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АСПЕКТИ ЗБАЛАНСУВАННЯ ТА ПІДВИЩЕННЯ 
ЕФЕКТИВНОСТІ ОПОДАТКУВАННЯ В УКРАЇНІ 

 
Абрамова О.С., канд. екон. наук, доцент 

Харківський навчально-науковий інститут  
ДВНЗ «Університет банківської справи» 

 
Розвиток світової економіки на даний час характери-

зується посиленням конкурентоспроможності ринків, стрі-
мкими темпами змін соціально-економічних факторів та 
масштабною глобалізацією суспільства. Наразі в Україні 
мають місце дуже повільні темпи розвитку національних 
підприємств, збільшення споживання імпортних товарів на 
внутрішньому ринку замість купівлі товарів українських 
виробників. Як результат спостерігаються тенденції прева-
лювання торгівельних організацій над виробничими, зага-
льного зменшення кількості робочих місць, та у відповід-
ності до цього – існування схем тіньового або «сірого» 
аутсорсінгу та масовий відтік робочої сили з країни у по-
шуках роботи із гідною оплатою праці. 

Сучасні перетворення сфері оподаткування України 
мають полягати не тільки у реформуванні системи оподат-
кування та податкової політики держави, а й забезпечувати 
конкурентоспроможність національних підприємств та укра-
їнських товарів як на внутрішньому, так і на світовому ри-
нку. Відповідно до цього значно підвищується роль стра-
тегії саме державного податкового планування, що має за-
безпечити сталий розвиток держави разом із загальним 
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зростанням рівня життя та соціального захисту українсь-
ких громадян.  

У зв’язку з цим актуальним залишається питання ана-
лізу особливостей податкової системи України у сучасних 
умовах глобалізації та невизначеності, та розробки ймовір-
них шляхів підвищення ефективності оподаткування.  

Наразі офіційні дані Державної податкової служби 
України свідчать, що до загального фонду державного бю-
джету у І кварталі 2020 р. надійшло 110,8 млрд. грн, що на 
14,3 млрд. грн (або на 14,9 %) більше, ніж минулого року 
[1]. При цьому доречно буде відмітити, що зростання над-
ходжень відбулося по таких платежах, що формують осно-
вну частину бюджету України: з податку на додану вар-
тість (за загальним сальдо) збільшення склало 10,1 млрд. 
грн. (тобто 63,8 %); з акцизного податку – на 2 млрд. грн. 
(19,0 %); з податку на доходи фізичних осіб сплата зросла 
на 4,1 млрд. грн. (16,8 %); з податку на прибуток на 
4,6 млрд. грн., або на 15,8 % більше.  

Аналізуючи наведені офіційні дані, варто відразу 
підкреслити превалювання сум з непрямих податків над 
прямими – така тенденція стало спостерігається в Україні 
вже впродовж декількох останніх років. Загалом згідно до 
світової практики зменшення сум прямих податків є яскра-
вим свідченням та показником сповільненого економічного 
зростання бізнесу України, тому держава має за необхід-
ність компенсувати надходження до бюджету за рахунок 
непрямого оподаткування. Разом з цим очевидним є факт, що 
оподаткування громадян України приносить більш вагому 
суму надходжень, ніж оподаткування бізнес-одиниць, на-
віть за наявності однакових ставок оподаткування (18 %). 

Також відомо, що надходження від акцизного подат-
ку на електроенергію скоротились на 0,9 млрд. грн. (або на 
58,1 %) у порівнянні з 2019 р. [1]. Таке значне зменшення 
«електричного» акцизу спричинило виведення з бази опо-
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даткування операцій з реалізації електричної енергії, виро-
бленої з відновлюваних джерел. Таке рішення є відповід-
ним до сучасної світової концепції охорони навколишньо-
го середовища та може позитивно вплинути на розвиток 
індустрії альтернативних джерел електроенергії. Але мож-
ливо припустити, що нестачу цих податкових надходжень 
держава буде шукати у інших податкових платежах, що 
може призвести до певного дисбалансу у соціально-
економічній системі країни. 

Згідно звітів Державної податкової служби Украї-
ни суттєве зменшення податкових надходжень спостеріга-
ється лише по рентній платі (-5,5 млрд. грн., або -48,8 %). 
Причиною такої ситуації стало зменшення ціни на природ-
ний газ вдвічі та відповідно зменшення обсягів його видо-
бутку. З аналітичної точки зору також варто звернути ува-
гу на загальний низький рівень оподаткування Україною 
природних ресурсів, що не забезпечує вилучення на ко-
ристь держави значних сум надходжень з природної ренти 
[3]. Маючи на своїй території багатіші природні ресурси, 
держава не використовує їх податковий та виробничий по-
тенціал належним чином, що призводить до неефективного 
використання ресурсів, до погіршення екологічної ситуації 
та до зменшення доходів державного бюджету. 

За даними Heritage Foundation [4], у міжнародному 
рейтингу Індексу економічної свободи ’2020 Україна під-
нялася на 13 позицій і посіла 134-е місце зі 180-ти країн 
світу, найближчими сусідами по рейтингу стали Бенін та 
Пакистан. Незважаючи на кращу позицію, ніж минулого 
року, все одно рівень економічної свободи України із пока-
зником 54,9 характеризується міжнародними аналітиками 
як «переважно невільний». Разом із іншими параметрами 
дослідження міжнародна спільнота відзначає незначне, але 
й непозитивне зниження рівня податкової свободи з 81,8 у 
2019 р. до 81,1 у 2020 р. 
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Підсумовуючи викладене, можливо зробити висновок, 
що головною особливістю сучасної податкової системи 
Україні є її переважна орієнтація на непряме оподаткування, 
податкове навантаження на споживання товарів внутріш-
нього ринку, збільшення тягаря на оплату праці разом із 
зменшенням навантаження на капітал. Така модель могла б 
спрацювати на користь державі та привнести певні інвести-
ційні потоки до національної економіки, але натомість має 
місце тіньова економіка, використання капіталу для власно-
го збагачення та стрімке зниження рівня життя населення.  

Отже, податкова система України досі не є ефектив-
ною та потребує комплексного вдосконалення задля зна-
ходження балансу інтересів держави і платників податків. 
Дієвими інструментами для цього можуть стати:  

– зниження непрямих податків на товари національних 
виробників із компенсацією шляхом оподаткування імпорту;  

– збільшення податку на прибуток із одночасним за-
провадженням системи інвестиційних податкових знижок;  

– збільшення ставок рентної плати та раціоналізація 
використання природних ресурсів як національного багат-
ства народу України. Такий підхід до реформування пода-
ткової системи може задовольнити потреби держави у по-
даткових надходженнях у відповідності до принципів опо-
даткування, зокрема принципів соціальної справедливості 
та нейтральності оподаткування, що покладені у основу 
Податкового кодексу України. 

 
Перелік посилань: 
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2. Сторожук О. В., Гезей А. М. Економічна суть та світові тен-

денції розвитку універсального акцизу. Міжнародний науковий жур-
нал «Інтернаука». 2017. № 1 (23), Т. 2. С. 127–131. 

3. Соколовська А. М. Особливості податкової системи України 
та напрями її коригування. Фінанси України, 2013. № 9. С. 28–44. 

4. The Heritage Foundation: official site URL: https://www.heritage.org 
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АНАЛІТИЧНИЙ НАРИС ЩОДО БЮДЖЕТНО-
ФІСКАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ: УКРАЇНСЬКИЙ ТА 

ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД 
 

Антоненко В.М., канд. екон. наук, доцент 
Донецький національний технічний університет, м. Покровськ 

 
Проблеми формування державних бюджетів є надто 

важливими для всіх без винятку країн та актуальними за 
будь-яких часів. Варто зазначити, що такі фінансові пи-
тання є найбільш впливовими на стан і розвиток країн, на 
благополуччя (чи його відсутність) населення, на імідж 
країн у світовому товаристві. Надто актуальним це є і для 
України, яка вже майже три десятиріччя своєї незалежнос-
ті так і не знайшла адекватного і ефективного механізму 
формування своєї бюджетної політики. Реформа у цій га-
лузі ще триває; але, на наше переконання, попереду ще до-
сить довгий шлях створення такого дієвого й ефективного 
механізму. 

Аналізуючи наявний на сьогодні в Україні певний 
досвід щодо формування державного бюджету, необхідно 
констатувати той факт, що довгий час законодавці ігнору-
вали системний зв’язок між бюджетною і фіскальною по-
літиками. Річ іде про те, що бюджетні доходи напряму і в 
значній мірі формуються за рахунок податкових надхо-
джень; саме від них залежить розмір фінансових можливо-
стей (а може, обмежень) держави. 

Але, на жаль, в історії країни дуже часто непередба-
чувані та необгрунтовані зміни в податковому законодав-
стві здійснювалися залежно від наповнюваності бюджету, 
без врахування інтересів платників податків, без залучення 
податкових важелів впливу на розвиток підприємництва, а, 
навпаки, – розбуркували конфлікт інтересів держави і пла-
тників та взагалі знищували регулювальний (стимулюю-
чий) ефект податків. Звісно, що це стало причиною виник-
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нення і розквіту тіньової економіки, лобіювання і коруп-
ційності владних інституцій, з якими держава зараз не в 
змозі впоратися. 

Повертаючись до витоків такої ситуації у сфері бю-
джетно-фіскальної політики, на нашу думку, варто задати-
ся «філософським» питанням: що первинне – бюджетна 
або фіскальна її складові. Тобто, іншими словами, що мало 
б більший вплив на усі економічні, інвестиційні, іннова-
ційні, соціальні та інші процеси в суспільстві. Гадаємо, що 
саме фіскальна складова має такий потужний потенціал 
впливу на перелічені вище явища, і за умови досконалої 
обгрунтованої фіскальної політики держава була б в змозі 
не тільки регулювати розвиток країни, а й завдяки цьому 
регулюванню забезпечувати необхідний рівень бюджетних 
податкових доходів. Первинною складовою у системі бю-
джетно-фіскальних відносин мають бути фіскальні важелі 
впливу на економіку і соціальний розвиток країни. 

Зарубіжний досвід країн у сфері фіскальної політики 
показав, що фіскальні механізми ефективно використову-
ються для подолання кризових явищ [1; 2], що податкові 
ставки, за умови їх обгрунтованого зменшення, економічно 
слугують меті подолання податкових зловживань і ухилень 
при одночасному посиленні адміністративної боротьби 
проти цих ухилень [3]. Є навіть цікаві дослідження, що до-
водять наявність певного впливу фіскальної політики дер-
жави на покращення рівня людського капіталу в сенсі дер-
жавних і приватних витрат на освіту [4]. В країнах ЄС фіс-
кальна політика активно застосовується для захисту єдино-
го ринку та уникнення відпливу капіталу до регіонів, які 
мають нижчі ставки податку [5]. Є критичний відгук на 
сучасну фіскальну політику адміністрації Д. Трампа, яка 
зводиться до надання щедрих податкових преференцій 
більш заможнім верствам населення, що негативно позна-
чилося на вертикальній справедливості розподілу податко-
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вого навантаження, а тому такі преференції суперечать 
принципу платоспроможності платників податків [6]. До-
дамо при цьому, що ніхто і ніколи не заперечував необхід-
ність забезпечення справедливості та не виступав проти 
неї, але кожний, у тому числі і Д. Трамп, розуміє цю спра-
ведливість по-своєму. До речі, дійсний президент США 
завжди, як показують факти, підтримує активність і спро-
можність будь-яких осіб (у тому числі й країн) самостійно 
вирішувати свої фінансові проблеми, не перекладаючи їх 
на інших; така його позиція віддзеркалюється і у сфері фо-
рмування фіскальних пріоритетів. 

Отож, стислий огляд сучасних підходів до форму-
вання бюджетно-фіскальної політики наводить на думку, 
що Україні варто зосередитися на пошуку власної позиції у 
цьому питання. Але вбачаємо за необхідне наголосити на 
тому, що пріоритетом при цьому має бути акцент не на 
формування за будь-яких умов чи зусиль державного бю-
джету, а на фіскальний вплив держави на підтримку розви-
тку економіки та врахування інтересів тих, хто вступає у 
податкові відносини з державою – платників податків. 

У цьому сенсі буде доречним надати деякі власні 
пропозиції, які більш ретельно були нещодавно оприлюд-
нені в роботі [6]. По-перше, з урахуванням значної тіньової 
економіки та надмірного податкового тягаря, варто роз-
глянути можливість запровадження регресивної податкової 
ставки на прибуток підприємств; це було б стимулом для 
платників цього податку «висвітлювати» отримувані ними 
прибутки. По-друге, вельми доречним було б застосування 
так званого превентивного оподаткування, сутність якого 
зводиться до оподаткування не результатів господарської 
діяльності платників податків, а їх виробничого потенціалу 
(наприклад, вартості балансових активів); це зменшило б 
бажання незаконослухняних підприємців застосовувати 
свої виробничі потужності у тіньовій сфері. По-третє, по-
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требує реформування система податкового адмініструван-
ня, яка наразі в Україні є, можна стверджувати, ще досить 
не ефективною і потребує кардинальних змін. Вважаємо, 
що треба покінчити із радянським спадком у вигляді пла-
нових податкових перевірок та перейти до податкових роз-
слідувань. Планові перевірки відволікають платників від їх 
основної діяльності та значно зменшують ефективність 
податкового адміністрування. А це, до речі, так само нега-
тивно впливає на бюджет держави, бо саме за рахунок його 
коштів утримується фіскальна служба. 

Такі ідеї, на нашу думку, мають добрі перспективи 
для нашої країни у сучасний етап її розвитку. 
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ЗАРУБІЖНІ МОДЕЛІ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ 
 

Богашко О.Л., канд. екон. наук, доцент 
Навчально-науковий інститут економіки та бізнес-освіти 

Уманський державний педагогічний університет ім. П. Тичини 
 
У сучасному світі бухгалтерський облік – це форму-

вання систематизованої інформації про об’єкти та ство-
рення на її основі бухгалтерської (фінансової) звітності. 
Така інформація необхідна всім зацікавленим особам. Але 
не завжди принципи складання бухгалтерської звітності 
збігаються в силу того, що на ці принципи впливають еко-
номічні, соціальні, культурні, політичні чинники, які і фо-
рмують в сукупності систему бухгалтерського обліку в пе-
вній країні і національні принципи складання звітності. 

Більшість експертів в області бухгалтерського обліку 
схильні вважати, що у світі не існує і двох країн з ідентич-
ними системами обліку. І хоча всі країни світу використо-
вують метод ведення бухгалтерського обліку, при якому 
дані відображаються, як мінімум, на двох бухгалтерських 
рахунках, утворюючи, тим самим, бухгалтерську провод-
ку, проте, пояснюють і застосовують вони даний метод по-
різному [1]. Але, все ж, країни зі схожими принципами ве-
дення бухгалтерського обліку об’єднують в певні моделі 
обліку. 

Виділяють наступні основні моделі бухгалтерського 
обліку: 

– англо-американську; 
– континентальну; 
– південноамериканську; 
– інтернаціональну; 
– ісламську. 
Розглянемо характеристики кожної з цих моделей. 
Засновниками англо-американської моделі є такі кра-

їни як Великобританія, США і Голландія. Дана модель 
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ґрунтується на інтересах інвесторів і кредиторів, оскільки в 
цих країнах активно розвивається акціонерна форма капі-
талу – компанії є учасниками ринку цінних паперів, що 
змушує організації представляти об’єктивну інформацію 
про своє фінансове становище. 

Основне завдання даної моделі – забезпечення інте-
ресів інвесторів і кредиторів при мінімальному втручанні 
держави в систему формування даних бухгалтерського об-
ліку. У тих країнах, в яких використовується англо-
американська модель, стандарти розробляються громадсь-
кими професійними організаціями. 

До країн з англо-американською моделлю обліку від-
носяться: Австралія, Багами, Барбадос, Великобританія, 
Венесуела, Гонконг, Домініканська Республіка, Замбія, Зі-
мбабве, Ізраїль, Індія, Індонезія, Ірландія, Канада, Кіпр, 
Колумбія, Малайзія, Мексика, Нігерія, Нідерланди, Нова 
Зеландія, Пакистан, Панама, Пуерто-Ріко, Сінгапур, США, 
Тринідад і Тобаго, Уганда, Фіджі, Філіппіни, Центрально-
американські країни, ПАР, Ямайка та інші країни [3, с. 7]. 

Відмінною рисою континентальної моделі бухгалтер-
ського обліку є високий ступінь втручання держави в сис-
тему обліку в організаціях. Весь облік в таких країнах рег-
ламентується державою: держава розробляє принципи і 
норми, обов’язкові для використання організаціями. На 
відміну від англо-американської моделі, в якій ринок цін-
них паперів дуже впливає на систему обліку, континента-
льна модель характеризується сильним впливом податко-
вого законодавства. 

Основними користувачами бухгалтерської звітності в 
континентальній моделі є держава і банки. Така висока 
роль держави обумовлена історичним аспектом – багатові-
кова традиція централізації управління і прагнення підпри-
ємців заручитися підтримкою держави. З цього випливає, 
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що система обліку в континентальній моделі, перш за все, 
орієнтована на задоволення потреб держави.  

Дану модель використовують такі країни: Австрія, 
Німеччина, Данія, Іспанія, Італія, Франція, Швейцарія та 
інші. 

Американська модель обліку характеризується тим, 
що показники звітності коригуються з урахуванням зага-
льного рівня цін, оскільки на формування бухгалтерського 
обліку вплинули інфляційні процеси. Для того щоб показ-
ники звітності відбивалися найбільш вірогідно, застосову-
ється поправка на інфляцію. Таке коригування звітності 
орієнтована на інтереси держави, яке має потреби у вико-
нанні дохідної частини бюджету.  

У даній моделі використовується міжнаціональний 
план рахунків, завдяки якому звітність є прозорою і є мож-
ливість зіставити дані бухгалтерського обліку до міжнаро-
дних стандартів. 

Країни, які використовують дану модель, це Арген-
тина, Бразилія, Уругвай, Парагвай, Еквадор та інші. 

Інтернаціональна модель обліку почала розвиватися, 
внаслідок активного росту міждержавних господарських 
зв’язків. Така модель дає можливість зіставляти дані звіт-
ності, складеної в різних країнах, а значить, здатна задово-
льняти інформаційні потреби інвесторів, держави та інших 
користувачів. Але, на жаль, не всі підприємства можуть 
похвалитися тим, що їх звітність складається відповідно до 
міжнародних стандартів ведення бухгалтерського обліку. 

Протягом тривалого часу ведеться об’єднання прин-
ципів різних країн, для того, щоб задовольнити інтереси 
міжнародних учасників ринку. Основна мета інтернаціона-
льної моделі – це розробка загальних стандартів, які бу-
дуть зрозумілі користувачам різних країн.  

Процес об’єднання стандартів зробить звітність більш 
прозорою і зрозумілою для всіх користувачів бухгалтерсь-
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кої звітності й дозволить їм приймати найбільш ефективні 
рішення. Але слід зазначити, що будь-яка зміна системи 
обліку вимагає як тимчасових, так і фінансових витрат. 
Важливо зіставити ці витрати з тими економічними виго-
дами, які організація отримає завдяки переходу на міжна-
родні стандарти обліку. 

Ісламська модель, на відміну від інших моделей, ґру-
нтується на релігійному підґрунті. Нормативне регулю-
вання ісламського бухгалтерського обліку відрізняється від 
інших моделей тим, що в ній домінує релігійний фактор, 
який поглиблює і розвиває закладену в Корані систему 
людських цінностей [2, с. 57]. Це виражається в тому, що 
принципи обліку забезпечують рівновагу між духовними 
потребами і матеріальними. 

З економічної точки зору, головним елементом даної 
моделі є заборона на спекулятивний дохід і на ряд видів 
діяльності. 

Таким чином, ми розглянули основні моделі бухгал-
терського обліку в різних країнах. У висновку важливо 
відзначити те, що в силу того, що нині, бухгалтерський об-
лік прагне до об’єднання стандартів, велике число країн 
намагаються зблизити правила обліку в організаціях, тим 
самим приводячи принципи бухгалтерського обліку до 
єдиних стандартів. 

 
Перелік посилань: 
1. Богашко О. Л. Перспективи розвитку інформаційних систем і 

технологій бухгалтерського обліку. Проблеми обліку, аудиту, аналізу 
та оподаткування в умовах глобалізації економіки : матеріали ІІ Все-
укр. наук.-практ. інтернет-конференції, 25 лютого 2019 р. Кривий Ріг : 
ДонНУЕТ, 2019. С. 295–299. 

2. Гріціщен Д. А. Регулювання бухгалтерського обліку в мусу-
льманських країнах. Міжнародний бухгалтерський облік. 2011. № 15. 
С. 56–59. 

3. Жарикова Л. А. Бухгалтерський облік і звітність в зарубіжних 
країнах : навч. посібник. Тамбов, 2008. 160 с. 
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Як ми знаємо, найважливішою метою управління будь-

яким підприємством є забезпечення зростання вартості ін-
вестованого капіталу. В корпоративному управлінні озна-
чене твердження відповідає також і сучасним тенденціям. 

Широке поширення на практиці оцінки бізнесу отри-
мав метод дисконтування майбутніх доходів, так як він до-
зволяє врахувати майбутні перспективи розвитку підпри-
ємства. 

Основними етапами методу дисконтування майбут-
ніх доходів є: 

– аналіз і прогнозування валових доходів; 
– аналіз і прогнозування витрат;  
– аналіз і прогнозування інвестицій;  
– розрахунок грошового потоку для кожного прогно-

зованого року; 
– вибір ставки дисконту; 
– визначення доходу, який отриманий в пост прогно-

зний період;  
– внесення поправок. 
Прогнозування майбутнього доходу починається з 

визначення прогнозного періоду і горизонту прогнозуван-
ня і виду доходу, який буде використовуватися в подаль-
ших розрахунках. 

Горизонт прогнозування ділиться на 3 частини: про-
гнозну, коли оцінювач з достатньою точністю визначає 
динаміку розвитку компанії, і пост прогнозний, коли аналі-
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тиком розраховується якийсь середній, досить помірний 
темп зростання. 

Важливо правильно визначити тривалість прогнозно-
го періоду. Надмірно великий період зажадає багато зусиль 
для складання реалістичного прогнозу. У той же час штуч-
не скорочення періоду призводить до спотворення прогно-
зування, оскільки в перші роки динаміка доходів буде си-
льно відхилятися від середньої вартості компанії. 

Вид доходу визначає процес прогнозування і порядок 
розрахунку ставки дисконту. Якщо прибуток і дивіденди 
не потребують спеціальних пояснень, то поняття грошово-
го потоку необхідно конкретизувати. Грошовий потік – ре-
зультат припливу і відпливу коштів на підприємстві. 

Оцінювач може використовувати такі види грошово-
го потоку: 

– грошовий потік для власного капіталу; 
– грошовий потік для інвестованого капіталу. 
Величина грошового потоку для власного капіталу 

визначається на основі наступних даних:  
 

балансовий прибуток за вирахуванням податку на прибу-
ток + амортизаційні відрахування + збільшення довго-

строкової заборгованості – відсотки за довгостроковими 
зобов’язаннями – капітальні вкладення – приріст власних 

оборотних коштів. 
 
Грошовий потік для інвестованого капіталу (сумарна 

величина власних коштів і довгостроковій заборгованості) 
дозволяє визначити сумарну ринкову вартість власного ка-
піталу і довгострокові заборгованості компанії. Величина 
даного грошового потоку для інвестованого капіталу ви-
значається за формулою [1]: 
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прибуток після оподаткування + амортизаційні відраху-
вання – капітальні вкладення (зміни оборотного капіталу, 

засоби, витрачені на придбання нових активів), – чисті 
капітальні витрати, які також називають Capex (Capital 

Expenditure). 
 
Грошовий потік для власного капіталу відрізняється 

від інвестованого. 
По-перше, чистий прибуток для інвестованого гро-

шового потоку збільшений на суму величини відсотків за 
довгостроковими кредитами. 

По-друге, при розрахунку грошового потоку власно-
го капіталу зміна довгострокових пасивів враховується, 
для інвестованого потоку така врахованість відсутня [2]. 

Остання обставина дозволяє використовувати метод 
дисконтованого грошового потоку в випадках, коли динамі-
ку довгострокової заборгованості спрогнозувати неможливо. 

Одним з найбільш складних, але в той же час і най-
більш відповідальних моментів оцінки компаніями мето-
дик вартості потоку, є складання прогнозу грошових пото-
ків на найближчі кілька років. 

Можливість відхилення від прогнозу дуже велика, 
тому складається спектр прогнозів – песимістичний, реалі-
стичний і оптимістичний. 

Під оптимістичним прогнозом розуміють оцінку 
прибутковості компанії при її функціонуванні в найбільш 
сприятливих умовах. 

Під реальним – прогноз, складений виходячи з най-
більш ймовірних умов. 

Під песимістичним – прогноз, отримуваний виходячи 
з уявлень відносно функціонування підприємств в найгір-
ших умовах. 

На наступному етапі оцінки визначається ставка дис-
конту. Використовувана ставка дисконту повинна відпові-
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дати вживаному потоку доходів. У разі використання чис-
того доходу застосовується модель зростання прибутку. 

Якщо оцінка здійснюється на базі грошового потоку, 
принесеного власним капіталом, то ставка дисконту розрахо-
вується за моделлю оцінки капітальних активів (Capital Asset 
Pricing Mdel – САРМ), або за методом підсумовування [3]. 

Метод оцінки підприємств на основі дисконтування 
майбутніх доходів має цілий ряд переваг і недоліків. Він 
дозволяє відображати майбутню прибутковість компанії, 
що в значній мірі цікавить інвестора. При цьому врахову-
ється ризик інвестицій, можливі темпи інфляції, а також 
ситуація на ринку і ставка дисконту. Цей метод дозволяє 
врахувати економічне старіння компанії, показником якого 
є перевищення величини ринкової вартості, отриманої ме-
тодом накопичення активів, над величиною ринкової вар-
тості, отриманої методом дисконтування майбутніх доходів. 

Світова практика показала, що цей метод найточніше 
визначає ринкову вартість підприємства, але його викорис-
тання ускладнене в силу складності проведення досить то-
чного прогнозування. 
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Експортно-імпортну діяльність вважають однією з 

основних форм економічних відносин з іншими країнами. 
Динамічний розвиток експортно-імпортних операцій (ЕІО) 
є запорукою покращення добробуту країни, зміцнення її 
позицій на світовому ринку.  

Обраний Україною вектор у напрямку європейської 
та світової інтеграції обумовлює пошук нових ринків збуту 
вітчизняної продукції, налагодження міжнародних контак-
тів і, як наслідок – постійне нарощування обсягів імпорту 
та експорту. У зв’язку з цим, актуальними є питання, 
пов’язані із дослідженнями особливостей ЕІО з урахуван-
ням відмінностей національних митних режимів, норм та 
правил, що вводяться через міжнародні угоди, а також пи-
тання облікового відображення таких операцій.  

Облік товарів (робіт, послуг) здійснюється на момент 
ввезення в межі або вивезення за межі економічної території 
країни. Експортно-імпортна діяльність України щодо ввезен-
ня та вивезення товарів здійснюється методом водного, за-
лізничного, автомобільного чи повітряного транспортуван-
ня та обліковується за датою оформлення митної декларації. 

Втім, в процесі обліку ЕІО виникає чимало проблем-
них питань, про що свідчить велика кількість публікацій 
науковців за даним напрямком дослідження.  

Так, на думку Г.Ю. Коблянської, реалізація масивів 
експортно-імпортних географічних сегментів за інформа-
ційною технологією сприятиме наданню показників витрат 
та фінансових результатів від здійснення цих операцій. 
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Тобто, буде ефективніше визначатися синтетичний облік 
операцій такого виду [1]. 

Н.В. Федькевич надає свій погляд з приводу забезпе-
чення відображення всіх договірних умов шляхом компле-
ксного підходу про надання такої інформації за допомогою 
комп’ютерних систем бухгалтерського обліку [2]. В умо-
вах тіньової економіки великі обсяги ЕІО не відображаєть-
ся в обліку, або відображаються не в повній мірі, тому да-
ний підхід є актуальним та дієвим. 

Такі науковці, як О.О. Непочатенко та Л.В. Барабаш, 
вважають важливим питання спрощення митного регулю-
вання та перегляд ставок митного тарифу, враховуючи ін-
тереси народних товаровиробників. 

Внаслідок даних дій буде підвищуватись рівень ви-
робництва в межах країни, а отже і зростатиме обсяг вало-
вого внутрішнього продукту, буде знижуватись рівень без-
робіття, а також суми надходжень до державного бюджету 
України. Виходячи з вище зазначеного, буде зміцнюватись 
соціально-економічне становище всієї держави, що є необ-
хідною основою розвитку країни в цілому [3, с. 11]. 

Вчені Л.М. Очеретько та Ю.С. Горячковська дослі-
джують проблематику податкового відшкодування ПДВ. Зо-
крема вони пропонують автоматизувати відшкодування ПДВ 
платникам з позитивною податковою історією [4]. Адже саме 
підвищення рівня ефективності адміністрування ПДВ через 
автоматизацію бюджетного відшкодування ПДВ забезпечить 
рівноправне партнерство держави та представників бізнесу. 

Дослідники проводять широкий аналіз та розгляд за-
конодавчого та нормативне-правового регулювання ЕІО, 
методичні та практичні аспекти синтетичного обліку ЕІО. 
Проте питання первинного та аналітичного обліку ЕІО за-
лишаються поза увагою.  
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Серед проблемних питань документального відобра-
ження ЕІО можна виділити наступні: відсутність єдиного 
систематизованого переліку уніфікованих форм первинних 
документів; відсутність єдиного інформаційного простору 
(автоматизованих баз даних); різні підходи до класифікації 
первинних документів і аналітичних регістрів ЕІО; склад-
ність документального відображення операцій в іноземній 
валюті; неможливість задоволення потреб користувачів у 
розкритті нефінансової інформації тощо.  

Одним з напрямків покращення аналітичного обліку 
є удосконалення регістрів аналітичного обліку в частині 
деталізації інформації для забезпечення її подальшої уні-
фікації з урахуванням класифікаційних ознак об’єктів зов-
нішньоекономічної діяльності, а також розширення мож-
ливості для відображення нефінансової інформації для по-
дальшого формування звітності зі сталого розвитку [5].  

Систематизація проблемних аспектів облікового ві-
дображення ЕІО надає широкі можливості для подальшого 
удосконалення даної облікової ділянки. Напрямки удоско-
налення повинні бути виокремлені як на загально-
національному рівні, так і на рівні підприємства. На дер-
жавному рівні удосконалення обліку ЕІО повинно здійс-
нюватися шляхом подальшої розробки та поліпшення зага-
льного методичного та нормативно-правового регулюван-
ня, удосконалення митно-тарифних режимів і податкового 
законодавства тощо. На рівні підприємства необхідно за-
безпечити зростання соціальної відповідальності шляхом 
забезпечення прозорості відображення ЕІО.  
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Україна на сьогодні не є домінуючим учасником сві-

тового ринку криптовалют ані за обсягом видобутку, ані за 
кількістю та сумами транзакцій із використанням крипто-
валют, ані за ступенем розвитку специфічної інфраструк-
тури [1]. Проте і аутсайдером у цій специфічній сфері 
Україну назвати неможна. Тим більше, як зазначила Гали-
на Пилипенко, 5 світових криптобірж є, фактично, «вихід-
цями» з України [2]. Підприємці починають потроху пра-
цювати з криптовалютою: у травні 2016 року в Україні 
відкрили перший bitcoin-автомат. Автомат цифрової валю-
ти розташований в одному з торговельних центрів Одеси і 
підтримує операції в обох напрямах: біткоін можна при-
дбати за гривні, а також можна продати й отримати гривні 
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на руки [3]. Українські чиновники вже розглядають крип-
товалюту як інвестиційний актив. Активізували діяльність 
у сфері криптовалют і правоохоронці: протягом останніх 
місяців відбулося кілька гучних затримань. Зокрема, в ін-
ституті Патона в Києві виявили «ферму» з 200 
комп’ютерами для генерування біткіонів. Майнерам ін-
кримінують незаконне підключення до електромереж, фік-
тивне підприємництво, ухилення від сплати податків. Та-
ким чином, незважаючи на відсутність чіткої регулятивної 
політики, вже окреслюються певні «червоні лінії» для 
українських видобувачів криптовалюти [4]. Криптовалюта 
має низку переваг: операції з криптовалютою є повністю 
анонімними і конфіденційними. Вся інформація про тран-
закції зашифрована в наборі символів, персональні дані не 
прив’язуються до гаманця криптовалюти; кожна одиниця 
криптовалюти має унікальний код і захищена від підробки; 
криптовалюта є децентралізованою, тобто не має центру 
управління, через що засновник цифрових грошей або бу-
дьякий фінансовий інститут не може вплинути на її існу-
вання. Курс і операції цілком регулюються користувачами 
електронних гаманців; кожна одиниця криптовалюти не 
прив’язана до жодного з банків, що суттєво зменшує роз-
мір комісії за здійснення операцій. Вартість комісії зазви-
чай є вартістю енергетичних ресурсів, затрачених на здійс-
нення трансакції; відсутність прив’язки до банків сприяє 
суттєвому зменшенню затрат часу на здійснення операцій 
із криптовалютою. Зазвичай підтвердження здійснення 
операцій із криптовалютою приходить протягом декількох 
секунд; операції здійснюються напряму між різними влас-
никами електронних гаманців, що сприяє підвищенню 
швидкості здійснення операцій та зменшенню комісії; емі-
сія більшості видів криптовалют має максимальний поріг, 
що викликано скінченністю всіх можливих комбінацій си-
мволів, що утворюють кожну нову одиницю криптовалю-
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ти. Це сприяє зменшенню невиправданої грошової маси в 
обігу та зниженню рівня інфляції [4]. Тема дослідження 
правового статусу криптовалют та її місця в правовій сис-
темі України є дуже актуальною, оскільки, наша країна не 
стоїть осторонь процесів використання та виробництва 
крипто валют. На думку Несен О.В., Цірук К.А проблемою 
для правового регулювання криптовалют в Україні є те, що 
функціонування її системи відбувається децентралізовано 
в розподіленій комп’ютерній мережі та не може бути під-
контрольною державі, тому обіг такого засобу платежу не 
може бути належним чином врегульований. Крім того, як-
що взяти до уваги процес майнінгу як збільшення обсягів 
криптовалюти та переведення її у неконтрольовану сферу, 
то такий процес призведе до ще більшого послаблення на-
ціональної валюти через все більший розмір вкладень в 
криптовалюту [5]. У 2017 році була навіть спроба прийня-
ти Закону України «Про обіг криптовалюти в Україні». 
Якби його вдалось прийняти ми зараз мали б таке тракту-
вання криптовалюти: криптовалюта як програмний код 
(набір символів, цифр та букв), є об’єктом права власності, 
який може виступати засобом міни, відомості про який 
вносяться та зберігаються у системі блокчейн як облікові 
одиниці поточної системи блокчейн у вигляді даних (про-
грамного коду). При цьому в проекті зазначалось, що до 
криптовалюти застосовуються загальні норми, які розпо-
всюджуються на право приватної власності, а до криптова-
лютних транзакцій застосовуються загальні положення про 
договір міни, відповідно до законодавства України. Також 
проектом передбачалось розповсюдження податкових пра-
вовідносин до операцій з майнінгу та міни (обміну) крип-
товалюти, відповідно до чинного законодавства України 
(тобто криптовалюта буде об’єктом оподаткування) [6]. 
Нажаль, цей закон прийнято не було.  
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Незважаючи ні на що, криптовалютний ринок прису-
тній в Україні де-факто, про це свідчать потужна крипто-
валютна спільнота, великі бізнес-гравці криптосвіту з 
українськими коренями. Наприклад, громадська організа-
ція Bitcoin Foundation Ukraine була створена у 2014 р., за 
даними якої Україна входить до топ-країн з користувачами 
криптовалют. Окрім цього, багато урядовців України та-
кож повірили у прибутковість Bitcoin, наявність криптова-
люти яких згадується у їх податкових деклараціях [7]. 

Підводячи підсумки, слід зазначити, що Україна ви-
вчає новий ринок, одночасно уникаючи державної відпові-
дальності за негативні наслідки для учасників ринку крип-
товалют, тобто притримується позиції нейтралітету. Відсу-
тність правового статусу негативно впливає на облікові 
процеси відносно цього виду валют.  
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Одною із складових системи міжнародних стандартів 

обліку є Концептуальна основа фінансової звітності [1]. 
Першу її версію видано більш ніж тридцять років тому. За 
цей термін вона переглядалася три рази. Тобто Рада з між-
народних стандартів вважає її важливою складовою систе-
ми стандартів. 

Окремим розділом Концептуальної основи є розділ у 
якому розглядаються концепції капіталу та збереження ка-
піталу. Цей розділ практично без змін переходить вже в 
третю редакцію документа и тому виникає думка, що самі 
ці концепції як і їх формулювання є остаточними й не під-
лягають перегляду.  

Суть підходу цих концепцій в тому, що Концептуа-
льна основа пропонує користувачам при підготовки фінан-
сових звітів вибір одного із двох варіантів: перший – вико-
ристовувати фінансову концепцію капіталу, яка розглядає 
капітал як синонім чистих активів або власного капіталу, 
другий – використовувати фізичну концепцію капіталу, яка 
розглядає капітал як виробничу потужність підприємства.  

Концепція збереження капіталу – це концепція, згід-
но з якою підприємство зберігає свій капітал, який на кі-
нець періоду дорівнює його вартості на початку даного пе-
ріоду. Відповідно сума, що перевищує суму, необхідну для 
збереження капіталу на початок періоду, визнається при-
бутком. У зв’язку з наявністю двох варіантів відображення 
капіталу існує концепція збереження фінансового капіталу 
та концепція збереження фізичного капіталу. 
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Проте фактично для фінансової звітності більш під-
ходить лише фінансова концепція капіталу та збереження 
капіталу. Лише вона дозволяє надати інформацію зовніш-
нім користувачам про стан справ на підприємстві, можли-
вість повернення ним кредитів, про можливість отримання 
акціонерами дивідендів тощо. 

 Збереження фізичної потужності не означає збере-
ження реального випуску продукції та прибутковості під-
приємства тому її використання не дає позитивної інфор-
мації про діяльність підприємства всім без виключення 
групам користувачів. 

Насправді використання цих концепцій можливе ли-
ше для різних груп користувачів. Фінансова концепція для 
тих, що зацікавлені в поверненні кредитів, своєчасної 
сплаті податків або в отриманні дивідендів. Це інвестори, 
кредитори та інші зовнішні користувачі.  

Фізична концепція для внутрішніх користувачів, для 
власників та управлінського персоналу підприємства тих, 
що управляють підприємством і зацікавлені в його розвит-
ку, в потенційному рості виробництва не лише станом на 
поточний момент часу але й на тривалий час.  

Перша концепція більш підходить для фінансової зві-
тності; друга – для управлінської або інтегрованої звітності 
в тій її частині, де приводиться нефінансова інформація. 
І вряд чи її можна використовувати при формуванні фінан-
сової звітності.  

У цілому ці концепції викладені в Концептуальній ос-
нові достатньо плутано. В них відсутні визначення базових 
термінів таких, як капітал та прибуток, є протиріччя між 
окремими параграфами розділу, тому цей розділ Концептуа-
льній основі потребує додаткового обговорення і перегляду. 

 
Перелік посилань: 
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Одним із ключових питань бюджетоутворення є за-
безпечення достатнього за обсягами та своєчасного напов-
нення доходної частини бюджету країни. Податок на дохо-
ди фізичних осіб (ПДФО) виступає в ролі одного з основ-
них бюджетоутворюючих податків та відіграє значну роль 
у перерозподілі доходів громадян та забезпеченні фіскаль-
ної достатності бюджету. Даний податок є соціальним ре-
гулятором, адже через сплату цього податку встановлю-
ється зв’язок між платником та державою. 

ПДФО, як загально-національний податок має свої фа-
ктори впливу. Під факторами прямого впливу розуміються 
фактори, зміна яких безпосередньо призводить до зміни об-
сягів надходжень до бюджету. Доцільним є проведення ана-
лізу впливу цих факторів на складову надходжень ПДФО. 

Розглянемо ці фактори за групами: економічні, політи-
ко-правові, демографічні та соціально-культурні (таблиця 1). 

У світовій практиці, багато вчених також вважають 
важливим фактором існування та відсоток неформальної 
або незареєстрованої зайнятості. Дослідження проведення 
в 2017 році комісією європейського союзу, вказують, що 
незареєстрована зайнятість в ЄС складає 16,4 % від ВВП, 
при цьому найбільшу частину тіньовий сектор має в краї-
нах з найменшим економічним розвитком [2].  

Окремої уваги заслуговують також індивідуальні фак-
тори, такі як система сплати податків, існування системи 
штрафів та відповідальність за їх ухилення, простота подат-
кової системи для розуміння громадянами, разом з незадек-
ларованою зайнятістю мають значний вплив на надходжен-
ня ПДФО. Але оскільки ці фактори не мають чіткого цифро-
вого значення, використання їх в дослідженні неможливе.  
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Таблиця 1 
Види факторів впливу на надходження ПДФО 

Тип фактору 
впливу 

Види впливу 

Економічний 

– рівень економічного розвитку країни в ці-
лому та окремих адміністративних одиниць; 
– рівень платоспроможності населення; 
– рівень перерозподілу ВВП; 
– рівень інфляції; 
– рівень середньої заробітної плати; 
– ставка банківського відсотка за депозитами 
та кредитами; 
– кон’юнктура грошового ринку та динаміка 
валютного курсу. 

Політико-
правовий 

– розподіл податкових надходжень між рів-
нями бюджетної системи; 
– наявність фінансових санкцій та податко-
вих пільг; 
– рівень автономії місцевих бюджетів; 
стабільність податкової системи. 

Демографічний 

– частка зайнятого населення та рівень без-
робіття; 
– чисельність населення; 
– міграційний рух населення. 

Соціально-
культурний 

– податкова культура населення та платіжна 
дисципліна; 
– ставлення людей до праці та якості життя. 

Джерело: узагальнено на основі [1] 
 
Доведемо гіпотезу про те, що ВВП, зайнятість, ін-

фляція та середня ставка податку мають істотний вплив на 
надходження ПДФО до бюджету. 

Для виконання розрахункової частини роботи вико-
ристаємо програму STATA. Методика кореляційного ана-
лізу пов’язана з лінійним регресійним аналізом, який є ста-
тистичним підходом для моделювання зв’язку між резуль-
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тативною змінною та однією або кількома пояснювальни-
ми або факторними змінними. Позитивний коефіцієнт ко-
реляції означає, що дві змінні мають тенденцію рухатися в 
одному напрямі: зі зростанням факторної змінної, зростає і 
результативна змінна, і навпаки. Чим більший коефіцієнт, 
тим сильніші відносини. Від’ємний коефіцієнт кореляції 
означає, що вони мають тенденцію рухатися в протилеж-
них напрямках: зі зростанням факторної змінної, зменшу-
ється результативна змінна, та зі зменшенням факторної 
змінної, збільшується результативна змінна. Результати 
кореляційного аналізу факторів наведений в таблиці 2. 

 
Таблиця 2 

Кореляційний аналіз факторів 

 Variables (1) (2) (3) (4) (5) 
 (1) ПДФО 1.000 
 (2) ВВП 0.986 1.000 
 (3) Зайнятість 0.847 0.889 1.000 
 (4) Інфляція -0.165 -0.226 -0.171 1.000 
 (5) Сер. ставка 0.116 -0.050 -0.131 -0.480 1.000 

 
Результати кореляційного аналізу вказують на те, що 

всі фактори окрім інфляції мають позитивний вплив на 
надходження ПДФО до бюджету, ВВП та зайнятість мають 
значний вплив, в той час як ставка податку відносно не-
значний. Зростання темпів інфляції, як негативний фактор 
зменшує і ВВП, і зайнятість, і надходження ПДФО 
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1. Богуславська А. О., Набатова Ю. О. Фактори впливу на обсяги 

податкових надходжень місцевих бюджетів. Ефективна економіка. 
2017. № 9. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=5773 (дата 
звернення: 26.04.2020). 

2. An official website of the Eurostat. URL: https://ec.europa.eu/eu-
rostat/web/lfs/data/database (дата звернення: 26.04.2020). 

 



 35 

ВІДМІННОСТІ СИСТЕМИ ОПОДАТКУВАННЯ 
УКРАЇНИ ВІД ІНШИХ КРАЇН ТА ЧИМ ПОДАТКОВА 

СИСТЕМА УКРАЇНИ ВІДЛЯКУЄ ЗОВНІШНІХ І 
ВНУТРІШНІХ ІНВЕСТОРІВ 

 
Разгоняєв Г.В., здобувач вищої освіти 

Науковий керівник: Болдовська К.П., канд. екон. наук, доцент  
Харківський національний автомобільно-дорожній університет 

 
Уже наступного 2021 року економіку України чекає 

нова податкова реформа. Мінфін вже розробляє закони з 
20 січня 2020. Починати роботу над реформацією податко-
вої системи в уряді планують з аудиту податкової системи 
України. Я теж пропоную розглянути недоліки нашої по-
даткової системи, чому вона відлякую інвестиції, а також 
основні відмінності від податкових систем інших країн. 

По перше, слід розібратися в чому полягає головна 
проблема, у завищених податкових ставках або в механізмі 
їх збору. Для цього доцільно порівняти українські подат-
кові ставки із ставками в різних країнах світу. Пропоную 
розглянути ставки за двома найбільш розповсюдженими 
податками у світі.  

Першим розглянемо податок на прибуток, – спеціаліс-
ти з політекономіки досі сперечаються про його користь і 
шкоду. В Україні, базова ставка податку з прибутку стано-
вить 18 % [1]. Існують країни, де діє низька процентна ста-
вка. Так, наприклад, в Ліхтенштейні та на Кіпрі ставка по-
датку на прибуток становить 12,5 %. Однак нашій країні не 
підходить такий варіант тому, що іноземні вкладники оріє-
нтуються не тільки на розмір ставок податку на прибуток. 
Так, наприклад, в Молдові та Македонії діють податкові 
ставки 12 % та 10 % відповідно, але іноземні вкладники не 
поспішають придбати активи в даних країнах. Бути офшо-
рної країною не так просто, як може здаватись і лише од-
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ного низького податку на прибуток недостатньо. Існують і 
такі країни, де ставка податку на прибуток значно вища, 
ніж в Україні. Наприклад, в США ставка податку на при-
буток становить 40 %, в Японії – 35,65 %, в Бельгії – 34 %, 
в Італії – 31,4 %, в Німеччині – 29,6 % [2]. Однак названі 
країни мають стабільну економічну модель. Україні теж 
необхідно переймати досвід у тих країн, які зорієнтували 
роботу своєї системи оподаткування на розвиток бізнесу і 
наповнення державного бюджету. Ставка податку на при-
буток в Україні подібна ставками ряду інших країн, що 
знаходяться в процесі розвитку. Серед них: Білорусь – 
18 %, Туреччина та Росія – 20 %; Польща та Чехія – 19 %, 
Румунія – 16 %, Латвія і Литва – 15%. Проте, експерти 
вважають, що доцільно знизити ставку в Україні до 15 %, 
це може сприяти виведенню бізнесу з «тіні». 

Другий важливий податок є податок на додану вар-
тість (ПДВ). В Україні ставка ПДВ складає 20 %, подібна 
ставка діє і в Великобританії, Сербії, Вірменії, Білорусі та 
Франції. У ряді інших країн цей податок коливається в ме-
жах від 5 до 50 %. У світі відсутній єдиних погляд, щодо 
того який повинен бути розмір ставки ПДВ, наприклад: 
у Бутані – 50 %, Греції – 23 %, Італії – 22 %, Німеччині – 
19 %, Росії – 18 %, Гондурасі – 15 %, Японії – 9 %, Канаді 
– 5 % [3]. Здорова економічна система на підвищення став-
ки ПДВ відповідає зменшенням імпорту, і як наслідок, збі-
льшенням виробництва і купівельного попиту на товари 
вітчизняного виробника. В Україні дана теорія не працює. 
Вигоду отримують найкрупніші експортери, які мають ре-
гулярні відшкодування ПДВ з державного бюджету. Однак 
більша частина менш крупного бізнесу в Україні отримати 
відшкодування не має можливості, і по факту лише пла-
тить податок із вартості всього товару. Побільшій частині 
через це відбувається постійний відтік підприємств у ті-
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ньову сферу економіки. І це вимушена міра, бо якщо спла-
чувати цей податок відповідно до законодавства, будь-
який бізнес дуже швидко розориться. Таким чином, найро-
зумнішою і більш ефективною мірою з боку держави в 
процесі реформи буде саме зменшення ставки ПДВ. Зараз 
це більше походить на податок з продажу, відповідно та-
риф у 20 % не відповідає сутності. Ставка повинна бути не 
більше 10 % або, наприклад як у Канаді – 5 %. За таких об-
ставин держава б мала змоги та бажання відшкодовувати 
цей податок. 

При першому погляді лише на процентні ставки 
складається враження, що Україна виглядає досить конку-
рентно в порівнянні навіть з розвиненими країнами. На-
приклад, якщо порівнювати ставки оподаткування доходів 
фізичних осіб, то в країнах ЄС середня максимальна ставка 
податку на прибуток становить 39 %. В Україні ставка цьо-
го податку становить 19,5 % (ПДФО 18 %, військовий збір 
1,5 %). При цьому в багатьох країнах Європи розмір ставки 
податку залежить від суми доходу – чим вищий дохід, тим 
вище ставка. Проте дуже важливу роль грає навіть не сама 
ставка, а база з якої стягується податок. Наприклад можна 
встановити ставку податку в розмірі 10 % і стягувати його 
буквально з усього, а можна встановити ставку 20 % і да-
вати можливість користуватися пільгами, знижуючи опо-
датковану суму доходу. Таким чином в другому прикладі 
сума податку в абсолютних цифрах може бути навіть мен-
шою, незважаючи на вдвічі більший розмір ставки. 

Дискримінацію можна побачити навіть в оподатку-
ванні пасивних доходів. Дивіденди за привілейованими 
акціями оподатковуються ПДФО за стандартною ставкою 
18 %, тобто прирівнюються до заробітної плати, в той час 
як для дивідендів по простих акціях передбачені ставки 
5 % і 9 %. Хоча за логікою доходи одного виду, що одер-
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жуються від фінансових послуг, схожих за своєю суттю, 
повинні обкладатися за однаковими правилами. Ще, напри-
клад, при виплаті пенсії з недержавного пенсійного фонду 
або страхової виплати за накопичувальним довгостроковим 
страхуванням життя просто утримується податок з 60 % 
від суми виплати, і навіть не розглядається, які вклади бу-
ли зроблені і чи був використаний податковий кредит [4]. 

Майже повна відсутність в українському податково-
му законодавстві різноманітних стимулів та заохочень для 
подібної діяльності відлякує потенційних інвесторів. Наша 
не надто приваблива податкова система програє конкурен-
цію навіть найближчім сусідам. Які б закони Мінфін не 
прийняв при реформуванні податкової системи у 2021 ро-
ці, всі зусилля можуть стати марними. Головна причина в 
тому, що потенційний інвестор буде постійно опинятися в 
умовах фінансової несправедливості і нестабільного опо-
даткування його доходів. Це, звісно, не є вирішальним фа-
ктором при виборі країни для інвестування, але він безпе-
речно є позитивним сигналом від країни, яка бажає залу-
чити інвестиції, як внутрішніх так і зовнішніх інвесторів. 
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Ситуація, що склалась, має всі ознаки світової еко-

номічної кризи, на наш погляд масштаб цієї кризи не може 
передбачити ні один експерт. Вимушене призупинення 
усіх бізнес-процесів призведе до невиконання бюджетів, як 
наслідок багатьом країнам грозить дефолт. Ця ситуація 
вимагає негайної консолідації всіх державних інститутів і 
формування антикризового плану дій. Деякі кроки в цьому 
напрямку здійснені, але багато чого потрібно ще прораху-
вати, щоб попередити незворотні економічні процеси та 
підтримати економіку країни в цілому. Найважливішим 
інструментом впливу на економіку в кризових ситуаціях є 
податкові пільги. На практиці податкові пільги можуть на-
даватись у формі зниження ставок оподаткування або у 
формі податкових кредитів. Наприклад, від 30 березня за-
коном були внесені зміни в оподаткуванні, а чи матиме це 
відповідний результат покаже лише час. Збільшили пороги 
для спрощенців:  

– для 1 групи єдиного податку з 300 тис грн до 1 млн грн;  
– для 2 групи – з 1,5 млн до 5 млн грн на рік;  
– для 3 групи – з 5 млн грн до 7 млн грн на рік. 
З статистичних даних знаємо, що на спрощеній сис-

темі працює більшість суб’єктів господарювання в Україні: 
– 1 група – 196 тис. ФОП; 
– 2 група 588 тис. ФОП; 
– 3 група 545 тис. ФОП та 173 тис. юридичних осіб. 
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Логічно, що збільшення лімітів дозволить їм працювати, 
не ховаючи потоки в «тінь», а деякі компанії, що підпада-
ють під 3-ю групу, за бажанням, перейдуть на спрощену 
систему оподаткування. 

Існування податків в різних їх іпостасях відомо нам з 
найдавніших часів. Відомо, що основною функцією подат-
ків є регулювання економіки. За допомогою податкової 
політики різноманітні державні утворення впливають на 
стан господарської діяльності, стимулюють економічне 
зростання та перерозподіляють грошові потоки. Податкові 
стимули останнім часом стають вагомою складовою сис-
теми державного регулювання та підтримки насамперед 
малого та середнього бізнесу. 

Наразі скасування штрафів за несплату ЄСВ подов-
жено, не каратиметься також невчасне подання звітності, 
зупиняються перевірки, звільнення від податків на землю 
та нерухомість також переглянули. Також строк сплати 
податків подовжено, наприклад за квітень можна буде пла-
тити пізніше, до кінця червня. Дуже важливим є той факт, 
що органам місцевого самоврядування у 2020 році надали 
право приймати рішення про внесення змін до прийнятого 
рішення про встановлення місцевих податків та/або зборів 
щодо зміни ставок єдиного податку. Це означає, що кожна 
громада може встановлювати самостійно ставки єдиного 
податку для першої та другої групи ФОП на спрощеній си-
стемі, в межах лімітів, тобто 10 % прожиткового мінімуму 
та 20 % мінімальної зарплати відповідно.  

Оскільки податки є одним з найважливіших важелів 
впливу держави на економічні процеси що в ній відбува-
ються, вони слугують тими «кровоносними артеріями», 
через які відбувається фінансове наповнення бюджетів різ-
них рівнів для реалізації життєво важливих функцій дер-
жави. Однак варто зазначити, що вплив податкових важе-
лів на економіку потребує чіткої спланованості, системно-
сті та прогнозованості рішень, тому, насправді навряд чи 
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місцеві органи будуть збільшувати ставки, бо це не дозво-
ляє принцип юридичної визначеності. А зменшувати вони, 
напевно, не будуть, оскільки вони вже жаліються на падін-
ня надходжень до місцевих бюджетів – в результаті як 
скорочення економічної активності, так і власне завдяки 
нормам антикризових законів.  

До того ж враховуємо, що надмірне податкове наван-
таження є негативним чинником державної податкової по-
літики, яке відповідним чином впливає на розвиток націо-
нальної економіки, стримує ділову активність суб’єктів 
господарювання, уповільнює зростання валового внутріш-
нього продукту та є однією з причин виникнення таких 
кризових явищ у суспільстві, як соціальна напруженість та 
загальне зубожіння населення, це не беручи до уваги еко-
номічну кризу. При більш, менш стабільному стані рівень 
податкового навантаження в нашій країні складає від 70 до 
80 відсотків від отриманого доходу, якщо не враховувати 
податкового навантаження на заробітну плату та собівар-
тість продукції. Таке оподаткування є значно вищим, ніж у 
розвинених країнах світу, та негативно впливає на еконо-
міку нашої країни. Витрати підприємств складають близь-
ко 60 % прибутку, для порівняння, що середній світовий 
показник складає 40 %. Для поліпшення становища нам 
потрібно поступово знижувати податкове навантаження, 
створювати умови, в яких непотрібно буде шукати можли-
вість ухилитися від сплати податкових зобов’язань, а це 
поступово призведе до збільшення надходжень до держав-
ного бюджету. Лише за умови зниження податкового на-
вантаження, на нашу думку, Україна може стати конкурен-
тоспроможною на світовому економічному просторі. 
 

Перелік посилань: 
1. Контракти.UA : веб-сайт. URL: http://www.kontrakty.com.ua/ 

show/ukr/article/11525/08200911525.html 
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2. ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
УПРАВЛІННЯ І РОЗВИТКУ СУБ’ЄКТІВ 

ПІДПРИЄМНИЦТВА 
 

 
 

НАПРЯМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ОБЛІКУ 
ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

ПІДПРИЄМСТВА 
 

Болдовська К.П., канд. екон. наук, доцент 
Зам’ятіна Є.Ж., здобувач вищої освіти 

Харківський національний автомобільно-дорожній університет 
 
Зовнішньоекономічні відносини країни відіграють 

визначальну роль в економіці, істотно впливають на темпи 
економічного зростання, створення конкурентного ринко-
вого середовища й успіх реформ і трансформацій.  

Вивчення теоретичних аспектів і практичних напра-
цювань з питань обліку зовнішньоекономічної діяльності 
свідчить про відсутність єдиного підходу до організаційно-
методичного забезпечення системи обліку, що призводить 
до певних прорахунків і викривлення управлінських рі-
шень через відсутнє чи неналежне обліково-аналітичне ін-
формаційне забезпечення. Це вказує на потребу у продов-
женні ґрунтовних наукових досліджень і розробок, пов’язаних 
з удосконаленням останнього і вирішенням проблем транс-
формації вітчизняної системи обліку. Зокрема, потребує 
поглибленого вивчення й опрацювання питання розробки 
й впровадження інтегрованої системи обліку експортно-
імпортних операцій, як основного джерела інформації для 
прийняття управлінських рішень. 

Якість інформаційного забезпечення має велике зна-
чення для правильності прийняття управлінських рішень, а 
основна інформація про зовнішньоекономічну діяльність 
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суб’єкта підприємницької діяльності має формуватись са-
ме з даних бухгалтерського обліку. Однак особливістю 
аналізу і контролю експортно-імпортних операцій є певна 
неузгодженість бухгалтерського законодавства з питань 
зовнішньоекономічної діяльності, зокрема існує багато 
проблем з відображенням експортних операцій у бухгал-
терському обліку і побудови ефективної системи її оцінки, 
аналізу та прогнозування [1]. 

Дослідження первинного обліку зовнішньоекономіч-
ної діяльності вказує на те, що існуючі форми первинної 
документації і регістрів обліку не завжди забезпечують 
отримання необхідної інформації для потреб управління. 
Відтак, для забезпечення системи менеджменту всіх рівнів 
необхідною оперативною і достовірною інформацією не-
обхідно впроваджувати форми управлінської звітності, які 
враховують організаційно-технологічні й економічні особ-
ливості, рівень аналітики управлінського обліку, цілей 
аналізу результативності в реалізації повноважень й 
обов’язків та ефективності центрів відповідальності.  

На ефективність управління експортно-імпортними 
операціями також впливає вибір певних методик і форм 
ведення обліку, тобто облікова політика підприємства. 

Облік зовнішньоекономічної діяльності суттєво від-
різняється від інших складових обліку, оскільки передба-
чає ряд особливостей. Так, під час експортно-імпортних 
операцій виникають відносини між резидентами і нерези-
дентами, що, своєю чергою, викликає потребу дотримання 
вимог як внутрішнього, так і зовнішнього законодавства. 
Під час експорту й імпорту товарів, які мають матеріально-
вартісну форму, обов’язковим є факт перетину митного 
кордону, тому зовнішньоторговельна діяльність є об’єктом 
митного контролю. А виконання експортно-імпортної уго-
ди у вигляді валютних операцій передбачає дотримання 
вимог валютного контролю. 
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Як етапи формування облікової політики щодо зов-
нішньоекономічних операцій суб’єктів господарювання 
можна виділити: 

– визначення об’єктів обліку;  
– первинне спостереження об’єктів обліку;  
– аналітичне і вартісне вимірювання та ранжування 

чинників, за допомогою яких здійснюється вибір способів 
ведення обліку;  

– підбір для кожного об’єкта обліку відповідних йому 
способів, методів і прийомів;  

– зведення обліку зовнішньоекономічних операцій;  
– контроль за виконанням положень облікової політики. 
Ще одним важливим аспектом побудови системи об-

ліку зовнішньоекономічної діяльності є розробка і застосу-
вання робочого плану рахунків управлінського обліку 
шляхом відкриття аналітичних рахунків з метою форму-
вання деталізованої інформації за експортно-імпортними 
операціями підприємства, що дасть змогу: 

– здійснювати оперативний контроль за обліком то-
варів на різних етапах товарообороту (в дорозі, на митній 
території, за межами митної території України);  

– розширити коло користувачів отриманої в процесі 
обліку інформації;  

– формувати достовірну й оперативну інформацію про 
доходи і витрати експортно-імпортних операцій підприємства.  

Таким чином, важливим напрямом удосконалення 
обліку зовнішньоекономічної діяльності є впровадження 
до діючої методики обліку розглянутих пропозицій, що 
сприятиме підвищенню оперативності формування досто-
вірної інформації й якості прийняття управлінських рішень 
у зовнішньоекономічній сфері. 

 
Перелік посилань: 
1. Саченок Л. І., Зелінська О. Л., Ходико А. П. Удосконалення 

обліку зовнішньоекономічних операцій підприємств України. Вестник 
СевГТУ. Сер. Экономика и финансы. Севастополь : Изд-во СевНТУ. 
2012. Вып. 116. С. 185–193. 



 45 

МЕТОДИ ВИМІРЮВАННЯ І ОЦІНЮВАННЯ 
ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ 

 
Бурденко І.М., канд. екон. наук, доцент 

Сумський державний університет 
 
Звернемо увагу, що, не дивлячись на величезну кількість 

існуючих концептуальних наробок стосовно оцінок людського 
капіталу та національного багатства, питання виміру опрацьо-
вані ще неповно, а ті оцінки, що наразі використовуються, є 
суперечливими. Τак, відкритим залишається питання іденти-
фікації цілей оцінювання. Низка об’єктивних обставин (зокре-
ма відсутність достовірної статистики доходів) та складності 
вартісної оцінки деяких якісних параметрів людського капіталу 
примушує дослідників концентрувати увагу або лише на вар-
тісних, або на натуральних показниках. При цьому найбільш 
складним залишається завдання агрегування індивідуальних 
активів людського капіталу до активів більш високого рівня.  

Ранні дослідження людського капіталу передбачали 
постійну розробку концепцій та моделей для вимірювання, 
оцінювання та обліку вартості людського капіталу. Наве-
демо перелік найбільш відомих підходів та методів оціню-
вання людського капталу [1]. 

1. Економічні підходи (ціннісний підхід): 
– модель непридбаного гудвілу (модель Ермансона); 
– модель конкурентних пропозицій (модель Хікіміана 

та Джонса); 
– теперішня вартість моделі майбутніх доходів (мо-

дель Лева та Шварца); 
– модель економічної цінності (модель Піля та Фаль-

мольца); 
– модель оцінки майбутньої компенсації (винагоро-

ди) (стохастична модель) (модель Фламгольца); 
– модель взаємозв’язку між причиною, втручанням і 

кінцевим результатом (модель Лікерта); 
– модель п’яти розмірів (модель Майєра та Фловерса); 
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– модель поточної вартості отриманої чистої вигоди 
(модель Морзе); 

– модель дисконтованої чистої певної вигоди (модель 
Огана); 

– методи скоригованої теперішньої вартості (модель 
Германсона); 

– модель змін вартості людського капіталу (модель 
Лікерта). 

2. Моделі вимірювання за вартісними підходами: 
– модель історичної вартості (модель Фламгольца); 
– модель вартості заміщення (модель Лікерта та 

Фламгольца); 
– модель можливої вартості (модель Гекіміана і Джонса); 
– модель державного внеску. 
3. Підходи коефіцієнтного методу. 
Детальний аналіз наукових праць учених з питань оці-

нки людського капіталу засвідчує, що дослідники віддають 
пріоритет витратній методиці, яка є найбільш вивченою, пе-
вною мірою узгоджується з принципами бухгалтерського об-
ліку, зокрема принципом історичної (фактичної) собівартос-
ті. Вартість людського капіталу за вказаною методикою то-
тожна сукупному розміру витрат на його формування, утри-
мання та відтворення. С. Легенчук на підтримку цієї методи-
ки наводить такі переваги застосування історичної оцінки:  

– простота використання, що не потребує застосу-
вання складного математичного апарату;  

– високий рівень об’єктивності та надійності, оскіль-
ки таку оцінку проводять відносно подій, які вже відбулися 
та можуть бути документально підтверджені, що позбавляє 
систему обліку від прогнозних і ймовірних показників [2]. 

Існування різних ознак людського капіталу вимагає 
його кількісного оцінювання, крім того, сучасна концепція 
людського капіталу потребує оцінки не тільки вкладень у 
людину, а й визначення обсягу доходу, який потенційно 
може акумулювати індивід.  
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Одним з найпопулярніших методів оцінки людського 
капіталу є обчислення здібностей окремої особистості і їх 
оцінки в структурі інтелектуального капіталу промислового 
підприємства. Основою методу є спроба оцінки дисконтова-
ної вартості потоку витрат підприємства, які пов’язані з фор-
муванням людського капіталу та майбутнього потоку доходів.  

При використанні методу оцінки людського капіталу 
також виникають труднощі з об’єктивною оцінкою первіс-
ної вартості, визначення терміну роботи конкретного спів-
робітника на промисловому підприємстві (тобто вибір ра-
ціонального способу нарахування коефіцієнта старіння і 
забування), а також складність ведення обліку, громіздкість 
оцінки, яка більшою мірою зручна для великих компаній. 

Якісна оцінка людського капіталу (експертний підхід) 
базується на оцінюванні якісних показників, що характери-
зують як індивідуальні особливості конкретного працівника, 
так і властивості працівників підприємства в сукупності [3].  

Експертний підхід дозволяє оцінювати: чи достатня 
кваліфікація працівника для виконання відповідних за-
вдань (профільний утвір, стаж); чи наявні можливості для 
реалізації працівником його основних функцій; наскільки 
система комунікації підприємства здатна забезпечувати 
виконання функцій; чи забезпечує поставлена організація 
роботи розвиток працівників.  

Також у рамок експертного підходу оцінюються су-
купність властивостей людського (кадрового) потенціалу. 
При використані даної методики, для більшої точності ре-
зультатів, використовуються вагові коефіцієнти. Але й во-
ни мають недоліки, так як практично не враховують  

Дохідний підхід заснований на оцінці людського ка-
піталу підприємства за ступенем участі сукупного праців-
ника підприємства в доходах підприємства й використовує 
наступні методи: 

– метод управлінської доданої вартості укладається у 
вимірі внеску ключового управлінського персоналу в до-
дану вартість підприємства. 
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– метод надлишкового прибутку – заснований на 
припущенні, що людський капітал є частиною гудвіла, що 
формує надлишковий прибуток [3]. 

Порівняльний підхід до оцінки людського капіталу ґрун-
тується на порівнянні даного підприємства з підприємствами-
аналогами. У якості аналогів можуть бути застосовані органі-
заційні структури й кадровий склад наступних підприємств: 

– підприємств, що пройшли реструктуризацію, що 
створили управлінську структуру й кадровий потенціал, 
близький до ідеальної моделі; 

– деяких синтетичних моделей, що відображають іде-
альну для даного виду бізнесу структуру й кадровий склад; 

– проданих на ринку підприємств, в оцінних звітах по 
яких є інформація про оцінку кадрового потенціалу; 

– підприємств, подібних по профілю й масштабам бі-
знесу, але більш процвітаючих на ринку [4]. 

Перераховані вище характеристики можна кількісно ви-
міряти, що робить даний метод придатним до застосування. 

Таким чином, будь-яка модель, що використовується 
для вимірювання і оцінювання людського капіталу, пови-
нна надавати таку інформацію, що дозволяла б управлінсь-
кому персоналу ухвалювати рішення щодо формування та 
планування роботи з людським капіталом.  
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Емісія готівки і організація їх обігу в Україні здійс-
нюється виключно НБУ. Готівковий грошовий оборот ор-
ганізовується на основі таких принципів: централізація ор-
ганізації та регулювання; еластичність і економічність; 
комплексність організації; регулярність і безперебійність 
забезпечення господарюючих суб’єктів і населення готів-
ковими коштами за відповідності до їх реальних економіч-
них потреб; регламентація процедур виконання операцій з 
готівкою. Нормативні основи реалізації зазначених прин-
ципів закладені в інструкціях НБУ, що регламентують 
операції з готівкою. Встановлений порядок касових опера-
цій являє собою сукупність правил прийому, видачі, збері-
гання, інкасації готівки господарюючими суб’єктами і кре-
дитними організаціями. Однією з найважливіших завдань 
держави в галузі організації готівкового грошового обігу є 
його прогнозування і контроль параметрів в рамках реалі-
зації спільної грошово-кредитної політики.  

Між грошовими засобами готівкової та безготівко-
вої форм зафіксовано існування нерозривного взаємо-
зв’язку, який обумовлений існуванням реальної можливо-
сті перенесення одної форми грошей до іншої. Гроші по-
стійно переходять з форми готівкових грошових знаків в 
форму депозиту (вкладу) в комерційному банку і назад. 
Тому процес руху готівки (фізичне переміщення грошо-
вих знаків з рук в руки) і безготівкових грошей (послідо-
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вний ряд записів по зарахуванню грошей на рахунку в 
комерційних банках і їх списання), розрізняючи по своїй 
фізичній природі, утворюють єдиний грошовий оборот 
[1]. Необхідною умовою курсової стабільності грошової 
одиниці країни є постійний перехід готівкового обігу в 
безготівковий.  

Готівково-грошовий рух здійснюють різні види гро-
шей: банкноти, металеві монети, інші кредитні інструмен-
ти (векселі, банківські векселі, чеки, кредитні картки). Емі-
сію готівки здійснює центральний банк (НБУ). Він випус-
кає готівку до обігу та здійснює вилучення грошей в разі 
їхньої непридатності, а також проводить заміни новими 
зразками, купюрами та монетами. Ми вважаємо закономі-
рним, що в Україні в зв’язку з величезним розширенням 
готівково-грошового обороту в останні кілька років зроб-
лені спроби обмежити для юридичних осіб цей оборот. Для 
господарюючих суб’єктів встановлений ліміт готівки. Що-
дня вони підраховують підсумки і видані грошові засоби, і 
зараховують їх у оборотну касу. В разі перевищення вста-
новленого ліміту в кінці перевищить встановлений ліміт 
сума понад ліміт зараховується в резервний фонд. Однак 
на практиці ці та інші обмеження діють дотепер, на наш 
погляд, слабо.  

Безготівковий обіг є рухом вартостей без участі го-
тівки : він здійснюється перераховуючи грошові кошти на 
рахунки кредитних установ, заліковуючи взаємні вимоги. 
Розвиток кредитної системи і поява коштів клієнтів на ра-
хунках в банках і інших кредитних установах призвели до 
виникнення означеного обороту. Безготівковий обіг здійс-
нюють чеки, векселі, кредитні картки та інші кредитні ін-
струменти.  

Слід зазначити, що в Україні форма безготівкових 
розрахунків визначається відповідними правилами згідно 
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законодавству. Ними визначено, що розрахунки підпри-
ємств будь-якої форми власності за своїми зобов’язаннями 
з іншими підприємствами, а також між юридичними осо-
бами та фізичними за товарно-матеріальні цінності вироб-
ляються, як правило, в безготівковому порядку через уста-
нови банку. В залежності від економічного змісту розріз-
няють дві групи безготівкового обігу: по товарним опера-
ціям та фінансовим зобов’язанням. 

Перша група складається з безготівкових розрахунків 
за товари і послуги, друга – з платежів до бюджету (подат-
ку на прибуток, податку на додану вартість та інші обов’я-
зкові платежі) в позабюджетні фонди, погашення банківсь-
ких позичок, сплати відсотків за кредит, розрахунків зі 
страховими компаніями [2]. Безготівковий оборот є ре-
зультатом внесення готівки на рахунки в кредитній уста-
нові, отже, безготівковий обіг є неможливим у разі, коли 
спостерігається відсутність готівкового. Водночас поява 
готівкових грошей обумовлена зняттям їх з рахунків в бан-
ківській установі. Державні органи можуть мати в своїй 
касі готівку в межах лімітів, встановлених установою бан-
ку за погодженням з керівником підприємства.  

Застосовуються наступні форми безготівкових розра-
хунків: розрахунки платіжними дорученнями, платіжними 
вимогами-дорученнями, чеками, акредитивами. Форми 
розрахунків між платником і одержувачем коштів визна-
чаються договором (угодою, окремими домовленостями). 
Підприємства можуть проводити між собою заліки взаєм-
ної заборгованості. В цьому випадку до банку представля-
ються платіжне доручення або чек на незараховану суму [3]. 
Таким чином, наявним та безготівковим обігом утворюєть-
ся загальний грошовий оборот капіталу країни, в якому 
діють єдині грошові засоби одного найменування.  
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В даний час в науковій і практичній сферах економі-
ки існує ряд ініціатив щодо вдосконалення механізму го-
тівкового та безготівкового обігу капіталу. Так, наприклад, 
вже введені обов’язкові безготівкові розрахунки при здійс-
ненні великих покупок, в тому числі нерухомості і автомо-
білів. Розглядаються пропозиції закріпити в законі, що за-
робітна платня також повинна надходити працівникові в 
тільки безготівковій формі. На нашу думку, для здійснення 
вищеозначеного необхідна робота з банківськими устано-
вами, тому як мережі банкоматів на теперішній час недо-
статньо поширені в Україні, особливо в невеликих містах. 
Також необхідно знижувати комісії, які платять клієнти 
банків за здійснення безготівкових розрахунків. Фахівці 
вважають, що обмеження на розрахунок готівкою не при-
ведуть до зростання цін. Слід погодитися з припущенням в 
тій частині, що якщо безготівковий оборот істотно зросте, 
то і розмір комісії зменшиться. Крім того, ми солідарні з 
рядом економістів, які вважають, що через популярність 
готівки фінансові операції в нашій країні здійснюються 
недостатньо прозоро. 
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У сучасних умовах немає жодного підприємства, яке 

не відчувало вплив економічної кризи та інфляції. В цей 
час, коли підприємство не отримує підтримки від держави, 
потрібно мати інформацію щодо отриманих доходів від 
реалізації продукції.  

Метою кожного підприємства є отримати дохід та 
досягти максимального прибутку. Всі організації та під-
приємства, що надають послуги та роботи, створюють то-
вари, які реалізуються на ринку, та у кінцевому етапі 
отримують дохід. 

Для визначення пріоритетних напрямків удоскона-
лення як фінансового так і управлінського обліку потрібно 
застосувати системний підхід до організації обліку дохо-
дів, витрат і фінансових результатів. Саме тому проблема 
обліку доходів досі актуальна. 

Згідно з П(С)БО 15 «Дохід», дохід визначається під 
час збільшення активу або зменшення зобов’язання, що 
зумовлює зростання власного капіталу (за винятком зрос-
тання капіталу за рахунок внесків учасників підприємства), 
за умови, що оцінка доходу може бути достовірно визна-
чена [1]. 

Дохід розглядається як збільшення ресурсної бази 
підприємства, накопичення з метою подальшого розши-
рення та розвитку.  

Увагу питанню обліку доходів приділяли такі вчені-
економісти, як Ф.Ф. Бутинець, Ю.А. Верига, В.П. Завгоро-
дній, А.С. Літтлтон, В.В. Сопко, В.В. Полянко, У.А. Патон, 
та інші. 
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На практиці визначення доходу пов’язується з окре-
мими методами обліку, до яких дохід повинен бути відне-
сений в обліку як отриманий. Дохід – динамічний процес 
створення підприємством товарів і послуг протягом певно-
го проміжку часу. В бухгалтерській звітності загально-
прийнятим моментом визнання доходів є відвантаження 
продукції.  

Проблемою обліку доходів підприємств є проблема 
повноти та своєчасність відображення у системі обліку. 
Рівень невідображення доходів в країні приблизно від 30 % 
до 70 % [2]. 

Для своєчасного відображення інформації про отри-
мані доходи рекомендується деталізувати інформацію та 
надавати її вчасно. Інформацію про доходи від реалізації 
продукції в умовах підприємства рекомендується надавати 
за окремими групами: доходи від реалізації продукції вла-
сного виробництва; доходи від реалізації товарів вітчизня-
них виробників; доходи від надання послуг. 

Інформація для кожної з груп повинна бути деталізо-
вана за окремими видами продукції. Для цього потрібно 
запровадити на підприємстві систему відповідних аналіти-
чних субрахунків 701 «Дохід від реалізації готової продук-
ції», 702 «Дохід від реалізації товарів»,703 «Дохід від реалі-
зації робіт і послуг». Це дозволяє керівництву підприємств 
отримувати достовірну та повну інформацію щодо покра-
щення ефективності його діяльності на вітчизняному ринку. 

Рекомендується ввести 75 рахунок «Дохід від реалі-
зації продукції в умовах окремого економічного району» і 
впровадити окремі субрахунки 75 рахунку, на яких будуть 
обліковуватись доходи від реалізації продукції для різних 
регіонів збуту продукції [3]. 

На рахунку 759 будуть обліковуватись доходи від ре-
алізованої продукції на території поза межами міста. 
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На завершенні потрібно буде сумувати отримані суми 
по рахунку 75. 

 Впровадження окремого рахунку дозволяє отримати 
конкретну та достовірну інформацію про реалізовану ін-
формацію,полегшити процес обліку доходів від реалізації 
продукції [4]. 

Вважаємо за потрібне окреслити деякі засоби покра-
щення обліку доходів: 

– визначення номенклатури витрат для планування й 
обліку; 

– використання автоматизації обліку реалізації про-
дукції за допомогою програмного забезпечення; 

– розробка методики оцінювання незавершеного ви-
робництва; 

– використання внутрішньої звітності з угрупування 
заборгованості покупців і замовників, призначення відпо-
відальних осіб за її контроль; 

– використання методів управління випуском і збу-
том готової продукції; 

– розмежування збитків на реалізацію і маркетинг. 
Таким чином, для вирішення проблем обліку доходів 

потрібно удосконалити організацію обліку, ефективність по-
літики, що впливає на собівартість виробництва продукції. 
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Формування облікової інформації про загальновиро-

бничі витрати (ЗВВ) та їх розподіл є важливим питанням 
діяльності будь-якого підприємства. Достовірна інформа-
ція про витрати підприємства впливає на процес прийняття 
управлінських рішень, а також на визначення фінансових 
результатів його діяльності. При цьому дані про загально-
виробничі витрати стають основним джерелом виявлення 
резервів зниження собівартості виробленої продукції, під-
вищення рентабельності підприємства [1]. Саме тому пра-
вильний підхід до обліку загальновиробничих витрат є до-
сить актуальною проблемою на сьогодні. 

Серед науковців досить немає єдиної думки щодо ор-
ганізації обліку та розподілу загальновиробничих витрат 
підприємства. Дослідженням даного питання присвячені 
праці таких вчених, як: Ф.Ф. Бутинця, С.Ф. Голова, 
В.І. Єфіменко, Є.В. Мниха, В.Ф. Палія та ін. Проте в умо-
вах реформування бухгалтерського обліку, змін в економі-
ці ці питання залишаються актуальними та потребують но-
вого вирішення [1]. 

Варто відмітити, що точного визначення загальнови-
робничих витрат у П(С)БО 16 «Витрати» немає, тому бага-
то вчених висловлюють свою думку щодо цього. Так, 
Пушкар М.С. визначає ЗВВ як: «витрати на обслуговуван-
ня роботи цехів основного і допоміжного виробництва та 
управління ними, а також витрати на організацію та коор-
динацію виробничого процесу в них» [2]. 

Ластовецький В.О. загальновиробничими (накладни-
ми) вважає ті витрати, які не належать до основних витрат, 
зумовлених технологією виробництва; тих, які формують 
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технологічну вартість (собівартість) продукції (робіт, по-
слуг), – витрати на технологічні матеріали, робочу силу і 
на експлуатацію засобів праці [3]. На підставі цього можна 
зробити висновок, що загальновиробничі витрати є витра-
тами різних підрозділів на організацію процесу виробниц-
тва та управління ним, на утримання та експлуатацію ма-
шин та обладнання, будівель, які не можна прямо віднести 
на конкретний об’єкт витрат.  

Згідно з П(С)БО 16 загальновиробничі витрати поді-
ляють на: постійні – витрати, які залишаються незмінними 
при зміні обсягу виробництва, та змінні, включають витра-
ти, які змінюються прямо пропорційно до зміни обсягу ви-
робництва [4].  

Підприємства самостійно визначають перелік змін-
них та постійних загальновиробничих витрат в наказі про 
облікову політику. При цьому слід враховувати специфіку 
діяльності підприємства: види продукції, особливості ор-
ганізації виробництва, наявність суміжного виробництва та 
інші фактори. Також є такий вид витрат як змішані, вони 
містять в собі змінну і постійну частини [5]. 

Ефективне управління ними можливе за умови ви-
значення впливу факторів витрат на їх величину та наяв-
ність взаємозв’язку між ними в рамках певного періоду 
часу [1]. Вирішити ці проблеми можна через удосконален-
ня класифікації загальновиробничих витрат за оптималь-
ною кількістю ознак, що охарактеризують цільове призна-
чення й економічний зміст витрат, враховуючи організа-
ційну структуру та особливості; необхідно сформувати ро-
бочий план рахунків задля деталізації статей загальнови-
робничих витрат у розрізі рахунку 91. 

При виборі бази розподілу слід звернути увагу на те, 
що між зміною загальновиробничих витрат і відповідно 
зміною бази розподілу існує пропорційна або майже про-
порційна залежність, тому потрібно використати такий по-
казник, який би максимально точно забезпечив віднесення 
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непрямих витрат на відповідні об’єкти калькулювання [2]. 
Згідно П(С)БО 16 можливими базами для розподілу 

загальновиробничих витрат є години праці, заробітна пла-
та, обсяг діяльності, прямі витрати [4]. Підприємство може 
обрати будь-яку базу для розподілу непрямих витрат. 

Розподіл загальновиробничих витрат здійснюється за 
звітний період на основі фактичних даних. Проте, на під-
приємствах з метою визначення собівартості продукції 
протягом періоду для ефективного управління, необхідна 
інформація про суму загальновиробничих витрат за певний 
проміжок часу. Доцільно виділити два основні періоди 
щодо розрахунку коефіцієнтів розподілу: рік і місяць, для 
прийняття управлінських рішень можна застосовувати та-
кож інші періоди [4]. 

Удосконалення потребує також нормативна база за цим 
питанням. Внесення змін на законодавчому рівні дозволить 
врегулювати цей процес, уникаючи певних непорозумінь.  

Отже, врахування наведених аспектів сприятиме пра-
вильному розподілу загальновиробничих витрат, форму-
ванню достовірної інформації про них, дозволить уникну-
ти багатьох помилок i проблем при визначенні фінансових 
результатів підприємства.  
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На сьогоднішній день економіка всього світу пере-
живає «епоху криптовалютного регулювання». Легалізація, 
купівля та використання криптовалюти є досить спірним 
та часто обговорюваним питанням більшості країн світу. 
Стрімка трансформація світової економіки спонукає до по-
глиблення досліджень в напрямку вивчення та застосуван-
ня криптовалют, їх обліку, пошуку шляхів її адаптації до 
особливостей національної економіки. Відсутність мето-
дичної бази з обліку криптовалют зменшує перспективи їх 
стабільного використання в національній економіці. Облі-
кові аспекти цього явища, це те що створює безліч диску-
сій та протиріч. У нашій країна, як і у більшості цивілі-
зованих країн, технології випереджають законодавство. 
Правовий статус криптовалют істотно варіюється від краї-
ни до країни, і до сих пір він змінюється або не визнається 
в багатьох з держав. Статус криптовалюти в Україні не 
визначено жодним нормативно-правовим документом. 
Владні структури України вивчають новий ринок, одноча-
сно уникаючи державної відповідальності за негативні на-
слідки для учасників ринку криптовалют, тобто притри-
муються позиції нейтралітету. Відсутність правового ста-
тусу негативно впливає на облікові процеси відносно цьо-
го об’єкту. 

Ураховуючи, що облік в Україні є регламентованим, 
для легалізація криптовалют повинна починатись з розроб-
ки та впровадження нормативних актів, наприклад, окре-
мого П(С)БО, який би чітко окреслив питання пов’язані з 
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оцінкою, витратами і т.ін., у виробників, продавців, корис-
тувачів криптовалют, оскільки, криптобізнес є сформова-
ною індустрією. До моменту затвердження офіційних нор-
мативних актів, ми пропонуємо підприємствам внести від-
повідну інформацію щодо обліку криповалют у Наказ про 
облікову політику. Від так обумовимо, заборони на опера-
ції з криптовалютами немає.  

Згідно зі ст. 42 Конституції України, кожен має право 
на підприємницьку діяльність, яка не заборонена законом 
[1]. Листом Держстату від 05.10.2018 р. №14.4-09/435-18 
рекомендовано класифікувати майнінг та реалізацію крип-
товалют за КВЕДом 64.19 «Інші види грошового посеред-
ництва», а торгівлю (обмін) криптовалютами – за КВЕДом 
66.19 «Інша допоміжна діяльність у сфері фінансових по-
слуг, крім страхування та пенсійного забезпечення» [2].  

Документування, це та проблема, без вирішення якої, 
неможливо відображати криптовалюту на рахунках бухга-
лтерського обліку. Ми вважаємо, що документування опе-
рацій з криптовалютою слід відображати у бухгалтерських 
довідках.  

Відсутність єдиного підходу до визначення економі-
чної сутності криптовалют і приводить до досить різної 
інтерпретації методичних підходів до відображення їх у 
бухгалтерському обліку.  

Для роз’яснення цієї ситуації можна звернутись до 
документів, прийнятих Радою МСБО. У березні 2019 р. 
Комітет з інтерпретації міжнародної фінансової звітності 
(IFRIC) прийняв документ Holdings of Cryptocurrencies Згі-
дно з документом: криптовалюта – це цифрова або віртуа-
льна валюта, яка записана в розподіленій книзі та викорис-
товує криптографію для безпеки, не видається юрисдик-
ційним органом або іншою стороною; утримання крипто-
валюти не призводить до укладення договору між власни-
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ком та іншою стороною [3]. Комітет зауважив, що крипто-
валюта, яка утримується, відповідає визначенню нематері-
ального активу в МСБО 38 на тих підставах, що він може 
бути відокремлений від власника і проданий або переда-
ний окремо; він не надає власнику права на отримання фі-
ксованої або визначеної кількості одиниць валюти. Комітет 
дійшов висновку, що МСБО 2 «Запаси» застосовується до 
криптовалют, коли вони утримуються для продажу у зви-
чайному бізнесі. Якщо МСБО 2 не застосовується, суб’єкт 
господарювання застосовує МСБО 38 до криптовалют, що 
утримуються [4]. 

Оскільки, українські підприємства працюють за пра-
вилами, які диктує європейський ринок та сучасні еконо-
мічні відносини, то слушно взяти до уваги розробки Комі-
тету з інтерпретації міжнародної фінансової звітності. Як-
що синхронізувати вище наведена і український План ра-
хунків, то для обліку криптовалют, яка утримується можна 
використовувати рахунок 12 «Нематеріальні активи», до-
речним буде відкриття субрахунку 126 «Утримувана крип-
товалюта», який запропоновано Костюченко В.М., Мали-
новською А.М., Мамоновою А.В. Щодо обліку операцій з 
їх продажу криптовалют, на наш погляд, слід використати 
рахунок 28 «Товари» і відкрити до нього субрахунок 287 
«Криптовалюти для продажу», який буде мати ознаки ак-
тивного рахунку (таблиця 1). Аналітичний облік доцільно 
вести за напрямами надходження та використання крипто-
валюти в результаті господарських операцій, а також за 
видами криптовалют.  
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Таблиця 1 
Облік операцій з продажу криптовалют 

Зміст господарської операції Дебет Кредит 
Криптовалюта, що утримується 
для перепродажу 

287 127 

Продано криптовалюту 377 702 
Нараховано податкові зобов’язання 
з ПДВ 

702 641 

Списано собівартість реалізованої 
криптовалюти 

977 287 

Віднесено на фінансовий результат 
дохід від реалізації товарів 

702 793 

Віднесено на фінансовий результат 
собівартість реалізованих товарів 

793 977 

Отримано кошти від покупця 311, (312) 377 
 
Розвиток цифрових технологій та віртуальних ринків 

виявив неготовність облікової науки та практики до ви-
кликів криптоіндустрії, тому до сьогодні існує спектр сут-
тєвих аспектів, які потребують подальших досліджень. 
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Сумський державний університет 
 

На сьогодні проблеми обліку основних засобів набу-
ває особливої актуальності у зв’язку з необхідністю фор-
мування релевантного обліково-аналітичного забезпечення 
в системі управління вартістю підприємства. 

Основним елементом бухгалтерського обліку, який 
дає змогу отримати інформацію про майно підприємства є 
його оцінка.  

Методологічні основи оцінки основних засобів ви-
значені П(С)БО 7 «Основні засоби». Про те, формуючи по-
ложення облікової політики в частині оцінки основних за-
собів, суб’єкти господарювання повинні враховувати і ви-
моги податкового кодексу, особливо при необхідності вра-
хування підприємствами податкових різниць. 

Перш за все необхідно враховувати різні підходи до 
визначення сутності основних засобів у фінансовому облі-
ку й системі оподаткування. Так, в межах фінансового об-
ліку критеріями визнання основних засобів є строк корис-
ного використання, тоді як за нормативами податкового 
обліку встановлена вартісна межа визнання основних засо-
бів. В подальшому такі відмінності будуть впливати на 
можливість включення амортизаційних відрахувань до ви-
трат підприємства. При цьому необхідно враховувати мі-
німальні строки використання встановлені ПКУ. 

Особливості оцінки основних засобів сформувалися з 
урахуванням класифікації, шляхів їх надходження та дати 
оцінки відповідно до певних господарських операцій у 
процесі руху об’єктів основних засобів. 
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Формування первісної вартості основних засобів за-
лежить від каналів їх надходження. Найбільш поширений 
спосіб оцінки в обліковій практиці є відображення основ-
них засобів за первісною вартістю, що складається з витрат 
на їх виробництво та придбання.  

На етапі первісного визнання суб’єкти господарю-
вання повинні визначити ліквідаційну вартість об’єкта. В 
багатьох випадках ліквідаційна вартість взагалі не визна-
чається через складність оцінки активів у майбутньому. 
Порівнюючи з П(С)БО 7 у ПКУ відсутнє визначення тер-
міну «ліквідаційна вартість» і способів обчислення її варті-
сного рівня. 

Важливого значення для подальшого формування ре-
левантного інформаційного забезпечення про вартість ос-
новних засобів має їх оцінка на дату балансу. На балансову 
вартість основних засобів можуть впливати витрати поне-
сені на їх поліпшення. До таких поліпшень відносяться 
модернізація, добудова, дообладнання, реконструкція, мо-
дифікація в результаті яких, змінюються економічні виго-
ди, які суб’єкт господарювання може отримати від викори-
стання основних засобів. При цьому понесені витрати на 
підтримку об’єкта в робочому стані не збільшують його 
вартості.  

Більш складними є врахування справедливої вартості 
основних засобів. Незважаючи на доцільність проведення 
переоцінки через інфляційні процеси, тривале використан-
ня більшості основних засобів суб’єкти господарювання 
переоцінку не здійснюють.  

Це обумовлено значними витратами на залучення не-
залежного експерта, отримання достовірного інформацій-
ного забезпечення, особливо враховуючи вимогу стандар-
ту про доцільність переоцінки всієї групи, якщо в цій групі 
буде переоцінений хоча б один об’єкт. Досить складною є 
методологія оцінки, оскільки широкий вибір методів при-
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зводять до отримання різних кінцевих результатів, особли-
во за умови відсутності активного ринку та інформаційних 
джерел. Крім того, проведення переоцінки передбачає не-
обхідність створення постійно діючих комісії, формування 
регістрів для систематизації інформації. 

В подальшому суми проведених переоцінок обумов-
лять необхідність їх коригування в системі податкового 
обліку. Відповідно до ПКУ фінансовий результат для ви-
значення податку на прибуток необхідно збільшити на су-
му уцінки основних засобів включену до бухгалтерських 
витрат або зменшити на суму дооцінки. Крім того, виникає 
потреба в коригуванні амортизаційних відрахувань розра-
хованих від переоціненої вартості та залишкової вартості у 
разі їх продажу або ліквідації. 

Таким чином, здійснення оцінки об’єктів основних 
засобів є однією із найважливіших передумов формування 
достовірної та релевантної інформації системою бухгалтер-
ського обліку необхідної для управління підприємствами.  
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Національна безпека є найважливішою функцією 
держави, зокрема, як зазначено у ст. 17 Конституції Украї-
ни, це захист суверенітету і територіальної цілісності краї-
ни, забезпечення її економічної та інформаційної безпеки. 
Сучасні геополітичні та глобальні виклики зростають з ве-
ликою швидкістю. Процеси євроінтеграції визнані пріори-
тетними, і в умовах протистояння збройної агресії з боку 
Росії, вимагають підвищення ефективності національної 
безпеки України та її складових. Формування механізмів 
ефективності національної безпеки здійснюється й у т.ч. за 
допомогою фінансових та бюджетних інструментів управ-
ління макроекономікою. 

Механізми, як і необхідні для цього ресурси, закріп-
лені у Стратегії національної безпеки, основними цілями 
якої є мінімізація загроз державному суверенітету та гара-
нтування мирного майбутнього. Так, п. 4.2. передбачено 
удосконалення бюджетної політики у сфері забезпечення 
національної безпеки шляхом поетапного збільшення бю-
джетних видатків відповідно до практики держав-членів 
НАТО; п 4.9. визначено заходи забезпечення економічної 
безпеки, а це створення умов для подолання бідності і 
надмірного майнового розшарування в суспільстві, набли-
ження соціальних стандартів до рівня держав-членів ЄС, 
досягнення економічних критеріїв, необхідних для набуття 
Україною членства в ЄС. 
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Динаміка видатків Держбюджету України на окремі 
галузі та напрями, що мають стратегічне значення, подана 
на рис. 1. Видатки на оборону з 2011 р. до 2019 р. зросли у 
8 разів, окремі причини цього розглянуто у попередніх до-
слідженнях [4; 5], а на економічну діяльність за цей же пе-
ріод – зросли лише на 61 %. 

 

 
 

Рис. 1. Динаміка видатків Державного бюджету 
на окремі галузі у 2011-2019 рр., млн грн 

Джерело: побудовано авторами [5] за даними Державного каз-
начейства України 
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Частка оборонного бюджету у 2019 році складає 
9,94 %, економічної діяльності – 6,75 %, тоді як у 2011 році 
ці показники становили 3,97 % та 13,4 % відповідно, що 
спричинено неефективним держаним менеджментом та 
унаслідок фінансування проведення АТО, ООС. 

Видатки соціального захисту за період з 2011 р. по 
2019 р. зросли у 3,4 рази, обслуговування держборгу – 
у 5,14 разів. Із галузей економіки найкраще фінансується 
транспорт – ріст на 150 %, аграрна галузь – на 86 %. 

Для аналізу нами обрана оборонна та аграрна галузі 
як основа оборонної і продовольчої безпеки. Формування 
бюджету першої здійснюється за нормами Рекомендацій з 
оборонного планування [3], де п. 6.4.2 зазначено, що вихі-
дними даними для планування ресурсів є: попередні пока-
зники проекту Державного бюджету України на наступний 
рік та прогноз видатків на два подальші роки; запропоно-
ваний цільовий пакет оборонних спроможностей та склад 
сил. Враховуються також можливості залучення міжнаро-
дної технічної допомоги, щорічний рівень інфляції, зрос-
тання індексу цін, а також вимоги законодавчої та норма-
тивно-правової бази для фінансування в особливий період.  

У 2009-2014 роках оборонний бюджет України сягав 
1-1,11 % ВВП [1], що стало однією з причин непідготовле-
ності країни до воєнної агресії. Держбюджетом-20 на наці-
ональну безпеку та оборону передбачено видатки в розмірі 
245,8 млрд грн, що становить 5,45% ВВП та відповідає ви-
могам документів стратегічного планування. Ці видатки 
порівняно з 2019 роком (212,0 млрд грн) збільшено на 
33,8 млрд грн, або ж на 16 %, та згідно з рішенням РНБОУ 
від 2.11.2019 р. передбачено спрямувати: 135,5 млрд грн 
(3 % ВВП) – на оборону; 110,3 млрд грн (2,45 % ВВП) – на 
безпеку. Основний пріоритет – відновлення та розвиток 
об’єктів інфраструктури, закупівля, модернізація та ремонт 
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озброєння та техніки, набуття спроможностей за критерія-
ми членства в НАТО. 

Державна підтримка аграрного сектору здійснюється 
відповідно до Закону Про державну підтримку сільського 
господарства України від 24.06.2004 № 1877-IV, що регу-
лює забезпечення продовольчої безпеки. На програми під-
тримки аграрного сектору Держбюджет-20 передбачає 4,5 
млрд грн, що на 23,7 % менше рівня 2019 року, але на 
9,8 % більше рівня 2018 року [3]. Фінансова підтримка пе-
редбачає 4,2 млрд грн за напрямками: здешевлення креди-
тів – 1,5 млрд грн; підтримка галузі тваринництва – 1 млрд 
грн; здешевлення компенсації техніки та обладнання віт-
чизняного виробництва – 1 млрд грн; програма розвитку 
фермерства та кооперативів та програма підтримка садів-
ництва – по 400 млн грн. Крім того, за програмою Приско-
рення інвестицій у сільське господарство України закладе-
но 200 млн доларів США, які схвалила Рада виконавчих 
директорів Світового банку. 

Беручи до уваги уже підтверджений за ефективністю 
мінімальний обсяг фінансування у розмірі не менше 1 % 
ВВП галузі, то коштів мало би бути вдвічі більше, до 
8,4 млрд грн. А з врахуванням усіх програм аграрного роз-
витку, у тому числі за іншими міністерствами, рівень під-
тримки складає 9,5 млрд грн, що відповідає заявленим 
критеріям частки видатків бюджету на агросектор. В той 
же час, у ЄС за програми бюджетної підтримки фермерів 
діють інші механізми, зокрема передбачено розділення ви-
датків на галузь та сільський розвиток, того в Україні поки 
що не планується. 

За результатами дослідження виявлено, що націона-
льна безпека України за найбільш суттєвим напрямом – 
оборона, фінансується наближено до моделі країн-членів 
НАТО. Фінансування аграрного сектору, як носія продово-
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льчої безпеки, поки що не відповідає вимогам спільної аг-
рарної політики ЄС, але формується у рамках, визначених 
для України міжнародним законодавством СОТ.  

Моделювання видатків на ці галузі здійснюється з 
врахуванням підтримки та кредитів МВФ, інституцій ЕС. 
Наразі, необхідно синхронізувати процеси моделювання 
безпекоформуючих галузей за вимогами стратегічного 
партнерства та євроінтеграційного руху України.  

При цьому слід врахувати, що збільшення видатків 
бюджету лише на оборону скорочують обсяги фінансування 
економічних галузей і темпи росту економіки, а відповідно 
фіскальні надходження до бюджету і у кінцевому підсумку 
відбувається обмеження фінансування нацбезпеки. 
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Паливно-мастильні матеріали (ПММ) – активи, наяв-

ність, облік і контроль яких зумовлюються фактом воло-
діння / оренди суб’єктом господарювання (СГ) автотранс-
портних засобів. Диверсифіковані шляхи надходження 
ПММ, види автотранспорту, що використовується, вели-
чина штату водіїв та обслуговуючого персоналу, досвід 
взаємозв’язків з постачальниками ПММ формують особ-
ливості обліку усіх стадій життєвого циклу ПММ у СГ 
(надходження – зберігання – використання). 

Безпосереднє відображення в обліку операцій з ПММ 
визначається порядком розрахунків під час купівлі – за го-
тівку чи за безготівковим розрахунком. В останньому ви-
падку визначальними стають також схеми відпуску палива 
на АЗС (за відомостями, талонами чи паливними smart-
картками).  

Аналітичний облік ПММ організовується, з орієнта-
ції на потреби внутрішнього контролю СГ за рухом пали-
ва. Для таких цілей актуальним є відкриття субрахунків 2-
го і 3-го порядку для обліку палива за місцями зберігання, 
марками й матеріально відповідальними особами. 

Документування операцій надходження ПММ в за-
лежності від способів заправки представимо на рис. 1 [1]. 

Для безготівкових розрахунків згідно з Інструкцією 
про порядок приймання, транспортування, зберігання, від-
пуску та обліку нафти і нафтопродуктів на підприємствах і 
організаціях України [2] укладається договір з постачаль-
ником (АЗС).  
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Рис. 1. Документальне оформлення надходження ПММ 
 
Відомість на відпуск нафтопродуктів оформляють на 

АЗС за формою №16-НП [2]. У ній фіксують кількість на-
фтопродуктів та їхню марку, свої підписи проставляють 
оператор АЗС та водій. Вона є підставою для оприбутку-
вання палива (Дт 203). Раз на місяць АЗС виписує зведені 
відомості-рахунки для звірки розрахунків за відпущені на-
фтопродукти.  

Талони на нафтопродукти – документи, що засвідчу-
ють право власника на одержання вже оплаченого палива 
зазначеної в ньому марки та кількості [2]. Вони є ефектив-
ним інструментом зафіксувати ціни та паливо, однак не 
виключені й ризики – прострочення талонів, розірвання 
партнерських договорів тощо. Якщо договір передбачає 
перехід права власності на паливо ще до фактичної заправ-
ки автомобіля, тоді продавець виписує видаткову накладну 
на весь обсяг палива, складається акт прийому-передачі 
палива на зберігання та акт-прийому передачі талонів.  

Документальне оформлення надходження ПММ в СГ 

при безготівковому розрахунку 

відомості на відпуск наф-
топродуктів 

при розрахунку готівкою 

талони на нафтопродукти 

паливна smart-карта 

договір з постачальником (АЗС) Чек РРО 

звіт про використання 
коштів, виданих на відря-

дження або під звіт 
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Надходження, як і видача водіям талонів, зазвичай, 
відображається у відомостях / книгах обліку талонів за ма-
рками палива, номіналом талонів (кількістю або вартістю 
ПММ), а також матеріально відповідальними особами. 

Водій обмінює талони на паливо, одержуючи під час 
заправки автотранспортного засобу на АЗС чек, накладну 
або інший документ. На його підставі СГ відображає пали-
во за Дт203 за аналітичним субрахунком, наприклад 
«203/Талони на паливо».  

Smart-картка – це пластиковий прямокутник, у якому 
вмонтовано мікрочіп, що містить інформацію ідентифікації 
клієнта, кількості та асортименту палива, які він може отри-
мати чи отримав. Smart-картка не є засобом розрахунку, а 
лише технічним засобом обліку операцій відпуску палива. 

 

 
 

Рис. 2. Особливості надходження палива за smart-картками 
 

Облік палива, що надходить із застосуванням smart-
карток, організується аналогічно до обліку палива за тало-
нами. Самі пластикові картки, якщо за них оплачено, облі-
ковуються за Дт 22, якщо ж надані АЗС безкоштовно, тоді 
їхня вартість – за балансом (рахунок 02 «Активи на відпо-
відальному зберіганні») [3]. 

За договором покупець перераховує постачальнику (АЗС) певну суму коштів і 
одержує smart-картку 

Грошова smart-картка Smart-картка на літри 

 
На ній (або у базі постачальника) 
є інформація про суму коштів на 
умовному рахунку клієнта. Із цієї 
суми під час отримання палива на 
АЗС частина коштів піде на його 
оплату за цінами на момент за-

правки 

На ній перераховані гроші одразу 
перетворюються на певну кіль-
кість палива. Аналогічно як і з 
талонами. Зміна ціни на паливо 

не впливає на витрати, бо на 
smart-картці наявна конкретна 

кількість літрів 
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Бухгалтерські проведення з обліку придбання ПММ 
за безготівковим розрахунком наведено у таблиці 1. 

 
Таблиця 1 

Облік придбання ПММ за безготівковим розрахунком 

Кореспонденція 
рахунків Зміст операції 

Дт Кт 
Перераховано кошти АЗС за паливо 371 311 
Відображено податковий кредит з ПДВ 641 644 
Відкрито відомість на заправлення автомо-
білів СГ / видано smart-картки або талони 

203/3* 631 

Заправлено на АЗС автомобіль СГ 203/2*  203/3* 
Закрито розрахунки з ПДВ 644 631 
Здійснено взаємозалік заборгованостей 631 371 

*Як приклад, 203/2 «Паливо в баках автомобілів», 
203/3 «Паливо, закуплене на АЗС» 
 
Отже, особливості обліку надходження ПММ насам-

перед визначаються способом оплати за них, зокрема за 
наявності 1-2 машин – переважно готівковий, у разі біль-
шого автопарку – безготівковий. Сучасні технології та ма-
теріали полегшують шлях палива до СГ: талони, smart-
картки з чіпами, штрих-кодами, QR-кодами, одначе вима-
гають бухгалтерської майстерності в їх обліковому оформ-
ленні та контролі. 
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В умовах розвитку ринкових відносин, де відбувається 

конкурентна боротьба за місце на ринку, де ціни форму-
ються під впливом ринкових сил, таких, як попит та про-
позиція, проблема раціонального використання ресурсів 
стає все актуальнішою. Оптимізація рівня витрат на оди-
ницю продукції є одним із найважливіших чинників під-
вищення ефективності діяльності підприємств та підви-
щення його конкурентоспроможності. Підприємці все час-
тіше звертають свою увагу на ефективність використання 
ресурсів, та раціонального розподілу для максимального 
зменшення витрат виробничо-господарської діяльності, що 
як резерв підвищення прибутковості такої діяльності є за-
порукою фінансової стабільності та розвитку підприємств. 

Актуальність питання зумовлена й тим, що серед 
пріоритетних проблем організації та ведення бізнесу в 
Україні є висока собівартість вітчизняної продукції, відсу-
тність фінансових ресурсів для розвитку, відсутність сис-
теми розвитку, адекватного до потреб управління. Усе це 
потребує від керівників підприємств впровадження та за-
стосування сучасних технологій управління витратами, їх 
економії та запобігання втратам [4]. 

Витрати є важливою та складною економічною кате-
горією, яка має значний вплив на фінансовий результат ді-
яльності підприємств. Тому інформація про витрати займає 
провідне місце в системі управління як підприємством за-
галом, так і кожним його структурним підрозділом. Витра-
ти відіграють важливу роль також і тому, що вони є осно-
вою для формування цінової політики підприємства, хара-
ктеризують рівень технології та організації виробництва, а 
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також ефективність діяльності, яка оцінюється через порі-
вняння витрат та результатів господарювання. Величина 
витрат має значний вплив на формування фінансових ре-
зультатів, а також є основою для оцінки ефективності дія-
льності суб’єктів господарювання [4]. 

Момент реального споживання ресурсів, виконаних 
робіт чи послуг, під час якого відбувається відтік коштів із 
підприємства прийнято вважати часом виникнення «витрат 
першої групи». Під час документального оформлення фак-
ту зменшення активів або збільшення зобов’язань виника-
ють «витрати другої групи». «Витрати з економічної точки 
зору» формуються з метою надання інформації для плану-
вання, аналізу та прийняття рішень, а також для форму-
вання цін на продукцію. «Витрати з бухгалтерської точки 
зору» призначені для розкриття інформації про діяльність 
підприємства, яку можна у фінансовій звітності певного 
суб’єкта господарювання [1]. 

Економічна наука досить багато уваги приділяє пи-
танню обліку виробничих витрат. Такі категорії, як «затра-
ти», «видатки» та «витрати» в економічній літературі за-
звичай сприймаються як синоніми. Про рівнозначність ка-
тегорій «витрати» і «затрати» стверджує така група еконо-
містів, як М. Булатов, І. М. Поклад, А.М. Турило, Ю.Б. 
Кравчук, які визначають затрати як суму витрат на форму-
вання та використання у процесі виробництва і реалізації 
продукції (товарів, робіт, послуг) економічних ресурсів.  

На противагу їм виступає інша група авторів, яка чіт-
ко розділяє вищенаведені поняття. Найбільш точно та ви-
черпно поняття «затрати» та «витрати» визначають Г.В. 
Козаченко, Ю.С. Погорєлов та Г.В. Макухін. На їх думку, 
«затрати – це вартісний вираз обміну та трансформації ре-
сурсів підприємства, а також їх невідшкодований вихід за 
межі підприємства» Витрати, у свою чергу, вони визнача-
ють «…як неминулі затрати підприємства, які сформува-
лися раніше й перетворилися на минулі в цьому звітному 
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періоді». Практично всі витрати, крім тих, що списуються 
у звітному періоді, на їх думку, у бухгалтерському обліку є 
затратами [2].  

Таке різноманіття підходів до визначення фінансових 
ресурсів підприємства, безумовно, свідчить про багато-
гранність категорії. З метою об’єднання ключових харак-
теристик було запропоновано авторське визначення витрат 
– це сукупність виражених у грошовій формі втрат ресур-
сів (матеріальних, нематеріальних, трудових та фінансо-
вих), які використовуються суб’єктом господарювання 
протягом звітного періоду для здійснення своєї діяльності. 

Таким чином, особливої уваги набуває проблема що-
до посилення контрольних функцій обліку, підвищення 
аналітичної, оперативної облікової інформації, своєчасного 
подання користувачам правдивої, неупередженої інформа-
ції, а також розробки методики використання інформацій-
них потоків для прийняття зважених управлінських рішень 
стосовно зниження витрат та підвищення доходності під-
приємства, посилення їх ділової активності [3]. До основ-
них елементів потрібно віднести первинні та зведені бух-
галтерські документи, облікові регістри, внутрішню та фі-
нансову звітність.  

Потрібно розуміти, що крім елементів облікової полі-
тики ще мають місто методи контролю за витратами осно-
вними з яких є порівняння.  

Якщо базою порівняння є планова величина витрат, 
то контроль виконується за критерієм ступеня виконання 
плану: 

 

,   (1) 
 

де Pv – виконання плану витрат, %;  
Af, Apl – фактична і планова величини витрат.  
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Про те, що робота є дійсно ефективною свідчить 
співвідношення: 

 

   (2) 
 
За допомогою функції обліку та аналізу систем 

управління витратами формується механізм управління за 
відхиленням.  

Витрати можуть виражатися абсолютними та віднос-
ними показниками.  

1. Відносні показники витрат:  
– витрати на одиницю продукції (собівартість одини-

ці продукції) об’єктивно показують динаміку витрат;  
– витрати на одиницю виміру обсягу продукції 

(1 грн.) обчислюються на усіх рівнях управління.  
2. Абсолютний показник витрат у формі кошторису є 

універсальним і найбільш рейтинговим для контролю за 
витратами. Він дає змогу порівнювати фактичні витрати з 
плановим показником, виявляє відхилення за видами ви-
трат і навіть може показати їх причини. Якщо обсяг вироб-
ництва продукції має натуральний вимір (однопродуктове 
виробництво), то функція витрат виражається формулою: 

 
,    (3) 

 
де В – загальні витрати за період, грн.; 

N – обсяг виготовленої продукції в натуральному вимірі;  
Bz.o – змінні витрати на одиницю продукції, грн.;  
Bp – постійні витрати за період, грн.  

Під час використання системи обліку «стандарт-
кост» контроль рівня витрат набуває певних особливостей. 
Відповідно до сутності «стандарт-косту» обліковується те, 
що має статися, а не те, що за фактом сталося, з наступним 
відображенням відхилень, які виникли.  

На практиці використовують два варіанти облікових 
записів.  
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За першим варіантом за Дт рахунка «Виробництво» 
відображають фактичні величини прямих витрат і норма-
тивні – для непрямих витрат, списання витрат на готову 
продукцію з Кт зазначеного рахунка відбувається за нор-
мативною собівартістю.  

За другим варіантом за Дт рахунка «Виробництво» 
відображаються нормативні витрати; готова продукція та-
кож оцінюється за нормативною собівартістю.  

Отже, можна сказати що, система облікового забез-
печення управління діяльністю підприємства цілеспрямо-
вана в першу чергу на задоволення потреб менеджменту 
щодо своєчасного отримання комплексної, правдивої та 
релевантної інформації з ціллю прийняття виважених 
управлінських рішень. 

Тому для забезпечення фінансової стабільності та 
зменшення ймовірності ризиків банкрутства необхідно ре-
тельно аналізувати показники внутрішньогосподарської 
діяльності на рівні підприємства, враховувати можливий 
вплив різних чинників для встановлення оптимальних 
пропорційних співвідношень обсягів результатів діяльнос-
ті. Для певного врегулювання поточної діяльності та мож-
ливого покращення в майбутньому необхідно здійснити 
наступні заходи: 

– оптимізувати рівень постійних витрат за рахунок 
адміністративних витрат шляхом підвищення контролю за 
статтями з метою уникнення непередбачених витрат та 
здійснювати нормування адміністративних витрат, встано-
влюючи максимально можливу відносну величину адміні-
стративних витрат у загальних витратах.  

– зменшити рівень змінних витрат через оптимізацію 
собівартості, зокрема витрат на оплату праці – шляхом 
підвищення продуктивності праці та здійснювати регуляр-
ний оперативний контроль за правильністю нарахування 
загальної суми заробітку. 
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Після проведення заходів щодо оптимізації обсягу 
витрат підприємству вдасться налагодити стабільну прибу-
ткову діяльність та зменшити негативний вплив витрат на 
фінансово-господарську діяльність підприємства.  

 
Перелік посилань: 
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ОБЛІК ДОХОДІВ ЗА ВИДАМИ ДІЯЛЬНОСТІ 
 

Слісаренко О.О., здобувач вищої освіти 
Науковий керівник: Болдовська К.П., канд. екон. наук, доцент 

Харківський національний автомобільно-дорожній університет 
 
У ринковому середовищі будь-який бізнес працює з 

метою отримання певного доходу. Отримання доходів є 
показником ефективної роботи та розвитку суб’єкта госпо-
дарювання. Зростання доходів є основою для самофінансу-
вання та задоволення матеріальних та соціальних потреб 
працівників. Тому правильне визначення доходів та їх 
своєчасне відображення в бухгалтерському обліку набува-
ють важливого значення для організації ділової діяльності. 

Велика увага приділяється питанням обліку доходів 
за видами діяльності у працях таких науковців: Гудзь Н.В., 
Садовська І.Б., Цал-Цалко Ю.С. та інші. 
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Мета дослідження – проаналізувати поняття «дохід» 
та переглянути його класифікацію за видами діяльності, а 
також визначити особливості обліку доходів. 

Дохід – економічне поняття, яке використовується в 
різних значеннях: широке розуміння – вважається грошо-
вим та натуральним надходженням для суб’єктів господа-
рювання; вузьке розуміння – надходження грошових кош-
тів у одиницю часу (рік, місяць, тиждень, година) [4]. 

Доходом (у бухгалтерському обліку) вважається збі-
льшення економічних вигод протягом звітного періоду, що 
у формі доходу або збільшення корисності активів або 
зменшення зобов’язань внаслідок збільшення власного ка-
піталу (крім внески учасників акцій). 

У бухгалтерському обліку дохід за видами діяльності 
поділяється на дохід від звичайної, операційної, основної, 
фінансової, інвестиційної та надзвичайної діяльності. У 
таблиці 1 розглянуто види діяльності підприємства [3]. 

 
Таблиця 1 

Основні види діяльності підприємства 

Види 
діяльності Коротка характеристика 

Звичайна Будь-яка діяльність підприємства  
Операційна  Статутна діяльність підприємства 
Основна Операції по виробництву та реалізації продукції, 

за рахунок яких формується основна частка до-
ходу 

Інвестиційна Операції з придбання та реалізації необоротних 
активів та фінансових інвестицій, котрі не вхо-
дять до еквівалентів грошових коштів 

Фінансова Впливає на зміни у розмірі та складі власного й 
позикового капіталу 

Надзвичайна Подія (операція), що не є звичайною, не очіку-
ється періодичності (повторення у наступному 
звітному періоді) 
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Обліком у загальному розумінні називають спосте-
реження, вимірювання та запис фактів, процесів, подій 
природи чи суспільного життя. 

Облік господарської діяльності – це систематизація 
спостережень, вимірювань, реєстрацій, обробка та переда-
ча інформації щодо фактів (явищ) господарської діяльнос-
ті, яка необхідна для управління суб’єктом господарюван-
ня та економікою держави [2]. 

Бухгалтерський облік (важливий компонент госпо-
дарського обліку) – це «процес передачі інформації стосо-
вно діяльності суб’єкта господарювання зовнішнім та вну-
трішнім користувачам для прийняття рішень після її вимі-
рювання, реєстрації та узагальнення» [1]. 

Відповідно до Плану рахунків обліку активів, капіта-
лу, пасивів та господарських операцій підприємств та ор-
ганізацій облік доходів за видами діяльності ведеться на 
рахунках класу 7 «Доходи та результати діяльності» (таб-
лиця 2) . Цей перелік облікових записів дає змогу повністю 
розкрити користувачам інформацію про джерела доходу та 
види діяльності для отримання доходу. 

 
Таблиця 2 

Рахунки класу 7 та види діяльності 

Рахунок Діяльність 
70 «Доходи від реалізації» Основна  
71 «Інший операційний дохід» Інша операційна 
72 «Доходи від участі в капіталі» 
73 «Інші фінансові доходи» Фінансова 

74 «Інші доходи» Інвестиційна 
75 «Надзвичайні доходи» Надзвичайна 

 

Для розуміння обліку доходів за видами діяльності 
ми розглядаємо загальну кореспонденцію рахунків, які 
можливі під час реєстрації доходів у діяльності підприємс-
тва (таблиця 3). 
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Таблиця 3 
Кореспонденція рахунків при обліку доходів 

Зміст операції Д-т К-т 
Облік доходів від операційної оренди 

Нарахована орендна плата 37 71 
Нараховане ПДВ 71 64 
Нарахована амортизація 94 13 

Облік доходів від реалізації інших оборотних активів 
Відвантаження активів 37 71 
Нарахування ПДВ 71 64 
Списання собівартості 94 20 
Внесення собівартості на фінансові результати 79 94 
Списання доходу від реалізації на фінансові 
результати 71 79 

Облік інших фінансових доходів 
Нараховані дивіденди 37 73 
Нараховані відсотки за придбаними облігаціями 37 73 
Відображена сума перевищення номінальної 
вартості над вартістю придбання  

35 
14 

73 

Списані інші фінансові доходи на фінансові 
результати 

73 79 

 
Таким чином, розкрито сутність понять «дохід» та «об-

лік», визначено види діяльності підприємства, встановлено 
рахунки обліку доходів за видами діяльності та наведено 
кореспонденції рахунків з обліку доходів підприємства. 
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ПОНЯТТЯ ТА ВИДИ ОБЛІКУ РОЗРАХУНКІВ 
ЗІ СТРАХУВАННЯ 

 
Слісаренко О.О., здобувач вищої освіти 

Науковий керівник: Хорошилова І.О., канд. екон. наук 
Харківський національний автомобільно-дорожній університет 

 
Конституція України гарантує право соціального захи-

сту кожному своєму громадянину. Залежно від предмету ци-
вільно-правових відносин, що виникають між застраховани-
ми особами та страховими організаціями, на страховому ри-
нку представлено обов’язкове та добровільне страхування. 

Кожному громадянину держави Конституцією Украї-
ни гарантовано право на соціальний захист, який забезпечує 
певними грошовими коштами на проживання у випадку ко-
ли виникає повна, часткова чи тимчасова непрацездатність, 
втрата годувальника, безробіття з незалежних від громадян 
обставин, у старості та інші випадки, передбачені законами. 

Право на соціального захисту гарантується загально-
обов’язковим державним соціальним страхуванням: 

– підприємствами, установами і організаціями; 
– державним бюджетом; 
– страховими внесками громадян; 
– іншими джерелами соціального забезпечення [1]. 
Для забезпечення гарантій соціальній верстві ство-

рюються державні, комунальні, приватні заклади, що на-
дають допомогу для догляду за непрацездатними (устано-
ви для людей літнього віку, дитячі будинки, приміщення 
для інвалідів тощо). Пенсії та інші види соціальних виплат 
і допомог не повинні бути нижчими за прожитковий міні-
мум, щоб забезпечити високий рівень життя. 

Проблеми та перспективи розвитку питання стосовно 
вищезгаданої теми знайшли своє відображення у наукових 
працях Н. Болотіної, М. Бондарук, І. Гуменюк, О. Коваль, 
О. Москаленко, С. Прилипко, С. Синчука, С. Сільченка, 
О. Соловйова, О. Ярошенко тощо [2]. 
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Рис. 1. Види матеріального забезпечення та соціальних 
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Що ж представляє собою загальнообов’язкове держа-
вне страхування? Це система заходів, гарантій та 
обов’язків держави надати соціальній сфері право на отри-
мання захисту, фінансової допомоги, лікування та інших 
благ при настанні певних випадків: постійної або тимчасо-
вої втрати непрацездатності, смерті годувальника, настан-
ня пенсійного віку та інше, передбачене дійсним законо-
давством України. Грошові кошти, що будуть направленні 
на вирішення вищеперерахованих проблем накопичуються 
шляхом місячних виплат працюючих та роботодавців до 
фондів, що складають Фонд соціального страхування 
України [3]. 

Складові загальнообов’язкового державного страху-
вання зображені на рис. 1. 

Отже, загальнодержавне соціальне страхування займає 
вагоме місце у функціонуванні країни, адже направлене на 
покращення добробуту населення, яке потребує допомоги 
та не в стані заробляти гроші самостійно. Звичайно, дана 
система в Україні має свої недоліки, тому стоїть питання 
щодо формування високоефективної інституціональної 
структури соціального забезпечення, у якій соціальне 
страхування займатиме ключове місце (60-70 % усіх ви-
трат соціального спрямування). 
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1. Основи законодавства України про загальнообов’язкове держа-
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3. ОБЛІКОВО-ПОДАТКОВА ПОЛІТИКА 
І ВНУТРІШНІЙ АУДИТ ПІДПРИЄМНИЦЬКИХ 

СТРУКТУР 
 

 
 

АЛГОРИТМ ЗДІЙСНЕННЯ АУДИТУ ОСНОВНИХ 
ЗАСОБІВ СУБ’ЄКТА ГОСПОДАРЮВАННЯ 

 
Анцуборко Я.В., здобувач вищої освіти 

Науковий керівник: Олексіч Ж.А., канд. екон. наук 
Сумський державний університет 

 
Аудит є незалежною перевіркою даних бухгалтерсь-

кого обліку суб’єкта господарювання уповноваженими осо-
бами для підтвердження її достовірності та правильності. 

Враховуючи важливість основних засобів в роботі 
підприємства, а також необхідність врахування різних ас-
пектів стосовно організації їх обліку, набуває особливого 
значення аудит основних засобів.  

Для отримання достатніх аудиторських доказів ауди-
тором використовуються органолептичні, розрахунково-
аналітичні та документальні методи. 

Проведення ефективного аудиту об’єктів основних 
засобів неможливе без ретельно спланованих етапів. 

Отож розглянемо більш детально процедуру здійс-
нення аудиту основних засобів. 

Для початку, необхідно ознайомитися зі специфікою 
діяльності підприємства, визначити об’єкт, предмет, мету 
та завдання проведення аудиту, здійснивши: перевірку 
внутрішніх нормативів пов’язаних з обліком основних за-
собів на відповідність дотримання засад чинного законо-
давства; дослідження документального оформлення опера-
цій на різних стадіях життєвого циклу основних засобів 
(наявність відповідних первинних документів, своєчас-
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ність та відповідність відображення операцій в системі 
аналітичного та синтетичного обліку); аналіз правильності 
визначення оцінки об’єкта основних засобів; оцінку по-
рядку проведення інвентаризації, ведення обліку закріпле-
ними за об’єктами МВО та системи внутрішнього контро-
лю суб’єкта господарювання [1]. 

Джерелами інформації для проведення аудиту є вну-
трішні нормативні документи підприємства (наприклад, 
наказ про облікову політику); первинна та зведена докуме-
нтація; всі види звітності підприємства; результати раніше 
здійснених зовнішніх та внутрішніх перевірок та ін. мате-
ріали, які були отримані або розглядаються в ході переві-
рок. До зовнішніх джерел можна віднести Закон України 
«Про бухгалтерський облік та фінансову звітність», 
П(С)БО, МСБО, МСА та інші (рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1. Джерела інформації для здійснення аудиту ОЗ 
 

Під час основного етапу перевірки необхідно розгляда-
ти основні засоби залежно від етапу їх відображення в облі-

ДЖЕРЕЛА ІНФОРМАЦІЇ 

ЗОВНІШНІ ДЖЕРЕЛА 
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МСБО, МСА, 
 Наказ Міністерства статистики 

«Про затвердження типових 
форм первинного обліку», По-
ложення про інвентаризацію 

активів та зобов’язань, Методи-
чні рекомендації щодо бухгал-

терського обліку основних 
засобів, План рахунків 

  

ВНУТРІШНІ ДЖЕРЕЛА 
 

Наказ про облікову політику, 
Звіт про фінансовий стан, 

Примітки до річної фінансо-
вої звітності,первинні доку-
менти по обліку основних 
засобів, інвентарні списки, 

розрахунок амортизації, акти 
на приймання, документи, які 
підтверджують майнові права, 
матеріали інвентаризації тощо 
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ку (стадія надходження – первинний облік, стадія експлуа-
тації – поточний облік, стадія вибуття – підсумковий облік).  

Так аудитор повинен приділяти увагу перевірці про-
цесу надходження основних засобів на підприємство, зок-
рема перевірити: правомірність віднесення необоротного 
активу до складу основних засобів, враховуючи критерії 
визнання та правильність формування первісної вартості; 
оформлення операцій документально з подальшим вірним 
відображенням у певних регістрах, складання господарсь-
ких операцій. 

На етапі експлуатації основного засобу аудитор по-
винен звернути увагу на аспекти, що стосуються: викорис-
тання та руху; можливості зміни вартості; здійснення амо-
ртизаційної політики; правильності відображення витрат 
на здійснення поточного ремонту та поліпшення; порядку 
відображення перелічених вище операцій в системі бухга-
лтерських рахунків та регістрів обліку та ін. 

І враховуючи заключний етап існування основних за-
собів на підприємстві (вибуття), аудитору необхідно ви-
вчити причини та правомірність вибуття основних засобів, 
дослідити вплив цих операцій на показники фінансової зві-
тності та систему податкового обліку. 

Окремі питання визнання, важливим напрямом ауди-
ту основних засобів є перевірка правильності їх оцінки та 
формування вартості на всіх стадіях життєвого циклу ак-
тиву. Так аудитор звертає увагу на формування первісної 
вартості об’єкта, відображення витрат, що не мають вклю-
чатися до її складу, співставляє шляхи надходження та ви-
ди вартості (для об’єктів основних засобів, які отримані в 
результаті обміну, безоплатно отримані або є внеском до 
статутного капіталу).  

На заключному етапі перевірки основних засобів, ау-
дитор систематизує отримані дані, формуючи аудиторсь-
кий звіт (рис. 2). 
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Рис. 2. Аудиторські процедури та докази,  
які використовуються на різних етапах аудиту ОЗ 
 
Отже, аудит основних засобів є важливим моментом 

в діяльності суб’єкта господарювання, але водночас склад-
ним, адже необхідно враховувати безліч аспектів з систем 
фінансового, податкового та бухгалтерського обліку.  
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ТЕОРЕТИЧНО-ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ 
ФОРМУВАННЯ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ 

ПІДПРИЄМСТВА 
 

Болдовська К.П., канд. екон. наук, доцент 
Харківський національний автомобільно-дорожній університет 

 
Процеси інтеграції України до міжнародного еконо-

мічного співтовариства та інтернаціоналізації господарсь-
кого життя її економічних суб’єктів, розвиток ринкових 
умов господарювання й урізноманітнення видів господар-
ської діяльності вимагає нових і більш ефективних підхо-
дів до забезпечення користувачів якісною, достовірною і 
своєчасною інформацією для прийняття ефективних та об-
ґрунтованих управлінських рішень у поточній діяльності 
та на тривалу перспективу. Відповідно, зростають вимоги 
до бухгалтерського обліку, як до однієї з найважливіших 
складових системи управління, джерела інформації про 
реальний стан, а також дієвого інструменту контролю й 
аналізу фінансово-економічного і майнового стану підпри-
ємства. На вирішення цих питань спрямоване формування 
облікової політики підприємства. 

Розробка і впровадження облікової політики є однією 
із складових загальної системи управління, інформаційним 
джерелом для планування і прийняття рішень. 

У процесі формування власної облікової політики 
підприємство реалізує право вибору між альтернативними 
варіантами, що містяться у бухгалтерських, податкових та 
інших нормативно-правових актах, розробляє власні мето-
ди та правила ведення обліку, першою чергою, управлін-
ського. Окрім того, в суперечливих ситуаціях підприємст-
во може зафіксувати в обліковій політиці прийнятний варі-
ант з чіткою аргументацією такого вибору.  
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Для реалізації наданого законодавством права вибору 
в процесі формування облікової політики й отримання оп-
тимального і найбільш ефективного її варіанту, доцільно 
змоделювати і проаналізувати декілька різних варіантів 
облікової політики, а також наслідків її реалізації у вигляді 
отримання різних фінансових результатів діяльності та на 
підставі цього приймати відповідні управлінські рішення.  

Формування облікової політики, з одного боку, є до-
сить відповідальними і складним процесом вибору мето-
дичних та організаційно-технічних методів і прийомів об-
ліку, а з іншого – являє собою творчий процес управління 
можливими результатами фінансово-господарської діяль-
ності підприємства за допомогою вибору і поєднання різ-
них прийомів, способів, методів обліку й оцінок, відповід-
но до мети й інтересів власників. Це потребує відповідного 
рівня теоретичної підготовки і практичних навиків, пер-
шою чергою, бухгалтера, оскільки рішення, які він при-
ймає, повинні базуватись на ґрунтовних знаннях законо-
давства, досвіді роботи, кваліфікації, бути виваженими й 
аргументованими. Адже від вибору того чи іншого методу 
обліку й оцінок, фінансові результати діяльності підприєм-
ства в цілому можуть змінитись кардинальним чином.  

Зважаючи, що формування облікової політики перед-
бачає вибір і комбінацію альтернативних методів обліку й 
оцінок, відповідно до поставленої мети та зумовлене впли-
вом цілої низки зовнішніх і внутрішніх чинників, як метод 
формування облікової політики доцільним та обґрунтова-
ним є застосування моделювання, оскільки останнє вважа-
ється одним з найбільш ефективних інструментів стратегі-
чного управління підприємством, за допомогою якого мо-
жливо обрати оптимальний варіант розвитку подій в умо-
вах невизначеності, обрати оптимальну стратегію розвит-
ку, суттєво зменшити можливі економічні ризики й ухва-
лити виважені управлінські рішення.  
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Результатом процесу моделювання облікової полі-
тики є формування її альтернативних моделей, які, відпо-
відно до комплексу обраних методів обліку й оцінок, по-
різному впливатимуть на фінансово-економічні показни-
ки діяльності підприємства. Далі відповідно до поставле-
них завдань обирається оптимальна на даний час у даних 
умовах господарювання модель. Обрана у такий спосіб 
облікова політика, відповідно до принципу послідовності, 
є постійною, змінюється лише у випадках, передбачених 
національними положеннями (стандартами) бухгалтерсь-
кого обліку, і повинна бути обґрунтована і розкрита у фі-
нансовій звітності [1]. Разом з тим, зважаючи на те, що 
обрана модель повинна служити реалізації поставлених 
цілей, вона, своєю чергою, не повинна суперечити добро-
совісності бухгалтера, достовірності інформації про ре-
зультати діяльності суб’єкта господарювання та має зна-
ходитись у рамках діючого законодавства. Інші ж моделі 
можуть бути використані управлінським персоналом як 
інформаційна база для прийняття рішень при зміні стра-
тегічних планів і напрямів діяльності підприємства в май-
бутньому та при внесенні змін до діючого варіанту облі-
кової політики без додаткових витрат та організаційних 
заходів.  

Документальне оформлення обраної облікової полі-
тики наразі залишається дискусійним питанням, передба-
чаючи, відповідності до системи діловодства конкретного 
підприємства, можливості використання з цією метою та-
ких форм розпорядчих документів: наказ, положення і 
розпорядження. Окрім того, вимогою для підприємств, які 
експортують продукцію за межі України, є обов’язкова 
сертифікація за системою якості ІSО 9001 [2], яка перед-
бачає розробку і затвердження на підприємстві системи 
стандартів з основних напрямків діяльності й управління. 
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Оскільки облікова політика є складовою системи управ-
ління, доцільно на таких підприємствах її оформляти і за-
тверджувати як відповідний стандарт. Тобто перелік мож-
ливих варіантів розпорядчого документу про облікову по-
літику підприємства доцільно доповнити таким внутрі-
шнім нормативним актом як «Стандарт облікової політики 
підприємства».  

Таким чином, облікова політика підприємства є ва-
гомим інструментом управління не лише обліком, але і ре-
зультатами всієї його фінансово-господарської діяльності, 
оскільки вона передбачає певну свободу у виборі 
суб’єктом господарювання методів, способів, оцінок, від-
повідно до особливостей економічної діяльності, планів 
розвитку і, звичайно, інтересів власників. Оскільки дозво-
лено вибір того іншого варіанту облікової політики, відпо-
відно можливі і різні варіанти відображення одного і того 
ж факту господарської діяльності, вибору різних методів і 
способів оцінки їх оптимальної комбінації відповідно до 
особливостей функціонування суб’єкта господарювання. 
Відтак, уміння професійно оперувати обліковими даними, 
які є певною мірою умовними, обрати оптимальні способи 
ведення всіх видів обліку (фінансового, управлінського, 
податкового) дозволить без зайвих витрат досягти запла-
нованих результатів діяльності підприємства. 

 
Перелік посилань: 
1. Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні: 

Закон України від 16 лип. 1999 р. № 996-XIV (зі змінами та доповнен-
нями) URL: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/996-14 (дата звернення: 
15.04.2020) 

2. Міжнародні стандарти фінансової звітності – 2009 / пер. з 
англ. за ред. Ф. Ф. Голова. Київ : Федерація професійних бухгалтерів і 
аудиторів України, 2009. 1608 с. 
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ПОДАТКОВІ КАНІКУЛИ ЯК ФОРМА ДЕРЖАВНОЇ 
ПІДТРИМКИ СУБ’ЄКТІВ ПІДПРИЄМНИЦТВА 

 
Городецька Т.Е., канд. екон. наук, доцент 

 Харківський національний технічний університет сільського 
господарства імені Петра Василенка 

 
Суттєві зміни, що відбуваються у світовій економіці 

та національних економічних системах у зв’язку з епідемі-
єю коронавірусу, вимагають антикризової допомоги з боку 
держави. Соціально-економічна стабільність держави має 
гарантуватися передусім ефективністю функціонування 
самої економіки, її фінансової сфери водночас із захисни-
ми заходами, що здійснюються державою.  

Державна політика щодо забезпечення фінансової 
стійкості країни в умовах кризових явищ має формувати 
єдиний збалансований комплекс заходів, спрямованих на 
гарантування соціально-економічної стабільності країни, а 
також нейтралізацію їх впливу. В реаліях сьогодення дер-
жава має різні форми підтримки суб’єктів господарювання 
(податкові пільги, додаткове фінансування, податкові кані-
кули та інші). 

Провівши аналіз різних форм та обсягів державної 
підтримки господарської діяльності в Україні, група нау-
ковців, що займалася питаннями гармонізації системи 
державних закупівель в Україні зі стандартами ЄС, дійшла 
висновку, що найбільш поширеною формою підтримки 
промислового і регіонального розвитку є встановлення по-
даткових пільг. Аналогічний підхід застосовувався до бі-
льшості заходів горизонтальної підтримки, що, на думку 
вчених, можна пояснити тим, що в умовах постійного де-
фіциту бюджету надання податкових пільг сприймається 
як більш-менш нейтральний варіант, оскільки це безпосе-
редньо не впливає на державний та регіональні бюджети 
на момент ухвалення відповідного рішення [1, с. 161]. 
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Інструментами реалізації податкових пільг є: повне 
складання податкових зобов’язань на певний період (пода-
ткові канікули), знижений розмір податкової ставки, вира-
хування (знижки) з податкової бази, звільнення окремих 
об’єктів від оподаткування [2, с. 912]. 

Порівняно з іншими формами державної підтримки 
суб’єктів господарювання, застосування податкових кані-
кул має низку переваг, оскільки не потребує безпосеред-
нього виділення бюджетних коштів, а передбачає уступку 
державою частини своїх доходів. Натомість, створюються 
умови для підтримки суб’єктів підприємництва, які втра-
тили можливість здійснювати діяльність частково або вид 
їх діяльності підпав під заборону на час карантину. 

Однак з іншого боку, необхідно враховувати втрати 
бюджетів, насамперед місцевих, при розрахунку фінансо-
вої допомоги (виплат) окремим категоріям громадян або 
суб’єктам господарювання. 

Верховна Рада України прийняла за основу та в ціло-
му законопроект 3220 «Про внесення змін до Податкового 
кодексу України та інших законів України щодо підтримки 
платників податків на період здійснення заходів, спрямо-
ваних на запобігання виникнення і поширення коронавіру-
сної хвороби (COVID – 19)». 

Законопроект передбачає: 
– з 1 березня по 30 квітня звільнено від пла-

ти ЄСВ всіх ФОПів та тих, хто провадить незалежну про-
фесійну діяльність; 

– тимчасово скасовуються штрафи та пеня за несвоє-
часну або неповну сплату ЄСВ, а також несвоєчасне по-
дання звітності по ЄСВ; 

– скасовується податок на комерційну нерухомість та 
землю; 
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– звільнення від штрафів (з 1 березня по 31 травня бі-
знес звільняється від основних штрафів та пені за пору-
шення податкового законодавства). Виняток: ця норма не бу-
де стосуватися порушень по сплаті ПДВ, акцизів та ренти; 

– встановлено мораторій на проведення документа-
льних та фактичних перевірок з 18 березня по 31 травня 
2020 року; 

– на 3 місяці відтерміноване обов’язкове введен-
ня РРО (реєстраторів розрахункових операцій) для всіх ка-
тегорій «спрощенців»; 

– до 1 липня 2020 року подовжено термін подання рі-
чної декларації про майновий стан і доходи; 

– не нараховується та не стягується плата за землю; 
звільняються від оподаткування об’єкти нежитлової неру-
хомості, які перебувають у власності фізичних або юриди-
чних осіб. 

– пільги для громадян (з 1 березня по 30 квітня): зві-
льнення від штрафів та пені за прострочення виплат за 
споживчими кредитами; допомога тим, хто захворів на ко-
ронавірус або перебуває на самоізоляції [3]. 

Отже, держава зменшує податкове навантаження на 
суб’єктів підприємницької діяльності під час дії карантину 
у зв’язку обмеженням здійснення окремих видів діяльності 
з метою підтримки певних галузей господарювання шля-
хом застосування особливого податкового пільгового ме-
ханізму – податкових канікул. 

Слід зазначити, що податкові канікули, як форма по-
даткових пільг, не є елементом оптимальної податкової 
системи, оскільки спричиняють ефекти заміщення видів 
діяльності, яким надаються пільги, видами діяльності, на 
які не розповсюджується пільговий режим оподаткування, 
тобто спричиняють надлишковий податковий тягар. 
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Водночас за сучасних умов податкові канікули для 
малого бізнесу є економічно обґрунтованими і доцільними, 
оскільки пільги використовуються і як знаряддя проведен-
ня певної економічної політики – підтримки пріоритетних 
галузей та видів діяльності. 

Отже, з позицій економічної теорії податкові пільги є 
виправданими, якщо вони дозволяють долати «провали 
ринку». Податкові пільги можуть використовуватись та-
кож як інструмент нейтралізації викривлень, породжених 
деформуючими податками, якщо деформації від застосу-
вання пільг є меншими, ніж деформації, що є наслідком 
стягнення податку [4, с. 127]. 

Запровадження податкових канікул для малого та се-
реднього бізнесу було збалансованим кроком не тільки із 
загальними змінами інституційного середовища у глобаль-
ному та національному вимірі, а й встановило рівновагу у 
співвідношенні формальних і фактично існуючих нефор-
мальних правил у малому бізнесі, внаслідок чого зникли 
підстави для соціальних протестів та опортуністичної по-
ведінки реальних підприємців. 

Таким чином, податкові канікули є однією з форм 
державної підтримки (допомоги) для суб’єктів господарю-
вання, а також стабільним засобом, умови, порядок та під-
стави застосування якого врегульовані на законодавчому 
рівні. 
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ції / О. М. Алимов та ін. ; за заг. ред. А. І. Даниленка. Київ : Фенікс, 
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Податки є складною й надзвичайно впливовою на 

всі економічні явища та процеси фінансовою категорією. 
З одного боку, податки – фінансове підґрунтя існування 
держави, мірило її можливостей у світовому економічному 
просторі щодо розвитку науки, освіти, культури, гаранту-
вання економічної безпеки, зростання суспільного добро-
буту громадян. З іншого боку, податки – знаряддя пере-
розподілу доходів юридичних і фізичних осіб у державі, їх 
мобілізація й використання зачіпає інтереси не тільки кож-
ного підприємця чи громадянина, а й цілих верств насе-
лення і соціальних груп [3]. 

Розвиток вітчизняної податкової системи, у тому чи-
слі й оподаткування прибутку підприємств, відбувалося у 
шість етапів (таблиця 1). 
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Таблиця 1 
Етапи розвитку оподаткування прибутку підприємств 

в Україні 
 

Період Роки Нормативно-
правовий акт 

Об’єкт 
оподаткування 

Основна 
ставка 

І етап 
 

з часів СРСР до 
1991 р. / Закон 
УРСР «Про систему 
оподаткування» 
від 25.06.1991 

Дохід (прибуток), 
додана вартість 
продукції (робіт, по-
слуг), вартість про-
дукції (робіт, послуг) 

35 % 

1992 р. / ЗУ «Про опо-
даткування доходів 
підприємств і органі-
зацій» від 21.02.1992 

Валовий дохід = 
(доходи від реаліза-
ції продукції (робіт, 
послуг), інших мате-
ріальних цінностей, 
майна (включаючи 
основні фон-
ди),нематеріальних 
активів, брокерських 
місць (окрім реаліза-
ції біржами) + дохо-
ди від позареаліза-
ційних операцій) – 
витрати по цих опе-
раціях 

18 % ІІ етап 

1993 р. (I квартал) / 
Декрет КМУ «Про по-
даток на прибуток під-
приємств і організа-
цій» від 26.12.1992 

Валовий прибуток 
підприємства = 
виручка (без податку 
на добавлену вар-
тість, акцизного 
збору) – затрати на 
виробництво та реа-
лізацію, що включа-
ються до собівартос-
ті продукції (робіт, 
послуг) 

30 % 
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1993 р. (II квартал) по 
1994 р. / ЗУ «Про опо-
даткування доходів 
підприємств і органі-
зацій» від 21.02.1992 

Валовий дохід = 
(доходи від реаліза-
ції продукції (робіт, 
послуг), інших мате-
ріальних цінностей, 
майна (включаючи 
основні фонди), не-
матеріальних акти-
вів, брокерських 
місць (крім реаліза-
ції біржами) + дохо-
ди від позареаліза-
ційних операцій) – 
витрати по цих опе-
раціях 

22 % 

1995 р. по 1996 р. / ЗУ 
«Про оподаткування 
прибутку підпри-
ємств» від 28.12.1994 

Балансовий прибу-
ток = сума фінансо-
вих результатів від 
усіх видів діяльності 
підприємства за зві-
тний період 

30 % 

1997 р. по 2003 р. / ЗУ 
«Про оподаткування 
прибутку підпри-
ємств» від 22.05.1997 

ІІІ етап 
2000-2004 рр. / 
ЗУ «Про порядок по-
гашення зобов’язань 
платників податків 
перед бюджетами та 
державними цільови-
ми фондами» від 
21.12.2000 

Прибуток = валовий 
дохід – валові витра-
ти – амортизація 

30 % 

ІV етап 

2004 р. по 2011 р. 
(І квартал) / ЗУ «Про 
оподаткування прибу-
тку підприємств» від 
01.07.2004 

Прибуток = валовий 
дохід – валові витра-
ти – амортизація 

25 % 
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V етап 

з 01.04.2011 р. по 2014 
/ 
Податковий кодекс 
України від 02.12.2010 
№ 2755-VI 

Прибуток = доходи – 
собівартість реалізо-
ваних товарів, вико-
наних робіт, наданих 
послуг – інші витра-
ти 

23 % 
21 % 
19 % 
16 % 

(18 %) 

VІ етап 

2015 р.- сьогодення / 
Податковий кодекс 
України від 
02.12.2010 р. № 2755 

Прибуток = фінансо-
вий результат до 
оподаткування (при-
бутку або збитку) ± 
податкові різниці 

18 % 

 
Отже, ретроспективний аналіз оподаткування прибу-

тку юридичних осіб засвідчив, що за період незалежності 
Україні воно зазнавало постійних істотних змін. Податкове 
законодавство змінювалося, іноді навіть не раз на рік, а 
щоквартально, дії держави були різноспрямованими, а рі-
шення часто приймались залежно від стану бюджету. Треба 
зазначити, що діюча система оподаткування прибутку юри-
дичних осіб є недосконалою, тому наразі постійно виника-
ють питання щодо її повної зміни, зокрема запровадження 
замість податку на прибуток податку на виведений капітал. 

 
Перелік посилань: 
1. Turley G. Transition, taxation and the state, development and tran-

sition series. Adlershot, UK : Ashgate, 2006. 156 p.  
2. Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо 

державної податкової служби та у зв’язку з проведенням адміністрати-
вної реформи в Україні : Закон України від 05 лип. 2012 р. № 5083-VI. 
URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/5083-17/paran3#n3 (дата звер-
нення: 23.04.2020). 

3. Дєєва Н. А., Редіна Н. І, Дулік Т. О. Оподаткування в Україні : 
навч. посіб. ; за ред. Н. І. Редіної. Київ : Центр учбової літератури, 
2009. 544 с. 
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Касатонова І.А., канд. екон. наук, доцент 

Слісаренко О.О., здобувач вищої освіти 
Харківський національний автомобільно-дорожній університет 

 
Внутрішній контроль – це система заходів, організо-

ваних і здійснюваних економічним суб’єктом з метою най-
більш ефективного виконання всіма працівниками своїх 
обов’язків при здійсненні господарських операцій. Внут-
рішній контроль визначає законність цих операцій і їх еко-
номічну доцільність для підприємства. 

З економічної точки зору, внутрішній контроль мож-
на визначити як регламентовану нормами права діяльність 
суб’єктів контролю організації, спрямовану на попере-
дження, виявлення та припинення порушень правових 
норм і управлінських рішень, що забезпечують нормальне 
функціонування економічної системи організації в цілому і 
кожного її елементу окремо. 

З точки зору аудиту, внутрішній контроль – це суку-
пність організаційної структури, методик і процедур, при-
йнятих керівництвом економічного суб’єкта в якості засо-
бів для впорядкованого і ефективного ведення господарсь-
кої діяльності, що включає організовані всередині даного 
економічного суб’єкта і його силами нагляд і перевірку. 

У бухгалтерському обліку доцільно виділити дві гру-
пи внутрішнього контролю: внутрішній документальний 
контроль і внутрішній фактичний контроль [1]. Внутрі-
шній документальний контроль полягає у встановленні 
сутності перевіряємої господарської операції і господарсь-
кої діяльності в цілому на основі первинних документів, 
облікових записів і звітностей, в яких вона отримала свій 
відбиток. Внутрішній фактичний контроль являє собою 
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встановлення дійсного, реального стану об’єкта перевірки 
та здійснюється шляхом перерахунку, зважування, обміру 
для встановлення фактичного залишку майнових і матеріа-
льних цінностей в натуральному вимірнику. 

До внутрішнього документального контролю можна 
віднести: 

– затвердження первинних документів в обліковій 
політиці. Разом з тим обов’язковими до застосування про-
довжують залишатися форми документів, що використо-
вуються в якості первинних облікових документів, встано-
влені уповноваженими органами відповідно і на підставі 
інших законодавчих актів (наприклад, касові документи); 

– повноту заповнення реквізитів первинних доку-
ментів; 

– реєстрацію первинних документів в облікових регі-
страх. Відповідно до НП(С)БО № 1 «Загальні вимоги до 
фінансової звітності» дані, що містяться в первинних облі-
кових документах, підлягають своєчасної реєстрації та на-
копичення в регістрах бухгалтерського обліку; 

– відображення фактів господарського життя в бух-
галтерській фінансовій звітності [2]. 

Отже, внутрішній контроль відіграє важливу роль в 
системі облікового процесу, так як він забезпечує ефекти-
вну діяльність економічного суб’єкта в цілому і його окре-
мих елементів. 

 
Перелік посилань: 
1. Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 

«Загальні вимоги до фінансової звітності». URL: http://zakon2.rada.gov.ua/ 
laws/show/z0336 (дата звернення 29.04.2020) 

2. Голов С.Ф., Костюченко В.М. Фінансовий облік. Київ: Лібра, 
2005. 976 с. 
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Харківський національний автомобільно-дорожній університет 
 

Сталий розвиток економіки в цілому може бути дося-
гнуто виключно за умови результативного функціонування 
конкретних господарюючих суб’єктів. Незважаючи на про-
стоту структури суб’єктів малого підприємництва, їх ста-
лий розвиток – досить складний процес, на який впливає 
ряд серйозних факторів, одним з яких є побудова системи 
бухгалтерського обліку. 

Одним з принципів побудови системи обліку і звіт-
ності на підприємствах малого бізнесу є принцип раціона-
льності. Раціональність може будуватись не лише шляхом 
скорочення і полегшення стану звітних форм, а й побудови 
єдиної системи бухгалтерського, податкового та оператив-
ного обліку з мінімальною кількістю ручного коректування 
регістрів кожного з видів обліку. У цих умовах підвищу-
ється роль і значення облікової політики підприємств як 
інструменту підвищення якості звітності. 

Крім того, повинні бути враховані і інші чинники, які 
умовно розділені на універсальні (загальні для всіх еконо-
мічних суб’єктів) і оригінальні (що визначають особливос-
ті формування облікової політики малих підприємств). На-
приклад, вплив користувачів облікової інформацій на фор-
мування облікової політики малих підприємств проявля-
ється через їх класифікацію за ознакою «дотримання норм 
облікових стандартів» [1]. 

Питання, які вирішуються вибором облікової політи-
ки, відображені на рисунку 1. 
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Рис. 1. Питання, які вирішує облікова політика 
підприємств [2] 

 
Таким чином, формування облікової інформації в 

спрощеній системі бухгалтерського обліку малих підпри-
ємств передбачає глибокий багатоетапний процес, який ма-
ксимально відповідає вимогам чинних законодавчих і нор-
мативних правових актів в області бухгалтерського обліку, 
спрямований на підготовку якісної облікової інформації. 

 
Перелік посилань: 
1. Сопко В. В. Бухгалтерський облік в управлінні підприємст-

вом. Київ : КНЕУ, 2006. 526 с. 
2. Бутинець Ф. Ф. Теорія бухгалтерського обліку. Житомир : 

ЖІТІ, 2000. 356 с. 
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АУДИТ ГУДВІЛУ ПІД ЧАС ОПЕРАЦІЇ ЗЛИТТЯ ТА 
ПОГЛИНАННЯ ПІДПРИЄМСТВ  

 
Нежива М.О., канд. екон. наук 

Київський національний торговельно-економічний університет 
 

Гудвіл є нематеріальним активом, тобто вартістю ре-
путації суб’єкта. Він має потенціал до самонараховування, 
проте немає фізичної форми. Гудвіл, визнаний в угоді 
M&A, представляє собою очікувані майбутні економічні 
вигоди, що можна отримати із активів, придбаних в угоді 
M&A. Іншими словами, це справедлива вартість синергії 
двох компаній, що об’єднуються. Особливістю гудвілу є 
те, що він не може генерувати грошовий потік самостійно, 
а тільки в поєднанні з іншими активами підприємства – 
послугами, готовою продукцією, запасами. 

П(С)БО 19 «Об’єднання підприємств» визначає, що 
гудвіл – це перевищення вартості придбання над часткою 
покупця у справедливій вартості придбаних ідентифікова-
них активів, зобов’язань і непередбачених зобов’язань на 
дату придбання [1]. МСФЗ 13 «Оцінка справедливої варто-
сті» визначає гудвіл як актив, який являє собою майбутні 
економічні вигоди, що виникають з інших активів, при-
дбаних під час об’єднання бізнесу та які не ідентифікують-
ся і не визначаються окремо [2]. Отже, в найбільш широ-
кому розумінні гудвіл – це хороша репутація компанії, со-
лідна (лояльна) база клієнтів чи споживачів, ідентичність 
та визнання бренду, особливо талановита робоча сила та 
власні технології.  

Важливо зазначити, що з поняттям гудвіл (goodwill) 
часто використовується у поняття бедвіл (badwill), що мо-
же трактуватись як негативний гудвіл. Пояснимо: коли 
компанія має сильний бренд, фінансову стійкість і добре 
розвивається, її можна придбати з виплатою гудвілу та ві-
дображення його на балансі. Проте, коли компанія пере-
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живає кризу, вона фінансово нестабільна, а діло йде до ба-
нкрутства, її можна придбати по бедвілу – нижче вартості 
її чистих активів. Тому бедвіл є різницею між справедли-
вою вартістю та вартістю чистих активів, яка має негатив-
не значення. 

Метою аудиту гудвілу під час операцій M&A є вста-
новлення правильності розрахунку її розміру та ризику 
зменшення оціненої вартості у майбутньому в результаті 
впливу на гудвіл змін на ринку, політичної ситуації, наяв-
ності економічної кризи, закритті кордонів в країні, де 
працює компанії та інше. Метою аудиту гудвілу після опе-
рацій M&A є встановлення правильності розрахунку гуд-
вілу та правильності оплати угоди з дотриманням визначе-
ної вартості гудвілу. 

Для багатьох фірм проведення аудиту гудвілу є важ-
ливим, адже вартість їхньої репутації є одним з найбільш 
важливих факторів отримання прибутків. Етапи аудиту гу-
двілу під час операції M&A підприємств: 

– отримання розуміння майбутньої аудиторської пе-
ревірки; 

– оцінка ризиків (обсяг гудвілу відносна кількість те-
стів, що буде проведена; наявність несприятливих подій; 
чутливість гудвілу до змін на ринку; наявність значних 
змін в оцінці, управлінні гудвілом збоку клієнта протягом 
звітного періоду); 

– планування аудиторських процедур; 
– застосування процедур оцінки внутрішнього конт-

ролю, тестування контролю; 
– застосування аудиторських процедур безпосеред-

ньо до гудвілу; 
– узагальнення результатів та складання висновку. 
Для того, щоб перевірити гудвіл, потрібно застосува-

ти наступні аудиторські процедури: 
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– перевірка угоди про M&A; 
– перевірка наявності обставин, які враховуються під 

час оцінки гудвілу, аби оцінити, чи обґрунтованою є вели-
чина гудвілу; 

– переглянути та вивчити протоколи Загальних збо-
рів, тобто повинен бути встановлений факт, що угода 
M&A була дозволена акціонерами; 

– перевірка результатів процедури оцінки активів 
підприємства;  

– розрахунок та порівняння гудвілу власноруч ауди-
тором з врахуванням всіх отриманих даних. 

Після застосування таких процедур аудитор отримує 
аудиторські докази та формує з них аудиторські робочі до-
кументи. Всі вони наповнюють аудиторський файл переві-
рки гудвілу. Якщо відповідно до професійного судження 
аудитора аудиторських доказів достатньо, щоб зробити ви-
сновок про правильність операцій з гудвілом під час реалі-
зації угоди M&A, то він формує висновок. Висновок пере-
дається клієнтові, який на його основі робить відповідні 
інвестиційні рішення. 

Таким чином, аудит гудвілу під час операцій M&A є 
дуже важливим кроком, адже дозволяє визначити, чи не 
завищена вартість угоди, правильно оцінена репутація сто-
рони, що купується. Складність роботи з гудвілом полягає 
в тому, що в Україні це ще мало поширена тема, а тому за-
лучення аудиторів до перевірки є дуже важливим рішен-
ням. Інакше потім можуть виникнути питання як від сто-
рони-покупця, так і від регулюючих органів. 

 
Перелік посилань: 
1. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 19 «Об’єднання 

підприємств» затверджено Наказом Міністерства фінансів України від 
07 лип. 1999 р. № 163. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0499-99 
(дата звернення 19.04.2020). 

2. Міжнародний стандарт фінансової звітності 13 «Оцінка спра-
ведливої вартості». URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/929_068 
(дата звернення 19.04.2020) 
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Система податкового планування відіграє вагому роль 

у системі фіскального регулювання соціально-економічних 
процесів. В умовах трансформаційних перетворень важли-
вим завданням є адаптація складових системи податкового 
планування до змін фінансово-економічних умов. Важливо 
виважено оцінити вплив внутрішніх та зовнішніх чинників 
на податковий потенціал територій, обґрунтувати доціль-
ність та особливості застосування податкових режимів в 
залежності від статусу платника податків, напрямків і ре-
зультатів їх фінансово-господарської діяльності, місця ре-
єстрації та організаційної структури підприємств. Разом з 
цим, для ефективної реалізації податкової політики та оці-
нки альтернативних варіантів, підприємство повинно ви-
користовувати коректні методи та інструменти податково-
го планування, пов’язані з особливостями оподаткування 
конкретних видів діяльності.  

Основне завдання податкового планування полягає в 
попередньому розрахунку варіантів сум податків за ре-
зультатами загальної діяльності та по відношенню до кон-
кретної угоди в залежності від різних правових форм її ре-
алізації з використанням правових можливостей чинного 
законодавства [1, c. 181]. 

До основних етапів податкового планування можна 
віднести: виявлення ризиків оптимізації, аналіз проблем і 
постановка задачі для створення нової податкової схеми, 
підбір інструментів, за допомогою яких можна провести 
податкове планування, створення податкової схеми і робо-
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та з нею, виявлення ризиків тощо. Методологія та інстру-
ментарій податкового планування має досить широкий 
спектр теоретичних і практичних способів для створення 
ефективної системи податкової оптимізації, кожен з яких 
орієнтований на конкретну ситуацію і дозволяє спрогнозу-
вати її розвиток в майбутньому.  

У податковому плануванні в організації можуть ви-
користовуватися різні інструменти. Основними інструмен-
тами податкового планування Україні є [2]: використання 
офіційних пільг згідно з чинним податковим законодавст-
вом; використання особливих форм договорів з партнера-
ми, завдяки чому можна оптимізувати податковий тягар; 
доведення ціни угоди до оптимальної; застосування спеці-
альних податкових режимів і систем, які передбачені По-
датковим кодексом.  

Також розробка моделі впровадження інструментів 
повинна бути ефективною та відповідати вимогам підпри-
ємства. Компанія має право використовувати вибрані ін-
струменти, використовуючи зміни законодавства. Зміни 
відбуваються постійно – змінюються ставки, скасовуються 
пільги і режими, вводяться інші режими та пільги. 

До того ж, податкове планування в Україні передба-
чає використання різних зовнішніх і внутрішніх методів. 
До зовнішніх відносяться такі заходи, як зміна виду діяль-
ності або юрисдикції. Це відбувається вкрай рідко і вима-
гає більш серйозного обґрунтування, ніж мінімізація пода-
тків. До внутрішніх методів планування можна віднести 
наступне: вибір облікової політики (переважно проводять 
раз на рік). Завдяки переоцінці основних засобів, команда 
може заощадити на податках на майно і прибуток. 

Аналітично-розрахунковий метод: аналізуються по-
казники минулих періодів, в результаті в баланс на насту-
пний рік закладаються плани по зміні в ту чи іншу сторо-
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ну: числа працівників; обсягів робіт; обсягу активів. Бала-
нсовий метод: моделюються різні фінансові та господарсь-
кі ситуації. Наприклад, моделюється потреба фінансів і 
аналізуються різні джерела. Нормативний метод: майбутні 
податки розраховуються методом розрахунку планових 
показників з чинними ставками. Оптимізація планів: аналі-
зуються кілька планів, вибирається оптимальний. Ство-
рення податкового поля: аналізуються ввідні дані – вид ді-
яльності, облікова політика і т.д. На основі цих даних роз-
робляється індивідуальний список податків і зборів, які 
підлягають сплаті, опрацьовуються заходи щодо зменшен-
ня податкової бази. В процесі реалізуються різні податкові 
схеми і робляться економічні дії з найменшим оподатку-
ванням [3, с. 761]. 

Отже, в сучасних умовах вагомим завданням є про-
ведення дієвої фіскальної політики яка базується на засто-
суванні обґрунтованих методів та інструментів податково-
го планування. В рамках цієї системи повинні бути розро-
блені моделі оптимальної структури організації діяльності 
з урахуванням вимог законодавства, одночасно викорис-
тання наданих в рамках його дії можливостей.  
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ПОДАТКОВЕ ПЛАНУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВ 
В УМОВАХ ЕКОНОМІЧНОЇ КРИЗИ 
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Харківський національний автомобільно-дорожній університет 

 
У сучасних умовах, на межі неминучої світової еко-

номічної кризи спричиненої пандемією COVID-19 в Укра-
їні суттєвих змін зазнають всі сфери економічної діяльнос-
ті. Загальмують всі економічні процеси, а оскільки діяль-
ність суб’єктів господарювання пов’язана з високим рів-
нем оподаткування потрібно негайне розв’язання цієї про-
блеми, та прийняття конкретних рішень, нажаль без допо-
моги держави самотужки підприємства навряд чи зможуть 
вирішити це питання. Ця ситуація вимагає від підприємст-
ва формування такої стратегії діяльності, яка спрямована 
на зменшення податкового навантаження і мінімізацію 
втручання фіскальних органів в його діяльність. Посилен-
ня загроз з боку зовнішнього середовища, стрімко зроста-
юча інфляція, подорожчання усіх видів ресурсів призво-
дять до неплатоспроможності підприємств і, отже, до не-
спроможності сплачувати податки за встановленими став-
ками та термінами. За цих умов, питання дослідження ефе-
ктивної податкової політики підприємств є особливо акту-
альним як на макро-, так і на мікрорівні, оскільки, доско-
нале податкове планування здатне суттєво сприяти удо-
сконаленню методів господарювання, підвищенню рента-
бельності виробництва, зміцненню комерційного розраху-
нку як основи стійкого фінансового стану і стабільної ро-
боти підприємства та виконання ним своїх зобов’язань. 
Податкова діяльність підприємства розглядається як час-
тина його фінансово-господарської діяльності.  

Необхідність податкового планування закладена в 
самому податковому законодавстві, яке передбачає ті чи 
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інші податкові режими для різних випадків, визначає різні 
методи формування податкової бази і пропонує платникам 
податків різні податкові пільги, якщо вони будуть діяти в 
певних напрямках, за для забезпечення своєї податкової 
безпеки. Ця проблема існувала завжди, однак в умовах 
кризи особливо важливими є два аспекти:  

– при формуванні стратегії податкового планування 
підприємці не повинні забувати про моральні принципи, 
зокрема, про суспільний обов’язок сплачувати податки, без 
яких держава не може існувати;  

– способи законного зменшення податків завжди були 
і будуть існувати уже тому, що існує значна кількість зако-
ном встановлених різних видів податкових режимів і пільг.  

Будь-який метод оптимізації повинен бути ефектив-
ним, відповідати нормам закону, стабільним у застосуванні 
та не повинен нести негативних наслідків щодо діяльності 
підприємства. Однак окремі наші заходи щодо оптимізації 
оподаткування не стануть повноцінною системою подат-
кового планування підприємства доти, доки вони не бу-
дуть здійснюватись у межах єдиного стратегічного плану 
розвитку й діяльності підприємства. 

Податкове планування передбачає законне зменшен-
ня податків, в умовах всебічної кризи, насамперед якщо зе 
конче потребує малий та середній бізнес. Воно повинно 
бути обумовлене зацікавленістю держави в наданні подат-
кових пільг з метою стимулювання виробництва, різних 
категорії платників податків, за для регулювання соціаль-
но-економічного розвитку. Ці дії необхідно провести дер-
жаві щоб уникнути приховування податків та ухиляння від 
їх сплати з боку підприємств. З цією метою виділяємо на-
ступні критерії, за якими податкове планування відрізня-
ється від ухилення з сплати податків [2]:  

– податкове планування апелює до існуючих катего-
рій платників податку (підприємство може обирати мiж 
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спрощеною системою та звичайною системою оподатку-
вання);  

– в окремих випадках податкове планування може 
включати елементи ухилення від сплати податків, якщо 
користь, отримана від результатів їх застосування, пере-
вищує витрати та ризики;  

– податкове планування забезпечує обов’язкове до-
тримання строків платежів;  

– податкове планування може здійснювати зміни в 
організаційній структурі виробництва з метою зменшення 
податкових виплат.  

З огляду на вище зазначене, планомірне й обґрунто-
ване зниження виплат податкового характеру, та зменшен-
ня податкового навантаження підприємства й буде подат-
ковим плануванням. Оскільки господарські суб’єкти ма-
ють право мінімізувати суми податкових зобов’язань усіма 
дозволеними законом засобами, то в цьому й полягає різ-
ниця між податковим плануванням та ухиленням від спла-
ти податків. Зазначаємо, що податкове планування дає під-
приємству можливість:  

– дотримуватися законодавства шляхом правильності 
розрахунку податків, зборів та інших платежів податкового 
характеру; 

– звести до мінімуму податкові зобов’язання;  
– максимально збільшити прибуток; 
– ефективно керувати грошовими потоками і уникати 

штрафних санкцій. Отже, податкове планування на підпри-
ємствах України повинне здійснюватися відповідно до по-
даткового законодавства України, але з урахуванням тим-
часових умов та досвіду інших країн.  

В основу податкового планування повинна бути по-
кладена сума чистого прибутку підприємства, а також пе-
редбачений обсяг результатів цієї господарської діяльності. 
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Підприємства повинні проводити класифікацію податків з 
метою їх оптимізації. 

 Основними напрямами податкового планування у 
разі здійснення підприємницької діяльності на території 
України є використання спрощених систем оподаткування, 
податкових пільг, зумовлені альтернативністю організа-
ційно-правових форм суб’єктів підприємницької діяльнос-
ті, шляхів формування капіталу для здійснення статутної 
діяльності, видів діяльності підприємств та видів продук-
ції, структури витрат на виробництво та реалізацію проду-
кції, форм і видів оплати праці тощо. 

Ефективно організована система податкового плану-
вання дозволяє оптимізувати податкові платежі підприємс-
тва. Узгодженість діяльності та оптимізація цієї системи у 
напрямку мінімізації податків законним шляхом знижує 
фінансові витрати і зміцнює фінансовий стан підприємства.  
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В умовах висококонкурентного ринкового середови-

ща, існує залежність між ефективністю управління, якістю 
інформації та її рівнем використання. Відтак, важливою 
умовою покращення системи управління на підприємстві 
можна досягти за рахунок вчасного одержання правдивої, 
неупередженої, повної, об’єктивної облікової інформації. 

Обліково-аналітична діяльність підприємства спря-
мована на задоволення інформаційних запитів суб’єктів 
ринку (як внутрішніх, так і зовнішніх стосовно суб’єкта 
господарювання) через побудову виважених інформацій-
них потоків як упорядкованої сукупності даних, необхід-
них для вирішення конкретних завдань; способів їх отри-
мання; що має на меті на їх основі більш точно, з мініма-
льним рівнем невизначеності формувати потрібні знання 
та приймати ефективні управлінські рішення [1]. Ефектив-
ність вирішення названих завдань визначається мірою до-
сконалості інформаційної системи бухгалтерського обліку. 

Так, сучасна інформаційна система бухгалтерського 
обліку має надавати змогу здійснювати збір і зберігання 
інформації, оперативно і точно передавати її за призначен-
ням, обробляти, виявляти відхилення від прогнозних пока-
зників, проводити аналіз даних тощо, що є підставою для 
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ефективного планування господарської діяльності у цілому, 
поетапного здійснення систематичного аналізу цієї діяльно-
сті, координування і своєчасного внесення відповідних ко-
ректив, відстежуючи зміну умов зовнішнього середовища.  

Проблема побудову ефективної дієвої інформаційної 
системи бухгалтерського обліку пояснюються, зокрема, 
складністю формалізації його компонентів. 

Системою називають комплекс взаємопов’язаних 
елементів разом із відношеннями (зв’язками) між цими 
елементами та між їхніми атрибутами, які спільно реалі-
зують певні цілі [2]. 

Будь-яка система складається з таких компонентів:  
– структура, тобто сукупність елементів системи і 

взаємозв’язків між ними; 
– вхід і вихід кожного елемента і системи в цілому; 
– функції кожного елемента системи;  
– цілі й обмеження системи та її окремих елементів. 
Інформаційну систему можна визначити як сукуп-

ність організаційних і технічних засобів для збору, збере-
ження, обробки і передачі інформації до інтегрованої стра-
тегічної системи управління з метою забезпечення інфор-
маційних потреб користувачів. 

Структура інформаційної системи бухгалтерського 
обліку представлена організаційною і виробничою струк-
турою підприємства й охоплює всі сторони його діяльнос-
ті, в тому числі оптимізацію основних та оборотних кош-
тів, розподіл прибутку, безготівкові розрахунки, податкову 
політику тощо.  

Входом і виходом кожного елемента й інформаційної 
системи бухгалтерського обліку системи в цілому є мате-
ріальні й інформаційні потоки, що надходять до системи 
чи виводяться нею завдяки засобам інформатизації й авто-
матизації документообігу, які дозволяють оперативно на-
копичувати відповідні бази даних про наслідки господар-
ської діяльності і використовувати їх для формування, ре-
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дагування і друку вихідних документів, квартальних, пів-
річних і річних звітів, а також надавати інформаційні по-
слуги відповідним організаціям, ланкам управління щодо 
ефективності роботи.  

Бухгалтерський облік в інформаційній системі під-
приємства забезпечує на вході фіксування і реєстрацію ін-
формації про факти господарського життя, відображення її 
в облікових регістрах, здійснює обробку інформації у ви-
значених формах обліку і на виході видає готовий продукт 
– інформацію [3]. 

Функції кожного елемента інформаційної системи 
бухгалтерського обліку – це управлінські функції щодо 
прийняття рішень певним структурним підрозділом з пи-
тань організації і реалізації обліку і звітності.  

Як цілі й обмеження інформаційної системи бухгал-
терського обліку та її окремих елементів можуть виступати 
досягнення максимального прибутку, контроль і фінансо-
вий аналіз, який дозволяє не тільки забезпечити господа-
рюючий суб’єкт фінансовими ресурсами й оптимізувати 
ризики, але й визначити пакет стратегічних цілей для по-
дальшого ефективного розвитку.  

Таким чином, застосування сучасних інформаційних 
систем бухгалтерського обліку створює передумови для 
посилення централізації і перенесення на вищий рівень ке-
рівництва функцій стратегічного планування економічною 
діяльністю господарюючого суб’єкта. 
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Муніципальна діяльність визначається як конкретна, 
самостійна, здійснювана під своєю відповідальністю дія-
льність населення місцевого співтовариства та органів міс-
цевого самоврядування стосовно вирішення питань місце-
вого значення. Для більшості членів територіальних гро-
мад діяльність органів місцевого самоврядування є незро-
зумілою і недоступною для сприйняття, що, окрім іншого, 
заважає долученню широких верств населення до місцево-
го самоврядування. Так, Асоціація міст України, серед ін-
ших, представила стратегію в сфері надання адміністрати-
вних послуг населенню, де відзначає застарілість оформ-
лення таких послуг шляхом використання особистих звер-
нень та паперових документів, що є складним і незручним 
для споживача [1].  

 В даному контексті проблем муніципального управ-
ління особливої ваги набуває концепція муніципального 
маркетингу, як особлива сфера наукових досліджень та 
практичної діяльності, для якої об’єктом докладання мар-
кетингових зусиль є місто, а предметом – привабливість 
міста для різних цільових груп споживачів. Реалізацію да-
ної концепції забезпечує маркетингова інформація, збір, 
оцінка, систематизація та аналіз якої є основною функцією 
маркетингу муніципального утворення. 

Зокрема, для муніципального органу місцевого само-
врядування головним чинником розвитку є прогнозування 
процесів формування муніципальних ринків праці, житла, 
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послуг освіти й охорони здоров’я, які представляють ком-
плекс муніципальних послуг, а ефективність їх надання 
потребує обліку різноманітних місцевих умов та інтересів 
населення, у зв’язку з чим підвищуються вимоги до досто-
вірності, репрезентативності, актуальності та об’єктивності 
отримуваної маркетингової інформації. Так, на прикладі 
функціонування сфери адміністративних послуг Асоціація 
міст України в рамках Стратегії у сфері «Електронне вря-
дування та публічні послуги» визначає наступні проблеми, 
серед яких якраз інформаційне забезпечення відіграє пріо-
ритетну роль: 

– недостатність інформації про діяльність органів мі-
сцевого самоврядування або її надмірна складність для пе-
ресічного громадянина; 

– складність та недостатня зручність публічних по-
слуг для споживача; 

– ускладнена процедура або застарілість окремих пу-
блічних послуг; 

– відсутність належного фінансового забезпечення 
(оплата праці, розвиток інфраструктури). 

З огляду на виявлені проблеми можна відзначити, що 
основним напрямком розвитку публічних послуг є розбу-
дова мережі центрів надання публічних послуг (ЦНПП) 
для спрощення отримання споживачами публічних послуг. 
І хоча міжнародний досвід свідчить, що нагальним викли-
ком сьогодення є надання кожній особі можливості отри-
мати всі публічні послуги за допомогою Інтернету, в Укра-
їні застосування такого засобу не є таким, що вирішує пи-
тання ефективності надання публічних послуг населення. 
На сьогодні хоча і спостерігається позитивна динаміка зрос-
тання фіксованого широкосмугового доступу до Інтернету 
в Україні, однак частка проникнення мережі Інтернет за 
даними Інтернет Асоціації України на серпень 2017 року 
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становила 65 % (в містах з населенням більше 100 тисяч 
осіб – 75 %, в селах – 54 %, що пояснюється застарілістю 
телекомунікаційних мереж, низьким рівнем комп’ютеризації 
та низькими доходами населення [2].  

Так, на 1 січня 2019 року кількість абонентів Інтернет 
в Україні склала 26066,8 осіб, при цьому Закарпатська об-
ласть займає чи не найнижчу сходинку за даним показни-
ком серед інших областей України – це 2,23 % в загальній 
кількості абонентів. За даними Державної служби статис-
тики на 1 січня 2020 року кількість Інтренет-користувачів 
в Закарпатті склала 62,9 тис. осіб [3]. Вважається, що одні-
єю з причин такого зростання користувачів є «смартфоні-
зація» населення, адже 22 % користувачів виходять в Ін-
тернет виключно за допомогою смартфонів [4]. Для знач-
ної частки нових користувачів смартфон у 2019 році став 
першим і єдиним пристроєм для доступу до мереж. Оскі-
льки важливим принципом надання електронних адмініст-
ративних послуг є їх доступність 24 години на добу та 
7 днів на тиждень, то ріст кількості користувачів є необ-
хідною умовою розвитку таких послуг та формою задово-
лення потреб споживачів муніцмпальних послуг. До того 
ж, запровадження Єдиного державного порталу адмініст-
ративних послуг сприяє зростанню такого рівня задово-
лення через широкі можливості іфнормування та консуль-
тування громадян з тих чи інших питань місцевого значен-
ня. Окрім цього наближення формату муніципальних по-
слуг до потреб кінцевих споживачів сприяє запровадження 
на веб-сайтах органів місцевого самоврядування опиту-
вання у формі анкетувань. Такий інструмент маркетингу 
спрямований на вивчення цільової аудиторії у розрізі 
окремих видів муніципальних послуг та наступної оцінки 
можливих форм їх надання або ж проблем, що перешко-
джають їх широкому використанню. 
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Отже, слід враховувати, що при запровадженні елек-
тронних адміністративних послуг для їх користувачів ма-
ють бути доступними: актуальна інформація про послугу 
через відповідний портал або веб-сайт; завантаження форм 
документів, які необхідно заповнити для отримання адмі-
ністративної послуги, або можливість заповнення цих 
форм в oнлaйн режимі; oнлaйн інформування суб’єкта, шо 
звернувся за послугою про стан надання такої послуги; 
можливість sms-інформування; oнлaйн оплата за надання 
адміністративної послуги, якщо така плата встановлена. 

Таким чином, широке впровадження та забезпечення 
доступності муніципальних послуг вимагає залучення аль-
тернативних інформаційних джерел, серед яких особливої 
уваги заслуговують ті, що сприяють реалізації механізму 
надання якісної муніципальної послуги із забезпеченням 
зворотного зв’язку із споживачем. Наявність зворотного 
зв’язку в муніципальному маркетингу можливий завдяки 
реалізації інструментів маркетингових досліджень, серед 
яких панельні обстеження, опитування, фокус-групи та ін-
ші методи збору та передачі інформації в системі взаємо-
відносин «бізнес-бізнес» або «бізнес-споживач». 
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Інформаційні технології вийшли на якісно новий рі-

вень, який дозволяє вирішувати складні економічні задачі.  
Стандарт вищої освіти України підготовки магістрів 

спеціальністі 071 – Облік і оподаткування передбачає на-
явність програмних результатів навчання у пункті ПР14 
«Обґрунтовувати вибір і порядок застосування управлінсь-
ких інформаційних технологій для обліку, аналізу, аудиту 
та оподаткування в системі прийняття управлінських рі-
шень з метою їх оптимізації» [1].  

На виконання названих програмних результатів у Лу-
цькому НТУ при підготовці магістрів спеціальності Облік і 
оподаткування у навчальному плані передбачена дисцип-
ліна «Управлінські інформаційні системи і технології в об-
ліку і оподаткуванні». При проведенні лабораторних занять 
використовуються програмні продукти «1С:Управління 
торговим підприємством», «1С: Управління торгівлею». 
Для моделювання ситуації при використанні названих про-
грам розроблені комплексні задачі, які передбачають ство-
рення віртуального підприємства, заповнення необхідних 
довідників. Студентам пропонується здійснити певні опе-
рації, які моделюють практичну роботу бухгалтера та офо-
рмляються відповідними документами. В процесі роботи 
студенти вивчають порядок документування руху товарно-
матеріальних цінностей, основних засобів, грошових кош-
тів, нарахування заробітної плати тощо. Особлива увага 
приділяється відображенню господарських операцій в 
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управлінському обліку. Завершальним етапом виконання 
комплексної задачі є формування різних видів фінансової, 
управлінської, статистичної та податкової звітності.  

В навчальному процесі ми використовуємо ліцензій-
не програмне забезпечення, придбане шляхом виконання 
договору співпраці між університетом та дистриб’ютором 
програм 1С ще у 2011 р. У 2019 році Луцький НТУ підпи-
сав Меморандум про співпрацю з ГО «Спілка автоматиза-
торів бізнесу», результатом якого стало оновлення всіх 
програм 1С та отримання нових програмних продуктів лі-
нійки BAS: BAS Бухгалтерія, BAS ERP та інших. Програма 
BAS ERP (управлінська інформаційна система) буде за-
проваджена у навчальний процес уже з наступного навча-
льного року, оскільки карантинні заходи не дозволили це 
зробити у поточному році.  

Досить суттєву допомогу при вивчені названих кур-
сів надає інформаційно-технологічний супровід системи 
програм 1С (ІТС). Доступ до інформаційних ресурсів до-
зволяє вчасно отримати актуальну правову і довідкову ін-
формацію для прийняття управлінських рішень і коректно-
го ведення обліку, отримувати навчальну і методичну під-
тримку та консультації по різних питаннях бухгалтерського та управ-
лінського обліку. 

 
Перелік посилань:  
1. Стандарт вищої освіти України: другий (магістерський) рівень, 

галузь знань 07 – Управління та адміністрування, спеціальність 071 – 
Облік і оподаткування. Наказ МОН України № 958 від 10.07.2019. 
URL: https://mon.gov.ua/storage/app/media/vishcha-osvita/zatverdzeni% 
20standarty/2019/07/12/071-oblik-i-opodatkuvannya-magistr.pdf (дата зве-
рнення 13.04.2020). 
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ПЕРЕВАГИ ЕЛЕКТРОННИХ ФОРМ 
ПОДАТКОВОЇ ЗВІТНОСТІ 

 
Касатонова І.А., канд. екон. наук, доцент 

Харківський національний автомобільно-дорожній університет 
 
З метою порівняння ефективності оподаткування у 

різних країнах міжнародні науково-аналітичні центри роз-
робляють рейтинги за низкою визначених параметрів. На-
приклад, основними індикаторами оцінки конкурентосп-
роможності податкової системи у рейтингу індексу глоба-
льної конкурентоспроможності (GCI) Всесвітнього еконо-
мічного форуму (ВЕФ, м. Давос) є: 

– загальна кількість податків та зборів у країні,  
– ставки податку на доходи (прибуток) фізичних та 

юридичних осіб,  
– рівень податкового навантаження,  
– ефективність діяльності податкових органів, 
– стабільність податкового законодавства.  
Параметри, за якими світові аналітичні компанії бу-

дують рейтинги, наступні:  
– кількість податкових платежів;  
– час, що витрачається на сплату податків;  
– розмір податку на прибуток у відсотках;  
– розмір платежів із заробітної плати у відсотках;  
– рівень інших податків та рівень загальної податко-

вої ставки у країні.  
Поліпшення позицій України, відмічають світові екс-

перти, відбулося зокрема по параметру часу на сплату по-
датків, з причини спрощення звітності з окремих платежів 
та удосконалення системи електронного документообігу [1].  

Зокрема до вимог Закону України «Про бухгалтерсь-
кий облік та фінансову звітність в Україні», з метою спро-
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щення процесу подання звітності, в Україні запроваджено 
Порядок подання електронної звітності з бухгалтерського 
та податкового обліку, обліку внеску на загально-
обов’язкове державне соціальне страхування, а також ста-
тистичної звітності [2].  

До безперечних переваг електронного звітування від-
носяться наступні позитивні риси:  

– захист та шифрування інформації у звітах, що ви-
ключає можливість несанкціонованих переглядів або ви-
правлень;  

– економія коштів та часу на звітування; автоматична 
перевірка показників декларацій;  

– відсутність особистого контакту платника із держ-
службовцем;  

– відсутність необхідності зберігання паперових зві-
тів і ведення архіву;  

– гарантія правильності документів;  
– оперативність у оновленні бланків звітності тощо.  
Таким чином, слід відзначити особливу роль елект-

ронних звітів у спрощенні процесу звітування, економії 
часу та неупередженості, а також у формуванні бази опе-
ративної інформації задля прийняття управлінських рішень 
щодо ефективного розвитку діяльності підприємства. 

 
Перелік посилань: 
1. Про електронний документ та електронний документообіг: 

Закон України. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/851-15 (дата 
звернення 30.04.2020). 

2. Про подання електронної податкової звітності: Наказ ДПА 
України від 10 квіт. 2008 р. № 233. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/ 
show/z0320-08 (дата звернення 30.04.2020). 
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АВТОМАТИЗАЦІЯ ПРОЦЕДУРИ ПРОХОДЖЕННЯ 
ВЕРИФІКАЦІЇ ЗВІТНОСТІ  

 
Кравченко Д.О., здобувач вищої освіти 

Науковий керівник: Кравченко О.В., канд. екон. наук, доцент 
Сумський державний університет 

 
Усім стейкхолдерам для прийняття виважених та 

економічно обґрунтованих рішень необхідно більше до-
стовірної інформації. Згідно якісних характеристик підго-
товки і подання звітності за міжнародними стандартами, 
інформація у звітності повинна бути: доречною, тобто вона 
здатна вплинути на прийняття економічних рішень; досто-
вірною, тобто включення всієї інформації, необхідної для 
розуміння того чи іншого події користувачем. Згідно з до-
поміжним якісним характеристикам підготовки та подання 
звітності за міжнародними стандартами, інформація у звіт-
ності повинна бути підтверджена (верифікована), що озна-
чає, що різні незалежні компетентні експерти підтвердять, 
що подія представлена достовірно. 

Проведення оцінки звітності аудитором дає компанії 
гарантію третьої сторони в тому, що опубліковані у звіті 
відомості достовірні і відображають об’єктивну картину 
дійсності. 

У зв’язку з цим, підвищується актуальність впрова-
дження у практику аудиторських організацій міжнародних 
стандартів аудиту як додаткового інструментарію перевір-
ки формування інтегрованої звітності (різних форматів) і 
розкриття іншої нефінансової інформації.  

Банківські установи згідно з вимогами Інструкції 
№ 373 повинні складати та подавати до НБУ Звіт про 
управління, де розкривають фінансову та нефінансову ін-
формацію, що характеризує фінансовий стан, результати 
діяльності та перспективи розвитку банку, основні ризики 
й невизначеності, які можуть ставити під сумнів здатність 
продовження його діяльності [1]. 
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Для підвищення довіри до опублікованих звітів ком-
панії використовують різноманітні підходи. В даному ви-
падку аудиторська фірма за результатами річного аудиту 
фінансової звітності в аудиторському звіті відображає ін-
формацію про: 

– узгодженість Звіту про управління з фінансовою 
звітністю за звітний рік; 

– відповідність Звіту про управління вимогам зако-
нодавства; 

– наявність суттєвих викривлень у Звіті про управ-
ління та їх характер. 

За результатами проведених перевірок можна визна-
чити рейтинг банку за критерієм (індексом) якості та ком-
плаєнсу розкриття ним інформації в даному Звіті.  

З цією метою було розроблено програмне забезпе-
чення засобами мови програмування С Sharp з викорис-
танням методу нормалізації параметрів нейронних мереж, 
які є ефективним інструментом розв’язання широкого кола 
прикладних задач.  

Так, процес оцінки банку за вказаним індексом пе-
редбачає, що спочатку необхідно знайти кількість критері-
їв оцінки та кількість верифікованих аудитором критеріїв у 
Звіті та задати максимальне значення оцінки. Нехай систе-
ма оцінки рейтингу буде знаходитися в межах від 0 до 100, 
тоді алгоритм знаходження рейтингу банку виглядатиме: 

– знаходження загальної мінімальної та максимальної 
кількості критеріїв [min; max]; 

– знаходження кількості верифікованих критеріїв – x; 
– встановлення максимального значення оцінки – k; 
– розрахунок значення рейтингу за формулою: 
 

 (1) 
 
де y – шукана величина (індекс якості та комплаєнсу роз-
криття банку); 
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 x – це кількість позитивних критеріїв банку; 
max – максимальна кількість критеріїв аналізу; 
min – мінімальна кількість критеріїв аналізу. 

Далі представимо нашу 100 (максимальна оцінка) баль-
ну систему оцінювання у вигляді певної системи оцінювання:  

 
n*x = 100,    (2) 

 
де х – інтервал;  

n – кількість оцінок. 
Надамо їм значення літер: мінімальна оцінка банку 

буде – Е, тоді максимальна – А, з цього випливає, що всьо-
го 5 оцінок встановимо відповідні інтервали між ними, по-
діливши максимальну кількість балів на кількість літер 

. 
Тоді оцінки матимуть межі: 

А [80; 100]; B [60; 80]; C [40; 60]; D [20; 40]; E [0; 20]. 
Наприклад, зробимо оцінку умовного банку, у якого 

за даними проведеної перевірки Звіту з 14-ти параметрів 
верифіковано 10, підставимо значення у формулу: 

 
Згідно з вказаних інтервалів банк буде віднесено до 

категорії В за рейтингом. 
Отже, застосування розробленого програмного забез-

печення дозволить автоматизувати процедуру проходжен-
ня верифікації звітності аудиторською компанією, а отри-
мання незалежної думки сприятиме підвищенню довіри до 
звіту з боку стейкхолдерів. 
 

Перелік посилань: 
1. Про порядок складання та оприлюднення фінансової звітності 

банків України : Інструкція НБУ від 24 жовт. 2011 р. № 373. URL: 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/card/z1288-11 (дата звернення: 25.04.2020). 

2. Тимощук П. В. Штучні нейронні мережі : навч. посібник. 
Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2011. 444 с. 
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РОЛЬ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ 
В ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНОМУ 

ЗАБЕЗПЕЧЕННІ УПРАВЛІННЯ ЛОГІСТИЧНОЮ 
ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА 

 
Попкова К.О., канд. екон. наук, доцент 

Болдовська К.П., канд. екон. наук, доцент 
Харківський національний автомобільно-дорожній університет 

 
В умовах жорсткої ринкової конкуренції одним з 

ключових факторів успіху суб’єкта господарювання є добре 
налагоджена система транспортування і складування запасів 
та управління інформаційними потоками, тобто система 
матеріальної й інформаційної логістики. При цьому ефек-
тивність функціонування будь-якої управлінської системи 
значно визначається якістю інформаційного забезпечення. 

Інформаційне забезпечення логістичного управління 
являє собою цілеспрямоване збирання й опрацювання ін-
формації, необхідної для забезпечення управління логісти-
чною діяльністю підприємства. Так, на кожній стадії логіс-
тичного процесу використовуються значні обсяги як опе-
ративної, так і систематизованої інформації, здебільшого 
обліково-аналітичного характеру, сформовану в системі го-
сподарського обліку підприємства. При цьому саме система 
бухгалтерського обліку відіграє провідну роль в інформа-
ційному забезпеченні управління логістичною діяльністю, 
адже вона не лише є джерелом інформації про фінансово-
майновий стан і результати функціонування підприємства, 
але й дає змогу менеджерам отримати своєчасну, оперативну 
і систематизовану інформацію про більшість видів госпо-
дарської діяльності підприємства, зокрема і логістичної.  

Система бухгалтерського обліку тісно пов’язана з усі-
ма видами логістики, при цьому за кожним із них залежно 
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від стадій технологічного процесу визначається організація 
і методика бухгалтерського обліку операцій, пов’язаних з 
такими процесами.  

Так, у логістиці запасів і складській логістиці основ-
ною бухгалтерською інформацією є дані щодо вартості за-
пасів та їх залишків на складах, внутрішнього переміщен-
нями запасів та інвентаризації, вартості браку тощо. Збуто-
ва логістика спирається на таку бухгалтерську інформацію 
як обсяги реалізованої продукції (в натуральних і кількіс-
них вимірниках), дані про повернення продукції, тари чи 
упаковки, стан розрахунків за реалізовану продукцію то-
що. Бухгалтерською інформацією для здійснення операцій 
транспортної логістики є дані щодо вартості транспортних 
послуг, страхування вантажу, митних платежів, витрат на 
навантажувально-розвантажувальні роботи, обсягів витра-
чання запчастин та експлуатаційних матеріалів тощо. 

Відтак, взаємозв’язок бухгалтерської та логістичної 
інформації дає змогу збирати й аналізувати всі необхідні 
дані для забезпечення безперервного логістичного проце-
су, а також дозволяє підприємству адекватно реагувати на 
різноманітні потреби ринку.  

Таким чином, бухгалтерський облік послідовно і сис-
темно супроводжує логістичний процес, формуючи при 
цьому систему його інформаційного забезпечення. Тому на 
підприємствах необхідно створювати єдиний інформацій-
ний простір, що сприятиме усуненню дублювання опера-
цій і підвищення рівня опрацювання інформації та надання 
її відповідним користувачам для прийняття управлінських 
рішень. 
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АНАЛІЗ ТА ФОРМАЛІЗУВАННЯ АЛГОРИТМУ 
БЮДЖЕТУВАННЯ НА ПІДПРИЄМСТВІ 

 
Попова А.М., канд. техн. наук 

Харківський національний автомобільно-дорожній університет 
 

В сучасних умовах глобалізації ринкових економіки 
собівартість є визначальною економічною категорією, є 
показником що визначає результати діяльності. Таким чи-
ном при використанні дієвих важелів керування собіварті-
стю можливо перешкоджати виникненню невиправданих 
витрат, котрі в свою чергу впливають на зниження: доход-
ності підприємства, конкурентоспроможності товарів/послуг 
та підприємства в цілому, показники фінансової стабільно-
сті організації. 

З вище зазначеного можна зробити висновок, що пе-
ршим завданням при виправленні названого раніше кола 
питань є обрання надійного механізму керування фактора-
ми зниження собівартості товарів та послуг. Економічні 
дослідження собівартості виконувалися наступними авто-
рами: Кінг А., Аткинсон Є.А., Котлера Ф., Фостера Дж., 
Вейцмана Н.Р., інших вказали що у всіх підприємствах є 
резерви зниження собівартості, як у лідерів галузі, так і у 
аутсайдерів. Так теоретичними та методологічними питан-
нями дослідження бюджетування розглядалася у роботах 
Ван Хорна Дж.В., Вахович Дж.М., Бланка А.І., Шеремета 
А.Д., Аккофф Р.Л. та інші. 

Інформація о собівартості використовується при фо-
рмуванні балансу, звіту по прибуткам та збиткам. Крім то-
го використовується при складанні бюджетів, що у свою 
чергу впливає на асортимент товарів/послуг , що виготов-
ляються, їх ціноутворенню, змінами на формуванні нових 
ринків збуту. Так показник може змінюватися залежно від 
мети для зовнішніх та внутрішніх факторів користувачів 
інформації. 
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У першому блоку головним є формування вихідних да-
них для складання бюджету, вказана взаємодія учасників про-
цесу бюджетування та вплив факторів на бюджетне плану-
вання. 

Другий блок складає комплекс дій по формуванню 
протоколу усіх дій по бюджетуванню котрий можна вира-
зити алгоритмом зображеним на рис. 1. 

 

 
 

Рис. 1. Другий блок процесу складання бюджетування 
 
Так в певному розумінні процес бюджетування мож-

на назвати циклічним, коли складання план-реалізація-
контроль є безперервним процесом. 
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так ні 
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(згідно вставленої 
мети) 
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Для того щоб процес змін і корегування впорядкова-
ний характер варто ще раз нагадати про необхідність вста-
новлення та дотримання стратегічної мети підприємства, 
котру слід враховувати навіть при бюджетуванні окремого 
блоку чи операції. 

Тут бюджетування можна розглядати не тільки як фі-
нансовий інструмент підприємства, а ще й як технології 
керування бізнес процесами на виробництві. частиною 
якого є контроль. 

Контроль це перевірка за дотримання встановленого 
регламенту, послідовності та корегування у разі необхід-
ності. Це говорить про постійну циклічність процесу при-
йняття рішень та внесення змін у алгоритм для підвищення 
ефективності виконання встановлених планів. 

Як частина єдиного механізму господарювання, кон-
троль за використанням ресурсів пов’язаний з іншими фу-
нкціями господарювання. Так контроль за собівартістю 
продукції починається ще у процесі планування, але попри 
його однозначну вагомість, виконання даного аспекту най-
частіше не виконується на даному етапі та реалізується 
лише в процесі виконання господарчих дій по виготовлен-
ню товарів/послуг. Постійні зміни в процесі виробництва, 
зміна характеристик факторів виробництва (зміни у якості 
сировини, умовах надання певних послуг, тощо). Так при 
організації контролю часто свою увагу приділяють переві-
рці певної діяльності, операції, ділянці. Проте неможливо 
постійно виконувати оперативний контроль, а також впли-
вати одночасно на виконання процесів без виваженої сис-
теми формування бюджетування. 

Ефективністю бюджетування, як засобу зниження 
витрат є неповним. Важливо не зниження витрат, а їх ефе-
ктивне використання. Областю використання бюджету, 
котрий орієнтований на фінансовий результат є обмеже-
ним тільки визначенням витратної частини бюджету. Якщо 
сприймати бюджетування, як частину фактору системи ко-
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нтролю економічного розвитку підприємства. А отже мо-
жна сказати, що це отримання, контроль і керування фі-
нансовими потоками підприємства, а більше конкретно 
бюджетне планування. 

Так процес бюджетування без використання бухгал-
терського обліку, котрий дозволяє будь-які джерела форму-
вання засобів та коштів до напрямків використання не да-
дуть повністю систематизувати фінансові засоби підприємс-
тва. Виконання встановленої підприємством стратегічної ме-
ти повинно включати приведений вище алгоритм, котрий до-
зволяє від джерела засобів до їх практичного використання 
у виробництві з визначенням доходів бюджету. Тобто ме-
тою є орієнтація на дохід, а не на витрати та їх планування. 

Головним є послідовність дій при виконання цього 
процесу: визначення стратегічної мети підприємства; роз-
робка бюджету як плану дій та забезпечення його вико-
нання, контролю, а найголовніше корегування в залежності 
від впливу зовнішніх та внутрішніх факторів. Результатом 
може стати створення системи ефективного бюджетуван-
ня. Подальшої розробки вимагає система визначення стра-
тегічної мети підприємства та внесення корегування у цей 
процес з огляду на фінансові потоки підприємства, а також 
виявлення потенціалу у виробничих можливостях підпри-
ємства за допомогою бухгалтерського інструментарію до-
слідження фінансових потоків. 
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An important characteristic is how cost is used at all lev-
els of the economy, from the analysis of each type of product 
to the sectoral characteristics of the products / services pro-
duced. 

From the above, we can conclude that the first task in 
correcting the previously mentioned range of issues is to 
choose a reliable mechanism for managing the factors of reduc-
ing the cost of goods and services. Economic studies of cost 
were performed by the following authors: King A., Atkinson 
EA, Kotler F., Foster J., Weizmann NR, others indicated that 
all enterprises have reserves of cost reduction, both in industry 
leaders and in outsiders. So theoretical and methodological is-
sues of the study of budgeting was considered in the works of 
Van Horn JV, Vakhovich JM, Blanca AI, Sheremeta AD, 
Akkoff RL and other. 

Cost information is used in the formation of the balance 
sheet, income statement. In addition, it is used in budgeting, 
which in turn affects the range of products / services produced, 
their pricing, changes in the formation of new markets. Thus, 
the indicator may vary depending on the purpose for external 
and internal factors of information users. 

The issue is important for all market participants in goods 
and services, regardless of workload and staffing. The main 
issue in budgeting is the concept of limited resources and their 
efficient allocation, as well as the focus on a specific quantified 
output. It is necessary to define what the budget is: the plan of 
development of the business entity for the year is expressed in 
cost form with the compliance with the strategic goal set by the 
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enterprise with the established forms of financial statements. 
Thus, the budgeting method consists of two blocks. 

The first is to generate output for budgeting. It indicates 
the interaction of participants in the budgeting process and the 
impact of factors on budget planning. 

The second block is a set of actions for the formation of a 
protocol of all budgeting actions, which can be expressed by 
the algorithm. 

So the first step is to discover the source information. ЇЇ 
analysis from first sources and information already processed. 
Then the budget is executed. Already in the process of its im-
plementation the process of control is activated, the use of the 
known algorithm of execution-control-analysis gives effective 
sources for the development of the potential of both the enter-
prise as a whole and its individual structures. If errors are 
found, you should return to the beginning of the algorithm to 
make adjustments and improve further work. Complex budget-
ing measures help to fulfill the strategic goals of the enterprise. 

So, in a sense, the budgeting process can be called cycli-
cal when plan-implementation-control is a continuous process. 

In order for the process of change and adjustment to be 
orderly, it is necessary to recall once again the need to establish 
and adhere to the strategic goal of the enterprise, which should 
be taken into account even when budgeting for a single unit or 
operation. 

Here, budgeting can be considered not only as a financial 
instrument of the enterprise, but also as a technology for man-
aging business processes in production. part of which is control. 

Control is a check for compliance with the rules, consis-
tency and adjustment as necessary. This indicates the constant 
cyclicality of the decision-making process and changes to the 
algorithm to improve the efficiency of implementation of the 
established plans. 
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As part of a single management mechanism, resource 
management is linked to other management functions. Thus, con-
trol over the cost of production begins in the planning process, 
but despite its unequivocal importance, the implementation of 
this aspect is often not performed at this stage and is imple-
mented only in the process of economic activities for the pro-
duction of goods / services. Continuous changes in the produc-
tion process, changes in the characteristics of factors of produc-
tion (changes in the quality of raw materials, conditions for the 
provision of certain services, etc.). Thus, when organizing con-
trols, they often pay attention to the verification of certain activi-
ties, operations, sites. However, it is not possible to constantly 
exercise operational control and simultaneously influence the 
execution of processes without a well-balanced budgeting system. 

Budgeting efficiency as a means of reducing costs is in-
complete. It’s important not to cut costs, but to use them effec-
tively. The scope of the budget, which is focused on the finan-
cial results is limited only to determining the expenditure part 
of the budget. If you consider budgeting as part of the factor 
control system of economic development of the enterprise. So 
it can be said that it is the receipt, control and management of 
the financial flows of the enterprise, and more specifically 
budget planning. 

Thus, the budgeting process without the use of account-
ing, which allows any source of formation of funds and funds 
to the directions of use will not fully systematize the financial 
resources of the enterprise. The implementation of the strategic 
goal set by the enterprise should include the above algorithm, 
which allows from the source of funds to their practical use in 
production with determination of budget revenues. That is, the 
goal is to focus on revenue, not on costs and planning. 

The main thing is the sequence of actions in carrying out 
this process: defining the strategic goal of the enterprise; de-
velopment of the budget as an action plan and ensuring its im-
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plementation, control, and most importantly adjustments de-
pending on the influence of external and internal factors. The 
result can be an effective budgeting system.  

All of these issues are multi-component components of 
an enterprise performance assessment formula that changes as 
a result of economic change in the world and the expansion of 
borders. Competitiveness in the European market for goods / 
services is so high that in order to create an appropriate level of 
national financial system, each component of a complex finan-
cial system is a factor in influencing the effectiveness of all 
system parameters. 

Further development requires a system for defining the 
strategic goal of the enterprise and making adjustments to this 
process, taking into account the financial flows of the enter-
prise, as well as identifying the potential in the production ca-
pabilities of the enterprise using accounting tools for the study 
of financial flows. 
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Зростання ролі зовнішньоекономічних зв’язків країни є 

однією з основних закономірностей сучасного глобалізова-
ного світу. Входження до світового економічного простору 
зумовлює необхідність формування і дотримання гармонізо-
ваних у міжнародному масштабі законодавчих і норматив-
но-правових актів. Від перебігу цього процесу залежатиме 
не лише динаміка зовнішньоекономічних зв’язків, але й мо-
жливість подальшого економічного і соціального розвитку 
нашої країни як органічної підсистеми світової економіки.  

Чітке дотримання правових норм у веденні зовніш-
ньоекономічних трансакцій є одним із сигналів про готов-
ність національної економіки до входження у міжнародний 
економічний простір. Разом з тим, труднощі, які відчува-
ють вітчизняні суб’єкти господарювання у процесі інтег-
рації до світового економічного простору, викликані не 
лише зовнішніми, але й внутрішніми чинниками, 
пов’язаними з недостатнім узгодженням українського за-
конодавства з міжнародною практикою бухгалтерському 
обліку, з недотриманням чинного законодавства щодо по-
датків і валютного регулювання й інших умов.  

Система нормативно-правового регулювання бухгал-
терського обліку представлена сукупністю законодавчих, 
нормативно-правових актів та інших документів з питань 
бухгалтерського і податкового законодавства. Вони перед-
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бачають низку норм і положень, які умовно можна класи-
фікувати за такими групами: імперативні, альтернативні, 
нерегламентовані законодавством, суперечливі і податкові. 

Нові вимоги і виклики сьогодення вимагають відпо-
відного реформування вітчизняного бухгалтерського і по-
даткового законодавства. Як основні завдання такого ре-
формування можна визначити такі: 

– трансформація вітчизняного обліку до вимог між-
народних стандартів; 

– створення якісно нової нормативно-правової бази 
ведення обліку та складання фінансової звітності; 

– запровадження принципово нових правил регулюван-
ня бухгалтерського обліку, яке передбачає поєднання держа-
вного нормативно-правового регулювання бухгалтерського 
обліку з наданням підприємствам певної самостійності у ви-
борі методів, способів, процедур ведення обліку із запропоно-
ваних нормативно-правовими актами альтернатив, залежно 
від його організаційної-правової форми, виробничої і техно-
логічної особливостей, цілей і стратегічних планів розвитку.  

У міжнародній господарській практиці економічні 
суб’єкти дотримуються таких концептуальних облікових 
принципів, регламентованих МСФЗ: об’єктивність; безпе-
рервність; послідовність; періодичність; значимість; кон-
серватизм; подвійний запис; грошова оцінка об’єкта обліку 
і звітності; оцінка активів підприємства та відображення їх 
у поточному обліку і фінансовій звітності за фактичною 
вартістю придбання; реєстрація доходу в момент фактич-
ної реалізації; відповідність витрат і доходів; повне і до-
стовірне відображення в звітності всієї інформації, яка не-
обхідна як зовнішнім, так і внутрішнім користувачам. 

Таким чином, лише дотримання суб’єктами господа-
рювання чинного законодавства України з питань зовніш-
ньоекономічної діяльності, бухгалтерського і податкового 
законодавства є необхідною умовою їх високого міжнаро-
дного реноме, забезпечення стабільного розвитку цих під-
приємств та їх прибуткової діяльності на світовій арені. 
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Економічному та суспільному розвитку людства 

сприяють інформаційні технології як невід’ємна частина 
сучасного світу.  

Забезпечувати інформаційну підтримку управлінсь-
кого обліку, електронний обмін даними та документами, 
надавати облікову інформацію та аналітичні матеріали 
всім зацікавленим суб’єктам є покликанням інформаційно-
аналітичних систем. Маючи таку важливу інформацію, 
учасники ринку, робітники органів виконавчої влади ма-
ють можливість отримувати якісні аналітичні матеріалі, 
що стануть на допомозі у прийнятті рішень на різних рів-
нях управління (корпоративний, мікро- і макроекономіч-
ний). Інформаційно-аналітичні системи функціонують з 
метою надавати суб’єктам ринку необхідну інформаційну 
підтримку, маючи на увазі безмежні можливості on-line 
доступу до динамічно оновлюваних ринкових даних, де 
функціонують сучасні інформаційно-комунікаційні техно-
логії, не оминаючи можливості Інтернету, цифрових та те-
лефонних мереж.  

Стосовно управлінського та бухгалтерського обліку, 
інформаційно-аналітичними системами забезпечується до-
ступ до єдиного інформаційного простору у внутрішньога-
лузевому й міжгалузевому міжкорпоративному електро-
нному документообігу та електронному обміну даними, 
створюючи інтерфейси та включаючи автоматизацію біз-
нес-операцій на основі міжнародних стандартів фінансової 
звітності. 
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Нещодавно в нормативно-правовому законодавстві 
стосовно інформаційного забезпечення управлінських рішень 
стались певні зміни. Згідно закону України «Про забезпе-
чення функціонування української мови як державної» [1] 
статті 27 «Державна мова у сфері користувацьких інтер-
фейсів комп’ютерних програм та веб-сайтів», IT-продукти, 
а також інтернет-діяльність компаній і ЗМІ повинні будуть 
відповідати наступним вимогам: 

1. Реалізовані в Україні програми повинні будуть ма-
ти повноцінний користувальницький інтерфейс українсь-
кою мовою. При цьому інтерфейс також може бути англій-
ською або будь-якому іншому офіційною мовою Європей-
ського Союзу, але за обсягом і змістом його україномов-
ний варіант повинен повністю відповідати іншомовним 
версіями. 

Слід зауважити, що до списку офіційних мов Євро-
пейського Союзу включено англійську, болгарську, голла-
ндську, грецьку, датську, естонську, ірландську, іспанську, 
італійську, латиську, литовську, мальтійську, німецьку, поль-
ську, португальську, румунську, словацьку, словенську, 
угорську, фінську, французьку, шведську та чеську мови. 

2. Інтерфейс програм, встановлених на товарах (смар-
тфонах, планшетах, відеоприставках і т. ін.), повинен бути 
українською мовою і також повністю відповідати за обся-
гом і змістом версіями на інших мовах. У разі недотриман-
ня цього пункту порушники мають зіткнутися з наслідка-
ми, які визначені законом про захист прав споживачів [2]. 

Примітка. Що стосується спеціалізованого обладнан-
ня (для наукових, технічних, медико-діагностичних цілей і 
т.д.), яке не відноситься до товарів широкого споживання і 
призначене тільки для використання в IT-сфері, то воно 
може не мати україномовного інтерфейсу при наявності 
його англомовної версії . 
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3. Комп’ютерні програми, які використовуються 
державними органами і комунальними підприємствами для 
роботи і освітніх цілей, також повинні мати україномовний 
інтерфейс. Однак для його створення розробники зможуть 
продовжувати використовувати програми з англомовним 
інтерфейсом. 

4. Державні органи, комунальні підприємства, ЗМІ та 
компанії, зареєстровані в Україні і які реалізують тут това-
ри і послуги, повинні розміщувати інформацію на своїх 
сайтах і сторінках в соціальних мережах українською мо-
вою. При цьому, разом з україномовною версією, інформа-
ція може дублюватися на інших мовах, але версія на украї-
нській мові повинна відображатися за замовчуванням. За 
обсягом і змістом україномовний варіант повинен відпові-
дати версіям на інших мовах. Вищезазначені умови також 
актуальні для іноземних компаній, що займаються бізне-
сом в Україні. Тут також слід зазначити, що при цьому да-
на норма не поширюється на інтернет-ЗМІ, що публікують 
інформацію виключно кримськотатарською мовою або ін-
шими мовами корінних народів України, англійською мо-
вою або будь-якою іншою офіційною мовою ЄС, в незале-
жності від наявності або відсутності у таких ЗМІ україно-
мовної версії. Мобільні додатки державних органів, кому-
нальних підприємств, ЗМІ та компаній, зареєстрованих в 
Україні і реалізуюючих тут товари і послуги, також пови-
нні мати україномовний інтерфейс [1]. 

Таким чином, представникам ЗМІ, українським і за-
рубіжним IT-компаніям і компаніям, які ведуть бізнес в 
інтернеті, потрібно буде подбати про україномовні версії 
свого контенту. Однак норма про переклад сайтів і сторі-
нок в соціальних мережах вступить в силу тільки через 
півтора року (18 місяців) після вступу в силу самого зако-
нопроекту. Перша частина згаданої вище 27-ї статті, що 
радить переклад інтерфейсу на українську мову (зі збере-
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женням англомовного варіанту), швидше за все, запрацює 
тільки через 2 місяці після вступу в силу законопроекту. 
Однак її друга частина, яка описувала використання украї-
нської в програмах, встановлених на товарах, також запра-
цює лише через півтора року. 

Що стосується застосування в управлінському обліку 
описаних вище правил, слід констатувати, наприклад, що 
швидкий і якісний контроль руху грошових коштів підпри-
ємства є запорукою успішного бізнесу, а отже, автоматиза-
ція цього процесу вкрай необхідна для будь-якого підпри-
ємства. Сучасні використовувані технології розробки web-
додатків дозволяють враховувати всі особливості підпри-
ємства та створювати надійну та зручну інформаційну сис-
тему контролю грошових коштів підприємства. Ця система 
дозволяє зберігати та оброблювати данні про всі витрати 
та надходження компанії, данні по клієнтам, переказам 
грошей, договорам, касам, контрагентам. Завдяки веб-
додатку не потрібно вручну розраховувати баланс підпри-
ємства, оскільки системою процес автоматизується, змен-
шуючи вірогідність помилки.  

Новітні технології сприяють успішній розробці на-
дійної, ефективної, зручної інформаційної системи, авто-
матизуючої та полегшуючої процеси обліку фінансів 
суб’єктів господарювання всіх форм власності та галузей 
економіки. 

 
Перелік посилань: 
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2. Про захист прав споживачів : Закон України від 12 трав. 
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Бухгалтерський облік займає важливе місце в усіх га-

лузях економіки країни. Такий облік формувався протягом 
двох останніх десятиріч, хоча і наразі в ньому відбувають-
ся постійні зміни, які супроводжуються політичними, еко-
номічними, соціальними та іншими чинниками. Як і всі 
інші системи, система бухгалтерського обліку потребує 
належного нормативно-правового забезпечення. Це норма-
тивно-правові акти найвищих гілок влади, які забезпечу-
ють повноцінне функціонування фінансової звітності в 
Україні[4]. Бухгалтерський облік поширений в усіх сферах 
економічно-підприємницької діяльності суб’єктів. Тому 
хотілося б розглянути, як відбувається процес контролю 
фінансів в установах та організаціях. 

Ефективна підприємницька діяльність може відбува-
тися лише за умови добре організованого бухгалтерського 
обліку. Бухгалтерський облік – це виявлення, реєстрація, 
зберігання і передавання інформації про діяльність підпри-
ємства зовнішнім і внутрішнім користувачам для прийняття 
рішень. Метою веденням обліку є інформація про фінансо-
ве становище і результати в процесі діяльності підприємс-
тва. Організація фінансової звітності на підприємстві регу-
люється Законом України «Про бухгалтерський облік та 
фінансову звітність в Україні» [2], згідно якого фінансова 
звітність на підприємстві ведеться з дня реєстрації та до 
ліквідації в установленому порядку. Отже, після проведен-
ня повної реєстрації підприємства, власник повинен заду-
матися про створення бухгалтерського відділу. Як написано 
у законі, питаннями щодо організації бухгалтерського об-
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ліку займається власник або ж уповноважений орган, який 
керує підприємством. Згідно із законом підприємство по-
винне самостійно обрати [3]: 

– облікову політику підприємства; 
– форму бухгалтерського обліку як певну систему ре-

гістрів обліку, порядку і способу реєстрації та узагальнен-
ня інформації в них з додержанням єдиних засад, установ-
лених законом; 

– розробляє систему і форми управлінського обліку, 
звітності та контролю господарських операцій; 

– затверджує правила документообігу і технологію 
опрацювання облікової інформації. 

Законом зазначено, що уповноважена особа щодо пи-
тань організації контролю фінансів та документообігу, зо-
бов’язана створити необхідні умови для правильного веден-
ня бухгалтерського обліку, а також забезпечити неухильне 
виконання обов’язків працівників причетних до бухгалтер-
ського обліку. З цього випливає, що підприємець повинен 
забезпечити необхідну кількість працівників бухгалтерсь-
кого штату на чолі з головним бухгалтером. Потрібно ро-
зуміти, що бухгалтерія повинна налічувати необхідну кіль-
кість бухгалтерів, які зможуть вести правильно та своєчас-
но бухгалтерську звітність. Для цього необхідно врахову-
вати діяльність, форму роботи та розміри підприємства. 
Наприклад, якщо всіх працівників організації чи підприєм-
ства налічується близько 100 чоловік, то необхідно мати 1-3 
бухгалтера; при 150 працюючих – 1-5 бухгалтерів.  

У статті 4 Закону України « Про бухгалтерський об-
лік» зазначено основні принципи бухгалтерського обліку і 
фінансової звітності. Згідно закону, бухгалтерський облік 
та фінансова звітність ґрунтуються на таких основних 
принципах: обачність, повне висвітлення, автономність, 
послідовність, безперервність, нарахування і відповідність 
доходів і витрат, превалювання сутності над формою, істо-
рична собівартість та періодичність.  
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Основним об’єктом бухгалтерської звітності є фінанси. 
В Україні підприємства ведуть бухгалтерський облік і склада-
ють фінансову звітність лише у гривнях. Відповідно є зазначені 
законом періоди про звітність бухгалтерії. Звітним періодом 
для складання фінансової звітності є календарний рік. Однак 
для новостворених підприємств цей період є дещо менший: 

– період менш як 12 місяців – використовується у ви-
падку коли підприємство зареєстроване протягом року; 

– період не більш як 15 місяців – даний період звіту-
вання використовується підприємством, якщо воно було 
зареєстроване наприкінці року в період із 1 жовтня по 31 
грудня. «Так, наприклад, підприємство зареєстроване у 
жовтні 2018 року, може не подавати річної фінансової зві-
тності за 2018 рік, а включити показники жовтня, листопа-
да та грудня до звіту вже за 2019 рік» [1]. 

Як бачимо, що створення бухгалтерського обліку для 
підприємства є дуже відповідальним етапом. Бухгалтерсь-
кий облік необхідний для всіх видів підприємств, адже за-
вдяки йому, відбувається повний контроль над фінансами 
та цінними паперами, що є запорукою успішного підпри-
ємництва. Також без нормативно-правового регулювання, 
процес обліку був би затруднений для всіх суб’єктів еко-
номічної діяльності, особливо для «підприємців-новачків». 
Правове регулювання координує та знижує ризик помилок 
в процесі обліку. Отже, бухгалтерський облік є головним 
рушійним фактором економіки держави. 
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Поняття трансфертного ціноутворення у найпошире-

нішому тлумаченні визначає його інструментом мінімізації 
бази оподаткування податком на прибуток і стосується, в 
основному, транснаціональних корпорацій, промислово-
фінансових груп, які мають у своїй структурі відокремлені 
підприємства різних організаційно-правових форм та форм 
власності, що знаходяться за кордоном.  

Трансфертна ціна є елементом трансфертного ціноу-
творення та встановлюється на будь-який об’єкт торгівлі 
між пов’язаними компаніями або структурними підрозді-
лами однієї компанії, якщо об’єкт торгівлі перетинає мит-
ний кордон [4]. Вона використовується для контролю об-
числення податку на прибуток при реалізації товарів за 
внутрішньо фірмовими цінами, відмінними від ринкових. 

Ефективність контролю за операціями з обліку внут-
рішньофірмових товарообмінних операцій має вплив на 
виведення капіталу з національної економіки у інші країни 
(з «низькою податковою юрисдикцією») та залежить від 
нормативного регулювання трансферних цін. 

На міжнародному рівні регулювання трансфертних 
цін здійснюється із дотриманням Кодексу поведінки сто-
совно документації по трансфертному ціноутворенню для 
асоційованих підприємств ЄС, Арбітражної конвенції ЄС 
по встановленню подвійного оподаткування у зв’язку з ко-
регування прибутку асоційованих підприємств та Керівни-
цтва ЄС по угодам про попереднє ціноутворення.  
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Серед міжнародних документів, які мають рекомен-
даційно-методичний характер та стосуються трансферного 
ціноутворення є Міжнародний стандарт «Arm’s Length 
Principle», погоджений державами-членами ОЕСР та краї-
нами, які не є членами цієї організації (більше 70 країн) [3] 
а також Настанови ОЕСР щодо трансфертного ціноутво-
рення для транснаціональних компаній та податкових ад-
міністрацій [2]. Ці документи було взято за основу при фо-
рмулюванні основних норм у статтю 39 Податкового коде-
ксу України [1], яку запроваджено у 01.09.2013 році.  

Законодавством України передбачено застосування 
принципу «витягнутої руки» до контрольованих операцій. 
Аналізуючи норми законодавчих актів, до контрольованих 
операцій відносяться: 

– господарські операції з пов’язаними особами-
нерезидентами; 

– зовнішньоекономічні господарські операції з про-
дажу та/або придбання товарів та/або послуг через комісі-
онерів-нерезидентів; 

– господарські операції з нерезидентами, які не спла-
чують податок на прибуток, та/або не є податковими рези-
дентами держави, в якій вони зареєстровані як юридичні 
особи за Переліком КМУ; 

– ланцюг операцій між платником і його пов’язаною 
особою-нерезидентом, в якому право власності перш ніж 
перейти від платника до пов’язаної особи-нерезидента (або 
навпаки) переходить до однієї або декількох непов’язаних 
осіб, які не виконують істотних функцій (активів, ризиків); 

– господарські операції з нерезидентами, зареєстро-
ваними у «низько податкових юрисдикціях» за Переліком 
КМУ; 
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– з 01.01.2019 року внутрішньогосподарські розраху-
нки між нерезидентом і його постійним представництвом 
(пп. 39.2.1.4. ст. 39 ПКУ). 

Зазначимо, що якщо у переліку низькоподаткових 
юрисдикцій у 2017 році було 85 країн (Постанова КМУ від 
16.09.2015 р. № 977-р), у 2018 році – 80 країн (Постанова 
КМУ від 31.01.2018 р. № 108), то у 2019 році – 79 країн 
(Постанова КМУ від 11.04.2018 р. № 295). 

Не менш важливими є визначені у ПКУ вартісні кри-
терії віднесення до контрольованих операцій. Такими вар-
тісними критеріями є: 

– сума річного доходу платника податку від будь-якої 
діяльності, визначена за правилами бухгалтерського обліку, 
за відповідний податковий (звітний) рік має перевищувати 
150 млн грн (без ПДВ) – (Ф№2 ряд. 2000 + ряд. 2120 + 
+ ряд. 2200 + ряд. 2220+ ряд. 2240 = 150 млн грн); 

– обсяг господарських операцій (за вирахуванням не-
прямих податків) з кожним контрагентом, визначений за 
правилами бухгалтерського обліку за відповідний подат-
ковий (звітний) рік (за датою переходу прав власності та не 
обов’язково підтверджені первинними документами), має 
перевищувати 10 млн грн (без ПДВ). 

Для розрахунку між підприємствами вибирають оп-
тимальний варіант трансферної ціни, який залежить від 
багатьох чинників серед яких: характер поставлених завдань, 
рівень економічної самостійності підприємств, стан ринку 
проміжних продуктів (послуг) [4]. На нашу думку, най-
більш ефективним є метод трансферного ціноутворення на 
основі ринкових цін. Проте, труднощі, що виникають при 
спробі зробити точні котирування при формуванні ціни на 
біржі, не повинні регулярно виключати можливе застосу-
вання методу ПНЦ, та може доповнюватись іншими відпо-
відними методами. Основне завдання при цьому – досяг-
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нути порівнянності при визначенні точності котирування 
(враховуючи, звичайно, економічну обгрунтованість коти-
рувань на транспортування). У ПКУ (пп. 39.2.1.) щодо об-
ґрунтування цін в операціях з «біржовими товарами» визна-
чено порядок розрахунку діапазону цін [1]. Форма повід-
омлення про укладання форвардного або ф’ючерсного кон-
тракт, затверджена Наказом МФУ від 03.07.2017 р. № 621. 

Не менш важливим є відповідальність за недотри-
мання вимог законодавства відносно документації з ТЦ 
(ненадання документації на запит) та Звіту про КО (це 
штрафні санкції за неподання Звіту про КО, не включення 
КО у податковий Звіт про КО, несвоєчасне подання Звіту 
про КО (декларування)) [1]. Зазначимо, що за помилки при 
заповненні Звіту про КО (н-д: неправильний код методу, 
невірні умови поставки тощо) не передбачено відповідаль-
ності. Дотримання законодавства щодо трансферних цін 
дозволить уникнути штрафних санкцій. 
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Особливої актуальності набувають питання щодо під-
вищення прозорості, підзвітності та ефективності діяльності 
органів державної влади, органів місцевого самоврядування 
та суб’єктів господарювання державної і комунальної фор-
ми власності (далі – суб’єкти господарювання) та управлін-
ня і використання ними наявних ресурсів загалом та систе-
ми контролю за цим процесом зокрема. Адже ефективна 
система фінансового контролю за управлінням державними 
(місцевими) ресурсами (публічні кошти, необоротні та інші 
активи) та їх використанням є не лише інструментом гаран-
тії прозорості, підзвітності і якості діяльності органів дер-
жавної влади, органів місцевого самоврядування і суб’єктів 
господарювання, а і по суті дієвим механізмом для забезпе-
чення фінансової стабільності і безпеки країни, досягнення 
стратегічних цілей держави, ефективності державної полі-
тики, підвищення рівня якості життя населення та, зокрема, 
реформування системи управління державними фінансами. 

Невідповідність системи фінансового контролю вимо-
гам сьогодення є наслідком низки проблем як законодавчо-
го, так і організаційно-методологічного характеру, які ство-
рюють тенденції до збільшення фінансових правопорушень. 

Проблеми фінансового контролю суб’єктів господа-
рювання досліджувалася у наукових працях відомих вітчи-
зняних і зарубіжних науковців: А.Г.Бобкової, І.В.Голованя, 
С.М.Грудницької, О.Р.Зельдіної, В.В.Лаптева, В.С.Марте-
мьянова, О.В.Олейник, В.Ф.Опришка, І.Г.Побірченка, 
Н.О.Саниахметової, В.І.Семчика та інших. 
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Науковці розглядають державний фінансовий конт-
роль, як один із видів захисту суб’єктів господарювання з 
різних позицій: як нагляд за законністю дій; як складову 
державного управління; як форму державного регулюван-
ня за компетенцією органів, що здійснюють фінансовий 
контроль; як процес дотримання законності та доцільності; 
як складову фінансової діяльності держави. 

Однією з головних проблем діючої системи фінансо-
вого контролю є недосконалість і суперечливість чинного 
законодавства, що регламентує організацію здійснення ко-
нтролю. В Україні питання здійснення фінансового конт-
ролю регламентується Конституцією України, низкою за-
конів і підзаконних актів, проте відсутній базовий закон, 
який би однозначно унормував сутність фінансового конт-
ролю, його функціональне призначення, принципи органі-
зації, систему органів фінансового контролю й механізму 
їх взаємодії, форми, способи, методи його здійснення.  

Україна починаючи з 2005 року перебуває у процесі 
впровадження системи державного внутрішнього фінансово-
го контролю. З 2017 року формування політики у сфері дер-
жавного внутрішнього фінансового контролю здійснює Мі-
ністерство фінансів України. Для досягнення цілей, визначе-
них у частині третій статті 26 Бюджетного кодексу України, 
та забезпечення відповідності процедур і механізму внутріш-
нього контролю та внутрішнього аудиту у розпорядників 
бюджетних коштів міжнародним стандартам і кращим прак-
тикам Європейського Союзу та створення цілісної системи 
державного внутрішнього фінансового контролю у розумінні 
міжнародної практики на даний час здійснюються відповідні 
заходи[1, ст. 572]. Водночас прогрес на сьогодні недостатній. 

У своїй діяльності органи державного фінансового 
контролю керуються Конституцією України, міжнародни-
ми договорами України, згода на обов’язковість яких на-
дана Верховною Радою України, актами Президента Укра-
їни та Кабінету Міністрів України, Законами України «Про 
державну службу» і «Про центральні органи виконавчої 
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влади» та іншими нормативно-правовими актами, що ре-
гулюють діяльність органів виконавчої влади. 

У здійсненні фінансового контролю задіяна ціла сис-
тема органів, наділених відповідною компетенцією (їх фо-
рмування в Україні ще не завершене). Класифікують ці ор-
гани за такими ознаками: 

– за рівнем компетенції державних органів розгляда-
ють загальнодержавні ( Верховна Рада України; Президент 
України; Кабінет Міністрів України) та органи місцевого 
самоврядування; 

– за інститутами: податкові; контрольно-ревізійні; ор-
гани дерказначейства; фінансово-кредитні установи тощо; 

– за компетенцією: загальної компетенції (для яких 
здійснення фінансового контролю не є основною діяльніс-
тю); спеціальної компетенції (спеціально створені для дія-
льності у сфері фінансового контролю). 

Якщо розглядати окремо діяльність органів, то Верхов-
на Рада України, відповідно до ст. 85 Конституції України, 
здійснює фінансовий контроль при затвердженні Державно-
го бюджету і внесенні змін до нього, при його виконанні, 
ухваленні рішення щодо звіту про його виконання, а також 
здійснює парламентський контроль за використанням Укра-
їною кредитів, отриманих від іноземних держав, банків і 
міжнародних фінансових організацій і не передбачених 
держбюджетом України [2]. Фінансовий контроль Верховна 
Рада України здійснює також через свої комітети і тимчасові 
спеціальні комісії. До їх компетенції належить робота із за-
конопроектами, підготовка і попередній розгляд питань, що 
стосуються повноважень Верховної Ради України.  

Під час розгляду діяльності Верховної Ради України, 
неможливо не зазначити, що левова частка припадає на 
діяльність спеціалізованих комітетів Верховної Ради Укра-
їни, а саме на Комітет з питань бюджету і Комітет з питань 
фінансів і банківської діяльності.  

Одним з основних органів що здійснює фінансовий 
контроль є Рахункова палата України, що здійснює конт-
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роль за використанням коштів Державного бюджету Украї-
ни від імені Верховної Ради України. Завданнями Рахунко-
вої палати є такі: організація і здійснення контролю за 
своєчасним виконанням видаткової частини Державного 
бюджету України, використанням бюджетних коштів; здій-
снення контролю за створенням і погашенням внутрішнього 
і зовнішнього боргу України, визначення ефективності й 
доцільності витрат державного бюджету, валютних і креди-
тно-фінансових ресурсів; контроль за фінансуванням зага-
льнодержавних програм економічного, науково-технічного, 
соціального і національно-культурного розвитку, охорони 
навколишнього природного середовища; контроль за до-
триманням законності при наданні Україною кредитів і 
економічної допомоги іноземним державам, міжнародним 
організаціям, передбачених у Державному бюджеті України; 
контроль за законністю і своєчасністю руху коштів Держа-
вного бюджету України і коштів в установах Національно-
го банку України й уповноважених банків; аналіз установ-
лених відхилень від показників Державного бюджету Укра-
їни і підготовка пропозицій щодо їх усунення, а також про 
вдосконалення бюджетного процесу загалом [3, с.282]. 

Місце Президента України у здійсненні фінансового 
контролю визначається його статусом глави держави. Так, 
Президент має право вето щодо прийнятих Верховною Радою 
законів із поверненням їх на повторний розгляд. У здійсненні 
контрольних повноважень Президент спирається на створе-
ні ним консультативні й інші допоміжні органи і служби. 

Кабінет Міністрів України, будучи вищим органом 
виконавчої влади, повсякденно керує державними фінан-
сами і паралельно здійснює загальний фінансовий конт-
роль, розробляє і здійснює загальнодержавні програми 
економічного, науково-технічного тощо.  

Міністерство фінансів України є центральним спеці-
алізованим органом державної виконавчої влади з управ-
ління і контролю за фінансами. Воно здійснює контроль за 
складанням проекту й виконанням державного бюджету, за 
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дотриманням банками правил касового виконання держ-
бюджету за доходами; установлює порядок ведення бухга-
лтерського обліку і складання звітності про виконання бю-
джетів, кошторисів витрат бюджетних установ; координує 
відомчий фінансовий контроль.  

У загальному вигляді ключовими компонентами фі-
нансового контролю за управлінням державними (місце-
вими) ресурсами та їх використанням є державний фінан-
совий контроль, який здійснюють органи Держаудитслуж-
би, уповноважені Кабінетом Міністрів України (урядовий 
контроль), державний зовнішній фінансовий контроль (ау-
дит), який здійснює Рахункова палата від імені Верховної 
Ради України (парламентський контроль), та державний 
внутрішній фінансовий контроль, зокрема внутрішній кон-
троль та внутрішній аудит, який забезпечується відповідно 
розпорядниками бюджетних коштів та підрозділом внут-
рішнього аудиту в бюджетній установі [4]. 

Така побудова та класифікація вітчизняної системи 
фінансового контролю забезпечить створення надійної 
платформи для її ефективного розвитку, зокрема розвитку 
правового поля, унормування понятійного апарату, уніфі-
кацію чітких і прозорих правил діяльності органів контро-
лю, удосконалення механізму співпраці та обміну інфор-
мацією між ними, ідентифікацію статусу і місії кожного з 
них, а також сприятиме максимальному наближенню до 
міжнародних стандартів та кращої практики ЄС. Адже ос-
новною метою їх діяльності є забезпечення здійснення 
ефективного контролю за управлінням та використанням 
державних (місцевих) ресурсів. 

Розвиток органів Держаудитслужби та Рахункової па-
лати, які здійснюють контроль від імені різних гілок влади, 
проте наділені подібними повноваженнями в окремих сфе-
рах контролю за станом управління та використання держа-
вних (місцевих) ресурсів, на сьогодні є важливим та одним 
із пріоритетних завдань країни в умовах євроінтеграції. То-
му значної уваги потребують питання налагодження плідної 
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та конструктивної співпраці між ними, зокрема щодо пла-
нування та проведення контрольних заходів, модернізації їх 
методологічного та нормативно-правового забезпечення, 
підвищення довіри громадян до результатів їх контрольних 
заходів тощо. В Україні наявність схожих повноважень в 
органів, які здійснюють контроль від імені різних гілок вла-
ди у різних сферах контролю, вважається негативною прак-
тикою. Тоді як у провідних країнах світу, де ефективно фу-
нкціонує система фінансового контролю, зокрема Королівс-
тві Нідерланди, Сполучених Штатах Америки, наявність 
подібних або практично однакових повноважень в органів 
фінансового контролю, які здійснюють контроль від імені 
різних гілок влади, за умови мінімізації дублювання в 
практичній діяльності контрольних заходів, розглядається 
як система стримувань та противаг, що забезпечує прин-
цип прозорості і результативності контролю, а також є 
стимулом для ефективної взаємодії таких органів [5]. 

Державне казначейство як орган фінансового контро-
лю здійснює контроль за організацією виконання Держав-
ного бюджету України і за надходженням та використанням 
коштів державних фондів: і коштів установ і організацій, що 
утримуються за рахунок коштів Державного бюджету Укра-
їни. Крім того, Державне казначейство веде облік касового 
виконання Державного бюджету України, складає звіт про 
стан виконання Державного бюджету України тощо. 

Основні завдання Головного контрольно-ревізійного 
управління полягають у підготовці пропозицій щодо фор-
мування державної політики у сфері державного фінансо-
вого контролю і забезпечення реалізації цієї політики в дія-
льності міністерств, інших центральних і місцевих органів 
виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, інших 
бюджетних установ, підприємств і організацій, що отри-
мують кошти з бюджетів чи державних цільових фондів. 

При цьому Голова КРУ організує ревізії і перевірки 
фінансової діяльності щодо використання коштів, матеріа-
льних цінностей та їхньої схоронності, стану й вірогідності 
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бухгалтерського обліку і фінансової звітності; проводить 
ревізії і перевірки використання та схоронності державно-
го і комунального майна; проводить перевірки викорис-
тання бюджетних коштів і коштів державних цільових фо-
ндів, належного виконання державних контрактів, проава-
нсованих за рахунок бюджетних коштів. 

Національний банк України в системі органів фінан-
сового контролю посідає особливе місце. Чинним законо-
давством на нього покладено здійснення банківського ре-
гулювання і нагляду; сертифікації аудиторів, що проводять 
аудиторські перевірки банків; організацію і здійснення ва-
лютного контролю за банками й іншими фінансовими 
установами; аналіз стану грошово-кредитних, фінансових, 
цінових і валютних відносин. 

Державна митна служба України контролює дотри-
мання правил переміщення валютних цінностей через мит-
ний кордон України, точну і своєчасну сплату мита й ін-
ших митних платежів. 

Діяльність органів державного фінансового контролю 
ґрунтується на принципах верховенства права, забезпечення 
дотримання прав і свобод людини і громадянина, безперерв-
ності, законності, забезпечення єдності державної політики, 
відкритості та прозорості, відповідальності, незалежності [6]. 

Незалежність органів державного фінансового конт-
ролю забезпечується забороною незаконного втручання в 
їх діяльність, здійснення повноважень їх посадових осіб, 
спеціальним статусом центрального органу виконавчої 
влади, який забезпечує формування та реалізує державну 
політику у сфері державного фінансового контролю, при-
значенням керівників його територіальних органів без по-
годження з головами місцевих державних адміністрацій. 

Органи державного фінансового контролю можуть 
застосовувати у своїй діяльності основні принципи діяль-
ності Міжнародної організації вищих органів фінансового 
контролю та її регіональних організацій, Міжнародні стан-
дарти вищих органів фінансового контролю та Міжнарод-



 161 

ної федерації бухгалтерів у частині, що не суперечить Кон-
ституції України та законам України. Взаємовідносини у 
сферах діяльності органів державного фінансового контро-
лю з відповідними органами інших держав та міжнарод-
ними організаціями базуються на міжнародних договорах 
України, а також на установчих актах та правилах міжна-
родних організацій, членом яких є Україна. 

Центральний орган виконавчої влади, який забезпе-
чує формування та реалізує державну політику у сфері 
державного фінансового контролю, може укладати міжна-
родні договори України з іноземними органами державної 
влади і міжнародними організаціями, меморандуми з осві-
тніми і науково-дослідними установами та організаціями 
про співпрацю та обмін інформацією.  

Внаслідок безсистемності в нормативному полі України 
спостерігається розбалансована система контролюючих орга-
нів та дублювання їх обов’язків. Зокрема в Україні державний 
фінансовий контроль здійснюється численними органами, 
непов’язаними між собою. Більшість функцій і повноважень 
у сфері державного фінансового контролю дублюються зов-
нішніми та внутрішніми органами й структурними підрозді-
лами державного фінансового контролю. Відсутній чіткий, 
законодавчо встановлений розподіл повноважень контролю-
ючих органів, а також не визначений чіткою мірою механізм 
взаємодії та координації дій органів контролю між собою, з 
іншими органами публічної влади та громадськістю. Відсутні 
єдині підходи до структурної організації суб’єктів контролю. 

Чинне законодавство практично не регламентує ор-
ганізацію внутрішнього (місцевого) та громадського дер-
жавного фінансового контролю, що спричиняє відсутність 
єдиної системи органів фінансового контролю на рівні те-
риторіальних громад.  

Закон України «Про основні засади здійснення дер-
жавного фінансового контролю в Україні « – хоча й покли-
каний визначити правові засади здійснення державного 
фінансового контролю, лише регламентує діяльність цент-
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рального органу виконавчої влади, уповноваженого Пре-
зидентом України на реалізацію державної політики у сфе-
рі державного фінансового контролю [7]. 

Отже, можемо зробити наступні висновки, що одним із 
найважливіших напрямків підвищення ефективності фінан-
сового контролю в сучасних умовах є розмежування повно-
важень контролюючих суб’єктів поряд із цим їх координація 
і взаємодія між собою. Сама взаємодія є необхідною умовою 
належного здійснення державного фінансового контролю, 
оскільки всі контрольні органи мають спільну мету – захист 
та охорона інтересів держави, діють на підставі однакових 
принципів. Метою взаємодії є оптимізація контрольних за-
ходів, що позитивно впливатиме на функціонування об’єкта 
перевірки, а також забезпечення фінансової дисципліни. 

Побудувати ефективну систему фінансового контро-
лю в Україні, яка б забезпечувала стабільний стан фінансо-
вої дисципліни в регіонах, на думку, як науковців так і 
практиків, можна лише за наявності ефективної системи 
внутрішнього контролю в органах місцевої влади, тобто 
системи місцевого фінансового контролю. 
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Власність уявляє собою економічне панування суб’єкта 

над об’єктом, що належить йому, використання суб’єктом 
цих об’єктів своєю владою й у власних інтересах. 

Сутність відносин власності у сфері економіки поля-
гає в тому, що наявні засоби виробництва і продукти праці, 
які отримуються від їх експлуатації, належать певним 
суб’єктам. 

Поняття право власності виникає в результаті право-
вого врегулювання економічних відносин власності.  

Право власності в Україні регулюється Конституцією 
України, Цивільним кодексом та Законом України «Про 
власність» від 7 лютого 1991 р., які містять у собі деякі 
розбіжності. 

Право власності  це врегульовані законом суспільні 
відносини щодо володіння, користування й розпорядження 
майном (ст. 2 Закону України «Про власність»). 

Володіння  це закріплення матеріальних благ за 
конкретними власниками  індивідами і колективами, фак-
тичне утримання речі у сфері господарювання цих осіб. 
Користування  це вилучення з речей їхніх корисних влас-
тивостей, які дають можливість задовольнити відповідні 
потреби індивіда чи колективу. Розпорядження  це визна-
чення власником юридичної або фактичної долі речі. Інди-
від або колектив здійснює володіння, користування і роз-
порядження речами (матеріальними благами) за своїми ін-
тересами, незалежно від волі й бажання інших осіб. Згідно 
зі ст. 2 Закону України «Про власність» в Україні виступає 
в таких формах: приватна, колективна, державна.  
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Насамперед, економічні перетворення відносин влас-
ності в процесі сучасної економічної реформи, що перед-
бачає запровадження ринкових форм господарювання, 
здійснюються шляхом:  

 подолання гіпертрофії державної власності в про-
цесі: приватизації майна державних підприємств і органі-
зацій; виділення комунальної власності в самостійну форму 
власності; передачі в оренду цілісних майнових комплексів 
державних підприємств та їх структурних підрозділів; 

 легалізації та підтримки приватної власності на за-
соби виробництва; 

 залучення іноземного капіталу у вітчизняну еконо-
міку з метою її структурної перебудови, підвищення ефек-
тивності виробництва. 

Суб’єктами права державної власності є держава в 
особі Верховної Ради України. Від імені народу управлін-
ня державним майном здійснює Верховна Рада України і 
місцеві ради народних депутатів, а також уповноважені 
ними державні органи, які вирішують питання створення 
підприємств і визначення цілей їхньої діяльності, реоргані-
зацію і ліквідацію, здійснюють контроль за ефективністю 
використання і збереження довіреного їм державного май-
на й інші правомочності згідно із законодавчими актами 
України. 

Об’єктами права державної власності є: 
 земля, майно, що забезпечує діяльність Верховної 

Ради України та утворюваних нею державних органів; 
майно Збройних Сил, органів державної безпеки, прикор-
донних і внутрішніх військ;  

 оборонні об’єкти; єдина енергетична система; сис-
теми транспорту загального користування, зв’язку та інфо-
рмації загальнодержавного значення;  
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 кошти державного бюджету; національний банк та 
його установи і створювані ними кредитні ресурси; респу-
бліканські резервні, страхові та інші фонди;  

 майно вищих і середніх спеціальних навчальних за-
кладів;  

 майно державних підприємств; об’єкти соціально-
культурної сфери або інше майно, що становить матеріальну 
основу суверенітету України і забезпечує її економічний та 
соціальний розвиток. У державній власності може перебува-
ти також інше майно, передане у власність України іншими 
державами, а також юридичними особами й громадянами. 

У комунальній власності є майно, у тому числі гро-
шові кошти, які належать територіальній громаді. 

Суб’єктом права комунальної власності є територіа-
льні громади в особі обласних, районних, міських, селищ-
них, сільських рад. 

Управління майном, що є в комунальній власності, 
здійснюють територіальні громади села, селища, міста 
безпосередньо або через утворені ними органи місцевого 
самоврядування. 

Об’єктами права комунальної власності є:  
 майно, що забезпечує діяльність відповідних рад і 

утворюваних ними органів; кошти місцевих бюджетів; 
державний житловий фонд; 

 об’єкти житлово-комунального господарства; 
 майно закладів народної освіти, культури, охорони 

здоров’я, торгівлі, побутового обслуговування; майно ко-
мунальних підприємств;  

 місцеві енергетичні системи, транспорт, системи 
зв’язку та інформації, включаючи націоналізоване майно, 
передане відповідним підприємствам, установам, організа-
ціям;  

 інше майно, необхідне для забезпечення економіч-
ного й соціального розвитку відповідної території та ін. 
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Приватна власність як соціально-економічна катего-
рія сприяє, стимулюванню і розвиткові економіки, її про-
гресивному рухові вперед. Зараз в Україні приватна влас-
ність має незначну питому вагу, однак у процесі привати-
зації вона буде збільшуватися й у перспективі стане осно-
вою господарської діяльності. Суб’єктами права приватної 
власності є громадяни України, іноземні громадяни й осо-
би без громадянства. Громадянин України здобуває право 
власності на доходи від участі в суспільному виробництві, 
від індивідуальної роботи, підприємницької діяльності, 
вкладення засобів у кредитні установи, акціонерні товари-
ства, а також на майно, отримане внаслідок спадкування 
або укладання інших угод. 

Об’єктами права приватної власності є: житлові бу-
динки, квартири, предмети особистого користування, дачі, 
садові будинки, предмети домашнього господарства, про-
дуктивна і робоча худоба, земельні ділянки, насадження на 
земельній ділянці, засоби виробництва, вироблена продук-
ція, транспортні засоби, грошові кошти, акції, інші цінні 
папери, а також інше майно споживчого й виробничого 
призначення.  

Отже, припинення права власності може бути з ініці-
ативи власника або без згоди власника у випадку конфіс-
кації і реквізиції майна, за рішенням суду чи іншого пра-
вомочного державного органу за здійснення злочину або 
іншого правопорушення. 

Таким чином, можливо зробити висновок, що без 
елементів права власності та їх правових характерних 
ознак неможливо розглядати державну, комунальну та 
приватну форму власності взагалі. Без права власності ми 
не можемо оптимально у повному обсязі розглядати по-
няття фізичної та юридичної особи. 
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Леонтьєва Л.В., канд. юрид. наук, доцент 
Харківський національний автомобільно-дорожній університет 

 
Банківська система України складається з Національ-

ного банку України (НБУ) та інших банків, що створені і 
діють на території України відповідно до положень Закону 
України «Про банки і банківську діяльність» та займають-
ся банківською діяльністю.  

Чинне законодавство України визначає банк, як юри-
дичну особу, яка має виключне право на підставі ліцензії 
НБУ здійснювати у сукупності такі операції: 

 залучення у вклади грошових коштів фізичних і 
юридичних осіб та розміщення зазначених коштів від сво-
го імені, на власних умовах та на власний ризик;  

 відкриття і ведення банківських рахунків фізичних 
та юридичних осіб [1]. 

Слід розглянути загальну характеристику правової 
природи НБУ, який є центральним банком України, особ-
ливим центральним органом державного управління, юри-
дичною особою з відокремленим майном, що є об’єктом 
права державної власності й перебуває в його повному го-
сподарському віданні. Крім того, необхідно детально зу-
пинитися як на основній функції НБУ – забезпечення ста-
більності грошової одиниці України, так і на інших напря-
мках його діяльності, відповідно до яких НБУ:  

 визначає та проводить грошово-кредитну політику; 
 монопольно здійснює емісію національної валюти 

України та організовує її обіг;  
 виступає кредитором останньої інстанції для банків 

і організовує систему рефінансування;  
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 встановлює для банків правила проведення банків-
ських операцій, бухгалтерського обліку і звітності, захисту 
інформації, коштів та майна;  

 організовує створення і методологічно забезпечує 
систему грошово-кредитної та банківської статистичної 
інформації, статистики платіжного балансу;  

 визначає систему, порядок і форми платежів, у то-
му числі між банками;  

 визначає напрями розвитку сучасних електронних 
банківських технологій, створює, координує та контролює 
створення електронних платіжних засобів, платіжних сис-
тем, автоматизації банківської діяльності та засобів захис-
ту банківської інформації;  

 здійснює банківське регулювання та нагляд;  
 веде Державний реєстр банків, їхніх філій та пред-

ставництв, валютних бірж, здійснює ліцензування банківсь-
кої діяльності та операції у передбачених законом випадках;  

 веде офіційний реєстр ідентифікаційних номерів 
емітентів платіжних карток внутрішньодержавних платіж-
них систем;  

 здійснює сертифікацію аудиторів, які проводити-
муть аудиторську перевірку банків, тимчасових адмініст-
раторів і ліквідаторів банку;  

 складає платіжний баланс, здійснює його аналіз і 
прогнозування;  

 представляє інтереси України в центральних банках 
інших держав, міжнародних банках та інших кредитних 
установах, де співпраця здійснюється на рівні центральних 
банків;  

 проводить відповідно до визначених спеціальним 
законом повноважень валютного регулювання, визначає 
порядок здійснення операцій в іноземній валюті, організо-
вує і проводить валютний контроль за банками т а іншими 
фінансовими установами, які отримали ліцензію НБУ на 
здійснення валютних операцій; 
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 забезпечує накопичення і зберігання золотовалют-
них резервів та здійснення операцій з ними та банківськи-
ми металами;  

 аналізує стан грошово-кредитних, фінансових, ці-
нових і валютних відносин;  

 організовує інкасацію та перевезення банкнот, мо-
нет та інших цінностей, видає ліцензії на право інкасації та 
перевезення банкнот, монет та інших цінностей;  

 реалізує державну політику з питань захисту дер-
жавних секретів у системі Національного банку;  

 бере участь у підготовці кадрів для банківської сис-
теми України;  

 визначає особливості функціонування банківської 
системи України в разі введення воєнного стану чи особ-
ливого періодів, здійснює мобілізаційну підготовку в сис-
теми Національного банку;  

 здійснює інші функції у фінансово-кредитній сфері 
в межах своєї компетенції, визначеної законом. 

Треба також розкрити правовий статус керівних органів 
– Ради, Правління та Голови НБУ. Зокрема, слід пам’ятати, 
що Рада НБУ подає до Верховної Ради України та Кабінету 
Міністрів України проект Основних засад грошово-кредитної 
політики на наступний бюджетний період і здійснює контроль 
за їх виконанням. Голова НБУ організовує засідання Ради на-
ціонального банку и головує на них. Голова НБУ керує його 
діяльністю, підписує протоколи, постанови Правління НБУ, 
накази та розпорядження, а також угоди, що укладаються 
НБУ, і одноосібно несе відповідальність перед Верховною 
Радою України за діяльність НБУ та Президентом України. 

Таким чином, НБУ є центральним банком України, 
особливим центральним органом державного управління, 
юридичний статус, завдання, функції, повноваження і прин-
ципи організації якого визначаються Конституцією України, 
ЗУ «Про Національний банк України» від 20 травня 1999 р. 
Безперечно, що нові реалії розвитку суспільства та законів, 
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економіки у майбутньому можуть привести до нових по-
ложень зазначених у цих правових актах, але поки, що мо-
жливо зазначити, що Національний банк України стоїть на 
першому місці у системі фінансування та організації пра-
вового аспекту виникнення та регулювання інших банків, 
Державного бюджету України. 

Ще, характерною правовою особливістю є те, що НБУ 
є юридичною особою, яка має відокремлене майно, що є 
об’єктом права державної власності і перебуває у його по-
вному господарському віданні. Розмір статутного капіталу 
НБУ становить 10 мільйонів гривень, а джерелом його фо-
рмування є частина його прибутку до розподілу, а при не-
обхідності – Державний бюджет України. Розмір статутно-
го капіталу може бути збільшений за рішення Ради НБУ. 

Правовий розвиток, організаційна структура й управ-
ління цією юридичною особою призвело до того, що структу-
ра НБУ будується за принципом централізації з вертикаль-
ним підпорядкуванням. До системи НБУ входить централь-
ний апарат (Рада НБУ та Правління НБУ), філії (територіа-
льні управління), розрахункові палати, Банкнотно-монетний 
двір, фабрика банкнотного паперу, Державна скарбниця 
України, Центральне сховище, спеціалізовані підприємст-
ва, банківські навчальні заклади й інші структурні одиниці 
й підрозділи, необхідні для забезпечення діяльності НБУ.  

НБУ не відповідає за зобов’язаннями інших банків, а ін-
ші банки не відповідають за зобов’язаннями НБУ, крім випад-
ків, коли вони добровільно беруть на себе такі зобов’язання.  

Таким чином, НБУ уявляю собою складну ланку 
юридичної особи державної власності, яка приймає дуже 
велике значення в регулюванні банківської системи Украї-
ни і має велику кількість повноважень правового та фінан-
сового характеру.  

 
Перелік посилань: 
1. Про банки і банківську діяльність : Закон України від 7 груд. 

2000 р. № 2121-III. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2121-14 
(дата звернення: 28.04.2020) 
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В розвинених світових економіках малий та середній 

бізнес відіграють важливу роль у підвищенні рівня зайня-
тості населення, послабленні соціальної напруженості, за-
безпеченні конкурентного середовища, економічної стабі-
льності та інноваційного зростання. Це зумовлено тим, що 
підприємства вимагають менше капіталовкладень, є більш 
пристосовані, швидше і дешевше переозброюються техні-
чно, забезпечують прискорену окупність трудових та ма-
теріальних ресурсів. Зважаючи на це в розвинених країнах 
світу приділяють значну увагу розвитку малого та серед-
нього бізнесу, здійснюється політика його підтримки, ве-
деться політика збалансування інтересів підприємств та 
інтересів держави.  

Для розвитку діяльності підприємств та організацій, 
що формують малий та середній бізнес, необхідно спрямо-
вувати власні та залучені кошти на розвиток виробництва; 
створювати додаткові робочі місця, наповнювати бюджет 
за рахунок ефективної діяльності підприємств та організа-
цій, що формують малий та середній бізнес; розвивати су-
часну інфраструктуру та реалізовувати інноваційно-
інвестиційні проекти. 

У науковій літературі виділяють основні чинники, що 
безпосередньо мають негативний вплив на розвиток малого 
та середнього бізнесу в Україні, і до них можна віднести:  
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– недосконале та негнучке законодавство;  
– надмірно високий рівень оподаткування;  
– високий рівень корупції;  
– політична та економічна нестабільність,  
– інфляція;  
– кваліфікація персоналу на низькому рівні. 
Отже, зауважимо, що сфера малого та середнього бі-

знесу України вимагає на сьогоднішній день значних зу-
силь з боку держави в напрямі ефективного державного 
регулювання, що координується законодавством. Органі-
заційно-правові засади становлення та функціонування ма-
лого та середнього бізнесу передбачають існування систе-
ми елементів організаційного та правового впливу на про-
цес здійснення підприємницької діяльності малими та се-
редніми підприємствами, котра полягає в тісній взаємодії 
органів влади, громадських організацій, експертів та фахі-
вців з приводу вдосконалення українського законодавства 
та приведення його у відповідність до європейських нор-
мативно-правових актів, що стосуються реалізації підпри-
ємництва у сфері діяльності підприємств малого та серед-
нього бізнесу. Насамперед, українське законодавство, по-
требує значних зусиль у напрямі його уніфікації з огляду 
на умови ведення бізнесу, та необхідність адаптації до єв-
ропейських правових стандартів, бо без цього не можливо 
здійснення першочергових кроків євроінтеграційних про-
цесів в державі. Тому за для вдосконалення організаційно-
правових норм та засад становлення і функціонування ма-
лого та середнього бізнесу повинно опиратися в першу 
чергу, на досвід та досягнення з цього напряму в країнах 
Європейського Союзу. 

Поряд із покращенням законодавчої бази розвиток 
бізнесу потребує вдосконалення організаційних механіз-
мів, що забезпечують прямий вплив на економічний розви-
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ток підприємств малого та середнього бізнесу. По-перше, 
варто згадати про шляхи забезпечення достатнього фінан-
сування підприємницьких структур. Оскільки ефективний 
розвиток малого і середнього бізнесу та насамперед ефек-
тивне виконання його функцій потребує суттєвих змін у 
забезпеченні доступу до фінансових ресурсів, наприклад 
кредитних, оскільки його власних коштів буде ймовірно 
недостатньо. У зв’язку з цим на перший план виходять пи-
тання ефективних дій державної політики з приводу фі-
нансово-кредитної підтримки малого та середнього бізнесу 
як на загальнодержавному так і на регіональному рівні. Ми 
не маємо на увазі що потрібні прямі вкладення коштів з 
державного та місцевих бюджетів або надання підприємс-
твам дотацій з бюджету. Але якщо підприємцям полегши-
ти доступ до фінансових ресурсів, то функціонування їх 
діяльності, безумовно, покращиться, і деякі завдання дер-
жавної підтримки малого та середнього бізнесу розв’яжуться 
автоматично. На наш погляд, функціонування підприємств 
потребує не лише належного правового та фінансового за-
безпечення, але й оптимізації податкового навантаження, 
яке б сприяло розвитку підприємництва. Ми переконані, 
що при цьому важливу роль мають відігравати такі стиму-
люючі заходи як пільги. Особливо державна підтримка не-
обхідна малому та середньому бізнесу тепер, в умовах кри-
зи, яка вже охопила не тільки нашу країна, а й всю світову 
економіку, оскільки дозволить активізувати діяльність під-
приємств які під час карантину зазнали суттєвих руйнацій, 
або ж зовсім знаходяться на межі руйнації, щоб забезпечи-
ти зайнятість населення та пом’якшить негативний вплив 
кризи на економіку України.  

Таким чином, зазначаємо, що для урегулювання про-
блемних питань, які існують у сфері малого та середнього 
бізнесу без активного державного втручання та підтримки 
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подальший ефективний та всебічний розвиток малого та 
середнього бізнесу неможливий. У першу чергу слід забез-
печити вдосконалення організаційно-правового механізму 
функціонування малих та середніх підприємств та фіска-
льної системи організації їх діяльності, які мають врахову-
вати уніфікацію українського законодавства та адаптацію 
його до європейських норм і стандартів. Отже, норматив-
но-правове забезпечення діяльності підприємств та органі-
зацій, що формують малий та середній бізнес, полягає в 
тому, що необхідно на законодавчому рівні забезпечувати 
свободу конкуренції між підприємствами та організаціями, 
що формують малий та середній бізнес, захищати спожи-
вачів від недобросовісної конкуренції та монополізму, на 
державному рівні сприяти посиленню конкурентоспромо-
жності підприємств та організацій, що формують малий та 
середній бізнес. 

Тому організаційно-правове регулювання як напрям 
діяльності держави повинно враховувати усі виклики сьо-
годення, передбачати вдосконалення нормативно-правової 
бази і адаптувати її відповідно до європейських стандартів. 
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За ринкових умов організація податкового планування 
суб’єктами господарської діяльності набуває особливого 
значення і стає невід’ємною частиною загального плану 
розвитку підприємства, оскільки відповідні заходи дозво-
ляють підвищити його фінансову стійкість та уникнути не-
передбачених податкових наслідків. 

Процесу впровадження системи податкового плану-
вання на підприємстві передує визначення таких умов:  

– потреби у податковому плануванні на кожному 
конкретному підприємстві;  

– фінансові можливості підприємства для організації 
податкового планування;  

– розмір самого підприємства і чисельність його штату. 
Так, визначення потреби у податковому плануванні 

на кожному конкретному підприємстві, а також набір і пе-
ріодичність проведення відповідних заходів має ґрунтува-
тись на розрахунку реального податкового навантаження 
на підприємство [1, 2].  

Вважається, що за рівня податкового навантаження 
10-30 % потреба у податковому плануванні є мінімальною, 
обмежуючись чітким веденням бухгалтерського обліку і 
внутрішнього документообігу, використанням прямих 
пільг, при цьому передбачається наявність професійного 
бухгалтера, а відповідні заходи мають носити епізодичний 



 176 

характер, зокрема у формі разових консультацій зовніш-
нього податкового консультанта.  

За рівня податкового навантаження 30-60 % податко-
ве планування є необхідним і має стати частиною загальної 
системи фінансового управління і контролю, при цьому 
передбачається наявність спеціально підготовленого пер-
соналу, контролю і керівництва з боку фінансового дирек-
тора, також можливе абонентське обслуговування з питань 
оподаткування у спеціалізованій компанії, а відповідні за-
ходи мають носити регулярний характер, включаючи, зок-
рема спеціальну підготовку (планування) контрактних 
схем типових, крупних і довгострокових контрактів. 

За рівня податкового навантаження 60-80 % податко-
ве планування є життєво необхідним і має стати найважли-
вішим елементом створення і стратегічного планування 
діяльності підприємства і його поточної щоденної діяльно-
сті за всіма зовнішніми і внутрішніми напрямками, при 
цьому передбачається наявність спеціально підготовленого 
персоналу і організація тісної взаємодії зі всіма службами, 
постійна робота із зовнішнім податковим консультантом, 
наявність податкового адвоката та контролю з боку члена 
ради директорів, а відповідні заходи мають проводитись 
щоденно на підставі спеціальної програми, включаючи, 
зокрема податковий аналіз та експертизу податковим кон-
сультантом усіх фінансових, організаційних, юридичних 
заходів та інновацій. 

З огляду на певну, іноді значну, затратність податко-
вого планування (витрати на придбання літератури про по-
датки, консультування, переорієнтацію фінансових пото-
ків, реєстрацію нових фірм та інші заходи, які можуть ви-
никнути для цілей економії податків) потенційні вигоди 
від податкового планування вимагають зіставлення з ви-
тратами, яких воно потребує: у разі незначного рівня очі-
куваного чистого ефекту доцільність реорганізації і впро-
вадження складних схем є необґрунтованою. Разом з тим, 
за наявності потреби, але за відсутності коштів на органі-
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зацію податкового планування підприємствам, залежно від 
їх податкового навантаження, залишається або погодитись 
на існуючий рівень податкових відрахувань, або функції 
оптимізації оподаткування можуть взяти на себе головний 
бухгалтер та/або керівник чи власник підприємства. 

Щодо третьої умови, то малі підприємства з невели-
кою чисельністю працівників і нерозгалуженою структурою 
для реалізації цілей податкового планування можуть залу-
чати керівника, бухгалтера, юриста, а також користуватись 
послугами спеціалістів аудиторських компаній і спеціаль-
них компаній, які займаються податковим плануванням. 

Так, керівник підприємства ставить завдання щодо 
досягнення бажаних результатів діяльності підприємства в 
цілому, визначає прийнятний для розвитку бізнесу рівень 
податкового навантаження і допустимий рівень податко-
вих ризиків, а також затверджує подані пропозиції і конт-
ролює їх виконання. Бухгалтер здійснює розрахунки фі-
нансових показників діяльності підприємства, формує об-
лікову політику підприємства, обчислює суми податків за 
кожним видом податкових платежів і складає графік їх 
сплати. Юрист аналізує правові аспекти угод та їх відпові-
дність законодавству, оцінює рівні ризиків за кожною схе-
мою оптимізації оподаткування. Спеціаліст із податкового 
планування оцінює надану підприємством інформацію, 
підбирає оптимальні шляхи розв’язання задач конкретного 
підприємства, або дає висновок щодо можливості і доціль-
ності реалізації розроблених підприємством схем [1]. 

Разом з тим, для середніх і великих підприємств 
упровадження системи податкового планування вимагає 
більшої уваги, відтак організація підрозділів податкового 
планування саме на таких підприємствах потребує деталь-
ного розгляду.  

Податкове планування повинно здійснюватися вже 
на етапі заснування підприємства з урахуванням особливо-
стей обраної сфери бізнесу і майбутньої господарської дія-
льності.  
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Організаційна постановка системи податкового пла-
нування на підприємстві передбачає такі заходи:  

– визначення цілей і завдань управління податками;  
– формування підрозділу оподаткування, установ-

лення його статусу в структурі підприємства і механізму 
взаємодії з іншими підрозділами;  

– розробка організаційної структури підрозділу опо-
даткування;  

– опрацювання порядку взаємодії підрозділів оподат-
кування головного і дочірніх підприємств (за наявності 
останніх);  

– розробка процедури контролю за роботою з управ-
ління податками;  

– розробка процедур і правил, внутрішніх докумен-
тів, що регламентують роботу підрозділу оподаткування. 

Таким чином, організація роботи з податкового пла-
нування на кожному конкретному підприємстві визнача-
ється його індивідуальними потребами і наявними фінан-
совими, кадровими, технічними й іншими можливостями. 
Впровадженню системи податкового планування має пере-
дувати зіставлення пов’язаних з цим витрат та очікуваних 
вигод від її реалізації. Слід зазначити, що впровадження 
системи податкового планування є трудомістким завданням, 
вирішення якого може спричинити перебудову багатьох 
внутрішніх процедур підприємства. Втім, правильний ви-
бір підходів до організації роботи підрозділу оподаткування 
та податкового планування на підприємстві в цілому, на-
дасть останньому ефективний механізм контролю й управ-
ління податковими зобов’язаннями, що, своєю чергою, по-
зитивно позначиться на фінансовій стійкості і забезпечить 
стабільність фінансових можливостей підприємства. 
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За сучасних умов податкове планування набуває особ-
ливого значення, виступаючи невід’ємною частиною загаль-
ного плану розвитку суб’єкта господарської діяльності й 
одним з найважливіших завдань управління підприємством, 
оскільки ефективно організована й узгоджена система пода-
ткового планування дозволяє оптимізувати податкові пла-
тежі і зміцнює фінансовий стан підприємства загалом. 

Податкове планування повинно здійснюватися вже на 
етапі заснування підприємства з урахуванням особливостей 
обраної сфери бізнесу і майбутньої господарської діяльності.  

Як складова частина корпоративного податкового 
менеджменту податкове планування здійснюється в певній 
структурно-логічній послідовності (таблиця 1).  

 
Таблиця 1 

Етапи податкового планування 

Назва етапу Зміст етапу 
Організаційно-
підготовчий 

Формування структури, що здійснює 
податкове планування 

Дослідний  Дослідження особливостей чинного 
законодавства з метою оптимізації рівня 
оподаткування  

Планово-
розроблюваний 

Складання та аналіз схем оптимізації, 
вибір оптимального варіанта, складання 
податкового плану  

Практичної 
реалізації 

Реалізація та моніторинг податкового 
плану  
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З позиції тактичних прийомів організації корпорати-
вного менеджменту вказані нами вище етапи можна деталі-
зувати з врахуванням особливостей фінансово-господарської 
діяльності тих чи інших суб’єктів підприємництва, а саме:  

– формування мети і завдань, визначення сфери ви-
робництва й обігу, напрямів господарської діяльності під-
приємства; 

– урахування регіональних особливостей в оподатку-
ванні фінансово-господарської діяльності; 

– вибір однієї з існуючих організаційно-правових 
форм підприємницької діяльності; 

– регулювання бази оподаткування; 
– виявлення можливостей зменшення бази оподатку-

вання за рахунок прямих податкових пільг; 
– урахування непрямих податкових пільг; 
– дослідження перспективних співробітництв у фі-

нансово-господарському житті організації та їх планування 
з огляду максимізації прибутків через оптимізаційні схеми 
справляння податкових платежів; 

– оцінка ризику здійснення податкових правопорушень; 
– уніфікація бухгалтерського обліку і звітності згідно 

норм діючого законодавства; 
– складання і контроль за виконанням податкового 

календаря; 
– удосконалення схем розміщення активів підприєм-

ства та розподілу прибутків; 
– планування сум податкових платежів у майбутньо-

му періоді;  
– оцінка ефективності податкового планування під-

приємства [1-4]. 
Для забезпечення фінансової стабільності підприємс-

тва його податковий план має включати:  
− календарне планування перспективних видатків і пре-

ференцій за кожним окремим видом податкового стягнення;  
− тактичне планування ресурсів та інструментів оп-

тимізаційних податкових потоків;  
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− операційне планування корегуючого впливу на пода-
ткове навантаження, зокрема деталізований параметральний 
опис процедур його реалізації та відповідальних виконавців;  

− графічно-часове планування оптимізаційного коре-
гування сукупності податкових платежів підприємства з 
використанням можливостей податкового законодавства 
щодо отримання пільг умов оподаткування за конкретними 
видами податкових платежів;  

− перспективне планування системи корпоративного 
навчання та підвищення кваліфікації виконавців у галузі 
податкової практики. 

Отже, узагальнюючи викладене, зазначаємо що орга-
нізаційний супровід податкового планування на мікрорівні 
включає:  

– попередню деталізовану діагностику фінансово-
господарської діяльності підприємства;  

– аналіз чинного податкового законодавства;  
– вивчення власних податкових проблем для 

з’ясування перспектив податкового планування;  
– дослідження оптимізаційних податкових схем опо-

даткування інших суб’єктів господарювання, особливо 
спільної чи суміжної діяльності;  

– вибір найбільш сприятливих для ефективної діяль-
ності підприємства способів оподаткування. 

Таким чином, податкове планування має стати 
обов’язковим інструментарієм у менеджменті кожного су-
часного підприємства. 
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ОРГАНІЗАЦІЙНА БУДОВА СИСТЕМИ 
ПОДАТКОВОГО ПЛАНУВАННЯ НА ПІДПРИЄМСТВІ 

 
Болдовська К.П., канд. екон. наук, доцент 

Харківський національний автомобільно-дорожній університет 
 

В умовах високого динамізму умов господарювання по-
даткове планування має стати складовою менеджменту су-
часного підприємства, відповідно в його організаційній стру-
ктурі потрібно формувати спеціальні структурні підрозділи.  

Організаційна постановка системи податкового пла-
нування на підприємстві передбачає такі заходи:  

– визначення цілей і завдань управління податками;  
– формування підрозділу оподаткування, установ-

лення його статусу в структурі підприємства і механізму 
взаємодії з іншими підрозділами;  

– розробка організаційної структури підрозділу опо-
даткування;  

– опрацювання порядку взаємодії підрозділів оподат-
кування головного і дочірніх підприємств (за наявності 
останніх);  

– розробка процедури контролю за роботою з управ-
ління податками;  

– розробка процедур і правил, внутрішніх докумен-
тів, що регламентують роботу підрозділу оподаткування. 

Ефективне виконання підрозділом оподаткування по-
кладених на нього завдань з оптимізації оподаткування се-
ред іншого визначається налагодженістю взаємозв’язку з 
іншими структурними підрозділами підприємства, який 
може забезпечуватись створенням певних функціональних 
груп у загальній організаційній структурі підприємства. 

Так, у процесі податкового планування пропонується 
створення незалежних функціональних груп (у розрізі ос-
новних функцій податкового менеджменту), покликаних 
виконувати такі основні функції: складання плану заходів з 
оптимізації фінансового портфеля підприємства, реалізація 
плану і контроль за реалізацією плану (таблиця 2).  
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Таблиця 2 
Система функціональних груп в організаційній структурі 

податкового планування 
 

Група Функції групи Структурні 
підрозділи, 

фахівці яких 
входять 

до складу 
групи 

Структурний 
підрозділ, який 

здійснює 
координаційне 

керівництво 
групою 

Група 
плану-
вання 

Складання плану 
заходів з оптимізації 
податкового портфеля 

– планово-
економічний; 
– фінансовий; 
– оподаткування; 
– бухгалтерський; 
– юридичний; 
– сторонні 
консультанти. 

Планово-
економічний 

Група 
реалізації 

Реалізація плану 
заходів з оптимізації 
податкового портфеля 

– оподаткування; 
– бухгалтерський; 
– комерційний; 
– юридичний; 
– сторонні 
консультанти. 

Оподаткування 

Група 
контролю 
й оцінки 

Контроль і оцінка 
ефективності реаліза-
ції плану заходів 
з оптимізації податко-
вого портфеля (вияв-
лення й обґрунтуван-
ня причин розбіжнос-
тей у запланованих і 
фактичних даних, 
підстав невиконання 
запланованих оптимі-
заційних заходів) 

– внутрішнього 
аудиту; 
– планово-
економічний; 
– ревізійний; 
– сторонні 
консультанти 
(аудитори). 

Внутрішнього 
аудиту 

 
Розглянемо необхідність залучення фахівців окремих 

підрозділів до складу функціональних груп. 
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Залучення фахівців планово-економічного підрозділу 
до групи планування зумовлене тим, що саме цей підрозділ 
розробляє фінансову (бюджетну) частину виробничої про-
грами і функціонально відповідає за її правильність і адек-
ватність. Залучення спеціалістів фінансового підрозділу 
сприяє ухваленню такого плану заходів, що оптимізує по-
даткові виплати і повною мірою збігається з інтересами бю-
джетного процесу, будується на однакових принципових по-
ложеннях з останнім. Використання навиків юристів і думки 
висококваліфікованих сторонніх консультантів дозволить 
побудувати систему заходів щодо оптимізації оподаткуван-
ня з урахуванням вимог чинного законодавства і наявної 
практики застосування методів оптимізації оподаткування. 
Отримані дані розробленого плану заходів щодо оптимізації 
податкового портфеля накладаються на графік податкових 
виплат, що розробляється планово-економічним підрозді-
лом спільно з бухгалтерією або підрозділом оподаткування, 
який, своєю чергою, заноситься до бюджету підприємства.  

Залучення фахівців комерційного підрозділу (з поста-
чання, продажу, маркетингу, зовнішньоекономічних зв’язків) 
до групи реалізації пояснюється тим, що ці фахівці безпо-
середньо беруть участь у господарсько-договірних відно-
синах, і отже, повинні зважати на податкову специфіку в 
контактах з контрагентами підприємства. Також, необхід-
но наголосити на небажаності участі в реалізації оптиміза-
ційних заходів третіх осіб, у тому числі і тих, які складали 
план цих заходів, адже практичне застосування способів 
оптимізації податкового портфеля через свою специфіку 
вимагає дотримання певного рівня конфіденційності.  

Залучення фахівців планово-економічного підрозділу 
до групи контролю й оцінки викликане тим, що цей під-
розділ надає дані про фактичне виконання бюджету. Залу-
чення внутрішніх аудиторів і ревізорів необхідне для оцінки 
адекватності заходів щодо оптимізації податкового порт-
феля чинному законодавству і відповідності їх плановим 
параметрам (наявні розбіжності доводяться до керівництва). 
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Залучені консультанти аналізують результати застосування 
оптимізаційних заходів і дають висновок про виправлення 
допущених прорахунків. Вироблені групою контролю й 
оцінки рекомендації застосовуються при подальшому пла-
нуванні заходів щодо оптимізації податкового планування.  

Зауважимо, що ефективність контролю і оцінки захо-
дів з оптимізації податкового портфеля, так само, як і ре-
зультатів реалізації запланованих дій, залежить від наявно-
сті на підприємстві раціонально організованого докумен-
тообігу податкового планування.  

Інформаційне забезпечення податкового планування 
визначається фінансовими, технічними й іншими можли-
востями і запитами суб’єкта господарювання, та може бу-
дуватись за різними варіантами, зокрема, створення і по-
стійна актуалізація власної інформаційної бази, використан-
ня однієї із спеціалізованих баз, поєднання інформаційних 
можливостей сторонніх організацій та власних джерел і да-
них тощо. При цьому ключовим елементом інформаційного 
забезпечення є інформаційна база, яка складається з таких 
комплексів даних, що розрізняються ступенем системати-
зації: дані системи бухгалтерського обліку, дані системи 
податкового обліку, статистичні дані, несистемні дані. 

Відповідальність за діяльність підрозділу оподатку-
вання для успішної його роботи має бути покладена на 
представника вищої управлінської ланки, наприклад фі-
нансового директора, що дозволить не лише забезпечити 
зацікавленість вищого керівництва у вирішенні податкових 
завдань, але й уникнути конфлікту інтересів структурних 
підрозділів підприємства.  

Щодо організаційної структури власне підрозділу 
оподаткування, то вона залежить від кількості і складності 
завдань, що перед ним поставленні. Так, для великих під-
приємств доцільним буде розділення функцій: частина йо-
го працівників може займатись саме податковим плану-
ванням, а інша – складати податкову звітність.  



 186 

Для ефективного управління податковими ризиками і 
своєчасного використання можливостей для податкового 
планування у процесі побудови організаційної структури 
податкового підрозділу необхідно також передбачити по-
рядок його взаємодії із зовнішнім середовищем, зокрема, 
порядок відстеження й оцінки наслідків зміни податкового 
законодавства, порядок взаємодій з податковими органами, 
зовнішніми консультантами.  

Також, за наявності афілійованих осіб, при організа-
ції взаємодії податкових підрозділів головного офісу 
(«центру») і філій необхідно вирішити питання розподілу 
повноважень, а також виробити підхід до уніфікації пози-
цій з податкових питань.  

Зокрема для цього потрібно визначити:  
− перелік податкових ситуацій, що відносяться до 

вирішення «центру» і філій;  
− податкову облікову політику;  
− порядок координації взаємодії підрозділів з подат-

ковими органами.  
Централізована податкова модель більше підходить 

для компаній, що здійснюють діяльність у регіонах через фі-
лії. У цьому випадку велика частина основних податків нара-
ховується головним офісом по підприємству в цілому з вико-
ристанням даних, наданих філіями. Тому у процесі підго-
товки податкової звітності головний офіс може контролюва-
ти методи нарахування податків, застосовувані в регіонах.  

Використання децентралізованої моделі меншою мі-
рою орієнтоване на виконання завдань, що стоять перед гру-
пою в цілому. Крім того, у такій моделі ускладнений конт-
роль головного офісу над діяльністю регіональних підрозділів.  

Таким чином, ефективно організована й узгоджена 
система податкового планування дозволить оптимізувати 
податкові платежі у напрямку їх мінімізації законним шля-
хом й уникнути непередбачених податкових наслідків, що 
знижує фінансові витрати і зміцнює фінансову стійкість 
підприємства загалом. 



 187 

МЕТОД ПРЯМОЇ КАПІТАЛІЗАЦІЇ В ЯКОСТІ 
ДОХОДНОГО ПІДХОДУ 

 
Вербицька В.І., канд. екон. наук, доцент 

Сачкова С.С., здобувач вищої освіти  
Чуб В.Ю., здобувач вищої освіти 

Харківський національний автомобільно-дорожній університет  
 
Забезпечення зростання вартості інвестованого капі-

талу – найважливіша мета управління підприємством. Це 
твердження відповідає сучасним тенденціям в корпоратив-
ному управлінні. 

Ринкова вартість підприємства залежить, перш за все, 
від можливостей ефективного використання активів, які, в 
свою чергу, генерують стабільний і зростаючий грошовий 
потік. В процесі такої оцінки приймається до уваги здат-
ність конкретного підприємства успішно реалізовувати об-
рану стратегію, а також наявність зовнішніх факторів, що 
характеризують ринки, на яких функціонує підприємство. 
Створювана для акціонерів вартість в довгостроковій пер-
спективі є найкращим критерієм оптимальності прийнятих 
управлінських рішень. Саме власники акцій, будучи зали-
шковими претендентами на грошові потоки компанії, для 
ухвалення рішень потребують, на відміну від будь-якого 
іншого кола зацікавлених осіб (менеджерів, найманих робі-
тників, суспільства в цілому), в максимально повної інфор-
мації, мислять довгостроковими категоріями і повинні ефе-
ктивно управляти всіма грошовими потоками компанії [1]. 

Оцінка вартості підприємства (бізнесу) є розрахун-
ком та обґрунтуванням вартості підприємства на певну да-
ту. Оцінка вартості бізнесу, як і будь-якого іншого об’єкта 
власності, є цілеспрямованим упорядкованим процесом 
визначення величини вартості об’єкта в грошовому вира-
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женні, з урахуванням впливаючих на неї факторів в конк-
ретний момент часу в умовах конкретного ринку. Таке ви-
значення сутності оцінки вартості розкриває основні риси 
даного процесу [2]. 

Таким чином, управління вартістю компанії з метою 
її збільшення в довгостроковій перспективі дозволяє в ма-
ксимальній мірі задовольнити інтереси власників – визна-
чити оптимальні стратегічні напрями свого розвитку і ви-
робити систему управлінських заходів, що сприяють дося-
гненню поставлених цілей. 

За останні роки з’явилося досить багато робіт зарубіж-
них авторів з питань оцінки об’єктів інвестування, до числа 
яких відносяться праці Ван Хорна, В. Беренса, Г. Бірмана, 
С. Шмідта, У. Шарпа, Д. Норкотта, П. Хавранека. В той 
самий час наявність специфічних умов та стан розвинення 
українського інвестиційного ринку не дозволяють поки що 
з достатньою ефективністю використовувати закордонний 
досвід управління інвестиціями. 

Слід відзначити велику кількість робіт українських та 
російських авторів з питань і проблем інвестиційного мене-
джменту, до числа найбільш відомих з них можна віднести 
І.А. Бланка, А.Б. Ідрисова, М.Н. Крейніна, Я.С. Мелкумова, 
А.А. Пересаду, В.П. Савчука та інших. Однак часто вони 
багато в чому використовують зарубіжні підходи і методи 
без належної їх адаптації до умов вітчизняного інвестицій-
ного ринку, в них відсутня достатня дослідницька база і 
практичний досвід роботи окремих компаній і фірм в інве-
стиційній сфері. 

Недостатня увага приділяється в публікаціях питан-
ням і проблемам реального інвестування, яке, як ми вже 
відзначали, в сучасних умовах становить основу інвести-
ційної діяльності більшості вітчизняних інвесторів. 
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Процес управління ринковою вартістю компанії ви-
користовує в якості бази дохідний підхід до оцінки підпри-
ємства (бізнесу). В рамках даного підходу вартість компа-
нії є сумою грошових потоків, які будуть створені компа-
нією, скоригованих з урахуванням факторів часу і відпові-
дних ризиків, за вирахуванням всіх вимог до компанії. Ди-
наміка вартості компанії, що визначається дохідним підхо-
дом, дозволяє приймати правильні управлінські рішення 
для менеджерів, власників, держави і т. ін. [3]. 

Як відомо, для оцінки підприємств за доходним ме-
тодом найчастіше застосовують два методи: метод капіта-
лізації і метод дисконтування доходу. Метою цієї статті є 
розгляд першого методу, виявлення його переваг та істот-
них недоліків. 

Метод капіталізації використовується у випадку очі-
кування приблизної рівності чистих доходів або грошових 
потоків поточним потокам, та помірності та передбачува-
ності темпів їхнього зростання. Слід також зауважити, що 
при цьому доходам слід мати значні позитивні значення, що 
означає стабільний розвиток бізнесу в означених умовах. 

Якщо в межах активів швидкозношуване обладнання 
є переважним, частіш за все в процесі оцінювання вартості 
підприємства користуються показником чистого прибутку. 
Якщо ж компанія має в своєму розпорядженні значну кіль-
кість нерухомості, але при цьому спостерігається змен-
шення її балансової вартості при водночас незмінній фак-
тичній, фахівцями вважається більш привабливим викори-
стання грошового потоку. 

Суть методу капіталізації полягає у визначенні вели-
чини щорічних доходів і відповідної цим доходам ставки 
капіталізації, на основі яких розраховується вартість під-
приємства. 
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Але при застосуванні цього методу є можливість по-
яви цілого ряду проблемних питань. В першу чергу це сто-
сується визначення чистого доходу підприємства, у другу 
чергу – процес вибору ставки капіталізації. 

При розрахунку чистого доходу важливо правильно 
вибрати період часу, за який здійснюються розрахунки. Це 
можуть бути кілька періодів в минулому, зазвичай п’ять, а 
також можливо використовувати дані про доходи за кілька 
періодів в минулому і прогнози на найближче майбутнє. 

Іншим складним моментом в цьому методі є визна-
чення ставки капіталізації. 

Ставка капіталізації багато в чому залежить від стій-
кості доходу компанії. Якщо остання має стійке зростання 
прибутку, вибирається більш низька ставка капіталізації, 
що призводить до збільшення ринкової вартості компанії і, 
навпаки, при нестабільних прибутки ставку капіталізації 
збільшують [4]. 

Головною перевагою методу капіталізації доходу є 
те, що він відображає потенційну прибутковість бізнесу, 
дозволяє врахувати ризик галузі і компанії. Однак цей ме-
тод мало придатний для швидкозростаючих компаній. 
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Зростання рівня інноваційності економіки в умовах 

розвитку сучасного суспільства є основним фактором під-
вищення його конкурентоспроможності. Провідну роль в 
інноваційній системі має суб’єкт господарювання, який 
формує попит на власну інноваційну продукцію, перероб-
лює знання в інноваційний капітал [2]. За цих умов всі на-
прями активізації фінансування інноваційного підприєм-
ництва набувають особливої актуальності.  

У національній економіці відзначається інноваційна 
криза, яка полягає у низькій інноваційній активності 
суб’єктів господарювання, яка обумовлена недостатнім 
обсягом фінансових інвестицій. Дослідники питань інно-
ваційної активності підприємництва єдині у висновку 
[5, 1], що найвагомішим чинником є проблема недоступно-
сті фінансових коштів для авансування інноваційного про-
цесу на всіх його стадіях.  

Результативні наукові дослідження повинні бути 
предметом інноваційного підприємництва як процесу, 
спрямованого на їх реалізацію через новий або вдоскона-
лений продукт. 43 місце України серед 126 країн з іннова-
ційного розвитку за міжнародними оцінками [7] є приваб-
ливим показником для залучення фінансових ресурсів. 
Між тим у теперішній час використовується обмежена час-
тка науково-технічного потенціалу, що зумовлено обмеже-
ністю фінансування маркетингових досліджень міжнарод-
ного ринку технологій та інноваційних проектів, недостат-
нім правовим забезпеченням охорони об’єктів інтелектуа-
льної власності. 
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Частка суб’єктів господарювання, які займались ін-
новаційною діяльністю протягом 2016-2018 рр., за рекоме-
ндованими видами економічної діяльності становила 
18,4 %, зокрема, здійснювали технологічні інновації – 
11,8 % (5,7 % – продуктові та 10,3 % – процесові), нетех-
нологічні – 13,4 % (8,7 % – організаційні та 10,2 % – мар-
кетингові) [3]. Недоліком є те, що ці показники не тільки 
низькі, але вони зменшувались.  

Відзначено прямий зв’язок між розміром підприємст-
ва і рівнем його інноваційності, оскільки для впроваджен-
ня новацій потрібні фінансові кошти, яких великий суб’єкт 
господарювання має більше. Харківська область входить 
до групи лідерів за інноваційною активністю та має майже 
19% частку технологічно інноваційних підприємств [3]. 

Внаслідок змін регулятора на ринку фінансових по-
слуг на НБУ, останній проводить активну політику із роз-
витку всіх інструментів фінансового забезпечення розвит-
ку підприємництва, задіявши як кредитні спілки та компа-
нії, факторингові та лізингові фінансові установи, а новим 
пріоритетним напрямом змін є підходи до розширення до-
ступу до кредитування через мікрокредитування [4]. На 
кінець 2019 року на національному ринку небанківського 
кредитування діяли 684 фінансові компанії з помірним рі-
внем концентрації (за кількістю – частка найбільших два-
дцяти фінансових компаній за кількістю укладених дого-
ворів за 2019 рік становила майже 60 %, а за сумами – 
майже 55 % [4], що може позитивно вплинути на рівень 
доступу інноваційного підприємництва до кредитування. 
Розширення доступу до фінансування від третіх осіб для 
фінансових компаній, стане одним із ключових пріоритетів 
майбутнього регулювання. У подальшому джерела фінан-
сування можуть додатково розширюватися відповідно до 
рівня зрілості ринку фінансових послуг, отже, інноваційна 
складова має бути присутня не тільки у виробництві това-
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рів, але й наданні послуг, зокрема, з кредитування. Рахую-
чи, що останні роки витрати на інновації в основному здій-
снювались за рахунок власних коштів (майже 90 %), отже, 
будь-які позитивні зміни пропозиції кредитних ресурсів 
будуть позитивно впливати на розширення джерел фінан-
сування інноваційного розвитку. Зміна 2020 року облікової 
ставки НБУ до 8 % є суттєвим кроком активізації змін на 
кредитному ринку, що може розширити інструменти фі-
нансового забезпечення впровадження інновацій. Але за 
опитуванням підприємців більш вагомим фактором впливу 
на неінноваційність суб’єктів господарювання є низький 
попит на інновації, а не тільки відсутність коштів. Тому 
необхідно спрямовувати фінансові кошти на маркетинг та 
розвиток інноваційної інфраструктури, тому що частка 
осіб, зайнятих дослідженнями і розвідками в Україні, ста-
новить близько 0,5 % загальної кількості зайнятих при се-
редньому значенні для країн ЄС – 1,2 % [1, 7].  

Для вирівнювання ситуації, пов’язаної із інтеграцію 
в ЄС, Уряд України започаткував програму державної 
підтримки розвитку підприємництва «Доступні кредити 
5-7-9 %», в якій бере участь і Приватбанк через бізнес-
інкубатор [6]. Привабливість участі пов’язана з тим, що є 
певна компенсація відсоткової ставки за кредитом, але 
недолік пропозиції в тому, що знову відсутній явний по-
пит на інновацію, тому що умовою кредитування є роз-
ширення бізнесу під заставу, де відсутня вимога щодо ін-
новацій. Отже місія із відновлення економіки країни шля-
хом розвитку малого та середнього бізнесу, підняття під-
приємництва на якісно новий рівень та створення мільйо-
нів нових робочих місць не підкріплена метою щодо за-
провадження інновацій. Між тим, початок позик для під-
приємців та юридичних осіб у межах проекту «Країна ус-
пішного бізнесу» (КУБ) може бути стартом для іннова-
ційного підприємництва. 
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Досвід розвитку підприємництва у країнах світу під-
тверджує конкурентоздатність тільки того бізнесу, який є 
інноваційним. Поштовхом для пришвидшення змін має бу-
ти розширення доступу і активізація фінансування впрова-
дження нововведень. Останні трансформації державної по-
літики з розвитку інструментів доступу до фінансування 
(кредитування під низькі відсотки, зниження облікової 
ставки, гальмування інфляції) є умовою майбутніх досяг-
нень підприємництва.  
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Високий динамізм сучасних економічних умов функ-

ціонування суб’єктів господарювання, швидкі зміни виро-
бничих, інформаційних і комунікаційних технологій, висо-
кі темпи інноваційних процесів, прискорене насичення 
конкурентного середовища тощо вимагають від суб’єктів 
господарювання більшої гнучкості й адаптивності до мін-
ливих умов, а також наявності стратегічного мислення для 
встановлення динамічної рівноваги із зовнішнім середо-
вищем за рахунок здатності прогнозувати результати дія-
льності і наслідки власних дій у довгостроковій перспек-
тиві, тобто формування на підприємстві ефективної систе-
ми стратегічного менеджменту.  

У ході реалізації господарської і комерційної діяль-
ності підприємства стратегічного менеджменту необхідна 
інформаційна підтримка для забезпечення ефективної реа-
лізації стратегічних проектів та ініціатив, які спрямовані на 
підвищення вартості бізнесу. В цьому випадку можуть бу-
ти використані різні інформаційні платформи, системи і 
моделі, однак не всі з них можуть бути швидко і безпереш-
кодно інтегровані до інформаційної системи підприємства, 
зокрема, з обліково-аналітичною підсистемою, та не зав-
жди виступають дієвим і ефективним засобом для плану-
вання і прогнозування своїх стратегічних дій [1].  

Для забезпечення реалізацій своїх функцій система 
стратегічного менеджменту використовує широкий мето-
дологічний інструментарій, у складі якого значну роль грає 
стратегічний управлінський облік.  



 196 

Основною метою стратегічного управлінського облі-
ку є достатнє та своєчасне забезпечення всіх рівнів управ-
ління плановою фактичною і прогнозною інформацією з 
метою прийняття виважених управлінських рішень за до-
помогою її оперативного та деталізованого збору, система-
тизації й аналізу.  

Отже, в рамках системи стратегічного обліку форму-
ється облікова інформація, яка використовується менедж-
ментом для прийняття стратегічних управлінських рішень. 
Ця інформація повинна описувати окремі складові страте-
гічних позицій або бути базою для визначення стратегічно 
важливих показників. Крім того, облікова інформація по-
винна бути постійною основою для аналізу показників, які 
мають стратегічний характер, та мати властивості надійно-
сті та релевантності.  

Відтак, необхідність цілеспрямованого формування 
великого масиву даних бухгалтерського обліку, відповід-
ного стратегічного рівня прийняття рішень, неминуче ви-
магатиме виходу за межі стандартних форм обліку і звіт-
ності. На даному етапі виникла необхідність створення та-
кої системи обліку, яка б сприяла розробленню релевант-
ної інформації та поданні її для прийняття стратегічних 
рішень. Ключовим моментом тут є послідовність та систе-
матичне викладення стратегічної інформації. Крім того, 
важливим завданням є концентрація уваги на потребах ко-
ристувачів. Це підтверджує необхідність розробки нових 
підходів до удосконалення облікової системи з метою фо-
рмування стратегічно орієнтованого інформаційного про-
дукту у вигляді стратегічної звітності. 

Таким чином, характерною особливістю стратегічно-
го управлінського обліку є існування систематичної інфо-
рмаційної підтримки при прийнятті стратегічних рішень. 

Отже, для забезпечення функціонування стратегічно-
го управлінського обліку традиційний управлінський облік 
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необхідно розширювати за рахунок збільшення обсягів 
охоплення та кращої інтеграції облікової інформації на 
всіх рівнях прийняття управлінських рішень. 

Основним інформаційним продуктом системи страте-
гічного управлінського обліку, необхідним для прийняття 
різних видів стратегічних управлінських рішень, виступає 
стратегічна звітність, при формуванні якої використову-
ється як облікова інформація, так й інформація, що отри-
мується з інших інформаційних систем (маркетингової, ло-
гістичної тощо), а також з системи бухгалтерського обліку. 

Під стратегічною звітністю розуміють спеціально 
сформовані бухгалтерські звіти на основі застосування різ-
номанітного облікового інструментарію, які дозволяють 
формувати показники, що виступають інформаційною ос-
новою для прийняття рішень щодо здійснення вибору із 
наявних стратегічних альтернатив, подальшої реалізації та 
контролю обраної стратегії підприємства. Стратегічну зві-
тність слід розглядати як систему взаємопов’язаних показ-
ників, необхідних як для розробки нових стратегій, так і 
ефективного управління наявних стратегій підприємства. 
Порядок її формування та змістовне наповнення її показ-
ників може регламентуватись внутрішньою обліковою по-
літикою підприємства.  

Система стратегічної звітності на сьогодні є одним із 
найбільш перспективних інструментів інформаційної під-
тримки системи стратегічного управління підприємства. 
Необхідність її практичного застосування обґрунтовується 
наявністю значної кількості теоретично-методологічних 
розробок в цій сфері та можливістю її безперешкодного 
впровадження до сучасних облікових інформаційно-
комп’ютерних систем як надбудови до традиційної систе-
ми бухгалтерського обліку й економічного аналізу.  

Побудова системи стратегічної звітності на підпри-
ємстві дозволяє забезпечити виконання таких завдань: 
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– створення регулярної інформаційної підтримки 
прийняття дієвих і ефективних стратегічних управлінських 
рішень на основі облікової інформації стратегічного харак-
теру;  

– надання інформації стратегічному менеджменту за 
нетиповими запитами в необхідних розрізах (за всім під-
приємством, за стратегічними бізнес-одиницями, за страте-
гічними сегментами діяльності);  

– формування інформаційної основи для проведення 
економічного аналізу стратегічної звітності та для здійс-
нення стратегічного контролю і стратегічного аудиту; 

– формування облікових моделей стратегічного роз-
витку підприємства;  

– оцінка ефективності системи стратегічного мене-
джменту підприємства [1]. 

Протягом багатьох років існування в світі управління 
концепції стратегічного управлінського обліку так і не 
сформувалась єдина методологічна платформа для розвит-
ку управлінського обліку. 

Сьогодні одним із найбільш перспективних напрям-
ків подальшого розвитку системи стратегічної звітності на 
підприємствах є використання концепції бухгалтерського 
інжинірингу, що дозволяє на основі бухгалтерського бала-
нсу моделювати нові види стратегічних звітів залежно від 
потреб користувачів і методологічних можливостей впро-
вадженої на підприємстві системи стратегічного обліку.  

Таким чином, стратегічний управлінський облік по-
ступово займає важливе місце у вітчизняній практиці 
управління. Викладений матеріал дозволяє переосмислити 
його традиційні концепції, завдання і функції. 

 
Перелік посилань: 
1. Корягін М. В., Куцик П. О. Проблеми та перспективи розвитку 

бухгалтерської звітності : монографія. Київ : Інтерсервіс, 2016. 276 с. 
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Питанням людського капіталу присвячується дедалі 

більше уваги, як одній з важливих складових сталого роз-
витку будь-якої країни. Ідея про те, що людина є найваж-
ливішим економічним ресурсом, наразі повертається з пе-
риферії економічної науки та розглядається як актив, що 
приносить регулярний дохід. 

Фактично теорія «людського капіталу» відображає 
переорієнтацію економічної науки з проблем використання 
трудових ресурсів на проблеми створення якісно нової ро-
бочої сили. При цьому з точки зору економістів поняття 
«людський капітал» повністю відповідає стандартним ви-
значення капіталу. Це поняття означає не лише усвідомлен-
ня вирішальної ролі людини в економічній системі суспі-
льства, але й визнання необхідності інвестування в людину.  

Слід наголосити, що на сьогодні при величезній 
практичній значущості проведених досліджень ще не сфо-
рмовано єдиної теоретичної бази, яка б охоплювала увесь 
комплекс питань людського капіталу при визначенні та 
тлумаченні цієї категорії. 

Перші підходи до розуміння людини як важливішого 
капітального ресурсу з’явилися на ранніх етапах історії 
економічної науки. Роль людини в суспільному житті ви-
світлювали ще мислителі Античності. Платон в трактатах 
«Про душу» і «Держава» досліджував місце людини в сис-
темі соціальних і економічних відносин, при цьому підкре-
слював важливість процесу навчання людини.  
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Аристотель вважав, що людина прагне до особистого 
щастя, а «щастя – це якась діяльність душі в повноті чес-
ноти». Він прийшов до висновку, що чеснота буває двох 
видів – розумова і моральна; і якщо моральна народжуєть-
ся звичкою, то «розумова виникає і зростає переважно за-
вдяки навчанню» [1]. 

Дуже змістовними являються роботи, в яких дослі-
джують людину, її потреби та здібності. Одним з таких фі-
лософів XVI-XIX століття є Т. Гоббс (1588-1679), котрий у 
своїй роботі «Левіафан» стверджував, що вартість або цін-
ність людини становить стільки, скільки можна дати за ко-
ристування його силою, і тому є річчю не абсолютною, а 
залежить від потреби в ньому і оцінки іншого. 

Основи формування концепції людського капіталу 
були закладені в роботах основоположників класичної 
економічної теорії: У. Петті, А. Сміта, Д. Рікардо. Вони 
першими ввели в науку ідеї важливості робочої сили, здіб-
ностей людини, його освіти в зростанні багатства країни і 
її населення [2]. 

Англійський статистик і економіст Уільям Петті 
(1623-1687) першим з відомих нам дослідників зробив 
спробу кількісного вираження людського капіталу, під 
яким він розумів як саму людину, так і її корисні властиво-
сті. Він включав до складу багатства не тільки землю і ка-
пітал, а й людей, праця яких створює їм і нації той чи ін-
ший дохід [3]. 

У праці «Начало політичної економії та оподаткуван-
ня» Д. Рікардо розглядає основний набір витрат із ство-
рення людського капіталу, підкреслюючи роль освіти у 
формуванні багатства нації: різний економічний рівень 
країн він пояснював саме недоліком в освіті.  

На рисунку 1 відображено еволюцію розвитку уяв-
лень про місце людини в економічному житті.  

 



 201 

 
 
Рис. 1. Еволюція поняття «людський капітал» [4] 

 
Основоположниками сучасної теорії людського капі-

талу є Т. Шульц і Г. Беккер. Перше визначення людського 
капіталу належить Т. Шульцу. У роботі «Інвестиції в люд-
ський капітал» Т. Шульц писав: «Концепція капіталу ви-
ходить з наявності щось реально існуючого, що володіє 
економічною властивістю надавати майбутні послуги, що 
мають деяку вартість» [5].  

Починаючи з ХХ століття економісти розглядають 
людину як об’єкт інвестування, що повинно знайти відо-
браження в бухгалтерському обліку. 

Професійна Американська асоціація бухгалтерського 
обліку (1973) визначила людський капітал як «процес ви-
явлення, вимірювання та передачі інформації про людські 
ресурси з метою полегшення ефективного управління в 
організації». Вперше було введено визначення та кількісна 
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оцінка людських ресурсів з метою сприяння ефективному 
управлінню організацією як ключовою частиною процесу 
людського капіталу. Однак стверджується, що це визна-
чення є неформальним, оскільки в ньому не визначається, 
що є витратами на людські ресурси [5].  

З академічної точки зору більш конкретне визначення 
людського капіталу належить Фламгольцу (1974), який на-
звав його «процесом, який передбачає вимірювання витрат, 
понесених підприємствами та іншими організаціями для 
набору, відбору, найму, навчання та розвитку людського 
активу». Вперше було визнано взаємозв’язок між витратами 
на людські ресурси та його роллю в оцінці та звітності [5].  

Віце-президент корпорації RG Batty Вудруф (1973) 
визначає людський капітал як «спробу виявити та повід-
омити про інвестиції, здійснені в людські ресурси органі-
зації, які в даний час не обліковуються у звичайній бухгал-
терській практиці» [5].  

У подібному підході, орієнтованому на майбутнє, 
Ньюмен (1999) розглядає людський капітал як відношення 
до вимірювання здібностей усіх працівників компанії на 
кожному рівні виробляти цінність із своїх знань та можли-
востей їх реалізації. Це визначення враховує поточне зрос-
тання сфери послуг, де знання та інтелектуальні можливо-
сті працівників є запорукою успіху.  

Нарешті, Фрідман та Лев (1974) та Лау та Лау (1978) 
зазначали, що людський капітал – це метод систематично-
го вимірювання як вартості активів праці, так і обсягу 
створення активів, який можна віднести до діяльності пер-
соналу [5].  

Буллен і Ейлер (2010) констатують, що людський 
капітал передбачає облік витрат, пов’язаних з людськими 
ресурсами, як активи, на відміну від традиційного обліку, 
який трактує ці витрати як витрати, що зменшують прибу-
ток [5].  
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Отже, з ряду наведених визначень, можна зробити 
наступне узагальнення сутності людського капіталу, а са-
ме: людський капітал – це міра економічної цінності, яку 
забезпечує працівник завдяки своїм знанням, умінням та 
навичкам, використання яких призводить до збільшення 
економічних благ суб’єкта господарювання.  
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Уже другий рік поспіль звітування підприємств дещо 

змінилось, до вже знайомих форм фінансової звітності до-
далась нефінасова форма – Звіт про управління. Звіт про 
управління – це новація, яка містить інформацію про спра-
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ви підприємства в поточному календарному році, поясню-
ючи користувачам складні для розуміння концепції діяль-
ності та його розвитку. Поява цієї форми викликала серед 
керівників та бухгалтерів-практиків деякі труднощі щодо 
організації складання, оскільки, вона вимагає від них умін-
ня не тільки обробляти, вже звиклу для них інформацію, а 
й працювати дещо в іншому руслі – оцінювати сучасну ді-
яльність підприємства і робити прогнози на майбутнє [1].  

Виконуючи Директиву 2013/34/ЄС і 2014/95/ЄС Єв-
ропейського Парламенту та Ради, наша країна внесла зміни 
до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансо-
ву звітність в Україні», зобов’язала складати Звіт з управ-
ління – документ, що містить фінансову та не фінансову 
інформацію, яка характеризує стан і перспективи розвитку 
підприємства та розкриває основні ризики і невизначеності 
його діяльності [2]. Методичні рекомендації зі складання 
цієї форми Звіту, затверджені Міністерством фінансів, за-
безпечивши при цьому нормативне підґрунтя для його 
складання. Однак, деякі підприємства все ж мають певні 
труднощі при його складання.  

Звернемо ще раз увагу на методологію складання цієї 
форми звіту. Умовно звіт можна поділити на два розділи: 
перший – фінансова інформація та другий – нефінасова. Як 
і будь яка інша форма звіту, ця форма, повинна містити 
достовірну інформацію: про перспективи та стратегії роз-
витку підприємства; дії підприємства за звітний період, а 
саме: придбання акцій; використання фінансових інстру-
ментів (облігацій, ф’ючерсів, опціонів); про можливі ризи-
ки: цінові, кредитні та інші, з якими зіткнулось підприємс-
тво і до яких у нього є схильність [3]. Саме цим повинна 
бути насичена перша частина звіту. Щодо другої частини, 
не фінансової, то вона повинна мати інформацію щодо 
впливу діяльності підприємства на навколишнє середови-
ще, довкілля; соціальні питання, у тому числі питання со-
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ціального захисту працівників підприємства; повагу до 
прав людини; боротьбу з корупцією та хабарництвом [3]. 
Вимоги до цієї форми можна умовно поділити на дві гру-
пи: традиційні, а саме: обов’язковістю подання, можливіс-
тю порівнювати показники, простотою та ясністю, дореч-
ністю інформації, достовірністю та повнотою, доступністю 
та гласністю, раціональністю, економічністю та своєчасні-
стю подання; так і досить специфічних, як для звітності 
вимог. Мова йде, наприклад, про візуальність звіту (візуалі-
зація – це найкращий спосіб пояснити складні поняття. 
Слід використовувати інфографіку, ілюстрації, фото і відео 
і т.п.,) він повинен бути комунікативним (тобто розповіда-
ти про успіхи підприємства та його перспективи, описати 
ризики, які існують у бізнесі, і пояснити, за рахунок чого 
підприємство здатне з ними впоратися. Звіт про управління 
може стати містком, що зміцнює лояльність до бренду під-
приємства) [1].  

Досліджуючи процес складання звітності, ми зверну-
ли увагу на думку Бондар Т.А., яка при складанні цієї фо-
рми звітності визначає наступні етапи: підготовчий; збір та 
перевірка інформації; написання та оформлення звіту; ау-
дит і верифікація звіту; публікація звіту та забезпечення 
його доступності для зацікавлених сторін [4]. Аналізуючи 
ці етапи, ми вважаємо, що крім вище перерахованого, під 
час підготовчого етапу необхідно розробляти робочі таб-
лиці, у яких буде накопичуватись масив інформації, який 
стане у нагоді при формуванні звіту.  

Слід зазначити, що структура цих таблиць та їх напо-
внення буде залежати від виду діяльності підприємства та 
від того, до якої класифікаційної групи (у відповідності до 
Закону України «Про бухгалтерський облік і фінансову 
звітність») воно відноситься, уніфікація цього звіту не пе-
редбачена нормативними актами. Структурно звіт необ-
хідно поділити на окремі розділи для зручності користува-
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чів. Робочі таблиці слід підпорядковувати саме цим розді-
лам. Якщо компанія колись описувала, наприклад, її вплив 
на навколишнє середовище, немає потреби дублювати цю 
інформацію, можна у відповідному розділі посилатися на 
раніше підготовлені матеріали. Це значно спрощує його 
підготовку складання звіту [1].  

Законодавство не регулює питання хто саме має буде 
відповідальним за складання цієї форми. Деякі підприємст-
ва при складанні звіту покладаються на аутсорсингові фір-
ми, деякі складають його самотужки. Ураховуючи, що під-
приємства про цю форму взнали з Закону України № 2141, 
можна припустити, що складати його повинні представни-
ки бухгалтерської служби. Ураховуючи значну кількість 
інформації, яку слід відображати у звіті, доцільно розділи-
ти його складання між фахівцями відповідних служб. На 
думку автора, узагальнювати всю зібрану інформацію мо-
же бухгалтер-аналітик, який відповідає за ведення управ-
лінського обліку на підприємстві. По-перше, тому що саме 
він має усі аналітичні матеріали щодо стану розвитку під-
приємства, і йому як найлегше буде роботи прогнози щодо 
майбутнього підприємства. По-друге: узагальнення інфор-
мації однією особою забезпечить досягнення вищого рівня 
інформативності та зрозумілості цієї форми [1].  

І на останок. До сих пір дискусійним є питання кому 
саме подавати цю форму звіту, ми підтримуємо думку А. 
Хомюк та І. Чалого фінзвітність має подаватися всюди, де 
просять Звіт, оскільки вона допомагає правильно трактува-
ти показники Звіту про управління [5]. І без умовно, вико-
нуючи умови Порядку № 419 слід оприлюднювати Звіт ра-
зом з фінансовою звітністю та аудиторським висновком на 
власному веб-сайті підприємства. Підводячи підсумки, 
слід зазначити, що правильно складений звіт забезпечить 
стане інструментом для комунікації підприємства і забез-
печить стійкий тренд на його зростання. 
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Початок XXI століття приніс розвиток цифрових 

технологій на основі інформаційної революції й процесів 
глобалізації економіки. Інформація в суспільстві й проце-
сах господарювання стала основним ресурсом. У руках 
людини вона перетвориться в знання, а соціально-
економічні відносини усе більше переносяться в мережний 
простір. Ключовим фактором цифрової трансформації в 
діяльності суб’єктів ринку є розвиток цифрової культури. 
На сучасному етапі інституціональна структура трансфор-
маційного суспільства має свої особливості й вимагає фо-
рмування цифрової економіки, що в цей час являє собою 
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актуальне завдання. Сьогодні фінансовий світ знайомиться 
з новим інструментом – криптовалютами, або віртуальними 
грошима. Вона стає аналогом фіатних (традиційних) валют. 
«Криптовалюта (від англ. Cryptocurrency) – вид цифрової 
валюти, емісія та облік якої засновані на асиметричному 
шифруванні і застосуванні різних криптографічних мето-
дів захисту, таких як Proof-of-work та/або Proof-of-stake. 
Функціонування системи відбувається децентралізовано в 
розподіленій комп’ютерній мережі. Криптовалюта захище-
на і зашифрована за допомогою спеціальних алгоритмів, аси-
метричних шифрувань, криптографічних методів», – саме 
так трактується криптовалюта в Вікипедії [1]. Крім цифро-
вої природи й використання алгоритмів шифрування да-
них, характерними рисами криптовалют є децентралізова-
не функціонування, анонімність, конвертованість і необо-
ротність угод. Ринок криптовалют є досить новим предме-
том наукових дискусій. Значний доробок у розв’язанні 
проблеми створення та використання криптовалют зро-
били такі фахівці як Б. Бернанке, Ф. Вельд, Х. Влахос, 
О. Галицький, Е. Гельцл, А. Грінспен, М. Інгленд, Б. Кінг, 
М. Клягін, В. Косарев, Н. Крістін, П. Кругмен, Є. Лобачева, 
Н. Пантєлєєва, П. Ревенков, В. Родіонова, К. Скінер, 
В. Супян, К. Уілсон та інші.  

Уперше криптографія для захисту конфіденційності 
платежів була використана в 1990 році в системі DigiCash, 
творцем якої є Девид Чом. Незважаючи на те, що його 
компанія в 1998 році стала банкрутом, саме він став осно-
воположником використання подібних методів захисту да-
них. Термін «криптовалюта» же з’явився з реалізацією пи-
ринговой платіжної системи за назвою Bitcoin. Уважається 
що творцем даної системи є Сатоши Накамото, однак бага-
то хто вважають, що, незважаючи на японське ім’я, він є 
європейцем, тому що в процесі роботи він показав прекра-
сне знання британської економіки. Сатоши Накамото ство-
рив спеціальну програму, що відображає на комп’ютері 
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електронний гаманець користувача. Bitcoin нічим не забез-
печений і існує чисто на довірі користувачів. Анонімність 
це те основне, що приваблює користувачів Bitcoin. Однак, 
саме це і може бути використано для оплати наркотиків, 
терористичних актів, вбивств на замовлення, і такі випадки 
уже існують і, відповідно, такі факти виступають проти 
поширення таких систем платежів. На думку Валентина 
Меняйло, радника Голови правління ПАТ АКБ «КОНКОРД, 
«поки буде існувати анонімність, криптовалюти працюва-
тимуть. Як тільки відбудеться деанонімізація, популяр-
ність таких розрахунків може впасти до мінімуму» [2]. 

Механізм виробництва біткоїнів стали використову-
вати інші, і незабаром з’явилися такі валюти як Litecoin, 
Dogecoin, NXT, Darkcoin, Peercoin, YaCoin, Blackcoin і т.п. 
Однак, Bitcoin залишився однією з найбільш популярних 
криптовлют у світі. 

Криптовалюти займають також інші, доволі специфі-
чні сегменти фінансового ринку. Зокрема, головний «супе-
рник» біткоіна – криптовалюта Ethereum була випробувана 
на рівні ООН як спосіб розподілу допомоги сирійським 
біженцям [3]. Аналоги біткоіна входять у життя релігійних 
громад. Ісламський світ також уже має власну криптова-
люту OneGramCoin (OGC). Проект, реалізований в ОАЕ, 
вже вийшов на ICO [4] Натомість засновники криптовалю-
ти Dana створюють альтернативу домінуючій нині моделі 
ринкової економіки. Їхня валюта, назва якої перекладаєть-
ся як «щедрість», базується на принципах буддійської еко-
номіки, що передбачає «максимальний добробут за міні-
мального споживання» [5]. Легалізація, купівля та викори-
стання криптовалюти є досить спірним та часто обговорю-
ваним питанням більшості країн світу, які ще не визначи-
лись як саме запроваджувати, регулювати та контролювати 
цифрову валюту. 

Поява нового продукту на ринку інноваційних техно-
логій зумовило появу і потенційного об’єкту обліку – кри-
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птовалют. Значна кількість інформації щодо обліку крип-
товалют потребує детального дослідження.  

Петрук О., Новак. О., Яцик Т., Загнітко О., Безверхий К., 
Кувшинова А. та ін. [6-9] проблему відображення в обліку 
криптовалют досліджували через їх економічну сутність. 
Точки їх зору є протилежними: перші два автори доводять, 
що криптовалюти неможна віднести до грошей, в тому чи-
слі і до електронних, Яцик Т.В., навпаки, доводить, що об-
лік криптовалют слід вести у складі електронних грошей. 
Безверхий К., Кувшинова А, Загнітко О. вважають, що цей 
об’єкт відповідає статусу грошей. Незважаючи на їх на-
працювання, питання коректного відображення криптова-
лют у обліку залишається відкритим і потребує вирішення. 
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Розвиток і поглиблення глобалізаційних та інтеграцій-

них процесів, які притаманні сучасній світовій економіці, а 
також постійні зміни, що відбуваються у взаємовідносинах 
між галузями і регіонами, у системі державних органів 
управління тощо, обумовили формування принципово но-
вих вимог до побудови і функціонування облікової систе-
ми суб’єктів господарювання, одним із важливих напрямів 
удосконалення якої в контексті управління сучасним під-
приємством вважається її розвиток на інтеграційних заса-
дах. Розвиток обліку на основі інтеграції виступає одним із 
важливих напрямів удосконалення облікової системи 
суб’єктів підприємництва, оскільки інтеграційні процеси 
створюють умови формування достовірної економічної ін-
формації та забезпечать можливість одержання більшого її 
обсягу на якісно новій організаційній основі автоматизова-
ної системи управління. Викладене вказує на актуальність 
подальшого теоретично-практичного опрацювання питань, 
пов’язаних із поєднанням прогресивної методології інтегра-
ції облікових підсистем з особливостями вітчизняної прак-
тики бухгалтерського обліку та зарубіжними досягненнями 
в галузі технологій обробки економічної інформації.  

Інтеграція обліку являє собою органічне поєднання 
даних різних видів обліку, що не порушує загальну мето-
дологію фіксації, збору й обробки даних.  

Інтеграція в обліку може розглядатись з двох ракур-
сів [1]: інтеграція обліку з іншими функціями управління 
та інтеграційні процеси, що відбуваються всередині систе-
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ми обліку. Останні, зокрема, можуть мати такі прояви: ін-
теграція двох облікових підсистем – фінансового і управ-
лінського обліку; інтеграційне поєднання бухгалтерського 
обліку й обліку для цілей податкових розрахунків; інтегра-
ція в частині поєднання фінансової і нефінансової інфор-
мації при складанні звітності нового формату; інтеграційні 
процеси, пов’язані із запровадженням МСФЗ в Україні тощо.  

Інтегрована система бухгалтерського обліку має бути 
єдиною і нерозривною системою, яка має умовний поділ 
на облікові підсистеми – фінансового обліку, управлінсь-
кого обліку і податкового обліку – для виконання триєди-
ного завдання: відповідно, визначення фінансового резуль-
тату і його розподілу, надання інформації для управління та 
забезпечення збереження майна власника. Як цільове спря-
мування такої інтегрованої системи можна визначити ре-
єстрацію облікових даних на базі єдиного технологічного 
циклу фіксації, зберігання, обробки і надання інформації. 

В інтегрованій системі обліку предметом є інформа-
ція про господарську діяльність структурних підрозділів, 
підприємств, об’єднань тощо, яка є необхідною і суттєвою 
для задоволення потреб управління і складання звітності.  

Об’єктом інтегрованої системи обліку є господарські 
факти (процеси) структурних підрозділів і головного під-
приємства, а суб’єктом – обліковий процес, праця вико-
навців, організаційне, інформаційне і технічне забезпечен-
ня обліку. 

Організація інтеграції в обліковій системі підприємс-
тва складається із трьох взаємопов’язаних етапів: методи-
чний, технічний, організаційний. На методичному етапі 
здійснюється комплекс заходів щодо забезпечення органі-
зації первинного документування; визначення строків і по-
рядку проведення інвентаризації; вибір методу оцінки ак-
тивів; визначення методів калькулювання тощо. На техні-



 213 

чному етапі обирається форма бухгалтерського обліку з 
врахуванням особливостей галузі, а на організаційному – 
організовується робота облікового персоналу. 

За сучасних високодинамічних умов господарювання 
необхідною умовою функціонування суб’єкта підприємни-
цтва є забезпечення необхідної гнучкості й адаптивності 
облікової системи. Викладена вище концепція поєднання 
різних видів обліку і підсистем управління може бути ос-
новою розробки адаптивної моделі інтегрованої системи 
бухгалтерського обліку, яка дозволить моделювати варіан-
ти дій з оцінкою можливих фінансових і виробничо-
економічних результатів, створити повний управлінський 
цикл і використовувати інформативність бухгалтерського 
обліку у внутрішньофірмовому управлінні на більш висо-
кому рівні. Зручність адаптивної моделі інтегрованої сис-
теми бухгалтерського обліку полягає у тому, що вона до-
зволить об’єднати безпосередньо облік, аналіз і контроль 
господарської діяльності. Єдина система бухгалтерського 
обліку, яка гармонійно поєднує підсистеми фінансового, 
управлінського і податкового обліку, надасть змогу також 
ефективно організувати оперативний облік.  

Таким чином, створення і розвиток інтегрованого об-
ліку допоможе вирішити сучасні проблеми облікового за-
безпечення в умовах збільшення обсягів та ускладнення 
завдань управлінської діяльності господарюючого суб’єкта 
будь-якого рівня економічної діяльності. 
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In the current conditions of globalization of market 
economies, cost is the determining economic category, it is an 
indicator that determines the results of activity. Thus, using ef-
fective cost management levers can prevent the occurrence of 
unjustified costs, which in turn affect the decline: profitability 
of the enterprise, the competitiveness of goods / services and 
the enterprise as a whole, indicators of financial stability of the 
organization. 

From the above, we can conclude that the first task in 
correcting the previously mentioned range of issues is to 
choose a reliable mechanism for managing the factors of reduc-
ing the cost of goods and services. Economic studies of cost 
were performed by the following authors: King A., Atkinson EA, 
Kotler F., Foster J., Weizmann NR, others indicated that all 
enterprises have reserves of cost reduction, both in industry 
leaders and in outsiders. So theoretical and methodological is-
sues of the study of budgeting was considered in the works of 
Van Horn JV, Vakhovich JM, Blanca AI, Sheremeta AD, 
Akkoff RL and other. 

Cost information is used in the formation of the balance 
sheet, income statement. In addition, it is used in budgeting, 
which in turn affects the range of products / services produced, 
their pricing, changes in the formation of new markets. Thus, 
the indicator may vary depending on the purpose for external 
and internal factors of information users. 

An important characteristic is how cost is used at all lev-
els of the economy, from the analysis of each type of product 
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to the sectoral characteristics of the products / services pro-
duced. The use of resources, which according to economic the-
ory is limited, in monetary terms gives an opportunity to ana-
lyze the efficiency of factors of production. 

Budgeting is an opportunity to solve these problems. 
Thus, strategic budgeting is defined as the process of imple-
mentation of the financial strategy of the enterprise (budget-
ary), which makes it possible to achieve the set goal in the long 
term. However, it should be noted that this does not mean fu-
ture action, the realization of the set goal occurs every moment 
in real time. It cannot be stated categorically that budgeting 
should only be used in large enterprises or vice versa within 
small firms. The issue is important for all market participants 
in goods and services, regardless of workload and staffing. 

The main issue in budgeting is the concept of limited re-
sources and their efficient allocation, as well as the focus on a 
specific quantified output. For this purpose, it is necessary to 
define what the budget is: the plan of development of the busi-
ness entity for the year is expressed in cost form with the com-
pliance with the strategic goal set by the enterprise with the es-
tablished forms of financial statements. So control markers in 
this aspect can be: sales of goods/services, size and structure of 
capital, but in this case the object of research is the cost of 
goods and services. A clear, transparent and reasonably formed 
budgeting system enables the management of the enterprise to 
receive full operational information about the current financial 
state of the enterprise. This state of affairs can be analyzed in 
more detail with regard to the allocation of financial resources 
of the enterprise (important for cost and income planning), to 
evaluate the efficiency of production capacity utilization and 
more.  

The budget has many types and forms. It is necessary to 
consider the main sets of budgets: fixed and mobile (flexible), 
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current and steady, complex, on the principle of «top-down» 
and «bottom-up», permanent and with fixed time. 

The evaluation of the effectiveness of the budgeting sys-
tem is performed in three stages: planning, execution and 
analysis. That is, in the general form of a budgeting system 
with the establishment of clear stated results is a process of 
budgeting and execution, which indicates the relationship be-
tween planned and executed budgeting results. The result indi-
cates a relationship of expectation-planning-result, the main 
thing in forming these links of the process is to adhere to the 
established goal. 

That is, if an enterprise decides to «set up» a budgeting 
system to reduce the cost of goods and services or other aspects 
of the enterprise should start with the formation of the purpose 
of the enterprise. In the future, in the light of the results ob-
tained, determine what are the specific features of the subject 
and object, which are called the characteristics of the control 
system in this case. Traditionally, the budget is planned for the 
year (although long-term planning is possible with the estab-
lishment of long-term results), divided into six months, quar-
ters, months (other options within the enterprise are possible). 
To determine the parameters that can be used should be given to 
the definition of cost and its reflection in the financial statements 
of the enterprise. Cost has an impact on the financial result be-
fore taxes (income or loss), in addition cost is determined as a 
component of the financial statements of an enterprise. 

Thus, depending on the conditions and purpose of the en-
terprise, different methods of costs and cost accounting of 
products/services are used, which can be divided into full pa-
rameters. Therefore, for the sake of completeness of cost ac-
counting, they will divide full costing and reduced costing. It is 
possible to use the detection of accounting for deviations from 
regulatory costs (if they are normalized at the enterprise), 
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grouping by reasons of increasing costs by types of products. 
This approach is not only a way to identify the causes of costs, 
but also to increase the profitability of facilities / units and the 
enterprise as a whole. It’s not about finding ways to reduce 
costs, but optimizing them. An example is the increase in the 
cost of packaging, which in turn leads to an increase in profit-
ability. At first glance, this phenomenon can be simply ex-
plained: the use of other packaging leads to higher costs, but 
also increases the cost of manufactured goods / services in the 
eyes of the consumer, resulting in increased sales of goods / 
services. The consequence is an increase in the utilization of 
production capacity of the equipment. To evaluate the effec-
tiveness in this case will allow a financial analysis of the entire 
object under study and the enterprise as a whole. The ambigu-
ity of this statement is not a unanimous endorsement of the in-
crease in costs at the enterprise as a positive phenomenon, but 
it is a clear indication of the obligatory analysis of financial, 
accounting and management information at the enterprise, 
which is necessary for qualitative budgeting both in the enter-
prise as a whole and in the budgeting of individual of objects. 
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Financial security is a multifaceted category of economic 
theory, which has become especially relevant in recent years. 
In modern conditions, the viability of virtually any system de-
pends on the financial component, regardless of the level of 
functioning. Financial security is realized by solving problems, 
which include ensuring the reliable and efficient functioning of 
the components of the industry. 

The features of financial security should be reflected in 
the spectrum of the characteristics of the financial condition of 
economic entities, namely liquidity, solvency, independence, 
security of their own financial resources, quality of financial 
instruments, etc., thereby focusing on the financial security of 
the enterprise [1]. 

The financial security of the enterprise is a major element 
of its economic security, because the financial component re-
flects the state of financial potential that ensures the economic 
development of the enterprise. The author argues this conclu-
sion on the basis that: financial transactions are permanent in 
nature and inherent in all economic entities, regardless of the 
level of functioning, specialization, ownership; financial risks 
have the highest level of risk; financial activity simultaneously 
ensures the implementation of the enterprise strategy and is re-
sponsible for its economic development as a whole. 

Financial security, as a system of qualitative and quanti-
tative parameters of the financial condition of the enterprise, 
actually reflects the level of its financial security, and, accord-
ingly, the financial security parameters require clear determina-
tion, since the financial condition characterizes the level of fi-
nancial security and security of the enterprise. 
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The basis of formation of financial security of the enter-
prise is the identified system of real and potential threats of in-
ternal and external character that corresponds to its financial 
interests. Financial security requires not only the real but also 
the potential threats to be identified, as, as noted earlier, finan-
cial risks are currently classified as the most dangerous. This is 
why not only the internal but also the external dangers of the 
business must be addressed. 

The object of ensuring financial security is the formed 
system of priority financial interests, which in the process of 
financial activity of the enterprise need protection. The financial 
security system only considers priority financial interests that 
play a crucial role in ensuring its financial development. The 
financial security of an enterprise is a system that ensures the 
stability of important financial proposals for the development 
of the entity that shape the protection of his financial interests. 

The financial security system assumes a differentiated level 
of security of financial interests that is consistent with its financial 
philosophy. An important goal of the financial security system 
is to create the necessary financial preconditions for a sustain-
able growth of the entity in the current and future period [2]. 

The functional components of an entity’s financial secu-
rity make it possible to identify the centers of responsibility and 
specific segments of the entity’s work that, collectively, form the 
entity’s financial security system. Therefore, the set of elements, 
components that in the complex ensure the normal productive 
functioning of the system (state, region, industry, enterprise), 
called the functional structure of financial security [3]. 

Thus, the essence of financial security lies in the ability 
of a region, industry, or the state as a whole in the face of an 
economic entity on its own, independently, independently of 
the existing internal and external environment of functioning, 
independently to develop and implement a financial strategy, 
focusing on the set business goals enterprises, state develop-
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ment programs in conditions of fierce competition, uncertainty, 
and total scarcity of financial resources. 

The essence of financial security depends on the object 
and the level of research and is revealed through a number of 
subsystems, which have a unique, own structure and logic of 
development [4]. It has been found that financial security is 
divided into three levels: international, national, private, but 
most scientists note the priority of the latter. 

The essence of financial security lies in the ability of a 
region, industry, or the state as a whole, represented by an eco-
nomic entity, independently, independently of the existing in-
ternal and external functioning environment, to independently 
develop and implement a financial strategy, focusing on the set 
strategic goals, development programs in the face of fierce 
competition, uncertainty, and limited financial resources. 
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У наш час велику роль мають процеси глобалізації, 

тому виникає проблема розширення можливостей націона-
льних підприємств за рахунок здійснення зовнішньоеко-
номічної діяльності (ЗЕД). Вітчизняні підприємства реалі-
зують свою продукцію за зовнішніх ринках та купують її в 
іноземних. Тому, на мою думку, існує потреба в дослі-
дженні питання організації обліку зовнішньоекономічних 
операцій для розробки стратегії розвитку. 

Питаннями організації обліку ЗЕД займались наступні 
науковці: М.В. Реслер, О.Ю. Калініна, Ю.Г. Козак, М.А. Заєць, 
М.О. Карпенко, М.В. Жук та інші. Проте є актуальним 
більш детальне дослідження проблем підвищення ефекти-
вності діяльності зовнішньоекономічних операцій. 

Згідно з законом України «Про зовнішньоекономічну 
діяльність» ЗЕД – це діяльність суб’єктів господарської 
діяльності України та іноземних суб’єктів, побудовану на 
відносинах між ними, що має місце на території України та 
за її межами[1]. Отже, метою організації обліку ЗЕД є 
створення належних умов для відображення операцій в об-
ліку та підвищення їх якості. 

Для цього потрібно виконати такі завдання: 
– проведення маркетингових досліджень нових ринків; 
– вибір партнерів для ведення зовнішньоекономічної 

діяльності шляхом збору інформації про них; 
– створення окремого підрозділу для ведення ЗЕД на 

підприємстві; 



 222 

– розробка стратегії розвитку підприємства та вдос-
коналення ЗЕД; 

– удосконалення системи управління і планування 
зовнішньоекономічних зв’язків підприємства,  

– підвищення конкурентоспроможності експортних 
товарів [2,3]. 

Ведення обліку ЗЕД важливо, тому що вона включає: 
 – експорт та імпорт товарів, капіталу і робочої сили; 
 – надання виробничих, транспортних, експедиційних, 

страхових, консультаційних, маркетингових, брокерських, 
агентських, управлінських, бухгалтерських, аудиторських 
та інших послуг; 

 – наукову, науково-технічну, науково-виробничу, ви-
робничу, освітню та інші форми кооперації з іноземними 
суб’єктами; 

 – здійснення міжнародних фінансових операцій з 
цінними паперами (ЦП), операцій розрахункових і кредит-
них, сумісної підприємницької діяльності з закордонними 
партнерами; 

 – проведення бартерних, лізингових операцій, опе-
рацій по придбанню, продажу та обміну валюти; 

 – організацію роботи фізичних осіб на контрактивній 
основі тощо. 

Для раціональної організації обліку ЗЕД потрібна 
розробка плану, тому вважаємо необхідним розробити план 
рахунків із деталізацією експортно-імпортних рахунків (на-
приклад рахунок 362 «Розрахунки з іноземними покупця-
ми» розділити за товарною структурою, країною, строками 
погашення дебіторської заборгованості і так далі), план 
документації та документообігу, план проведення інвента-
ризації, план звітності, план технічного оформлення обліку. 

На нашу думку, важливим буде доповнити заходи 
щодо вдосконалення організації обліку ЗЕД та аналізу 
ефективності зовнішньоекономічних операцій на підпри-
ємстві обрахунком таких показників: 
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– абсолютних (обрахунок обсягу експорту, обсягу ім-
порту, обсягу накладних витрат на експорт/імпорт, серед-
нього залишку коштів, кількості отриманих рекламацій, 
суми рекламацій, кількості задоволених рекламацій, обсягу 
використання торговельної марки фірми, обсягу експорту 
нових товарів); 

– відносних (оцінка індексу вартості, індексу фізич-
ного обсягу, індексу ціни, кількості, коефіцієнтів виконан-
ня зобов’язань з експорту та імпорту: за вартістю, за фак-
тичним обсягом, за ціною; середньої тривалості обороту 
експортної та імпортної операції); 

– показників структури (обрахунок товарної структури 
експорту й імпорту, географічної структури експорту й ім-
порту, структури накладних витрат на експорт та імпорт). 

– показників ефективності (оцінка валютної ефектив-
ності експорту та імпорту, ефективності експорту та імпо-
рту, середньої тривалості обороту експортної чи імпортної 
операції, коефіцієнтів віддачі коштів від експортних або 
імпортних операцій). 

Таким чином, у наш час доволі велика кількість під-
приємств здійснює ЗЕД, але ефективність операцій є низь-
кою, тому використання запропонованих пропозицій до-
поможе удосконалити ведення обліку на підприємствах.  
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