40,09 

3 Собівартість реалізованих товарів і 

послуг,тис. грн. 
1704439 1492836 -211603 -12,41 

4 Вартість використаних виробничих 

запасів,тис. грн. 
104646 126666 +22020 +21,04 

5 Матеріаломісткість, тис. грн.(р.2 : р.1) 0,28 0,50 +0,22 +78,57 

6 Матеріаловіддача, тис. грн. (р.1 : р.2) 3,50 1,99 -1,51 -43,14 

7 Коефіцієнт оборотності запасів, оборотів/рік 

(р.3 : р.4) 
16,28 11,78 -4,50 -27,64 

8 Тривалість обороту запасів, днів (р.4 : р.3) 0,06 0,08 +0,02 +33,33 

Джерело: розроблено авторомза даними [4]. 
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За представленими розрахунками можна зробити висновок, про не 

достатньо ефективневикористаннявиробничих запасів на підприємстві.  

Показник матеріаловіддачі у 2015 р. знизився порівняно з попереднім 

періодом, а отже кількість видобутої підприємством руди з одиниці 

витрачених матеріальних ресурсів зменшилась на 1,51 тис. грн., або на 43,14 

%. Значення показника  матеріаломісткості у 2015 р. підвищилось і складає 

0,50 тис. грн., а це означає що матеріальні витрати, які припадають на одну 

гривню реалізованої продукції збільшились на 0,22 тис. грн. (78,57%). 

Рівень оборотності виробничих запасів у 2015 р. зменшився на 4,5 

оборотів, або на 27,64%,що може свідчити про зниження уваги достану 

організації взаємозв’язків з клієнтами. Як слідство, кількість днів, яка 

необхідна для перетворення виробничих запасів в грошову форму 

збільшується  у 2015 р. на 0,02 днів. 

Проведення аналізу використання виробничих запасів залишається 

актуальним питанням для підприємства. Прийняття управлінських рішень на 

його основі уможливлює запобігти негативному впливу факторів, які можуть 

завадити виконувати основні завдання підприємства, а також дозволяє 

виявляти потенційні можливості підвищення ефективності їх використання 

задля забезпечення безперебійного функціонування підприємства та 

досягнення ним  високих кінцевих результатів. 
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ФІНАНСОВИЙ АНАЛІЗ  АУДИТУ ЕФЕКТИВНОСТІ   

ВИКОРИСТАННЯ КАПІТАЛУ  ПІДПРИЄМСТВА 

 

Економічною метою функціонування підприємства в ринкових умовах є 

максимізація його ринкової вартості шляхом капіталізації прибутку та 

залучення капіталу з зовнішніх джерел фінансування. Разом з тим, треба 

зауважити, що передумовою формування і наступної капіталізації прибутку є 

ефективне використання розміщеного в активах підприємства капіталу. 

Наразі зростає попит на аудиторські послуги, об’єктом яких є капітал. У цих 

умовах, надзвичайно важливою є аудиторська оцінка ефективності 

використання капіталу, яка крім застосування притаманних аудиту методів 

дослідження, змушує аудиторів звертатись до методичних прийомів 

факторного аналізу.   

Ефективність використання капіталу підприємства залежить від 

характеру його розміщення в активах. Оцінка ефективності використання 

капіталу здійснюється за показниками рентабельності і оборотності 

(доходності) капіталу і активів, сформованих відповідно до джерел 

фінансування. 

Для розкриття причин та поглиблення оцінки ефективності 

використання капіталу доцільно застосувати мультиплікативну модель 

рентабельності власного капіталу ( KR ), яка дозволяє враховувати вплив трьох 

чинників, до яких належать: коефіцієнт мультиплікації власного капіталу (М); 

коефіцієнт дохідності активів (d); чиста рентабельність господарської  

діяльності підприємства ( R ). 

Залежність рентабельності власного капіталу від названих чинників 

характеризується наступною моделлю: 

RdMRK   (1) 

Коефіцієнт мультиплікації власного капіталу (мультиплікатор капіталу) 

характеризує здатність власного капіталу створювати активи і представляє 

собою відношення залишків активів (А) до залишків власного капіталу (К) 

підприємства, обчислених на кінець досліджуваного аудитором періоду:  

KM  
К

А
 (2) 

Показник дохідності активів, використаний у даній моделі, 

обчислюється аналогічно показнику оборотності активів, але має дещо інше 

забарвлення, вказуючи на те, скільки гривень доходу підприємство отримало 

на кожну гривню використаних активів, що забезпечують його господарську 

діяльність. 
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Чиста рентабельність господарської діяльності визначається 

відношенням чистого прибутку (П) до доходу (Д) підприємства: R
Д

П
 (3) 

Зв’язок між чинниками та результативним показником у наведеній 

моделі є функціональним, отже, факторний аналіз рентабельності власного 

капіталу на її основі може здійснюватись за допомогою методу ланцюгових 

підстановок. 

Методика кількісної оцінки впливу чинників на зміну рентабельності 

власного капіталу підприємства складається з наступних елементів: 

1. Визначення абсолютної зміни коефіцієнта рентабельності власного 

капіталу в звітному періоді ( KR ):  

01 KKK RRR  (4) 

де 
1KR , 

0KR  – відповідно, рентабельність власного капіталу звітного і 

базисного періодів, %. 

2. Побудова детермінованої мультиплікативної трьохфакторної 

моделі: RdMRK   (5) 

3. Поетапна оцінка кількісного впливу чинників на зміну 

рентабельності власного капіталу підприємства: 

RdMR

RdMR

RdMR

R

d

M







11)(

01)(

00)( .

 (5.1) 

де 
)()()( ,, RdM RRR

A
  - абсолютна зміна рентабельності власного 

капіталу внаслідок зміни відповідних чинників: мультиплікатору капіталу, 

дохідності активів та чистої рентабельності господарської діяльності.  

 M,  d,  R - абсолютна зміна в звітному періоді чинників: 

мультиплікатору капіталу, дохідності активів, чистої рентабельності; 

Аудит ефективності використання капіталу дозволяє надати кількісну 

оцінку надходженням та витрачанню фінансових ресурсів, оцінити їх вплив 

на зміну абсолютної величини, складу і структури капіталу, визначити 

інтенсивність руху капіталу за загальним обсягом та складовими.  
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ПРОБЛЕМИ ОРГАНІЗАЦІЇ ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ НА 

ПІДПРИЄМСТВАХ УКРАЇНИ 

 

Досліджено необхідність організації внутрішнього аудиту у згідно до 

сучасних потреб підприємств України. Розглянуто місце внутрішнього 

аудиту в покращенні ефективності та продуктивності роботи підприємства. 

Ключові слова: внутрішній аудит, система внутрішнього контролю, 

ефективність, служба внутрішнього аудиту, аудитор. 

Постановка проблеми. Внутрішній аудитна підприємстві забезпечує 

поліпшення діяльності та мінімізації фінансових втрат. Він допомагає 

підприємствам виконувати свої завдання, застосовуючи систематичний, 

впорядкований підхід до оцінки та підвищення ефективності процесів 

керування ризиками, контролю та управління. Проведення внутрішнього 

аудиту є каталізатором покращення ефективності та продуктивності роботи 

підприємства завдяки отриманню глибинного розуміння його діяльності та 

розробці рекомендацій на основі проведених аналізів та оцінки даних та 

бізнес процесів. 

Мета дослідження. Обгрунтування необхідності організації 

внутрішнього аудиту у відповідності до сучасних потреб підприємств 

України. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Дослідженнями у сфері 

організації внутрішнього аудиту на підприємствах займалися такі науковці 

як: Я. Мех,  А.Чуєнков, Ф. Бутинець, А. Білоусов, П. Майданевич, Т. 

Каменська, О. Макеєва, В. Немченко, Б.Усач, О. Філозоп, В. Рудницький, М. 

Голощапов. Протепевні аспекти організації внутрішнього аудиту необхідно 

досконало дослідити. 

Виклад основного матеріалу. Для вдосконалення діяльності 

підприємства здійснюється внутрішній аудит у вигляді незалежних і 

об’єктивних гарантій і консультацій, який дає змогу підприємству досягти 

поставлених цілей, використовуючи систематизований і послідовний підхід 

до оцінки й підвищення ефективності процесів управління ризиками, 

контролю й корпоративного управління. 

Питання про форму організації служби внутрішнього аудиту на 

конкретному підприємстві вирішується власником або керівником залежно 

від мети і завдань, поставлених перед цією службою. Основною метою 

внутрішнього аудиту є сприяння ефективному виконанню завдань і цілей, 

задля яких функціонує підприємство.  

Першочерговими завданнями внутрішнього аудиту є: 

 удосконалення законодавчого регулювання внутрішнього аудиту в 

Україні; 
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 визначення на методичному рівні принципів внутрішнього аудиту; 

 подальша розробка і впровадження нормативів внутрішнього 

аудиту; 

 поліпшення методики та організації внутрішнього аудиту, його 

якості; 

 ідентифікація і усунення «слабких» місць в системі управління; 

 оцінка ефективності інформаційних систем підприємства; 

 контроль за виконанням управлінських рішень та поточної 

діяльності окремих структурних підрозділів підприємства; 

 попередження шахрайств, помилок недоліків. 

Внутрішній аудит можуть провадити аудитори, які працюють 

безпосередньо на даному підприємстві. У будь-якому разі служба 

внутрішнього аудиту має бути укомплектована кваліфікованими кадрами, які 

зможуть виконувати покладені на них функціональні обов’язки, такі як: 

 перевірка систем бухгалтерського обліку й внутрішнього контролю, 

їх моніторинг і розробка рекомендацій з поліпшення цих систем; 

 перевірка бухгалтерської й оперативної інформації, включаючи 

експертизу засобів та способів, що використовуються для ідентифікації, 

оцінки, класифікації такої інформації й складання на її основі звітності, а 

також спеціальне вивчення окремих статей звітності, включаючи детальні 

перевірки операцій, залишків по бухгалтерських рахунках; 

 перевірка дотримання законів і інших нормативних актів, а також 

вимог облікової політики, інструкцій, рішень і вказівок керівництва й (або) 

власників; 

 перевірка діяльності різних ланок управління; 

 оцінка ефективності механізму внутрішнього контролю, вивчення й 

оцінка контрольних перевірок у філіях, структурних підрозділах 

економічного суб'єкта; 

 перевірка наявності, стану й забезпечення збереження майна 

економічного суб'єкта; 

 робота надспеціальними проектами й контроль за окремими 

елементами структури внутрішнього контролю; 

 оцінка програмного забезпечення, що використовується економічним 

суб’єктом; 

 спеціальні розслідування окремих випадків, наприклад підозр у 

зловживаннях; 

 розробка й подання пропозицій по усуненню виявлених недоліків і 

рекомендацій з підвищення ефективності управління. 

Оскільки внутрішній аудит здійснюється на підприємстві в інтересах 

власників, які зацікавлені в конкурентоздатності свого підприємства (що 

досить актуально в даний час), то його організація є необхідною для 

ефективного функціонування та розвитку підприємства, оскільки він дає 

можливість більш точно здійснити прогнозування і оцінку ризиків 

підпримства. 
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Ефективність внутрішнього аудиту також пояснюється тим, що при 

розробці стратегічного плану роботи на рік або на декілька років вперед 

внутрішні аудитори визначають насамперед основні зони ризику для 

компанії, а потім розподіляють ресурси часу та фахівців таким чином, щоб 

найбільш ризиковані сфери діяльності були перевірені першочергово. Також 

внутрішні аудитори використовують не тільки дані первинних документів, 

бухгалтерського обліку та фінансової звітності, а й використовують в своїй 

діяльності такі методи як вивчення виробничих процесів, побудову 

органограм, проведення анкетування та інтерв'ю з працівниками і 

керівниками підрозділів з метою досконального розгляду суті проблеми [1].  

Перевагами внутрішнього аудиту є: 

– знання внутрішніми аудиторами особливостей організації; 

– знання внутрішніми аудиторами специфічних каналів комунікації, які 

діють в організації; 

– знання внутрішніми аудиторами неформальних лідерів, чия інформація 

може бути найбільш корисною під час проведення аудиту; 

– можливість використання конфіденційної інформації в звітах про 

аудит; 

– відсутність дефіциту часу під час підготовки до аудиту, який 

забезпечує можливість більш детального вивчення об’єкту аудиту; 

– наявність необмеженого та постійного доступу до матеріалів. 

Відповідно до Міжнародного стандарту аудиту (МСА) 610 

"Використання роботи внутрішніх аудиторів" можна визначити наступні 

напрями діяльності внутрішнього аудиту (табл.1). 

Таблиця 1 

Основні сегменти внутрішнього аудиту [2] 
Напрям діяльності Заходи внутрішнього аудиту 

1. Моніторинг 

внутрішнього 

контролю 

Огляд заходів внутрішнього контролю, моніторинг їх 

функціонування та надання рекомендацій з їх вдосконалення 

2. Перевірка 

фінансової та 

операційної 

інформації 

Огляд засобів, що використовуються для ідентифікації, виміру, 

класифікації цієї інформації, складання звітності про неї та 

конкретний запит щодо окремих статей, включаючи детальне 

тестування операцій, залишків на рахунках і процедур 

3. Огляд операційної 

діяльності 

Огляд економічності, ефективності та результативності 

операційної діяльності 

4. Огляд дотримання 

законів і 

нормативних актів 

Огляд дотримання законів, нормативних актів, політик і директив 

управлінського персоналу, інших зовнішніх та внутрішніх вимог 

5. Управління 

ризиками 

Ідентифікація та оцінка значної доступності ризику, поліпшення 

управління ризиками і системами контролю 

6. Управління 

Оцінка процесу управління у контексті досягнення цілей з етики і 

системи цінностей, управління результатами діяльності та 

підзвітності, повідомлення інформації про ризик і контроль 

відповідним підрозділам організації 
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Внутрішній аудит, як і будь-яка діяльність, стандартизується та 

нормується законодавством. Але законодавство України більш спрямоване на  

регулювання зовнішнього аудиту. Стандартів, що регулюють внутрішній 

аудит немає (за винятком нормативних документів Національного банку 

України   з регламентації внутрішнього аудиту в комерційних банках 

України). Внаслідок цього зменшується поширення передового досвіду в цій 

сфері діяльності на інших підприємствах. Відсутність обмежень на зміст і 

форму проведення внутрішнього аудиту стимулює розробку суб'єктами 

господарювання власних   форм реалізації його функцій. Також у 2003 році 

було прийнято рішення Аудиторською палатою України про прийняття 

Стандартів аудиту та етики Міжнародної федерації бухгалтерів як 

Національні стандарти аудиту, які діють в Україні з 2004 року та 

використовуються у внутрішньому аудиті. При створені служби 

внутрішнього аудиту на підприємстві необхідно розробляти Положення про 

внутрішній аудит, в якому зазначати методичні, документальні та 

організаційні вимоги до проведення аудиту.  

Робота внутрішніх аудиторів за своєю суттю – це виконання частини 

функцій керівництва підприємства. Служба внутрішнього аудиту відповідає 

перед керівництвом підприємства за ефективне функціонування та 

удосконалення системи бухгалтерського обліку, достовірність фінансової й 

оперативної інформації, дотримання українського законодавства. Набагато 

важливіше місце служби внутрішнього аудиту в організаційній структурі 

підприємства, оскільки від цього значною мірою залежить ступінь 

об’єктивності результатів її діяльності. Основна ознака, за якою внутрішній 

аудит відрізняють від зовнішнього, полягає в тому, що він залежний, тобто 

підпорядкований керівництву тієї фірми, де він провадиться. Проте 

об’єктивність внутрішнього аудиту забезпечується ступенем його 

незалежності в організаційній структурі управління підприємством. 

Потреба у внутрішньому аудиті проявляється в тому, що при 

відсутності контролю і оцінки персонал починає працювати недбало. Крім 

того, незалежно від якості системи контролю, можливі навмисні викривлення 

реального стану справ. Найчастіше це виникає на великих підприємствах з 

різними видами діяльності, зі складною розгалудженою структурою і 

великою кількістю територіально відділених фірм, дочірніх підпорядкованих 

підприємств  у зв'язку з тим, що вище керівництво не займається 

повсякденним контролем діяльності організації й нижчих управлінських 

структур. Робота фахівців внутрішнього аудиту в цьому напрямі полягає, 

насамперед, в уніфікації i стандартизації облікових процесів для правильного 

формування зведеної чи консолідованої зовнішньої i, перш за все, 

внутрішньої звітності. 

Внутрішній аудит подає інформацію про цю діяльність і підтверджує 

достовірність звітів менеджерів. Внутрішній аудит необхідний головним 

чином для запобігання втрат ресурсів і здійснення необхідних змін усередині 

підприємства. 
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Внутрішній аудит виконує не тільки контрольні функції, а розв’язує 

завдання, що входять до сфери аудиту ефективності системи внутрішнього 

контролю підприємства, охоплює аналіз і оцінку адекватності, а також якість 

виконання покладених на цю систему функцій, тобто внутрішній аудит дає 

оцінку контрольним процедурам та механізму внутрішнього контролю. 

Внутрішній аудит здійснюється на попередній стадії виконання 

комерційної, технологічної або фінансової угоди в процесі її проходження і 

після завершення. Він дає експертну науково обґрунтовану оцінку 

господарським операціям і процесам. 

Внутрішній аудит є одним із видів господарського контролю суб’єктів 

підприємницької діяльності. Впровадження і правильна організація системи 

внутрішнього аудиту сприяють забезпеченню ефективності діяльності 

підприємства. Внутрішній аудит аналізує ситуацію ризику і застерігає від 

банкрутства, використовуючи ноу-хау для збільшення прибутку й 

ефективності нової технології, вживає заходів, що сприяють фінансовій 

діяльності підприємства. 

Перевагою внутрішнього аудиту, на відміну від зовнішнього, є те, що 

він системний – складається з попереднього, поточного та наступного, є 

безперервним, суцільним, що має дуже важливе значення для успішного 

функціонування підприємства [3]. Негативними рисами організації 

внутрішнього аудиту на підприємстві є: 

 відсутність ефективної та мобільної нормативної бази; 

 некомпетентність фахівців з аудиту відповідно до сучасних 

вимог, бо для ведення сучасного аудиту необхідні не тільки 

великі управлінські, фінансові, технічні зусилля, а й спеціальні 

знання людських аспектів,  організації виробництва, висока 

кваліфікація в галузі трудового права, уміння користуватися 

соціально-економічними показниками й інші знання у сфері 

управління трудовими ресурсами; 

 недостатність організації процесу внутрішнього аудиту в Україні, 

оскільки відсутній практичний аспект висвітлення даного 

питання. 

Позитивними рисами організації внутрішнього аудиту на підприємстві 

є те, що: 

– виявляються резерви засобів та джерел підприємства; 

– внутрішній аудит допомагає забезпечити ефективність діяльності 

апарату управління щодо захисту законних майнових інтересів 

підприємства; 

– розробляються рекомендації щодо удосконалення системи обліку на 

підприємстві, що в кінцевому рахунку призведе до економії витрат; 

– контролюється реалізація, надходження грошових коштів, придбання 

товарів і послуг тощо; 

– зміцнюється фінансовий стан підприємства. 
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– ефективна система внутрішнього аудиту на підприємстві значно 

підвищить зацікавленість інвесторів до таких підприємств. 

Висновки. Узагальнюючи результати дослідження з обгрунтування 

необхідності організації внутрішнього аудиту у відповідності до сучасних 

потреб підприємств України, встановили, що організація внутрішнього 

аудиту здійснюється в інтересах власників економічного суб'єкта та 

регламентується його внутрішніми документами. Внутрішній аудит 

здійснюється в момент, коли відбувається господарська операція або при її 

документальному оформленні, що дає змогу своєчасно виявити недоліки в 

роботі і вжити відповідних заходів для їх попередження. Запровадження 

системи внутрішнього аудиту з конкретною відповідальною особою або 

спеціальним відділом на кожному підприємстві в усіх галузях економіки 

сприятиме скороченню витрат і підвищенню ефективності діяльності 

підприємств.  
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МЕТОДИ ЕКОНОМІЧНОЇ КІБЕРНЕТИКИ У СФЕРІ 

ОПТИМАЛЬНОГО УПРАВЛІННЯ 

Розвиток сучасного суспільства досяг того рівня, коли виникає нагальна 

потреба в розробці ефективних методів управління організаційними 

системами різного призначення та рівня. Використання методів кібернетики 

у сфері управління економічними об’єктами – важливий напрям 

вдосконалення систем керування. Їх застосування вимагає: 

− системного підходу до дослідження об’єкта, урахування 

взаємозв’язків і відношень з іншими об’єктами (підприємствами, 

фірмами);  

http://sophus.at.ua/publ/2014_12_16_lutsk/sekcija_6_2014_12_16/
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− розробки математичних моделей, які відображають кількісні 

показники системної діяльності працівників організації, процесів, що 

відбуваються в складних системах, якими є підприємства;  

− вдосконалення системи інформаційного забезпечення управління 

підприємством з використанням обчислювальної техніки.  

Методи елементарної математики використовуються в традиційних 

економічних розрахунках при обґрунтуванні потреб у ресурсах, розробці 

плану, проектів. Класичні методи математичного аналізу можуть 

використовуватись як самостійно (диференціювання та інтегрування), так і в 

рамках інших методів (математичної статистики, математичного 

програмування) [1, с. 347].  

Статистичні методи – основний засіб дослідження масових явищ, що 

повторюються. Вони застосовуються при можливості надання зміни 

аналізованих показників як випадкового процесу. Якщо зв’язок між 

аналізованим характеристиками не детермінований, а стохастичний, то 

статистичні та ймовірнісні методи стають практично єдиним інструментом 

дослідження.  

Найпоширенішими методами економічної кібернетики є метод 

дослідження операцій, метод теорії ігор, теорія масового обслуговування та 

ін. Це методи, за допомогою яких можна проаналізувати економічні явища і 

процеси як складні системи з погляду законів управління і руху інформації. 

Питання застосування методів економічної кібернетики у сфері 

управління досліджували такі вчені: Ю.Г. Лисенко, В.М. Вовк, 

Н.І. Камінська, С.С. Прийма, О.І. Пономаренко, В.О. Пономаренко, 

М.О. Перестюк, В.М. Бурим, Зайченко Ю.П., Бартіш М.Я., І.М. Дудзяний, 

О.С. Вентцель та багато інших. Розглянемо ці методи докладніше. 

Під дослідженням операцій (ДО) розуміються розробки і практичні 

застосування методів оптимального управління організаційними системами. 

ДО служить для кількісного обґрунтування рішень, які приймаються на 

підприємствах, і виходить з того, що якість рішення можна кількісно оцінити 

за допомогою одного чи декількох критеріїв якості. Мета ДО – поєднання 

структурних взаємозв’язаних елементів системи, що найбільшою мірою 

забезпечує кращий економічний показник.  

Об’єктом ДО в економіці є аналіз функціонування виробничо-

господарських систем і розробка методів оптимального управління ними з 

використанням відповідних математичних моделей. Вирішення цих проблем 

досягається системним, всебічним вивченням процесів у досліджуваних 

системах, синтезом якісних досліджень і певного математичного апарату в 

поєднанні з широкими можливостями сучасних інформаційних систем. 

Задачі ДО операцій за їх змістовною постановкою можна поділити на:  

− задачі розподілу ресурсів; 

− задачі транспортування продуктів (вибору маршрутів); 

− задачі мережевого планування та керування; 

− задачі формування розкладів; 
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− задачі планування та розміщення; 

− задачі управління запасами, ремонту та заміни обладнання; 

− задачі масового обслуговування. 

Постановка задачі дослідження операцій вважається здійсненою, якщо 

визначені: мета та цілі функціонування системи, значимість кожної з них; 

можливі засоби досягнення необхідних цілей та критерії їх ефективності; 

оцінки можливостей реалізації засобів досягнення намічених цілей. 

Розв’язування задачі – це аналіз усіх можливих альтернативних способів 

досягнення мети та цілей і вибір найбільш ефективних з них за певними 

критеріями. Природно, що значимість кожної з цілей створення операційної 

системи або її частин різна й обумовлена багатьма факторами, які 

визначають її функціонування. 

Дослідження операцій має ту принципову особливість, що її об’єктами є 

відносно швидко змінювані організаційно-управлінські системи, які 

функціонують у нестабільних зовнішніх умовах і поєднують взаємодії людей 

та засобів праці. Такі системи, як і умови їх функціонування, практично не 

можна створити за бажанням дослідника, тому лише моделювання є єдиним 

та ефективним методом дослідження. 

Теорія ігор як розділ дослідження операцій є теорією математичних 

моделей прийняття оптимальних рішень в умовах невизначеності або 

конфлікту декількох сторін, що мають різні інтереси [2, с. 73]. 

В теорії ігор рішення приймаються кількома учасниками. Значення 

цільової функції для кожного з них залежить від рішень, що приймаються 

рештою учасників. Теорія ігор ще має назву теорії конфліктних ситуацій. 

Прикладами є ситуація "покупець-продавець", карткові та спортивні ігри, 

олігополістичні моделі. Конфлікт може бути результатом свідомих і 

стихійних дій різних учасників. 

Гравці в теорії ігор – це учасники конфлікту. Вони відрізняються 

іменами або номерами. Можливі дії кожної зі сторін мають назву стратегії, 

або ходів. Інтереси сторін представляються функціями виграшу (платежу) 

для кожного з гравців. Гра – це модель, яка формалізує змістовний опис 

конфлікту. 

Ігри класифікують залежно від обраного критерію: за кількістю гравців, 

за кількістю стратегій, за властивостями функцій виграшу та за 

можливостями попередніх переговорів між гравцями. 

Залежно від кількості гравців розрізняють ігри з двома, трьома і більше 

учасниками. Теорію оптимізації можна розглядати як теорію ігор з одним 

гравцем. Можна досліджувати також ігри з нескінченною кількістю гравців. 

За кількістю стратегій розрізняють скінченні та нескінченні ігри. У 

скінченних іграх кількість можливих стратегій є числом скінченним. 

Стратегії у скінченних іграх називають чистими стратегіями. В нескінченних 

іграх кількість стратегій є нескінченною. 

За властивостями функцій виграшу теорію ігор поділяють на три види. 

Гра, в якій виграш одного з гравців дорівнює програшу другого, має назву 
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гри з нульовою сумою, або антагоністичної гри. Якщо гравці виграють і 

програють одночасно та їм вигідно діяти разом, то такі ігри мають назву ігор 

з постійною різницею. Гра з ненульовою сумою – це гра, в якій наявні 

конфлікт та узгоджена дія гравців. 

За можливістю попередніх переговорів між гравцями розрізняють 

кооперативні та некооперативні ігри. Кооперативна гра – це гра, в якій до її 

початку учасники утворюють коаліції і приймають угоди про свої стратегії. 

Некооперативна гра – гра, в якій гравці не можуть координувати свої 

стратегії. Прикладом кооперативної гри може стати ситуація лобіювання у 

парламенті прийняття рішення зацікавлених у ньому учасників шляхом 

голосування. 

Теорія масового обслуговування на основі теорії ймовірності досліджує 

математичні методи кількісної оцінки процесів масового обслуговування. 

Особливість всіх задач, пов’язаних з масовим обслуговуванням, – 

випадковий характер досліджуваних явищ. Кількість вимог на 

обслуговування і часові інтервали між їх надходженнями мають випадковий 

характер, однак в сукупності підкоряються статистичним закономірностям, 

кількісне вивчення яких і є предметом теорії масового обслуговування. 

Предметом теорії масового обслуговування є встановлення залежностей 

між характером потоку заявок, числом каналів обслуговування, 

продуктивністю окремого каналу та ефективним обслуговуванням з метою 

знаходження найкращих шляхів управління цими процесами. 

Завдання теорії масового обслуговування носять оптимізаційний 

характер і в кінцевому підсумку включають економічний аспект за 

визначенням такого варіанту системи, при якому буде забезпечений мінімум 

сумарних витрат від очікування обслуговування, втрат часу і ресурсів на 

обслуговування і простоїв каналів обслуговування. 

Методи економічної кібернетики прискорюють проведення 

економічного аналізу та сприяють більш повному обліку впливу факторів на 

показники діяльності, підвищенню точності обчислень та прогнозованих 

результатів. 
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АВТОМАТИЗАЦІЯ ДОКУМЕНТООБІГУ НА ПІДПРИЄМСТВАХ 

МАЛОГО ТА СЕРЕДНЬОГО БІЗНЕСУ З ВИКОРИСТАННЯМ 

СИСТЕМИ FOSSDOC 

На сьогоднішній день існує проблема, що на ринку є досить багато 

систем електронного документообігу, які працюють за власною бізнес-

логікою. Щоб адаптувати її до діяльності конкретної організації, необхідно 

залучити фахівця-інтегратора, а можливо й програміста, якій вивчить бізнес-

процеси та налаштує документообіг, – це призведе до значних витрат часу й 

коштів замовників. У зв’язку з цим питання впровадження систем 

електронного документообігу в діяльності підприємств є актуальним та 

вимагає аналізу. 

Система електронного документообігу (СЕД) – організаційно-технічна 

система, що забезпечує процес створення, управління доступом і поширення 

електронних документів в комп’ютерних мережах, а також що забезпечує 

контроль над потоками документів в організації [1]. 

Загальну схему електронного документообороту підприємства малого та 

середнього бізнесу, яка буде враховувати основні його потреби та 

вирішувати основні завдання, можна зобразити таким чином (рис. 1):  
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Рис. 1. Загальна схема електронного документообороту підприємства 
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На сучасному українському інформаційному ринку представлено велику 

кількість СЕД як вітчизняних, так і закордонних розробників. Можна 

підібрати просту систему (коробочну) або складне корпоративно-інтегроване 

рішення, відповідно – й цінова політика СЕД дуже діапазональна [2]. 
Прикладом рішення, що автоматизує діловодство і документообіг, на 

базі платформи FossLook є СЕД FossDoc розробки компанії ФОСС-Он-Лайн. 

СЕД FossDoc призначена для створення електронного архіву документів, 

організації корпоративного документообігу (workflow) та автоматизації 

бізнес-процесів на підприємствах, в установах і організаціях будь-якого роду 

діяльності [3]. 

Дана система включає в собі набір типів документів, що 

використовуються в класичному діловодстві – «вхідний лист», «службова 

записка», «звернення громадян», «наказ» та багато інших. Ці документи 

можуть бути створенні самостійно, або з використанням механізму проектів 

документів.  

СЕД FossDoc підійде як великим, так і малим організаціям, як державної 

так і комерційної форми власності. FossDoc включає в своєму складі багато 

модулів, що розширюють можливості системи. Нижче наведено основні 

функції FossDoc [3]: 

− сховище документів (документи зберігаються централізовано в єдиній 

базі даних, яка може перебувати під управлінням MS SQL Server, My 

SQL або Oracle); 

− поштовий сервер (всі поштові повідомлення зберігаються у СУБД, з 

якою взаємодіє сервер FossDoc; користувач має доступ до своєї пошти 

з будь-якого комп’ютеру, на якому встановлена програма FossDoc 

Клієнт для Windows);  

− бібліотеки документів (можливість проектувати документи будь-якого 

типу і складності за допомогою функціоналу бібліотек документів); 

− маршрутизація документів (у системі можливі як жорсткі, так і вільні 

маршрути, визначені користувачем в процесі виконання роботи над 

документом; можливість створювати як паралельні, так і послідовні 

маршрути руху документів, об’єднувати їх логічними умовами І / 

АБО); 

− збереження історії та ведення статистики роботи з документами; 

− можливість накладання електронного цифрового підпису (ЕЦП); 

− розмежування прав та рівнів доступу до документів і папок; 

− зв’язування документів між собою (можливість створювати зв’язки 

між документами по типу «головний-підлеглий», встановлювати 

перехресні посилання між документами, а також відстежувати дані 

зв’язку). 

За допомогою відповідних програмних модулів система дозволяє 

вирішити велику кількість завдань. Систему можна легко налаштувати з 

урахуванням специфіки роботи кожного конкретного підприємства.  

Завдання, що вирішуються за допомогою системи FossDoc [4]:  
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− створення віртуальної структури організації, яка відповідає реальній; 

− підтримка «рольових» дій співробітників з можливістю заміни одного 

співробітника іншим у процесі роботи; 

− розподіл прав доступу до папок, що містить документи, до самих 

документів і полів у документі; 

− формування службових завдань для співробітників за допомогою 

єдиного механізму, заснованого на документах виду «доручення»; 

− робота з вхідною / вихідною кореспонденцією: отримання листів, 

реєстрація, облік; 

− підтримка роботи декількох канцелярій, які розташовані в окремих 

підрозділах організації з реєстрацією документів у кожній з 

канцелярій; 

− організація механізму миттєвих повідомлень; 

− потужний пошуковий сервіс; 

− гнучка настройка маршрутів документів; 

− інтеграція з популярним офісним програмним забезпеченням; 

− організація єдиного захищеного сховища документів; 

− автоматизація процесу підготовки та накладення резолюції на 

документ; 

− здійснення процесу узгодження, затвердження і реєстрації проектів 

документів; 

− нагадування про будь-якій події через заданий період часу; 

− автоматизація роботи зі службовими записками; 

− здійснення контролю над виконанням доручень і документів; 

− реєстрація пересування документів за допомогою журналу передачі 

документів і створення номенклатури справ. 

Серед переваг системи також варто відмітити можливість web-доступу 

до системи у разі потреби, а також інтеграцію системи з програмним 

забезпечення сторонніх розробників, що забезпечує критично важливі 

функції роботи підприємства. Основним недоліком в роботі системи можна 

назвати відсутність можливості подання електронної звітності у відповідні 

органи Фіскальної служби України, Пенсійного фонду України тощо. Тобто в 

системі відбувається в першу чергу автоматизація діловодних функцій 

підприємства, у зв’язку з чим система більш активно впроваджується в 

державних установах та органах державного управління.   

Отже, системи електронного документообігу – це ефективний 

інструмент у діяльності кожного підприємства не залежно від розмірів та 

форми власності. Впровадивши СЕД на підприємстві можна зменшити час 

створення та роботи з документами, відстежувати цей документ, підвищити 

ефективність та швидкість роботи персоналу та в цілому покращити роботу 

підприємства. 
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ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ОБЛІКУ ТОВАРНИХ ВТРАТ 

ТОРГОВЕЛЬНИХ МЕРЕЖ 

 

На сучасному етапі вирішальними факторами успішного розвитку не 

тільки окремого підприємства, а й економіки України в цілому є 

автоматизація бухгалтерського обліку, точність і оперативність інформації. 

Сучасні інформаційні технології задовольняють більшість вимог щодо 

організації та здійснення обліку й аналізу товарообігу. Комп'ютерні 

програмні продукти для автоматизації обліку товарообігу забезпечують, 

зокрема, ефективне документування товарних операцій, інвентаризацію 

товарів, оцінку та відображення на рахунках бухгалтерського обліку фактів 

господарської діяльності, пов'язаних із станом та рухом товарно-

матеріальних цінностей, формування та подання підсумкових показників 

діяльності торгівельних підприємств. 

Питання автоматизації бухгалтерського обліку знайшло відображення в 

міжнародних стандартах обліку та звітності, у практичній діяльності 

зарубіжних і вітчизняних підприємств, а також у працях учених C.B. 

Іваненкова, Н.М. Войтюшенко, В.В. Муравського, О.В. Клименко, Л.О. 

Терещенко, В.Б. Захожай тощо. Дослідження перспектив організації 

автоматизованого обліку товарів із використанням новітніх інформаційних 

технологій є нечисельними. Ці питання залишаються актуальними і в 

теперішній час та потребують подальших досліджень і рекомендацій щодо їх 

вирішення. 

Слід відзначити праці Муравського В.В., у яких подано авторське 

бачення застосування інформаційних технологій в обліку товарів [2,3]. 

Як стверджує Бутинець Ф.Ф., автоматизація обліку вносить певні зміни 

до організації роботи бухгалтерії як однієї з ланок управління.Такі зміни 

мають не тільки полегшити роботу працівників бухгалтерського обліку, а й 

систематизувати її для інших працівників управлінського апарату. 

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%9669659:%D0%95%D0%BA%D0%BE%D0%BD.
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%9615184
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%9615184
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Застосування автоматизації бухгалтерського обліку дозволяє дотримуватись 

основних принципів бухгалтерського обліку та фінансової звітності [1]. 

Використання штрихового кодування – є одним з найефективніших 

засобів, що дозволяє підвищити швидкість і ефективність контролю, 

покращити якість проведення інвентаризації. 

Методика проведення інвентаризації за допомогою комп'ютерної техніки 

може бути представлена у вигляді наступної схеми (рис.1 ). 

Отже, можна майже повністю комп'ютеризувати процес проведення 

інвентаризації товарів, тобто штучних предметів, на яких проставлений 

штрих-код. Таке проведення інвентаризації розв'язує відразу декілька 

проблемних питань, а саме: дотримання об'єктивності, точність результатів, 

термін проведення, зменшення обсягу трудових затрат. Недоліком 

проведення інвентаризації шляхом сканування штрих-кодів є те, що сканер 

не може визначити повторно просканований один і той же товар. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис 1.  Комп'ютеризований сегмент інвентаризаційного процесу 

 

Подальший прогрес у застосуванні бездротового зв’язку призвів до 

появи на підприємствах оптової та роздрібної торгівлі систем радіочастотної 

ідентифікації – RFID (від англ. RadioFrequencyIdentification).Принцип дії 

RFID-технології ґрунтується на дистанційному зчитуванні та ідентифікації 

даних, що були нанесені за допомогою радіосигналу, та зберігаються в 

транспондері (або RFID-мітці). Елементами  систем радіочастотної 

ідентифікації  є зчитувальний пристрій, здатний сприймати радіосигнал 
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інвентаризаційного процесу 



82 
 

визначеної частоти та пасивна RFID-мітка - носій інформації, який 

активізується при отриманні електромагнітного сигналу  від зчитувального 

пристрою (ридера). Зчитувальний пристрій може бути як постійно з’єднаний 

з автоматизованою системою обліку, так й працювати автономно.  

Функція RFID-мітки  ідентична штрих-кодової етикетці, однак для 

зчитування її даних не потрібна пряма видимість мітки, їй достатньо 

опинитися у зоні реєстрації сигналу. 

Для автоматизації інвентаризації пропонується великий вибір 

інформаційних комплексів, найбільш поширеними є два варіанта: 

1. Комплекс Скан-Парус повністю інтегрується в програму "Парус 

7.хх" і працює тільки на базі  програми "Парус". Використовує в якості 

вихідних даних – дані  з інвентарної картотеки модуля "Парус-Бухгалтерия". 

2. Комплекс Скан-Про є самостійним рішенням і не потребує 

наявності інших облікових систем. Комплекс Скан-Про дозволяє імпортувати 

вихідні дані про облікові об’єкти з інших програм. 

Обидва комплекси передбачають програмну и апаратну частини. 

Апаратна частина комплексів складається з: 

- спеціального принтера штрих-кодів (дозволяє друкувати етикетки с 

штрих-кодом) 

- терміналу збору даних (дозволяє сканувати штрих-коди, і виконувати 

обробку  даних) 

Програмна частина комплексу включає в себе: 

- серверну частину, яка встановлюється на комп’ютер бухгалтера 

(підготовка і вивантаження даних в термінал, завантаження і обробка 

результатів з терміналу, друк штрих-кодових етикеток, друк вихідних 

документів з даними про реальну фактичну наявність і місцезнаходження 

об'єктів) 

- термінальну частину, яка встановлюється на термінал збору даних 

(отримання вихідних даних про об’єкти, що підлягають інвентаризації з 

серверної частини, сканування штрих-кодових етикеток об'єктів і приміщень, 

формування даних про результати сканування для вивантаження в серверну 

частину). 

Отже, технічні пристрої прискорюють процес інвентаризації і практично 

унеможливлюють виникнення помилки під час звірки товарних залишків. 

Внаслідок того, що всі технічні пристрої  - касові термінали, комп’ютерно-

касові системи, база даних і термінали збору даних працюють у режимі 

реального часу (надходження  і продаж товарів миттєво враховується всіма 

пристроями), проведення інвентаризації в робочому режимі не складає 

особливої складності. 
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РОЛЬ ІНСТРУМЕНТІВ ВЕБ-АНАЛІТИКИ В 

ІНФОРМАЦІЙНОМУ ЗАБЕЗПЕЧЕННІ КОНТРОЛЮ ДІЯЛЬНОСТІ  

ПІДПРИЄМСТВ Е-КОМЕРЦІЇ 

 

Виключну роль в ефективному функціонуванні системи внутрішнього 

контролю суб’єктів електронної комерції відіграє якісне інформаційне 

забезпечення контрольних процедур. Вихідною базою для управління будь-

яким суб’єктом господарювання є інформація. Суб’єкти електронного 

бізнесу функціонують у динамічному та прогресивному середовищі, яке 

вимагає значних обсягів інформаційного ресурсу для оперативної реакції  на 

зовнішні та внутрішні загрози. Наявність повної, достовірної та оперативної 

інформації дозволить вирішувати складні управлінські задачі та забезпечить 

задоволення потреб споживачів товарів та послуг. 

Специфічне середовище функціонування суб’єктів електронної комерції 

вимагає розширення інформаційного забезпечення контролю та управління в 

цілому. Виконання даної вимоги можливе за умови уточнення складу 

інформаційного забезпечення внутрішнього контролю суб’єктів е-комерції. 

Під інформаційним забезпеченням контролю слід розуміти сукупність 

інформаційних ресурсів, засобів, методів і технологій, що використовується 

при здійсненні контрольно-аналітичних процедур, різносторонньо 

характеризують об'єкт контролю та формуватимуть інформаційну систему 

суб’єкта господарювання [1]. 

Важливою проблемою під час дослідження інформаційного 

забезпечення контрольно-аналітичних процедур є виокремлення його 

складових елементів.  

До складу інформаційного забезпечення контрольно-аналітичних 

процедур на підприємствах електронної комерції слід включати: 

- інформацію: нормативно-правову, фактографічну, аналітичну, 

організаційно-управлінську, спеціальну (підготовлену за відповідним 

запитом суб’єкта контролю); 

- інформаційні технології, що обслуговують систему контролю. 

Для підприємств електронної комерції особливу актуальність має 

спеціальна інформація, що підготовлена за запитами суб’єкта контролю. 
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Так як основним інструментом здійснення господарської діяльності 

підприємств е-комерції є web-сайт, суб’єкти контролю отримують додаткові 

можливості щодо збору спеціальних аналітичних даних з допомогою 

спеціальних аналітичних продуктів. 

Спеціальна інформація здобута з допомогою інструментів веб-аналітики 

може включати кількість переглянутих веб-сторінок, ключові слова і фрази, 

за якими відвідувачі знаходять сайт в пошукових системах, географію 

відвідувачів, час, проведений на веб-сторінці відвідувачем, переходи між 

веб-сторінками, аудиторію сайту (випадкові, постійні відвідувачі і т. д.), 

зручність навігації сайту для відвідувачів. Саме на підставі таких даних, 

суб’єкт контролю може розробити адекватні заходи щодо вдосконалення 

стратегії та тактики суб’єкта господарювання, оцінити його становище у 

конкурентному середовищі, агрегувати дані для керівництва. 

До найбільш функціональних систем веб-аналітикиGoogleAnalytics, 

Яндекс-Метрика, ресурс від Alexa.com., Piwik, OpenStat, HotLog та ін. 

GoogleAnalytics є найбільш потужною системою, що дозволяє не лише 

оцінити сильні і слабкі сторони сайту суб’єкта е-комерції безпосередньо 

через який здійснюється бізнес-операції, але й слугує інструментом збору 

інформації для контрольно-аналітичних процедур та відповідного прийняття 

рішень щодо подальшого розвитку підприємства електронної комерції. Серед 

основних інструментів GoogleAnalytics доцільно виокремити наступні [2]: 
- вимірювання конверсії у системі GoogleAnalytics, пошук 

нестандартних показників, провалів у конверсії; 

- аналіз показників середнього чеку замовлення; 

- інструмент «Огляд аудиторії», дозволяє визначити кількість сеансів, 

кількість користувачів, кількість переглянутих показників, середню кількість 

сторінок за 1 сеанс, середня тривалість одного сеансу, показник відмов, 

відсоток нових сеансів %; 

- інструмент «Географія» дозволяє визначити структуру клієнтів за 

країнами, регіонами в межах визначеного періоду (день, місяць, рік, квартал, 

довільний проміжок часу), а також основні показники щодо кількості 

переглянутих сторінок, показника відмов; 

- інструмент GoogleAnalytics«Мобільний додаток» надає можливість 

визначити з яких мобільних пристроїв відбувається відвідування сайту. 

- інструмент, що агрегує показники вікової структури клієнтів певного 

підприємства електронної комерції у GoogleAnalytics в розрізі основних 

показників; 

- інструмент, що агрегує показники демографії клієнтів певного 

підприємства електронної комерції у GoogleAnalytics. 

Система GoogleAnalyticsє досить гнучкою та передбачає можливість 

особистого налаштування системи в залежносі від необхідних параметрів, 

періоду дослідження, фільтра, форми представлення результатів. 

Система веб-аналітики Яндекс.Метрика має схожий інструментарій, 

який включає оцінку показників конверсії в рамках корисних дій 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Piwik
https://ru.wikipedia.org/wiki/OpenStat
https://ru.wikipedia.org/wiki/HotLog
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користувачів за обраний період, показники в цілому та за окремими 

сегментами: візити, перегляди, користувачі, час, відмови, час на сайті та 

глибина перегляду, карта кліків [3]. 

Кожна із розглянутих систем має свої переваги та недоліки при 

застосуванні суб’єктами контролю у процесі формування інформаційного 

забезпечення контрольно-аналітичних процедур. Порівняльний аналіз 

Яндекс-Метрики та GoogleAnalytics наведено у табл. 1. 

Таблиця 1 

Порівняльний аналіз систем веб-аналітики 

GoogleAnalytics та Яндекс.Метрика 

Показник Google Analytics Яндекс.Метрика 

Початок роботи Інтерфейс складний навіть для 

досвідчених веб-майстрів 

 

Можна встановити в один клік та всі 

функції доступні за замовчуванням 

Локалізація Перекладена на досить велику 

кількість мов 

 

Метрика доступна лише російською 

мовою 

Функціональність Агрегований досвід багатьох країн 

більш функціональний і 

універсальний інструмент 

розрахований на всіх 

Метрика орієнтована виключно на 

внутрішній ринок і намагається 

задовольнити потреби російських 

фахівців 

 
Збір інформації про 

відвідувачів 

Надає інформацію про кількість 

відвідувань, перегляді сторінок, 

кількості унікальних відвідувачів, 

середню кількість переглянутих 

сторінок, середню тривалість 

перебування на сайті, джерелатрафіку 

показники відмов і процентні 

співвідношення повернулися і нових 

користувачів 

 

З причини орієнтованості на 

внутрішній ринок метрика надає 

більш точні дані щодо походження 

трафіку.  Якщо клієнт перейшов з 

російського домену, можна побачити 

конкретну статистику по переходах з 

каталогу і з пошуку окремо 

Збір даних про 

відвідувача 

Обидві системи нададуть нам таку 

інформацію про користувачів 

використання операційної системи, 

види браузерів властивості екрану, 

версію флеш і підтримку Java 

 

Надає демографічні дані про 

відвідувачів (статьта вік), у яких є 

аккаунт в Яндексі можна 

оцінитиорієнтовну аудиторію 

Збір статистики по 

сторінкам сайту 

Обидві системи підтримують можливість перегляду індивідуальної сторінки 

сайту, на якій можна дізнатися про кількість клієнтів та тривалість перегляду 

сторінки, показники відмов 

 Збір інформації про 

шлях користувача 

Шлях користувача дозволяє зрозуміти 

рух користувача по сайту Початкова 

сторінка > Проміжна сторінки > 

Сторінка виходу 

Доступна лише  карта сайту  

Аналіз сторінки «Статистика сторінки» яка відображає 

візуально кількість кліків на сторінці в 

процентному співвідношенні 

Метрика не обмежується  одним 

інструментом і пропонує не тільки 

такий аналіз сторінки, але і теплову 

карту і аналізатор форм на сайті 
Звіти користувачів Підтримка створення звітів, графіків Показано деякі приклади створення 

звітів (важливо для початківців) 

 

Таким чином, можливості застосування сучасних інструментів веб-

аналітики у формуванні інформаційного забезпечення аналізу та контролю 
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діяльності підприємств е-комерції є досить широкими та дозволяють суттєво 

спростити процес формування спеціальної інформації. 
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ПРОБЛЕМИ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ 

ПІДПРИЄМНИЦТВА: ВІТЧИЗНЯНИЙ ТА ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД 

 

Даценко Г.В. – к.е.н., доцент, 

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

м. Вінниця 

 

 

ДЕРЖАВНА АУДИТОРСЬКА СЛУЖБА УКРАЇНИ, ЯК 

ПРАВОНАСТУПНИК ДЕРЖАВНОЇ ФІНАНСОВОЇ ІНСПЕКЦІЇ 

 

Розвиток ринкових відносин в країні та орієнтація на входження до 

європейської спільноти сприяє розвитку усіх функцій державного 

управління, зокрема фінансового контролю, форми і методи якого постійно 

вдосконалюються. Фінансовий контроль є важливою функцією управління 

спільними фінансовими ресурсами. Саме тому в суспільстві гостро постало 

питання реформування Державної фінансової інспекції в Державну 

аудиторську службу України, як органу, що безпосередньо впроваджує та 

здійснює фактичний контроль фінансово-господарської діяльності в Україні. 

Органи Державної аудиторської служби (надалі - ДАС) України 

здійснюють незалежний державний фінансовий контроль від імені Уряду. 

До складу органів Державної аудиторської служби України входять 

Державна аудиторська служба та її міжрегіональні територіальні органи[1]. 

Державна аудиторська служба України є центральним органом 

виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом 

Міністрів України та який забезпечує формування і реалізує державну 

політику у сфері державного фінансового контролю. 

Державна аудиторська служба України та її міжрегіональні 

територіальні органи є юридичними особами публічного права, мають 

печатки із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, 

власні бланки, рахунки в установах Державної казначейської служби 

України. 

Нормативно-правовими актами, які регламентують діяльність 

органів Державної аудиторської служби, є Бюджетний кодекс України, Закон 

України від  26 січня 1993 року  №  2939-XII «Про основні засади здійснення 

державного фінансового контролю в Україні», постанова Кабінету Міністрів 

України від 03 лютого 2016 року № 43 «Про затвердження Положення про 

Державну аудиторську службу України» та інші. 

Порівняно із колишнім органом, а саме з Державною фінансовою 

інспекцією. Відбулось ряд змін,  а саме: у структурі діяльності органу були 

внесено зміни: створено, як юридичні особи публічного права міжрегіональні 

територіальні органи Державної аудиторської служби, реорганізувати 

територіальні органи Державної фінансової інспекції шляхом їх приєднання 
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до відповідних міжрегіональних територіальних органів Державної 

аудиторської служби за вище сказаним переліком; установлено, що 

міжрегіональні територіальні органи Державної аудиторської служби є 

правонаступниками територіальних органів Державної фінансової інспекції, 

що реорганізуються. 

Державна аудиторська служба України здійснює контроль 

за:дотриманням законодавства на всіх стадіях бюджетного процесу щодо 

державного й місцевих бюджетів;дотриманням законодавства про державні 

закупівлі;станом внутрішнього контролю та внутрішнього 

аудиту;проведенням оцінки управління бюджетними коштами, досягненням 

їх економії, станом фінансової та господарської діяльності, ефективністю й 

результативністю діяльності підконтрольних установ;ужиттям заходів задля 

усунення виявлених під час здійснення державного фінансового контролю 

порушень законодавства та притягнення до відповідальності винних осіб 

тощо. 

Але фактично нічого нового тут не відбулось, так само це все 

контролювала Державна фінансова інспекція. 

Щодо нових підконтрольних процесів віднесемо контроль за:цільовим, 

ефективним використанням і збереженням державних фінансових ресурсів, 

необоротних та інших активів;досягненням економії бюджетних коштів і 

результативності в діяльності розпорядників бюджетних коштів. 

Змін щодо завдань Державної аудиторської служби в порівнянні із 

завданнями Державної фінансової інспекції  не відбулось. Усі функції які 

виконувала Державна фінансова інспекція тепер буде виконувати Державна 

аудиторська служба України. Підтвердженням цього є порівняння Указу 

президента «Про Положення про Державну фінансову інспекцію України» 

від 23.04.2011р. №499/2011 та Постанови кабінету міністрів України «Про 

затвердження Положення про Державну аудиторську службу України» від 

03.02.2016р. №43. 

Щодо повноважень Державної аудиторської служби України ситуація 

повторюється. 

Відокремимо основні повноваження та права: 

- залучати в установленому порядку вчених і фахівців, працівників 

центральних та місцевих органів виконавчої влади, державних фондів, 

органів місцевого самоврядування, та інших працівників для виконання своїх 

функцій. 

- отримувати безоплатно від державних органів та органів місцевого 

самоврядування, підприємств, установ, організацій, а також громадян 

інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на 

неї завдань. 

- отримувати інформацію про стан та рух коштів державного бюджету 

від Казначейства; 

- скликати наради, утворювати комісії та робочі групи, проводити 

наукові конференції, семінари з питань, що належать до її компетенції; 
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- користуватися відповідними інформаційними базами даних державних 

органів, державною системою урядового зв’язку та іншими технічними 

засобами; 

- перевіряти в ході державного фінансового контролю грошові та 

бухгалтерські документи, звіти, кошториси та інші документи, що 

підтверджують надходження і витрачання коштів та матеріальних цінностей; 

- вимагати від керівників підконтрольних установ проведення 

інвентаризації основних фондів, товарно-матеріальних цінностей, коштів і 

розрахунків; 

- отримувати від службових і матеріально відповідальних осіб об’єктів, 

що контролюються, письмові пояснення з питань, які виникають під час 

здійснення державного фінансового контролю; 

- інші. 

Відповідно до яких завдання та повноваження є однаковими але по 

іншому сформовані (таблиця 1).  

Таблиця1 

Порівняння завдань контролюючих органів спираючись на витяги із 

законодавства 
Державна фінансова інспекція України 

(ДФІ) 

Державна аудиторська служба 

України (ДАС) 

Перевірка достовірності 

бухгалтерського обліку і фінансової звітності 

у міністерствах та інших органах виконавчої 

влади, державних фондах, фондах 

загальнообов'язкового державного 

соціального страхування, бюджетних  

установах і суб'єктах господарювання  

державного сектору економіки, а також на 

підприємствах 

 

Проводить оцінку достовірності 

фінансової звітності підконтрольних 

установ 

Забезпечує участь представників ДФІ 

України в ревізійних комісіях господарських 

організацій, у яких корпоративні права 

держави перевищують 50 % статутного 

капіталу 

Забезпечує участь представників 

ДАС в ревізійних комісіях господарських 

організацій, у яких корпоративні права 

держави перевищують 50 % статутного 

капіталу 

Здійснює контроль за  проведенням  

внутрішньої контрольно-ревізійної роботи у  

структурі міністерств, інших центральних 

органів виконавчої влади. 

Отримує та аналізує звітність про 

результати діяльності підрозділів 

внутрішнього аудиту в міністерствах, 

інших центральних органах виконавчої 

влади, їх територіальних органах та 

бюджетних установах, які належать до 

сфери управління міністерств, інших 

центральних органів виконавчої влади 

Таким чином, можна зробити висновок, що Державна аудиторська 

служба є правонаступником Державної фінансової інспекції, суттєвих змін та 

оновлення, щодо контрольних повноважень, завдань та обов’язків не 

відбулося. 
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ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ ПОНЯТТЯ БЕЗПЕРЕРВНОСТІ 

ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ТОРГІВЛІ 

 

Управління торговельним підприємством є складним процесом, котрий 

вимагає від керівництва врахувати всі чинники, котрі можуть вплинути на 

діяльність в майбутньому.  

Теорія та практика ведення бухгалтерського обліку протягом певного 

етапу розвитку призвела до виникнення основних принципів, котрі 

забезпечують її діяльність. Одним із них є принцип безперервності. 

Принцип безперервності на сьогодні є основою концепції розвитку 

бухгалтерської теорії та практики в усьому світі, він надає впевненість вищій 

ланці управління в подальшій діяльності підприємства. 

Принцип безперервності є одним з фундаментальних принципів 

бухгалтерського обліку, але його не можна вважати лише методологічним 

принципом обліку. Оскільки, в аудиті даний принцип також посідає 

визначальне значення. З одного боку фінансова звітність формується 

відповідно до загально прийнятих вимог, котрі включають в себе даний 

принцип, а з іншого виступають підтвердженням достовірності звітності [1, 

с. 53]. 

Суть принципу безперервності полягає в тому, що господарська 

діяльність торговельного підприємства спрямована в першу чергу на 

продовження і розвиток, а також вона заздалегідь не обмежена певним часом 

або цільовими рамками. На сьогодні безперервність є також методологічним 

принципом на котрому базується концепція майбутньої діяльності 

підприємства. 

Розглядаючи сутність поняття безперервності варто дослідити 

трактування даного принципу різними авторами. 

Орлова О.С. вбачає припущення безперервності діяльності основою для 

відображення статей активів по фактичній собівартості, а не за ринковою 

вартістю, яка стає визначальною при ліквідації суб’єкта господарювання за 

умови, що він не збирається припиняти своєї діяльності і, як наслідок, не 

http://www.dkrs.gov.ua/
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виникає потреби розподілу активів для покриття зобов’язань та проведення 

розрахунків із засновниками [2, с. 106]. 

Гринчишин Я. Н. наполягає, що концепція безперервності робить 

доцільним використання інших принципів та облікових концепцій, зокрема: 

принципів нарахування, автономності, історичної собівартості, обачності, 

періодичності, концепції амортизації основних засобів, та вважає, що у разі 

невиконання умов сталого розвитку діяльності, виконання інших 

основоположних принципів не є достатнім для ефективного функціонування 

системи бухгалтерського обліку та здійснення найважливіших завдань [3, с. 

4]. 

Таким чином, принцип безперервності є основоположною ланкою в 

системі ведення бухгалтерського обліку і формування фінансової звітності 

підприємства. 

Виходячи з методологічно основи формування бухгалтерського обліку 

та фінансової звітності варто зазначити, що підприємство розглядається як 

таке, що буде здійснювати свою діяльність в майбутньому, а сама, не 

збанкрутує і не завершить свою діяльність. 

Досліджуючи нормативно-законодавче забезпечення принципу 

безперервності варто виділити два основоположні документи, котрі надають 

визначення принципу безперервності. 

Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку (IAS) визначають 

безперервність діяльності як припущення, що суб’єкт господарювання є 

безперервно діючим і залишатиметься діючим в досяжному майбутньому. 

Отже, припускається, що суб’єкт господарювання не має ні наміру, ні 

потреби ліквідуватися або суттєво звужувати масштаби своєї діяльності [4]. 

Відповідно до МСА  рівень невизначеності щодо безперервності 

діяльності підприємства значно збільшується залежно від того, наскільки 

далекого майбутнього стосується судження, а також від структури суб’єкта 

господарювання, характеру та умови його діяльності, ступеня впливу 

зовнішніх факторів. 

Вітчизняним нормативом НП(С)БО 1 «Загальні вимоги до фінансової 

звітності» та Законом України «Про бухгалтерський облік і фінансову 

звітність в Україні» безперервність діяльності є одним із  принципами 

бухгалтерського обліку, згідно якого оцінка активів і зобов’язань 

підприємства здійснюється виходячи із припущення, що його діяльність буде 

подовжуватися у майбутньому [5; 6]. 

Таким чином, принцип безперервності полягає в припущенні, що будь-

яке підприємство буде продовжувати свою діяльність в майбутньому. Для 

керівництва – це можливість впевнитись у стабільному розвитку свого 

підприємства, а для інвесторів, що суб’єкт господарювання функціонує без 

будь-яких проблем. 

Це судження обґрунтовано тим, що суб’єкт господарювання зможе 

реалізувати свої активи й погасити зобов’язання, продовжуючи звичайну 

діяльність.  
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СТАТИСТИЧНА ЗВІТНІСТЬ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ 

 

Актуальність теми.  Важливим видом діяльності  є одержання 

об’єктивної інформації щодо обліку товарів та послуг що переміщуються 

через митний кордон України. Збирання,  формування , опрацювання та 

узагальнення  відповідної  інформації для всебічного аналізу є основним 

завданням митної статистики. Також важливої складовою є подання 

статистичної, довідкової, аналітичної інформації з питань державної митної 

справи та зовнішньої торгівлі товарами органам державної влади  для 

забезпечення реалізації програм соціально-економічного розвитку, 

виконання міжнародних зобов’язань з метою підвищення відкритості 

економіки України  та вдосконалення нормативно-правових засад  її 

функціонування, комплексної  інтеграції до світової співдружності 

відповідно до міжнародних стандартів.Крім того, міжнародні організації та 

митні органи  інші країн зацікавлені в отриманні відповідної інформації  

згідно з укладеними міжнародними договорами. Зазначені види діяльності 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0336-13
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спрямовані на формування об’єктивних і достовірних показників, які 

становлять зміст даних митної статистики.   

Сучасні проблеми митної  статистики стали об’єктом дослідження 

широкого кола українських науковців і фахівців, зокрема: О. Амоші, 

О. Власюка, С. Герасименка, А. Єріної, А. Колота, П. Кравченко,  І. Курило, 

Е. Лібанової, В. Мандибури,В. Захожая, О. Осауленка, О. Палій, 

М. Солдатенка та ін. 

Метою дослідження  є обґрунтування засад методичного інструментарію 

статистики зовнішньоекономічної діяльності. Статистика 

зовнішньоекономічної діяльності, з одного боку, базується на положеннях 

сучасної економічної теорії, а з іншого, використовує науково-методологічні 

підходи і положення загальної теорії статистики, економічної статистики, 

окремих галузевих статистик, із врахуванням специфіки предмету 

дослідження.  

Важливі роль і місце у статистиці зовнішньої торгівлі товарами і 

послугами займає митна статистика[ 4]. Митна статистика в Україні в цілому 

отримала достатньо високий рівень розвитку. Подальшого удосконалення, 

потребують в першу чергу удосконалення обліку транскордонної та 

човникової торгівлі.  

Ведення митної статистики відноситься до  завдань митних органів, які, 

через митну політику, забезпечують можливість повного аналізусоціально- 

економічних  явищ і процесів,  сфери митногорегулювання та безпосередньо 

впливають на  митні платежі з експорту й імпорту товарів та забезпечують 

дотримання  правил митного оформлення. 

Ведення митної статистики зовнішньої торгівлі здійснюється відповідно 

до Єдиної методології митної статистики зовнішньої торгівлі держав-

учасниць Співдружності Незалежних Держав від 09.12.1994 р., на підставі 

якої наказом Державної митної служби України від 07.05.2009 р. № 418 

затверджено Методику ведення митної статистики зовнішньої торгівлі 

України [2 ]. 

У п. 5 [2] зазначено сфера охоплення даних митної статистиці 

зовнішньої торгівлі України яка включає  всі товари, що додаються до 

запасів матеріальних ресурсів України в результаті їх ввезення (імпорту) на 

митну територію України або відраховуються з них у результаті їх вивезення 

(експорту) за межі її митної території. Щодо товарів які переміщуються 

транзитом через митну територію України, тимчасово ввозяться або 

вивозяться з неї, зазначено ,що вони не підлягають  включенню в митну 

статистику зовнішньої торгівлі. 

Згідно п. 6 зазначеної Методики  визначено межи  сфери статистичного 

спостереження, які трактуються як статистичний поріг, тобто така гранична 

величина вартості, ваги, інших показників, що характеризують переміщувані 

товари, нижче якої вони не враховуються в митній статистиці зовнішньої 

торгівлі [2].  
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Статистичному спостереженню підлягають товари, митна вартість або 

вага (для фізичних осіб) яких перевищує граничне значення показника, 

встановленого національним законодавством для письмового декларування 

товарів митним органам. 

Основні концепції і визначення статистики зовнішньої торгівлі товарами 

і послугами в цілому узгоджені і гармонізовані в рамках міжнародних 

організацій, що мають відношення до збору і інтерпретації статистичних 

даних в цій області, стали міжнародними стандартами в даній сфері. 

Застосування їх у  практиці статистики зовнішньої торгівлі України 

необхідно проводити  з врахуванням особливостей  сучасного стану 

економіки.  

Згідно плану графіку статистичної звітності на 2017р. затверджено три 

форми статистичної звітності, які представлені у таблиці 1 :  

Таблиця1  

Форми статистичної звітності щодо зовнішньої торгівлі товарами у 

2017р.[ 3] 

 
№ 

п/п 

Найменування форми Індекс 

форми 

Періодичність 

1. Звіт про експорт (імпорт) товарів, що не проходять 

митного декларування (24.09.2013 №287 (зі змінами)) 

5-ЗЕЗ місячна 

2. Звіт про придбання (продаж) товарів для 

забезпечення життєдіяльності транспортних засобів, 

потреб пасажирів та членів екіпажу (05.09.2012 №375 

(зі змінами)) 

14-ЗЕЗ квартальна 

3. Звіт про експорт (імпорт) продукції (товарів, послуг) 

військового призначення та подвійного використання 

(11.07.2014 №211 (зі змінами)) 

1-ЕІО місячна 

 

Поряд з товарами об`єктом спостереження статистики зовнішньої 

торгівлі є і зовнішньоекономічні послуги. Останнім часом зростає роль  

зовнішньої торгівлі послугами для розвитку світової економіки. Якщо в 

індустріальну епоху економіка розвинених країн більше була орієнтована  на 

надання традиційних послуг, таких як транспортні перевезення, зв`язок, 

будівництво, страховий бізнес та інші, то на сьогодні послугами, що які є 

затребувані це: науково-дослідні й проектно-конструкторські роботи, 

розробка інформаційних систем з подальшим технічним обслуговуванням, 

послуги у галузі права, менеджменту, маркетингу, інжинірингу,  консалтингу 

і багато інших. Отже, розвиток ринку послуг, особливо спеціалізованих, 

досить адекватно відображає загальний рівень розвитку економіки, є 

важливим індикатором її відповідності сучасним вимогам 

постіндустріального суспільства[1]. 

Статистичною формою, що регламентую надання послуг у сфері ЗЕД є  

форма №  9-ЗЕЗ квартальна  «Звіт про експорт (імпорт) послуг» (22.07.2016 

№122). Слід зазначити ,що Держстат оновив дану форму. Вона вводиться в 

дію уже починаючи зі звіту за І квартал 2017 року. Звітувати за цією формою 

http://www.ukrstat.gov.ua/norm_doc/2013/287/287_2013.htm
http://www.ukrstat.gov.ua/norm_doc/2012/375/375_2012.htm
http://www.ukrstat.gov.ua/norm_doc/2014/211/211_2014.htm
http://www.ukrstat.gov.ua/norm_doc/2016/122/122_2016.htm
http://www.ukrstat.gov.ua/norm_doc/2016/122/122_2016.htm
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мають усі юридичні особи — резиденти України, які здійснюють операції з 

експорту й імпорту послуг. Нині ж чинна форма № 9-ЗЕЗ (квартальна), 

затверджена наказом Держстату від 02.12.2013 № 367, втратить чинність з 

01.04.2017. За І квартал 2017 року суб’єкти ЗЕД звітуватимуть за новою 

статформою.  

Сучасний  система  статистичних досліджень, дозволяє вести 

ефективний статистичний облік зовнішньоекономічної діяльності, 

аналізувати її стан, динаміку, структуру, регіональний розріз тощо, 

забезпечує зіставність даних на міжнародному рівні на основі 

загальновизнаних у світовій практиці стандартів і підходів. Разом з тим,  

доцільно впроваджувати в практику статистичних органів країни тих 

групувань статистичної інформації, які використовується національними і 

міжнародними економічними і статистичними службами розвинених країн, 

зокрема групування країн за рівнем доходу, економічними і політичними 

блоками та союзами. 
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