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Реферат 
Науково-дослідна тема враховує наукову проблематику теоретичного та 

практичного змісту, що існує у формуванні фінансової підзвітності суб’єктів 
господарювання як елементу громадянського суспільства. 

Тема відповідає пріоритетному напряму розвитку науки і техніки, 
затвердженому Кабінетом Міністрів України від 07.09.2011 р. № 942, зокрема 
п.1 «Фундаментальні наукові дослідження з найбільш важливих проблем 
розвитку науково-технічного, соціально-економічного, суспільно-політичного, 
людського потенціалу для забезпечення конкурентоспроможності України у 
світлі сталого розвитку суспільства держави». 

Об’єкт досліджень – економічні ресурси суб’єктів господарювання різних 
форм власності. Предмет дослідження - фінансова підзвітність суб’єктів 
господарювання. 

Мета роботи - розробити невирішені та вдосконалити чинні положення 
методики та  організації формування фінансової підзвітності суб’єктів 
господарювання, а також вдосконалення проблемних питань обліку, аналізу, 
аудиту (контролю) як основи складання фінансової підзвітності суб’єктів 
господарювання, враховуючи інформаційні технології. 

Основними науковими результатами досліджень першого етапу були 
пропозиції з вирішення проблем формування обліково-аналітичної бази для 
ефективного управління економічним суб’єктом, використання 
економічних,соціальних та екологічних показників для інформаційного 
забезпечення системи менеджменту з врахуванням галузевих особливостей 
(редакції друкованих засобів масової інформації, автотранспортні 
підприємства, агропромислові підприємства). Визначено напрями 
реформування бухгалтерського обліку та аудиту установ державного сектору та 
підприємницького сектору економіки для забезпечення якості облікової 
інформації та складання фінансової підзвітності суб’єктів господарювання як 
елементу громадянського суспільства. Отримані результати досліджень 
використано в матеріалах наукових публікацій, монографіях, навчальних 
посібниках та методичних матеріалах. 

Науковим доробком є пропозиції теоретичного та практичного характеру 
з питань обліку, аналізу та аудиту) різних аспектів фінансово-господарської 
діяльності суб’єктів державного та підприємницького секторів економіки. 

 
ФІНАНСОВА ПІДЗВІТНІСТЬ,ОЦІНКА, ОБЛІКОВА ПОЛІТИКА, 

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК, АУДИТ, АНАЛІЗ, ОБЛІКОВА СИСТЕМА, 
ОПОДАТКУВАННЯ, ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ, ФІНАНСОВА 
ЗВІТНІСТЬ, КОНТРОЛЬ, ДЕРЖАВНІ ФІНАНСИ, ІНФОРМАЦІЙНІ 
ТЕХНОЛОГІЇ, ГРОМАДЯНСЬКЕ СУСПІЛЬСТВО 

Умови одержання звіту: за договором. 33000, м. Рівне, вул. Соборна, 11, 
НУВГП. 
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ВСТУП 
 

Економічні, екологічні та соціальні аспекти інформаційного забезпечення 
системи управління суб’єктів господарювання характеризують відповідні 
пріоритети, досягнення яких визначає ефективне використання ресурсами як 
окремого суб’єкта господарювання , так і ресурсів держави в цілому. 

В Україні відбуваються процеси реформування системи бухгалтерського 
обліку як в державному, так і в підприємницькому секторах економіки. 
Розвиток міжнародних зв’язків, глобалізація призводять до необхідності 
удосконалення законодавства відповідно до міжнародних норм. Не винятком є і 
системи бухгалтерського обліку, аналізу, аудиту (контролю), що вимагають 
вдосконалення з точки зору теоретичного і практичного перегляду, ураховуючи 
нові явища, процеси, що виникли в сучасних умовах. Посилюється 
стандартизація  обліку,аудиту, фінансової звітності на підставі найкращої 
міжнародної практики. 

Метою модернізації обліку та фінансової звітності в Україні є адаптація 
його до сучасних вимог міжнародної практики, усунення існуючих проблем, 
вдосконалення законодавчо-нормативної бази з обліку, аналізу і аудиту.  

Економічна ситуація, що склалася за період незалежності нашої держави 
та входження її у світову спільноту, потребує значних структурних змін, а 
також зумовлює закономірну необхідність реформування системи фінансової 
звітності в Україні. Реформування бухгалтерського обліку і фінансової 
звітності відбувається в Україні, враховуючи відмінності облікових систем для 
різних суб’єктів господарювання, зокрема: підприємницького сектору, у тому 
числі банківського, та державного сектору економіки. 

Аналіз останніх досліджень свідчить, що проблеми бухгалтерського 
обліку суб’єктів господарювання залишають за собою ряд невирішених питань.  

Відповідно визначені основні напрями науково-дослідної теми, серед 
яких: удосконалення системи бухгалтерського обліку, удосконалення 
фінансової підзвітності суб’єктів державного та підприємницького секторів 
економіки, вдосконалення методики аналізу  та аудиту діяльності економічних 
суб’єктів.  

Передбачається удосконалення методики складання фінансової звітності, 
запровадження нових форм фінансової та іншої звітності, у тому числі у 
державному секторі, та інших суб’єктах господарювання з використанням 
сучасних інформаційних технологій.  

Рішення проблем розвитку аудиторської діяльності є також в пріоритеті в 
межах вказаної теми. 

Вказані напрями відповідають завданням теми дослідження кафедри 
обліку і аудиту НУВГП. 
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1. Вдосконалення обліково-аналітичної роботи для інформаційного 
забезпечення фінансової підзвітності суб’єктів господарювання 

Позняковська Н.М.  
Підгрушний В. А.  

1.1. Реформування бухгалтерського  обліку установ  державного  сектору  
як невід’ємна євроінтеграційних процесів 

 
Постановка проблеми. В Україні триває адаптація бухгалтерського 

обліку в державному секторі до Міжнародних стандартів бухгалтерського 
обліку для державного сектору (МСБОДС). Відліком активного реформування 
бухгалтерського обліку є прийняття у 2007 році Постанови Кабінету Міністрів 
України № 34 «Про затвердження Стратегії модернізації системи 
бухгалтерського обліку в державному секторі України на 2007-2015 роки» [1]. 
У 2018 році запроваджено Розпорядження  Кабінету Міністрів України № 437-р 
«Про схвалення Стратегії модернізації системи бухгалтерського обліку та 
фінансової звітності в державному секторі на період до 2025 року» [2]. 
Передумовами широкомасштабного реформування стали: застосування різних 
методів ведення бухгалтерського обліку, як то, касового та методу нарахувань; 
ведення бухгалтерського обліку з виконання бюджетів, розпорядниками 
бюджетних коштів та фондами загальнообов’язкового державного соціального 
та пенсійного страхування за різними Планами рахунків; практика подвійної 
консолідації фінансової звітності; відсутність єдиного підходу щодо 
використання програмного продукту для здійснення облікових операцій у 
державному секторі.  

Реформування передбачає комплекс заходів, зокрема запровадження 
національних стандартів бухгалтерського обліку в державному секторі 
(НП(С)БОДС) на основі міжнародних стандартів. На сьогодні в державному 
секторі діє 20 національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку) та 
методичні рекомендації щодо їх застосування. На виконання Стратегії 
затверджений План рахунків бухгалтерського обліку в державному секторі, 
який передбачає відображення інформації про операції з виконання бюджетів, 
розпорядників бюджетних коштів та фондів загальнообов’язкового державного 
соціального та пенсійного страхування, та порядок застосування Плану 
рахунків. Сьогодні використовується План рахунків бухгалтерського обліку в 
державному секторі, затверджений наказом Міністерства фінансів України від 
31.12.2013 року № 1203 [3] та Порядок застосування Плану рахунків 
бухгалтерського обліку в державному секторі та Типова кореспонденція 
субрахунків бухгалтерського обліку для відображення операцій з активами, 
капіталом та зобов’язаннями розпорядниками бюджетних коштів та 
державними цільовими фондами, затверджені Міністерством фінансів України 
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від 29.12.2015 року № 1219 [4]. Для допомоги розпорядникам бюджетних 
коштів підготовлені Методичні рекомендації зі співставлення субрахунків 
бухгалтерського обліку та перенесення залишків, які затверджені наказом 
Міністерством фінансів України від 21.12.2016 року № 1127 [5]. Установи 
державного сектору заповнюють нові форми фінансової звітності відповідно до 
Порядку заповнення форм фінансової звітності в державному секторі 2017 року 
[6]. 

На сьогодні залишаються невирішені питання, зокрема застосування 
методу нарахування для обліку доходів та витрат бюджетних установ; 
визначення структури консолідованої фінансової звітності та її формування 
суб’єктами державного сектору. Актуальною проблемою є створення 
уніфікованого програмного продукту з ведення бухгалтерського обліку та 
складання фінансової звітності розпорядниками бюджетних коштів та фондами 
загальнообов’язкового державного соціального та пенсійного страхування з 
інтеграцією до облікової системи Казначейства і системи подання фінансової 
звітності в електронному форматі.  

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Різним аспектам 
реформування системи бухгалтерського обліку державного сектора економіки, 
його гармонізації із Міжнародними стандартами присвячені праці таких 
вчених, як Калюги Є., Ловінської Л., Єфименко Т., Джоги Р., Лемішовського В., 
Свірко С., Сушко Н., Соколова Я., Чечуліної О., інших. Однак, залишаються 
актуальними питання реформування бухгалтерського обліку суб’єктів 
державного сектору України, дослідження відповідності облікової політики 
вітчизняних установ до рекомендацій Міжнародних стандартів та кращої 
світової практики. 

Метою статті є дослідження основних питань і проблем реформування 
бухгалтерського обліку суб’єктів державного сектору на підставі Міжнародних 
стандартів бухгалтерського обліку державного сектору. 

Виклад основного матеріалу. Стратегія модернізації системи 
бухгалтерського обліку та фінансової звітності в державному секторі України 
передбачає План заходів щодо модернізації системи бухгалтерського обліку та 
фінансової звітності в державному секторі на період до 2025 року.  

Важливим етапом організації бухгалтерського обліку в бюджетній установі 
є затвердження облікової політики. Особливу увагу варто акцентувати на 
впровадження НП(С)БОДС 125 «Зміни облікових оцінок та виправлення 
помилок» [7], відповідно до якого бюджетна установа повинна розробити 
розпорядчий документ, встановивши методи оцінки, обліку та процедури, які 
використовуються установою та щодо яких нормативно-правовими актами з 
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бухгалтерського обліку визначено більше ніж один варіант. Усі ці питання 
бюджетна установа повинна врегулювати у положенні про облікову політику.  

Міністерство фінансів України затвердило Методичні рекомендації щодо 
облікової політики суб’єкта державного сектора [8], які визначили орієнтовний 
перелік питань, що підлягають розкриттю в наказі про облікову політику. 
Однак такий перелік не є повним, і залежить від особливостей діяльності 
установи, враховуючи те, що розпорядник бюджетних коштів нижчого рівня 
повинен взяти за основу вимоги головного розпорядника бюджетних коштів 
вищого рівня. Якщо такі вимоги відсутні, то установі слід прийняти власний 
розпорядчий документ про організацію обліку та облікову політику, 
враховуючи вимоги законодавчих актів та виходячи з професійного судження 
головного бухгалтера. Тоді у примітках до фінансової звітності необхідно 
розкрити облікову політику за кожним об’єктом шляхом опису застосовуваних 
установою принципів оцінки статей звітності та методів обліку окремих активів 
та зобов’язань, причини та суть зміни облікової політики. 

Вітчизняні науковці по-різному визначають назву та структуру 
розпорядчого документа, яким регламентується бухгалтерський облік. Як 
правило, виділяють два основних виміри: 1) методичний, на якому 
здійснюється вибір системи певних способів та прийомів, в основі яких лежать 
методи бухгалтерського обліку; 2) організаційний, який передбачає визначення 
структури бухгалтерії та розподіл обов’язків між її працівниками та включає 
вибір форми бухгалтерського обліку, вибір способу обробки облікових даних, 
розробка переліку та форм облікових регістрів.  

Вважаємо за доцільне питання організації обліку в установі, правила 
документообігу, робочий план рахунків викласти в окремому наказі про 
організацію бухгалтерського обліку. Такий підхід відповідає положенням 
НП(с)БОДС 125 та Методичним рекомендаціям щодо облікової політики 
Міністерства фінансів України. В розділі ІІ Методичних рекомендацій чітко 
зазначений перелік питань, які підлягають розкриттю, і які не можуть бути 
ідентифіковані як аспекти організації бухгалтерського обліку в установі. Чи є 
такий підхід правильним? 

В. С. Олійник [9]. припускає, що це пов’язано з частою зміною питань 
організації бухгалтерського обліку. С. Я. Зубілевич [10] зазначає, що такий 
підхід пов’язаний із консолідацією фінансових звітів розпорядників бюджетних 
коштів нижчого рівня у межах головного розпорядника бюджетних коштів, 
згідно з якою останній повинен встановити єдину для усіх підпорядкованих 
суб’єктів державного сектора облікову політику. Тому при створенні 
документа, який регламентує організацію обліку в установі, як і облікову 
політику, розпорядник бюджетних коштів повинен врахувати необхідність 
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погодження наказу головним розпорядником бюджетних коштів та 
дотримуватися суворої регламентації організації обліку та звітності з боку 
Міністерства фінансів України та Державної казначейської служби. Тобто 
бюджетні установи апріорі є обмеженими у виборі альтернативних методів та 
способів оцінки активів, створення резервів, методів нарахування зносу, вибору 
облікових регістрів чи інших питань методології бухгалтерського обліку. 

В Україні більшість питань організації та методики обліку в бюджетних 
установах визначені на рівні законодавства та підзаконних нормативно-
правових актів, що утруднює можливості самостійно регулювати 
бухгалтерський облік на рівні розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня. 
Це є однією з відмінностей від кращої світової практики. Адже МСБОДС не 
містять вказівок щодо організації та техніки обліку. 

В частині організації бухгалтерського обліку вітчизняні установи повинні 
навести дані про джерела фінансування; особу, на яку покладено обов’язки 
ведення бухгалтерського обліку; перелік чинних нормативно-правових актів, на 
підставі яких здійснюється організація та ведення бухгалтерського обліку; 
зазначити форму ведення бухгалтерського обліку та спосіб обробки облікових 
даних (як правило, меморіально-ордерна форма без використання 
спеціалізованого програмного забезпечення або комп’ютеризована); форму 
організації бухгалтерського обліку (централізована бухгалтерія, бухгалтерська 
служба чи спеціаліст, на якого покладається виконання завдань та 
функціональних обов’язків); порядок та терміни проведення інвентаризації 
активів та зобов’язань; перелік посадових осіб, які мають право 
розпоряджатися рахунками та підписувати платіжні, розрахункові та інші 
первинні документи, бюджетну та фінансову звітність; визначити порядок 
видачі підзвітних сум; визначити форми робочих документів, відмінних від 
типових, та тих, що розроблені установою самостійно; порядок створення 
постійно діючої комісії (інвентаризаційної, тарифікаційної, з приймання в 
експлуатацію необоротних активів, списання матеріальних цінностей). В 
додатках навести робочий план рахунків бухгалтерського обліку установи, 
графік документообігу первинних документів, регістрів аналітичного та 
синтетичного обліку, форм фінансової та бюджетної звітності; додаткові 
регістри аналітичного обліку для деталізації надходжень та витрат за видами 
платних послуг;  положення про порядок преміювання, надання матеріальної 
допомоги та встановлення надбавок і доплат до посадових окладів працівникам 
установи; положення про архів установи; керівництво з інших питань 
(визначення ліміту залишку готівки в касі). 

З 1 січня 2017 року кожна бюджетна установа повинна використовувати 
власний Робочий план рахунків шляхом введення до субрахунків чинного 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 

 

Плану рахунків аналітичних рахунків (наприклад, для обліку операцій за 
загальним та спеціальним фондами). Тобто структура аналітичних рахунків 
повинна забезпечити деталізацію інформації про кошти, грошові документи, 
розрахунки, інші доходи та витрати, доходи та витрати від обмінних та 
необмінних операцій, майбутніх періодів, витрати на амортизацію та 
матеріальні цінності за загальним та спеціальним фондами та кодами 
програмної та економічної класифікації видатків бюджету. Також така 
структура допоможе деталізувати інформацію за коштами спеціального фонду 
(групами, підгрупами). Дану інформацію необхідно відобразити в обліковій 
політиці установи. Перелік субрахунків у вигляді робочого плану субрахунків 
затверджується наказом чи розпорядженням про організацію бухгалтерського 
обліку.  

У зв’язку з впровадженням низки НП(С)БОДС, бюджетні установи у 2017 
році вимушені були внести певні зміни до облікової політики. Відповідно до 
НП(С)БОДС 125 облікова політика може змінюватися тільки у разі, якщо 
змінюються вимоги положення (статуту), вимоги органу, який затверджує 
національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку в державному 
секторі, або якщо такі зміни забезпечать достовірне відображення подій чи 
господарських операцій у фінансовій звітності суб’єкта державного сектору. 
Якщо такі зміни є, то є два способи їх відображення: перспективний та 
ретроспективний. Відповідно до перспективного нова облікова політика 
застосовується тільки до тих подій та операцій, що виникають після, або/і в 
момент затвердження цих змін із відсутністю необхідності коригування сальдо 
фінансового результату попереднього періоду. Ретроспективний спосіб 
передбачає внесення змін до подій та господарських операцій, проведених до 
нової облікової політики шляхом коригування сальдо фінансових результатів 
попередніх періодів, повторному поданні порівняльної інформації стосовно 
попередніх звітних періодів. Всі зміни мають бути розкриті у примітках до 
річної фінансової звітності.  

Введення у практику бухгалтерського обліку нових стандартів спричинило 
зміни в методології обліку бюджетних установ, зокрема суттєвих змін зазнала 
методологія обліку доходів та витрат. Серед них особливу увагу звертаємо на 
НП(С)БОДС 124 «Доходи» [11] та НП(С)БОДС 135 «Витрати» [12], які 
закладають принципово інші підходи до визнання, оцінки та бухгалтерського 
обліку відповідно доходів та витрат бюджетних установ. 

Відповідно до НП(С)БОДС 101 «Подання фінансової звітності» [13], 
доходи та витрати бюджетних установ класифікуються за операціями обміну. 
Відповідно до доходів від обмінних операцій відносимо: бюджетні 
асигнування; доходи від надання послуг (виконання робіт); доходи від 
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продажу; доходи від відсотків, роялті та дивідендів (попередньо такий вид 
доходів не виділявся, і поки не регламентований законодавчо) та інші доходи 
від обмінних операцій. Доходи від необмінних операцій включають: податкові 
надходження; неподаткові надходження (збори та платежі); трансферти та 
кошти, отримані від підприємств, організацій, фізичних осіб та інших 
бюджетних установ для виконання цільових заходів; надходження до 
державних цільових фондів та зобов’язання, що не підлягають погашенню.  

Це загальна класифікація, однак в обліковій політиці конкретної установи 
(органу місцевого самоврядування, закладу вищої освіти чи медичного закладу) 
доцільно подати уточнений склад доходів від обмінних операцій: доходи від 
надання послуг (плата за послуги, що надаються бюджетними установами 
згідно з їх основною діяльністю; надходження бюджетних установ від 
додаткової діяльності; плата за оренду майна бюджетних установ); доходи від 
відсотків, роялті та дивідендів (кошти від розміщення на депозитах тимчасово 
вільних коштів; відсотки на залишок коштів на поточних рахунках; благодійні 
внески та гранти); інші доходи (доходи від курсових різниць; доходи за сумами 
зобов’язань бюджету; доходи від списання кредиторської заборгованості, строк 
позовної давності якої минув; доходи від переоцінки активів установ). 
Актуально в частині облікової політики врегулювати питання визначення 
доходів за загальним та спеціальним фондами. 

В обліковій політиці щодо витрат пропонуємо вирішити питання 
визначення складу витрат, або їх класифікаційні групи, які належать до 
необмінних операцій, враховуючи специфіку діяльності установи, визначити 
порядок групування інформації про витрати від надання послуг (за групами 
послуг, елементами витрат, статтями калькуляції, центром виникнення витрат, 
темами договорів, календарними періодами), врегулювати питання визначення 
порядку визнання витрат (чи визнавати витрати одночасно з отриманням 
доходу чи виходячи з умов договору та ступеня завершеності операцій з 
надання послуг на дату балансу). Необхідно врегулювати в частині облікової 
політики витрат питання визначення переліку витрат загальним та 
спеціальними фондами.  

Вважаємо за доцільне ввести додаткові субрахунки для розмежування 
операцій за умови, що установа має декілька бюджетних програм. Сьогодні на 
виконання Концепції реформування місцевого самоврядування та 
територіальної організації влади в Україні, затвердженої розпорядженням 
Кабінету Міністрів України від 01.04.2014 року № 333-р [14], здійснюється 
перехід до планування бюджету на середньострокову перспективу, що 
передбачає застосування у бюджетному процесі програмно-цільового методу, 
як методу управління бюджетними коштами для досягнення конкретних 
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результатів за рахунок коштів бюджету із застосування оцінки ефективності 
використання бюджетних коштів на всіх рівнях бюджетного процесу. В рамках 
методу використовуються бюджетні програми. Зокрема, в Бродівській районній 
раді на 2018 рік діє програма за кодом програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевих бюджетів 0110150 «Організаційні, інформаційно-
аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, 
районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, 
сільської рад». 

На підставі синтетичних рахунків для обліку витрат бюджету/кошторису 
варто розширити застосування аналітичних рахунків. Це сприятиме 
раціональному та ефективному використанню коштів бюджету та їх 
відображенню в бухгалтерському обліку. Окремим пунктом в обліковій 
політиці бюджетних установ, які надають послуги, виробляють товари 
необхідно встановити перелік та склад статей калькуляції виробничої 
собівартості продукції (робіт, послуг). Важливо обрати спосіб розподілу 
непрямих витрат між окремими об’єктами обліку та калькулювання і визначити 
базу їх розподілу. 

В якості додатків до облікової політики установи необхідно навести: 1. 
Порядок відкриття аналітичних рахунків районної ради. 2. Робочу схему 
кореспонденції субрахунків установи. 3. Відомість строків корисного 
використання груп основних засобів установи. 

Висновки. В Україні триває процес реформування системи 
бухгалтерського обліку в державному секторі. Важливою складовою 
модернізації стало впровадження національних положень (стандартів) 
бухгалтерського обліку, адаптованих до міжнародних стандартів. Нові 
стандарти змінюють підходи щодо оцінки та визнання об’єктів обліку, зокрема 
доходів та витрат, як основних показників діяльності установи. Вперше на 
законодавчому рівні у системі бухгалтерського обліку державного сектору 
ідентифіковане поняття «витрати», однак залишається невирішеним питанням 
використання в обліку витрат водночас двох методів – нарахування та касового. 
Використання методу нарахування є виправданим з боку міжнародних 
стандартів, однак сьогодні цей метод не є імплементованим у вітчизняну 
систему обліку в державному секторі.  

Важливою складовою раціональної організації бухгалтерського обліку є 
формування наказу про організацію обліку та облікову політику, який 
визначить основні принципи та підходи до організації обліку в установі та 
принципи, методи і процедури бухгалтерського обліку тих об’єктів, щодо яких 
існують певні альтернативні варіанти. В обліковій політиці щодо обліку 
доходів і витрат бюджетна установа повинна навести класифікаційні ознаки, 
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або класифікаційні групи, які належать до обмінних та необмінних операцій, 
визначити порядок групування інформації про витрати від надання послуг; 
уточнити склад доходів від обмінних операцій; розробити перелік витрат та 
доходів за загальним та спеціальним фондами. 
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1.2. Удосконалення аналізу економічних, соціальних та екологічних  
показників як інформаційного забезпечення системи менеджменту 

підприємств агропромисловового комплексу  (ГАРНАГА О.М.) 

 
Економічні, екологічні та соціальні аспекти інформаційного забезпечення 

системи менеджменту підприємств агропромислового комплексу 
характеризують відповідні пріоритети, досягнення яких визначає сутність 
поняття «ефективне управління збалансованим землекористуванням». 

До групи соціальних аспектів нами включені: 
- якість продуктів харчування, отриманих в результаті 

сільгоспвиробництва. У рослинництві є необхідним підвищення ефективності 
використання земельного потенціалу за рахунок підвищення культури 
землеробства і залучення невикористовуваної ріллі в сільськогосподарський 
оборот. Головною метою здійснення даних заходів є стимулювання зростання 
обсягів виробництва та реалізації сільськогосподарської продукції, в тому числі 
за рахунок хімізації виробництва. Внесення різного роду добрив тягне за собою 
порушення природного балансу в екологічній системі ґрунту і як наслідок 
перевищення вмісту цілого ряду компонентів (нетратів, фосфатів і т.д.) у 
сільськогосподарській продукції; 
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- добробут населення сільських муніципальних утворень. Ціллю 
соціально-економічного розвитку муніципальних утворень є підвищення 
добробуту громадян, що проживають там через поліпшення умов 
життєдіяльності та забезпечення бюджетної ефективності сільгоспвиробників і 
муніципалітетів; 

- облаштування територій сільських муніципальних утворень. Соціальне 
облаштування сільських територій передбачає систематизацію діяльності 
органів державної влади, місцевого самоврядування, господарюючих суб’єктів і 
населення в області, створення сучасної інженерної інфраструктури, 
економічних умов господарювання, охорони здоров’я, освіти і культури. 

Господарська діяльність у даний час стала домінуючим фактором у 
руйнуванні ґрунтів, зниженні й підвищенні їхньої родючості. Під впливом 
людини змінюються параметри й фактори ґрунтоутворення [2]: 

- рельєф; 
- мікроклімат; 
- створюються водоймища;  
- проводиться меліорація.  
Від характеру ґрунтового покриву, властивостей ґрунту, хімічних і 

біохімічних процесів, що протікають в ґрунтах залежать чистота і склад 
атмосфери, наземних і підземних вод. 

Екологічні аспекти управління стосуються питань контролю екологічної 
безпеки і повинні передбачати [3]: 
- облік просторово-територіальних умов розташування земель для реалізації 
адаптивно-системного підходу до їх управління; 
- контроль рівня забруднення ґрунтового покриву; 

- контроль якості земельних ресурсів. 
Діяльність системи менеджменту підприємств агропромислового 

комплексу неможлива без достовірної інформації про якісну характеристику 
кожної конкретної ділянки, її біологічну та економічну родючість, оскільки 
ігнорування або неправильна оцінка її потенційних можливостей може звести 
нанівець результати планування, що є однією з основних функцій управління. 

Під економічними аспектами в першу чергу слід розуміти [1]: 
- оборотоздатність як властивість земельної ділянки, виражене в її 

здатності вільно відчужуватися або переходити від однієї особи до іншої в 
порядку універсального правонаступництва чи іншим способом; 

- форми власності і господарювання, що характеризують правові питання 
землекористування, а також організаційно-технологічні умови 
сільськогосподарського виробництва; 
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- вартість земельних ресурсів як міри матеріалізованої праці, необхідної 
для підтримки стійкого й ефективного розвитку сільськогосподарського 
виробництва. 

Виділені аспекти управління земельними ресурсами дозволяють не тільки 
уточнити його зміст, а й безпосередньо визначають його структуру. 

Удосконалення економічних, екологічних та соціальних аспектів 
інформаційного забезпечення системи менеджменту підприємств 
агропромислового комплексу є важливою складовою стійкого й ефективного 
розвитку сільськогосподарського виробництва, що представляє собою 
діяльність не тільки по здійсненню організаційно-господарських функцій, але і 
з охорони земель, розташованих на певній території. Структура управління 
збалансованим землекористуванням традиційно: включає планування їх 
використання на основі фактичного складу земель та обсягів 
сільськогосподарського виробництва; передбачає стратегічний і оперативний 
рівні планування функціонування системи сільськогосподарського 
виробництва; проведення інвентаризації, вартісної оцінки і визначення на їх 
основі розмірів платежів за використання земельних ділянок; базується на 
діючій системі нормативно-правових актів у галузі регулювання земельних 
відносин та сформованих форм власності на землю. 

Поряд з цим в структурній схемі удосконалення аналізу системи 
менеджменту підприємств АПК особливу увагу приділено питанням здійснення 
комплексної соціо-еколого-економічної оцінки ефективності використання 
земельних ресурсів та обумовленої цим необхідності подальшого розвитку 
методичної бази оцінки використання земель. 

Ключовою ланкою процесу управління виступає оцінка ефективності 
використання земельних ресурсів, яка базується на системі кількісних 
параметрів оцінки ефективності використання земельних ресурсів. 

Землекористування певного поселення є його структурною 
територіальною одиницею. Тому вивчення сучасних підходів до планування 
земель та їх вдосконалення виступають важливою складовою всього процесу 
розвитку сільського господарства. Крім того, землекористування виконують 
найважливішу функцію, будучи просторовим операційним базисом для 
розміщення будівель, споруд та інших об’єктів [4]. 

Тому землекористування в загальному сенсі являє собою діяльність з 
використання та охорони земель та здійснення інших організаційно-
господарських функцій на відмежованій земельній території. 

Іншими словами, землекористування - це земельна ділянка зі своїми 
кордонами, що володіє всіма правами: власності, користування, володіння та 
оренди згідно встановлених умов, порядку і режиму використання земель. У 
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цьому зв’язку при плануванні землекористувань необхідно враховувати 
приналежність кожного з них до тієї чи іншої категорії, виду та форми 
господарювання. 

Весь земельний фонд окремої громади використовується, як правило, у 
встановленій системі територіально-планувальних комплексів, а також 
категорій земель та різних видів землекористувачів з урахуванням земельно-
ресурсного потенціалу. 

На даний час на селищних територіях здійснюють свою діяльність і 
розміщуються: 

землекористування підприємств державного підпорядкування; 
- землекористування підприємств, організацій та установ муніципальних 

органів; 
- землекористування підприємств, що мають самостійний статус; 
- землекористування особистих підсобних господарств громадян; 
- підсобні господарства підприємств; 
- землекористування садівничих товариств; 
- земельні ділянки, які надаються під розвиток городництва і 

тваринництва, сінокосіння та випасання худоби; 
- землекористування фермерських господарств; 
- землекористування гаражно-будівельних кооперативів; 
- землекористування дачних утворень та ін. 
Слід зазначити, що величезна кількість підприємств було організовано до 

проведення земельної реформи, а оскільки земля їм надавалася на безкоштовній 
основі, то кожне з них захоплювала якомога більше землі. Земля в таких 
підприємствах використовувалася, як правило, нераціонально і неефективно. У 
процесі земельної реформи з введенням платного землекористування пройшло 
прискорене впорядкування існуючих землекористувань з урахуванням передачі 
надлишків землі в муніципальну власність або громадянам. Почалася роботи з 
інвентаризації земель. Ця робота дозволяє виявити самовільно організовані 
землекористування, невраховані землекористування, а також намітити заходи 
щодо усунення цих та інших недоліків у землекористуванні. 

В умовах ринкових відносин важливе місце в системі землекористування 
слід відвести кадастровій оцінці земельних ділянок, земельних масивів, 
землекористувань підприємств і громадян та інших об’єктів, пов’язаних із 
землею. Проведення кадастрової оцінки земель на науковій основі і при 
строгому дотриманні технології оціночних робіт, а саме: якісна оцінка - 
економічна оцінка - кадастрова оцінка (або просто оцінка) вартості земельної 
ділянки дозволить забезпечити всі види і форми землекористування найбільш 
достовірною інформацією, яка встановить реальні величини як земельного 
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податку, так і орендної плати, а також інших платежів і нормативної ціни землі. 
Разом з тим нинішня кадастрова оцінка проводиться як би в усіченому форматі, 
тобто проводиться оцінка вартості земельних ділянок, а такі технологічні ланки 
як якісна і економічна оцінки в тому вигляді, як це потрібно, не проводяться. 
Однак отримані показники в процесі кадастрової оцінки вартості земельних 
ділянок надали свій позитивний вплив на впорядкування та розміщення 
землекористування підприємств різної форми земельної власності, їх 
стабілізацію, на більш раціональне використання земель, збільшення збору 
земельного податку та плати за оренду землі, і, як наслідок, - на поповнення 
бюджетів населених пунктів.  

При кадастровій оцінці вартості земельних ділянок і землекористування в 
цілому варто використовувати зарубіжний досвід, який базується на 
застосуванні методів порівняльного аналізу продажів, витратного та 
капіталізації доходів. Якщо розглядати ці методи з реальних позицій 
економічного розвитку в нашій країні, то їх не можна використовувати при 
кадастровій оцінці вартості земельних ділянок, так як кожен з них має тіньове 
обтяження, і результати будуть необ’єктивними і недостовірними. А це в свою 
чергу призводить до спотворення показників при плануванні 
землекористування, розмірів платежів за землю, до отримання нереальної 
нормативної ціни землі. 

У цьому зв’язку потрібні нові наукові підходи, як до оцінки земель, так і 
до їх планування. Сучасна специфіка економічного розвитку викликає 
необхідність використання при кадастровій оцінці земель дещо інші способи і 
методи виконання цієї роботи. На нашу думку, в умовах, що склалися слід 
виходити з факторів якісного та економічного стану об’єкта оцінки, і на цій 
основі попередньо вести якісну і економічну оцінку земель. Надалі, 
використовуючи результативні показники цих оцінок, можна виконувати і 
кадастрову оцінку вартості конкретної земельної ділянки або 
землекористування в цілому. Роботи, що передують оцінці повинні включати 
проведення та класифікацію земель з урахуванням різноманіття ознак і 
способів їх використання та територіальне зонування земель за їх 
функціональним призначенням. Отримані таким чином оціночні показники 
будуть відображати реальну економічну ситуацію, мати достовірний і 
об’єктивний характер. 

Таким чином, удосконалення економічних, екологічних та соціальних 
аспектів інформаційного забезпечення системи менеджменту підприємств 
агропромислового комплексу включає комплекс заходів, спрямованих на 
задоволення потреб суспільства, за допомогою обліку та комплексної оцінки 
продуктивної здатності землі для більш повного її використання з урахуванням 
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природних, соціально-економічних, екологічних умов та цільового 
призначення. 
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Бондарєва Т.Г. 
1.3. Обліково-аналітичний  аспект управління біологічними активами в 

сільськогосподарських підприємствах  
 

Створення конкурентоспроможної аграрної економіки України потребує 
приділення значної уваги питанням управління біологічними активами, які є 
специфічним засобом сільськогосподарського виробництва та відіграють 
важливу роль у забезпеченні розвитку економіки в цілому та аграрного сектора 
зокрема. Згідно даних Державної служби статистики України станом на 
01.01.2018 р. вартість біологічних активів підприємств сільського, лісового та 
рибного господарства становила 28921,0 млн. грн., що складало 3,2% усіх 
активів. З них 10472,5 млн. грн. або 36,2% становили довгострокові біологічні 
активи та 18448,5 млн. грн. або 63,8% – поточні біологічні активи [1]. У 
порівнянні з попереднім звітним періодом темпи росту біологічних активів 
склали 111,5%, а їх частка у загальній структурі активів зросла майже вдвічі. 
Разом з тим у сучасних умовах господарювання на більшості вітчизняних 
аграрних підприємств спостерігаються негативні тенденції до зниження 
ефективності управління даним видом активів. Зважаючи на це, актуальними 
залишаються проблеми обліку та аналізу біологічних активів як важливих 
інструментів формування масиву інформації для потреб управління 
сільськогосподарським виробництвом.   

Вирішенню питань обліково-аналітичних засад управління біологічними 
активами присвячені дослідження М.Т. Білухи, Ф.Ф. Бутинця, О.Д. 
Гудзинського, М.Я. Дем’яненка, В.А. Дерія, В.М. Жука, О.О. Канцурова, Г.Г. 
Кірейцева, Н.М. Малюги, В.Ф. Мниха, М.Ф. Огійчука, Н.Л. Правдюк, В.К. 
Савчука, П.Т. Саблука, Л.К. Сука, В.О. Шевчука та інших вчених. Проте 
постійні зміни у нормативних документах з бухгалтерського обліку диктують 
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потребу в удосконаленні обліково-аналітичного забезпечення управління 
біологічними активами сільськогосподарських підприємств. 

Для ефективного інформаційного забезпечення зовнішніх і внутрішніх 
користувачів, підвищення якості та об’єктивності бухгалтерської інформації 
важливим є дослідження, що спрямоване на вдосконалення та розробку 
методичних підходів щодо організації та ведення обліку біологічних активів у 
сільськогосподарських підприємствах. 

За результатами дослідження поняття біологічних активів можна зробити 
висновок, що ця категорія є однією з найважливіших у господарській діяльності 
сільськогосподарських підприємств. 

У Положенні (стандарті) бухгалтерського обліку 30 «Біологічні активи» 
запропоновано таке визначення: «Біологічний актив – тварина або рослина, яка 
в процесі біологічних перетворень здатна давати сільськогосподарську 
продукцію та/або додаткові біологічні активи, а також приносити в інший 
спосіб економічні вигоди» [2]. Схоже визначення даного об’єкту обліку містить 
і Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку в державному 
секторі 136 «Біологічні активи»: «біологічний актив – тварина або рослина, яка 
в процесі біологічних перетворень здатна давати сільськогосподарську 
продукцію та/або додаткові біологічні активи, а також в інший спосіб сприяє 
економічним вигодам». Відповідно до Міжнародного стандарту 
бухгалтерського обліку 41 «Сільське господарство»  «біологічний актив – це 
жива тварина або рослина» [3]. 

У сучасній літературі економічного характеру більшість вчених 
трактують біологічні активи як живі істоти, організми, явище життя, біологічні 
ресурси. Проте єдиний підхід до трактування сутності біологічних активів 
відсутній.  

Одним із методів пізнання, дослідження, вивчення об’єктів чи явищ є їх 
класифікація, тобто поділ на класи на основі визначених загальних ознак 
об’єктів і закономірностей зв’язків між ними. Чим більше виділено ознак 
класифікації, тим вищий ступінь пізнання об’єкта. Від того, наскільки 
правильно визначено класифікаційні ознаки об’єкта, залежить порядок його 
обліку [4, с. 34]. 

На рис. 1. подано класифікацію біологічних активів з виділенням 
найважливіших класифікаційних ознак. 

У бухгалтерському обліку досить поширеною є класифікація біологічних 
активів за терміном корисного використання, за галузевою ознакою та за 
методом оцінки. Така класифікація передбачена Методичними рекомендаціями 
з бухгалтерського обліку біологічних активів. 
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Пропонується доповнити існуючу класифікацію біологічних активів 
класифікаційною ознакою – за процесом біологічних перетворень. За процесом 
біологічних перетворень біологічні активи можна поділити на основні та 
додаткові. У тваринництві, наприклад, основними є тварини основного стада, 
тобто продуктивні тварини, які систематично надають сільськогосподарську 
продукцію та/або додаткові біологічні активи. Додаткові ж біологічні активи – 
це біологічні активи, одержані в процесі біологічних перетворень. До них 
відносять приплід. У бджільництві основними є сім'ї бджіл, а додатковими – 
нові рої, у риборозведенні, відповідно, риба та матеріал для розведення риби. У 
рослинництві прикладом основних біологічних активів можуть бути 
виноградники, а додатковими – чубуки. 

Розробка наукової проблематики щодо трактування економічної сутності 
біологічних активів та їх класифікації сприяє створенню теоретичних основ 
досліджуваного напряму з широким розглядом практичних аспектів. Дане 
питання потребує більш ґрунтовного дослідження, оскільки це дає змогу 
правильно організувати аналітичний і синтетичний облік біологічних активів та 
сприяє повному розкриттю інформації про їх наявність та рух.  

Сільськогосподарські підприємства облік біологічних активів ведуть на 
рахунках 21 «Поточні біологічні активи» та 16 «Довгострокові біологічні 
активи». Однак, варто зазначити, що з 05.01.2018 р. Міністерство фінансів 
України, наказом від 12.12.2017 р. № 1019, внесло зміни до окремих нормативів 
з бухгалтерського обліку, які вплинули на облік довгострокових біологічних 
активів рослинництва. 

Так П(С)БО 30 «Біологічні активи» доповнено новим терміном 
«плодоносні рослини», який має таке значення – довгострокові біологічні 
активи, які використовуються у процесі виробництва сільськогосподарської 
продукції та систематично надають сільськогосподарську продукцію та/або 
додаткові біологічні активи. До плодоносних рослин відносять виноградники і 
сади. 

Крім того, у П(С)БО 7 «Основні засоби» група основних засобів 
«Багаторічні насадження» перейменована в «Багаторічні насадження і 
плодоносні рослини». 

Тепер облік плодоносних рослин, пов’язаних із сільськогосподарською 
діяльністю, ведеться на субрахунку 108 «Багаторічні насадження» рахунку 10 
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Рис. 1. Узагальнена класифікація біологічних активів [2-7] 
*Доповнено авторами 
 

 «Основні засоби». А на рахунку 16 «Довгострокові біологічні активи» 
обліковується й узагальнюється інформація про наявність та рух власних або 
отриманих на умовах фінансової оренди довгострокових біологічних активів, 
крім плодоносних рослин, які обліковуються на рахунку 10 «Основні засоби». 

Зважаючи на це, з метою методично правильного обліку плодоносних 
рослин, сільськогосподарським підприємствам необхідно ретельно підійти до 
вибору системи рахунків для відображення сукупності однорідних 
господарських операцій з обліку витрат з моменту посадки до досягнення 
плодоносного віку, зарахування до складу активів, нарахування амортизації. 

Варто зауважити, що недосконала методика обліку біологічних активів 
знижує рівень достовірності інформації, яка використовується системою 
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і  
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ти
в

и
 (

Б
А

) 

За терміном корисного 
використання 

− Необоротні (Довгострокові БА) 
− Оборотні (Поточні БА) 

За галузевою ознакою − БА тваринництва 
− БА рослинництва  

За здатністю приносити 
економічні вигоди 

− Зрілі   
− Незрілі   

За правом власності  − Орендовані    
− Власні 
 

За методом оцінки   − Оцінені за первісною вартістю 
− Оцінені за справедливою вартістю 

За характером 
відображення зносу    

− Що амортизуються   
− Що не амортизуються   

 

За способом використання 
у виробничому процесі     

− Екологічно чисті   
− Традиційні  
− ГМО 

− Активи-носії 
− Споживні    

 

Залежно від екологічного 
спрямування     

− Внаслідок кількісних та якісних змін 
− Внаслідок отримання додаткових БА 
− Внаслідок отримання сільськогосподарської продукції 

− основні 
− додаткові 
 

У залежності від шляху 
отримання економічної 

вигоди      

За процесом біологічних 
перетворень*   
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аналізу, і відповідно понижує якість управлінських рішень у менеджменті. 
Основні методичні підходи до аналізу біологічних активів у 
сільськогосподарських підприємствах подані на рис. 2. 

 
АНАЛІЗ БІОЛОГІЧНИХ АКТИВІВ 

Мета аналізу біологічних активів 
оцінювання стану, структури та динаміки біологічних активів,  визначення забезпеченості 
підприємства ними та пошуку резервів раціонального їх використання 

Завдання аналізу біологічних активів 
� виявлення змін у складі та структурі біологічних активів в динаміці; 
� виявлення впливу факторів на досліджувані показники та їх негативну зміну; 
� виявлення резервів підвищення ефективності використання біологічних активів; 
� розробка управлінських рішень та їх реалізація 

Об’єкти аналізу біологічних активів 
� поточні біологічні активи рослинництва;  
� поточні біологічні активи тваринництва; 
� довгострокові біологічні активи рослинництва;  
� довгострокові біологічні активи; 
� незрілі біологічні активи 

Види аналізу біологічних активів 

� порівняльний (виробничий, маржинальний, фінансовий, стратегічний);  
� факторний аналіз (детермінований, стохастичний);  

Основні етапи аналізу біологічних активів 
� визначення цілей, що повинні переслідуватись у процесі аналізу; 
� обрання методів, прийомів і способів аналізу біологічних активів; 
� вибір джерел інформації та систематизація отриманих даних; 
� аналіз складу та структури біологічних активів в динаміці; 
� аналіз біологічних активів у розрізі окремих видів; 
� розрахунок та оцінка показників ефективності використання біологічних активів; 
� проведення факторного аналізу показників ділової активності; 
� визначення частки вартості біологічних активів підприємства у вартості біологічних 

активів галузі, регіону, країни в цілому; 
� узагальнення результатів аналізу, розробка висновків і пропозицій, розробка 

організаційно-технічних заходів щодо усунення недоліків 
 

Рис. 2. Методичні підходи до аналізу біологічних активів 
 
Виходячи із зазначених підходів та з метою розв’язання конкретних 

завдань управління, можна виділити такі основні напрями аналізу біологічних 
активів підприємства:  

– визначення питомої ваги біологічних активів в загальній сумі 
оборотних активів; 

– оцінка складу і структури біологічних активів; 
– аналіз основних тенденцій розвитку;  
– визначення ефективності використання біологічних активів і факторів, 

які впливають на неї; 
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– розрахунок та вивчення ступеня впливу основних факторів на величину 
біологічних активів;  

– виявлення резервів підвищення ефективності використання біологічних 
активів підприємства;  

– надання вичерпної інформації для прийняття управлінських рішень. 
Зважаючи на те, що у сучасних умовах господарювання більшість 

сільськогосподарських підприємств не спроможні залучити додаткові ресурси 
через обмежені фінансові можливості, одним із способів зростання прибутку 
для них є підвищення ефективності використання наявних ресурсів. У цьому 
аспекті у процесі аналізу більш детального вивчення потребують питання 
оцінювання ефективності використання біологічних активів. 

Необхідно відмітити, що ефективність використання біологічних активів 
характеризується системою показників, які пропонуємо умовно розділити на 
дві групи: показники ефективності відтворення біологічних активів та 
показники ефективності використання біологічних активів.  

У групі показників оцінювання відтворення біологічних активів найбільш 
суттєвими є: 

– коефіцієнт надходження довгострокових біологічних активів – 
показує частку вартості довгострокових біологічних активів, що надійшли за 
відповідний період, у загальній їх вартості. Його обчислюють як відношення 
обсягу надходження довгострокових біологічних активів за період, що 
аналізується до вартості довгострокових біологічних активів на кінець цього 
періоду.  

– коефіцієнт вибуття довгострокових біологічних активів – показує 
частку вартості довгострокових біологічних активів, які вибули за період, що 
аналізується, в загальній вартості довгострокових біологічних активів на 
початок цього періоду. Його розраховують як відношення вартості 
довгострокових біологічних активів, які вибули за період, що аналізується, до 
вартості довгострокових біологічних активів на початок цього періоду.  

– коефіцієнт приросту довгострокових біологічних активів – 
характеризує приріст довгострокових біологічних активів. Його обчислюють як 
відношення різниці довгострокових біологічних активів, які надійшли та які 
вибули за період, що аналізується, до вартості довгострокових біологічних 
активів на початок цього періоду (табл. 1). 
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Таблиця 1 
Показники відтворення біологічних активів 

 

Показник Розрахункова формула Умовні позначення 

1. Коефіцієнт 
надходження 
довгострокових 
біологічних активів 

.. рк

над
над

ДБА

ДБА
К =

 

ДБАнад – довгострокові біологічні 
активи, що надійшли за певний 
період; 
ДБАк.р. – вартість довгострокових 
біологічних активів на кінець року 

2. Коефіцієнт 
вибуття 
довгострокових 
біологічних активів 

 

.. рп

виб
виб

ДБА

ДБА
К =  

ДБАвиб – довгострокові біологічні 
активи, що вибули за певний період; 
ДБАп.р. – вартість довгострокових 
біологічних активів на початок року 

3. Коефіцієнт 
приросту 
довгострокових 
біологічних активів 

.. рп

вибнад
пр

ДБА

ДБАДБА
К

−
=

 

ДБАнад – довгострокові біологічні 
активи, що надійшли за певний 
період; 
ДБАвиб – довгострокові біологічні 
активи, що вибули за певний період; 
ДБАп.р. – вартість довгострокових 
біологічних активів на початок року 

 
Ефективність використання біологічних активів пропонуємо оцінювати за 

системою показників, основним серед яких є коефіцієнт виробничої віддачі 

довгострокових біологічних активів. Цей коефіцієнт відображає дохідність 
використання даного виду активів і обчислюється як відношення чистого 
доходу від реалізації продукції за період, що аналізується, до середньої вартості 
довгострокових біологічних активів за цей період. 

Коефіцієнт виробничої місткості довгострокових біологічних активів –  
величина, обернена до коефіцієнту виробничої віддачі довгострокових 
біологічних активів. Вона характеризує середню вартість довгострокових 
біологічних активів, що припадає на одну гривню чистого доходу від реалізації 
продукції, і розраховується як відношення середньої вартості довгострокових 
біологічних активів за період, що аналізується, до чистого доходу від реалізації 
продукції за цей період. 

Для аналізу ефективності біологічних активів може застосовуватися  
також показник рентабельності біологічних активів (відношення чистого 
прибутку підприємства до середньорічної вартості його біологічних активів). 

Важливою характеристикою ефективності використання біологічних 
активів є коефіцієнт оборотності поточних біологічних активів, який показує 
швидкість їх обороту, або іншими словами, скільки разів у середньому 
поповнювалися поточні біологічні активи протягом звітного періоду. 
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Період обороту поточних біологічних активів показує, скільки днів 
потрібно для того, щоб поточний біологічний актив був реалізований. 
Позитивна динаміка даного показника до зменшення (табл. 2). 

Таблиця 2 
Показники ефективності використання біологічних активів 
 

Показник Розрахункова формула Умовні позначення 

2 3 4 

1. Коефіцієнт 
виробничої віддачі 
довгострокових 
біологічних активів 

ДБА

ЧД
Квід =  

ЧД – чистий дохід від реалізації 
продукції, товарів, робіт, послуг; 

ДБА  – середньорічна вартість 

довгострокових біологічних 
активів 

2. Коефіцієнт 
виробничої місткості 
довгострокових 
біологічних активів 

ЧД

ДБА
К міст =  

ДБА  – середньорічна вартість 

довгострокових біологічних 
активів; 
ЧД – чистий дохід від реалізації 
продукції, товарів, робіт, послуг 

3. Рентабельність 
біологічних активів 

%100×=
БА

ЧП
Р БА  

ЧП – чистий прибуток; 

БА  – середньорічна вартість 
біологічних активів 

4. Коефіцієнт 
оборотності поточних 
біологічних активів 

ПБА

ЧД
К БА

об =  

ЧД – чистий дохід від реалізації 
продукції, товарів, робіт, послуг; 

ПБА  – середньорічна вартість 
поточних біологічних активів 

5. Період обороту 
поточних біологічних 
активів 

ЧД

ПБА
П

БА

об

365×
=

 

ПБА  – середньорічна вартість 
поточних біологічних активів; 
ЧД – чистий дохід від реалізації 
продукції 

 

Вважаємо, що запропонована система показників дасть можливість 
управлінському персоналу об’єктивно оцінити оптимальність використання 
біологічних активів та оперативно відреагувати на негативні тенденції, 
зосередивши увагу на тих факторах, які мають найбільш суттєвий вплив на 
ефективність використання даного виду активів. 

Досконала методика обліку біологічних активів підвищує рівень 
достовірності інформації, яка використовується системою аналізу, і відповідно 
підвищує якість управлінських рішень у менеджменті. Водночас якісно 
проведений аналіз біологічних активів дасть можливість забезпечити своєчасне 
їх оновлення і вирішити проблему підвищення ефективності використання. 
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МОСІЙЧУК М.М. 
1.4.Узгодження принципів економічного аналізу в системі управління 

операційною діяльності  
Операційна діяльність відіграє визначальну роль у функціонуванні 

суб’єктів господарювання. Тому важливим є формування й функціонування 
такої системи прийняття управлінських рішень, яка сприятиме підвищенню 
рівня керованості операційною діяльністю при реалізації тактичних і 
стратегічних цілей. Вченими визначається багато характерних рис, що в 
сукупності вирізняють операційну діяльність від інвестиційної та фінансової. 

Важливою особливістю поняття «операційної діяльності» є те, що воно 
регламентоване інституційно. Відповідно до НП(с)БО 1 «Загальні вимоги до 
фінансової звітності» операційна діяльність – це основна діяльність 
підприємства, а також інші види діяльності, які не є інвестиційною чи 
фінансовою діяльністю [1]. Згідно з цим визначенням, операційна діяльність 
пріоритетно є основною діяльністю підприємства.  
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За НП(с)БО 1 основна діяльність – це операції, пов’язані з виробництвом 
або реалізацією продукції (товарів, робіт, послуг), що є головною метою 
створення підприємства і забезпечують основну частку його доходу [1].  

Відповідно до ДК 009:2010 «Класифікація видів економічної діяльності» 
основний вид економічної діяльності — це визначальна ознака у формуванні та 
стратифікації сукупностей статистичних одиниць для проведення державних 
статистичних спостережень [5]. 

Професор Бутинець Ф.Ф. окреслює мету створення підприємства як 
визначальну [3]. Це певним чином доповнює визначення в НП(С)БО 1. 

Виходячи з вищенаведеного, можна виокремити найважливіші критерії 
ідентифікації основної операційної діяльності суб’єктів господарювання: 

- співвіднесення з метою створення підприємства; 
- причинно-наслідкові зв’язки з корпоративною, діловими та 

виробничими стратегіями підприємства; 
- формування значної частки доходу підприємства саме завдяки 

здійсненню визначеного переліку операцій і процедур основної діяльності 
суб’єкта господарювання, тобто реальний вплив на фінансові результати. 

На нашу думку, основну операційну діяльність необхідно оцінювати за 
значно ширшим переліком ознак (критеріїв, чинників): 

- організаційне забезпечення основної діяльності; 
- ресурсне забезпечення основної діяльності (кадрове, матеріально-

технічне); 
- основне виробництво; 
- витрати основної операційної діяльності; 
- доходи, пов’язані з основною операційною діяльністю; 
- управління окремими операціями, що відносяться до технологічних 

процесів у рамках основної діяльності; 
- інновації, пов’язані з основною діяльністю; 
- інші чинники, прямо чи опосередковано пов’язані із здійсненням 

основної діяльності суб’єктів господарювання. 
Також підтримуємо думку А.Л. Романчук про те, що «операційна 

діяльність відбувається в межах одного операційного циклу і забезпечує його 
здійснення, і саме з цих позицій включає основну та іншу операційну діяльність 
[8]. 

Відтак, логічною є характеристика іншої операційної діяльності як 
неосновної діяльності підприємства, що відбувається в межах одного 
операційного циклу, а також операції, які протікають в обсязі операційного 
циклу та забезпечують або виникають в результаті здійсненої основної 
діяльності» [8]. Таке тлумачення враховує кругообіг оборотних активів в 
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рамках виробничого та фінансового циклу, використання основних засобів та 
необоротних активів і пов’язані з ними грошові потоки та фінансові результати. 

Вагомість обліково-аналітичного забезпечення операційної діяльності 
також підтверджується тим, що вона є основною складовою звичайної 
діяльності та відіграє визначальну роль у формуванні стратегій розвитку 
підприємства.  

Масштаби і напрямки операційної діяльності є чинниками, що 
визначають склад, структуру, динаміку і ефективність використання ресурсів 
підприємства, його виробничого потенціалу. Тому аналіз операційної 
діяльності є необхідною складовою загальної системи управління 
підприємством, передумовою проведення якісного, всебічного економічного 
аналізу операційної діяльності підприємства та вагомим теоретико - 
методичним підходом в обліковій і аналітичній практиці. Відповідно його 
проведення повинно базуватися на чіткому тлумаченні операційної діяльності, 
що забезпечує використання більш коректної методики аналітичного 
дослідження. 

У процесі аналітичного моніторингу операційної діяльності необхідно 
враховувати дію принципів економічного аналізу. За філософським 
трактуванням принцип – це керівна ідея, основне правило поведінки, яке є 
узагальненням і розповсюдженням будь-якого положення на всі явища тієї 
області, з якої цей принцип абстрагований [9, с. 461]. І.Д. Лазаришина зазначає, 
що саме завдяки дотриманню основних правил та закономірностей щодо 
процесу пізнання економічних об‘єктів з використанням методу економічного 
аналізу, створюється та удосконалюється його методологія, організація та 
відповідні методики, забезпечується системність аналізу [6, с. 30]. Принципи 
економічного аналізу регулюють процедурну сторону його методології та 
методики [4, с. 52]. 

Існує значне число принципів економічного аналізу, які виокремлюються 
вченими аналітиками. Вважаємо найважливішими в ринкових умовах, 
зростання значення аналітичної інформації для прийняття управлінських 
рішень щодо операційної діяльності такі принципи як: системність, 
комплексність, своєчасність (оперативність), науковий підхід, суттєвість. 

За системним підходом розглянемо характер впливу дії принципів на 
організаційно-методичні засади аналізу операційної діяльності 
автотранспортних підприємств.  

Системність аналізу операційної діяльності передбачає відстеження та 
узагальнення максимального числа взаємозв‘язків і взаємозалежностей 
операційної діяльності з іншими видами діяльності, операціями, процесами, 
продукцією, витратами, доходами, фінансовими результатами, грошовими 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



30 

 

потоками. Операційна діяльність, як основний вид діяльності автотранспортних 
підприємств, знаходиться у тісному причинно-наслідковому і функціональному 
зв‘язку у першу чергу з інвестиційною діяльністю, обумовлюючи інвестиційну 
стратегію і тактику, обсяги і види реального інвестування. Функціонування 
аналізу цієї діяльності з урахуванням принципу суттєвості обумовлюється, з 
однієї сторони необхідністю оптимізації (скорочення) витрат на аналітичну 
роботу, з іншої – обробкою масиву інформації з відповідних підсистем системи 
управління – планування, обліку, організації та інших, яка безпосередньо 
пов‘язана з прийняттям управлінських рішень, не є надлишковою. Саме завдяки 
реалізації у практиці аналізу операційної діяльності цього принципу 
досягається оптимальне співвідношення «вигоди – витрати», підвищується 
рівень функціональності аналізу. 

Обсяги, періодичність, характер динаміки операційної діяльності 
впливають на рівень і динаміку постійних та змінних витрат, а також на 
наявність, структуру, рух та ефективність використання ресурсів 
автотранспортних підприємств. Від обсягів виробництва (надання послуг) 
безпосередньо залежать доходи і фінансові результати як операційної, так і 
звичайної діяльності у цілому. 

У тісному взаємозв‘язку з принципом системності знаходиться принцип 
комплексності аналізу операційної діяльності. Дієві, своєчасні та виважені 
заходи щодо підвищення ефективності операційної діяльності неможливі без 
узагальнення інформаційної бази оперативного, поточного, ретроспективного, 
стратегічного (прогнозного) аналізу операційної діяльності. Також потребують 
узгодження техніко-економічний та фінансовий аналіз операційної діяльності. 

Надзвичайно важливим з позицій управління в режимі реального часу є 
принцип своєчасності (оперативності) аналізу. Відносно операційної діяльності 
дотримання цього принципу забезпечується оцінкою та моніторингом техніко-
економічних та фінансових показників щоденно, щотижнево та щомісячно. 
Урахування результатів такого аналізу дозволяє керівництву економічного 
суб‘єкта та його структурних підрозділів впливати на окремі операції, процеси 
операційної діяльності ситуативно, з урахуванням діючих чинників 
внутрішнього та зовнішнього середовища. Таким чином принцип оперативності 
узгоджується з принципом доречності (релевантності). Тобто застосування 
інструментарію економічного аналізу дозволяє керівництву здійснювати саме ті 
управлінські дії, які реально впливають на результати операційної діяльності, 
забезпечує їх узгодження та синхронність в часі. 

Урахування принципу наукового підходу економічною службою 
підприємства забезпечується дотриманням методичних та організаційних засад 
економічного аналізу, застосуванням сучасних аналітичних прийомів 
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опрацювання значних масивів обліково-економічної інформації. Вищенаведена 
характеристика дії принципу системності зумовлює необхідність урахування 
існуючих взаємозв‘язків у методиці та організації аналізу операційної 
діяльності.  

Функціонування аналізу операційної діяльності з урахуванням принципу 
суттєвості обумовлюється, з однієї сторони необхідністю оптимізації 
(скорочення) витрат на аналітичну роботу, з іншої – обробкою масиву 
інформації з відповідних підсистем системи управління – планування, обліку, 
організації та інших, яка безпосередньо пов‘язана з прийняттям управлінських 
рішень, не є надлишковою. Саме завдяки реалізації у практиці аналізу 
операційної діяльності цього принципу досягається оптимальне співвідношення 
«вигоди – витрати», підвищується рівень функціональності аналізу. 

Отже, забезпечення високої ефективності системи прийняття і підтримки 
управлінських рішень щодо операційної діяльності можливе за умови науково 
обґрунтованого дотримання принципів економічного аналізу відповідно до 
інформаційних потреб зацікавлених сторін. 
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1.5.Теоретичні аспекти розробки стратегії управління редакціями 
друкованих засобів масової інформації  

Редакція друкованого засобу масової інформації – це підприємство із 
особливим видом діяльності, початковим ресурсом для якого є інформація, а 
кінцевим продуктом – газета. Практично в кожній редакції можна виявити 
певну стратегію її діяльності. Вона проявляється в різних аспектах, наприклад, 
в підходах до вирішення виробничо-збутових питань, порядку розподілу 
ресурсів, системі виробничо-комерційних пріоритетів, мотивації персоналу і 
т.ін. Навіть якщо стратегія не документована, формально не визначена, не 
спланована, навіть якщо керівництво не розуміє, не усвідомлює або просто 
заперечує існування у нього будь-якої стратегії, вона все одно існує об’єктивно. 
Наявність стратегії, в тому числі і неформальної, обумовлено існуванням 
завдань та проблем, які об’єктивно повторюються, або спрогнозованих, що 
виникають як у зовнішнішньому, так і у внутрішньому середовищі редакції. На 
практиці редакція не може існувати без будь-якого уявлення про майбутнє і тих 
майбутніх завдань, які, можливо, необхідно буде вирішувати, і тому підготовка 
до їх вирішення має відбуватися хоча б у свідомості керівника цієї редакції. 
Таким чином, стратегія повинна бути хоча б тому, що редакція як підприємство 
не може бути стовідсотково гнучкою і реагувати на зміни у зовнішньому 
середовищі миттєвими змінами у своєму внутрішньому середовищі. 

Наявність чітко і правильно сформульованої «лінії поведінки» або, іншими 
словами, стратегії дозволяє керівнику використовувати творчий підхід без 
значного ризику прийняти неправильне рішення. Звідси безсумнівна нагальна 
потреба зрозуміти і осмислити найважливіший інструмент прийняття рішень у 
редакції газети під назвою стратегія. В умовах високої конкурентної боротьби і 
складної макроекономічної ситуації для підвищення ефективності своєї 
діяльності кожна редакція друкованого засобу масової інформації повинна 
формувати свою стратегію розвитку і функціонувати відповідно до неї. 
Оскільки у сучасному світі, де постійно відбуваються стрімкі зміни в економіці 
і політичному житті, редакціям, що займаються випуском газет, дуже важливо 
не лише вижити, але і розвиватися, нарощувати обсяги і потенціал [1]. 

Вагомий внесок у розвиток стратегічного управління зробили вчені:  
Д. Аакер, І. Ансофф, Х. Віссєма, У. Кінг, Д. Кліланд, Г. Мінцберг,  
А. Стрікленд, О. Віханський, В. Винокуров, А. Градов, П. Забєлін,  
Г. Клєйнер, М. Круглов, В. Маркова, B. Єфремов, В. Білошапка,  
В. Герасимчук, А. Наливайко, B. Пономаренко, О. Тридід, М. Туленков,  
З. .Шершньова, В. Щелкунов та ін. 
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Під розробкою стратегії розвитку редакцій маємо на увазі процедуру 
формування очікуваного стану підприємства – загального бачення, місій, цілей 
і певних заходів щодо використання слабких і сильних сторін для ліквідації 
загроз і реалізації потенціалу. Стратегію краще всього розглядати як 
комбінацію із запланованих дій і швидких рішень щодо адаптації до нових 
умов ринку. 

Головною метою розробки стратегії є підвищення підконтрольності 
бізнесу шляхом залучення і підвищення кваліфікації працівників при ухваленні 
управлінських рішень.  

Завдання розробки стратегії включає визначення плану дій та адаптування 
їх до змінюваної ситуації [2]. 

У процесі проведення розробки стратегії встановлюється: 

• можливість досягнення і привабливість перспектив і загроз; 

• значення слабких і сильних сторін у функціонуванні редакції; 

• причинно-наслідкові зв’язки між сильними і слабкими сторонами, 
загрозами і можливостями; 

• оперативні, середньострокові і довгострокові цілі розвитку редакції; 

• карта рішень: сильні сторони-можливості, сильні сторони-загрози, 
слабкі сторони-можливості, слабкі сторони-загрози; 

• результати досягнення цілей на різних етапах; 

• послідовність і витрати на виконання поставлених цілей, виконавці. 
Процес створення стратегії можна представити у вигляді послідовності: 1. 
Аналіз навколишнього середовища. 
2. Розробка місії і цілей редакцій друкованих засобів масової інформації. 
3. Вибір відповідної стратегії розвитку. 
4. Реалізація стратегії розвитку. 
5. Контроль за реалізацією стратегії. 
Найбільш часто використовують стратегії, які називають еталонними або 

базисними. Вони відображають чотири різні підходи до зростання підприємства 
і пов’язані із зміною стану одного або декількох наступних елементів: продукт, 
ринок, галузь, положення підприємства усередині галузі, технологія. Кожен з 
даних п’яти елементів може знаходитися в одному з двох станів: існуючий стан 
або новий стан [3]. 

Еталонні стратегії розвитку редакції представлені в таблиці 1. 
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Таблиця 1 
Еталонні стратегії розвитку редакції  

Назва стратегії Типи 
1 2 

Стратегії концентрованого 
зростання 

стратегія посилення позиції на ринку 
стратегія розвитку продукту 
стратегія розвитку ринку 

 
Стратегії інтегрованого зростання 

стратегія вперед йде вертикальної 
інтеграції 
стратегія зворотної вертикальної 
інтеграції 

 
Стратегії диверсифікованого росту 

стратегія центрованої диверсифікації 
стратегія конгломеративной 
диверсифікації 
стратегія горизонтальної 
диверсифікації 

 
Стратегії цілеспрямованого 
скорочення 

стратегія ліквідації 
стратегія скорочення 
стратегія «збору врожаю» 
стратегія скорочення витрат 

 
До першої групи еталонних стратегій відносяться стратегії 

концентрованого зростання, пов’язані тільки зі зміною продукту, позиції на 
ринку або самого ринку. 

Суть їх полягає в наступному. 
Стратегія посилення позиції на ринку – стратегія, при якій редакція 

намагається в своєму сегменті ринку завоювати більш вигідні позиції. Для 
втілення необхідні великі маркетингові зусилля. 

Стратегія розвитку ринку – стратегія, суть якої полягає в пошуку нового 
економічного простору для збуту вже існуючого продукту. 

Стратегія розвитку продукту – це стратегія, яка сприяє просуванню 
друкованого продукту на ринку. 

До другої групи еталонних стратегій відносяться стратегії, які 
передбачають розвиток редакції шляхом створення нових структур. Їх 
називають стратегіями інтегрованого зростання. Розглядають два типи таких 
стратегій: 
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Стратегія вертикальної інтеграції, що йде вперед – стратегія, яка 
проявляється у розвитку редакції в результаті посилення контролю над 
системою розподілу і продажу, існуюча між редакцією і споживачем. Така 
інтеграція вигідна при значному розширенні посередницької структури або 
відсутністю посередників з високим рівнем якості виконуваних робіт. 

Стратегія зворотньої вертикальної інтеграції – стратегія, реалізація якої 
проявляється в розвитку редакції в результаті посилення контролю над 
особами, котрі надають інформацію, а також шляхом створення 
підпорядкованих осіб, що відповідають за достовірність поданої інформації. 
При цьому дане джерело витрат для редакцій може трансформуватися в 
джерело доходів. 

До третьої групи еталонних стратегій розвитку відносяться стратегії 
диверсифікованого зростання, які використовуються в ситуації неможливості 
розвитку на певному ринку з певним продуктом в межах конкретної галузі. До 
такої групи стратегій відносяться наступні. 

Стратегія центрованої диверсифікації – стратегія, спрямована на пошук і 
використання потенціалу існуючого бізнесу для випуску більш якісної 
продукції і надання нових послуг. У цій ситуації існуюча редакція не 
виводиться з бізнесу, а реорганізовується з урахуванням можливостей 
освоєного ринку, застосуванням нових технологій або ж шляхом використання 
інших сильних сторін у своїй діяльності. 

Стратегія конгломеративної диверсифікації – стратегія, спрямована на 
розширення редакції шляхом виробництва нових товарів, які технологічно не 
пов’язані з тими, що раніше випускалися, які мають збут на нових ринках. Ця 
стратегія визнана однією з найбільш проблемних в реалізації, оскільки існує 
залежність від багатьох факторів: рівня підготовки персоналу, фінансових 
вкладень, коливань попиту залежно від ринку товарів і послуг. 

Стратегія горизонтальної диверсифікації – стратегія, спрямована на пошук 
можливостей розширення на існуючому ринку шляхом випуску нових видів 
товару або надання нових видів послуг, які вимагають застосування нових 
технологій. Для реалізації цієї стратегії необхідна попередня оцінка редакції 
рівня власної компетентності у виробництві нового товару або послуги. 
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До четвертого типу еталонних стратегій відносяться стратегії скорочення, 
які використовуються при необхідності редакції в перестановці сил після 
тривалого зростання чи з метою підвищення ефективності при наявності спадів 
і негативних змін економічної ситуації. У таких ситуаціях редакції 
використовують стратегії спланованого і цілеспрямованого скорочення, які не 
проходять для редакції безболісно. Однак слід розуміти, що це теж стратегії 
зростання і вони часом неминучі, оскільки часто виступають єдино можливим 
способом відновлення бізнесу.  

Розглядають чотири типи стратегій цілеспрямованого скорочення: 

• Стратегія ліквідації – стратегія, що реалізується в разі неможливості 
редакції продовжувати свою діяльність. 

• Стратегія скорочення – стратегія, при якій редакція ліквідує або 
виставляє на продаж свої підрозділи з метою зміни меж ведення бізнесу. 
Зазвичай стратегія застосовується диверсифікованими редакціями у випадках 
несумісності виробництв. 

• Стратегія «збору врожаю» – стратегія, яка реалізує прагнення редакції 
отримати максимальний прибуток за короткий період часу. Така стратегія 
використовується при веденні бізнесу, який неможливо прибутково продати, 
але приносить доходи під час «збору врожаю». 

• Стратегія скорочення витрат – стратегія, при якій відбувається пошук 
можливостей і використання заходів щодо скорочення витрат: підвищення 
продуктивності праці, зниження витрат при виробництві продукції, зменшення 
кількості працівників, звільнення персоналу, закриття неприбуткових 
напрямків. 

На практиці часто застосовують не одну, а кілька стратегій зростання. 
Таким чином, редакції реалізують комбіновану стратегію. 

При виборі стратегії керівник зобов’язаний в повній мірі враховувати 
інтереси редакції і умови її діяльності. При виборі стратегії для кожної 
конкретної редакції необхідно розглянути всі можливі напрямки її розвитку, їх 
оцінку і, в кінцевому підсумку, вибір найбільш оптимальної стратегічної 
альтернативи. При цьому застосовується сукупність методів щодо складання 
прогнозів і сценаріїв для розвитку, портфельний аналіз. 

Будь-якій редакції реально сформувати не одну стратегічну альтернативу. 
Причому кожна з них повинна бути адаптована до параметрів зовнішнього 
середовища, повинна відповідати обраним цілям, бути реальною для втілення в 
життя. Відповідно до теорії І. Ансоффа, в процесі вибору альтернативних 
стратегій у редакції можлива поява протиріч між наступними групами 
орієнтирів: 
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− між обсягом продажів та довго- і короткостроковими показниками 
рентабельності; 

− між гнучкістю управління та рентабельністю; 

− між гнучкістю управління та синергізмом [4]. 
При формуванні стратегічних альтернатив першочерговим завданням є 

проведення аналізу провідних стратегічних факторів і їх доцільність при 
обставинах, що склалися. Як результат, можливе корегування головної місії і 
цілей. Місія редакції – це головна мета її діяльності, що визначає причини її 
створення, її суспільно-соціальне значення. Вона відображає спрямованість 
редакції в майбутнє, показуючи, на що будуть направлятися зусилля і які 
цінності при цьому будуть пріоритетними. Місія визначає всі дії редакції: від 
планування до збуту готових товарів або надання послуг. 

Р. Румельт висловив думку, що альтернативні стратегії повинні мати 
наступні характеристики. 

Здійснення – стратегія повинна реалізовуватися без перевитрат існуючих 
ресурсів і не створювати безвихідних ситуацій. 

Послідовність – стратегія не повинна мати взаємовиключних програм і 
цілей. 

Переваги – стратегія повинна припускати наявність творчого підходу і 
забезпечення конкурентної переваги в обраній сфері діяльності. 

Узгодженість - стратегія повинна бути адаптована до умов зовнішнього 
середовища і до того, що в ньому відбуваються зміни [5]. 

Процес вибору альтернатив і формулювання стратегії допускає наявність 
наступних етапів. 

Оцінка діючої стратегії. На даному етапі відбувається оцінка внутрішніх 
можливостей, тобто наявність у редакцій резервів, які допоможуть підвищити 
ефективність роботи без оцінки життєвості існуючої стратегії і прийнятих 
правил поведінки. 

Фаза формулювання нової стратегії. Оскільки стратегія є основою для 
організаційних зусиль, вона передбачає розробку серій стратегічних планів на 
різних рівнях - від підрозділів до редакції в цілому. Очевидно, що стратегія 
редакції об’єднує в собі всі стратегічні плани, в основі кожного з яких лежить 
базова стратегія. А вибір останньої – перевага керівництва редакції, яке 
аналізуючи і оцінюючи інформацію, отриману на попередніх етапах, робить 
висновки і приймає остаточні рішення. 
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Планування ризику. Цей етап є найважливішою складовою стратегічного 
плану, адже передбачає зменшення витрат від невдоволень в зовнішньому 
середовищі та підтримання рівня протидії їм. В сучасних умовах 
популяризується створення систем кризових ситуацій з високим ступенем 
централізованого керівництва в частині прийнятих рішень і швидкої реакції на 
будь-які зміни в зовнішньому середовищі. Це також обумовлено 
різноманітними невдоволеннями, при яких редакція не може врахувати всі 
можливі ситуації. 

Вибір стратегічних альтернатив. У межах однієї базової стратегії 
допустимо наявність декількох напрямків дій, які і називають стратегічними 
альтернативами. Оскільки розробка стратегії має відношення до всіх 
співробітників редакції і зачіпає всі рівні управління, необхідне узгодження 
інтересів. Більше альтернатив з’являється при груповому обговоренні, але 
рівень збіжності вище при одноосібному розгляді. З огляду на вищесказане, 
необхідно при виборі стратегічних альтернатив застосовувати групове 
обговорення з одноосібним прийняттям рішення. 

Розглянемо більш детально основні стратегії. 
Стратегія зростання. Дану стратегію вперше детально описав економіст І. 

Ансофф. Він також сформулював модель зростання фірми, що складається з 
наступних етапів. 

- Стадія планування. Існує поєднання внутрішніх можливостей і зовнішніх 
умов. Організація готова до формулювання стратегії зростання. 

- Початкова стадія. Етап проходить досить швидко. Всі складові процесів і 
структури реалізації конкретних проектів, які не передбачені в плані, стрімко 
з’являються і також швидко ліквідовуються. Обсяг продажів росте, але дохід 
поки що незначний. Початкова стратегія передбачає помірне зростання для 
формування можливості виходу редакції на оптимальну ефективність. На цьому 
етапі виявляються складності у виробничому процесі, конфлікти при реалізації 
управлінських функцій, фінансові труднощі через високий рівень витрат і 
відсутність прибутковості. Дуже важливим є невеликий період тривалості і 
перехід до наступного етапу. 

- Стратегія проникнення. Всі зусилля спрямовуються на збільшення обсягу 
продажів і просування на ринок. Ця стратегія передбачає довгострокові 
зміцнюючі та розвиваючі заходи по всіх галузях функціонування, в тому числі 
спрямовані на зміцнення фінансових позицій, удосконалення основних фондів, 
здійснення надходжень. Після проведених удосконалень настає можливість 
переходу до наступного етапу. 
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- Стратегія прискореного зростання. На цьому етапі необхідно 
максимальне використання зовнішніх і внутрішніх можливостей редакції з 
найбільш тривалим періодом використання такої стратегії, оскільки тільки на 
ньому відбувається повне використання ресурсів, темп зростання доходів 
перевищує темп зростання продажів, частка ринку стає близькою до планового 
показника. Одночасно, етап прискореного зростання може характеризуватися 
появою в діяльності редакції негативних тенденцій. Якщо їх усунення 
неможливе, то керівництво починає переходити до впровадження стратегії 
перехідного періоду. 

- Стратегія перехідного періоду передбачає перебудову і перегрупування 
діяльності редакції без тривалого періоду стагнації для повторного входження в 
цикл росту. Цей період характеризується також для редакції економією, 
відмовою від розширення виробництва, підвищення рівня доходів від випуску, 
внесення змін в систему управління. 

Сучасні редакції друкованих засобів масової інформації наразі 
перебувають на стадії перебудови та перегрупування своєї діяльності. Це 
пов’язано із змінами в законодавстві, яке регулює їх діяльність. А саме 
прийняттям Закону України «Про реформування державних і комунальних 
друкованих засобів масової інформації», який набув статусу з 01.01.2016 року. 
Реформування триватиме три роки [6]. За цей період редакції друкованих 
засобів масової інформації повинні обрати таку стратегію розвитку, яка б 
допомогла їм бути конкурентоспроможними, завоювати рекламодавців та 
закріпити своє становище на ринку ЗМІ..Застосування стратегії зростання 
можливо в наступних випадках: 

− на початку підприємницької діяльності; 

− у роботі молодої редакції, яка тільки виходить на ринок і прикладає 
зусилля для отримання певної частки ринку; 

− у роботі спеціалізованої редакції, яке випускає тільки один продукт; 

− у роботі диверсифікованої редакції, яка може забезпечити реалізацію 
стратегії зростання за рахунок окремого виду продукту; 
Стратегія стабілізації та виживання. В умовах розбалансованої економіки з 

урахуванням циклів ділової активності і розвитку редакція може відчувати 
нестабільність у зв’язку зі зниженням обсягу продажів і прибутку. У такій 
ситуації необхідно розробляти аналітичні процедури для відстеження переходу 
від зростання до падіння, а саме для своєчасної переорієнтації з наступаючої 
стратегії в стратегію стабілізації. 
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Стратегія стабілізації спрямована на коригування обсягу проведених 
продажів і отриманого прибутку з подальшим їх підвищенням. Залежно від 
швидкості падіння редакція використовує один з наступних підходів: 

− економія із запланованим швидким «пожвавленням»; 

− зміни в тривалому спаді з меншою ймовірністю на швидке пожвавлення; 

− стабілізація, при якій необхідні довгострокові програми для досягнення 
збалансованого стану редакції на ринку. 

Стратегія виживання – захисна стратегія, яка застосовується в ситуаціях 
повного розбалансування економічної діяльності редакції, частіше на межі 
банкрутства. Метою стратегії є стабілізація, тобто здійснення переходу до 
стратегії стабілізації та, в перспективі, до стратегії зростання. Дана стратегія не 
є довгостроковою, оскільки потребує, з одного боку, швидких та 
скоординованих дій, а з іншого – реалістичності при прийнятті рішень. Тому 
при реалізації певної стратегії відбувається жорстка централізація управління, 
збирається «антикризовий комітет», який розробляє і подає в життя такі 
програми: перебудова управління, перебудова маркетингу і фінансова 
перебудова. 

Єдина стратегія для всіх редакцій друкованих засобів масової інформації 
відсутня. Кожна редакція унікальна, тому стратегія також оригінальна, оскільки 
залежить від її потенціалу, динаміки розвитку, конкурентів, специфіки 
продукції, рівня економічного розвитку в країні, соціальної захищеності 
працівників та інших чинників. 

Розробка стратегії розвитку передбачає вирішення п’яти завдань, які 
випливають одне з одного. 

Перше завдання – формування стратегічного бачення майбутнього 
редакції, визначення довгострокової перспективи розвитку. На цьому етапі 
вище керівництво редакції має чітко уявляти, яким буде майбутнє редакції, як 
вона буде розвиватися, які будуть впроваджуватися технології, хто виступить 
постачальником інформації, хто буде купувати готову продукцію, як буде 
просуватися на ринок продукція. З’ясування цих параметрів формує стратегічне 
бачення редакції. Переваги такого бачення в наступному: 

− засіб мотивації працівників; 

− відчуття існуючої перспективи в діяльності редакції; 

− об’єднання індивідуальних ідеалів учасників організації в єдиний еталон 
цінностей; 

− елемент іміджу. 
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Друге – це постановка цілей і перетворення стратегічного бачення в 
реалізацію на практиці. На цьому етапі відбувається формування місії редакції. 
Вона розкриває основні напрямки діяльності редакції в даний момент часу. 

Третє – створення стратегії, коли вибираються методи виконання 
поставлених цілей, з урахуванням положення на ринку і перспектив організації. 
На цьому етапі важливо пам’ятати, що у зовнішньому і внутрішньому 
середовищі відбуваються постійні зміни, що вимагає коригування стратегії. У 
відповідь на зміни ринку вона коригується за рахунок додавання одних 
параметрів і відмови від інших, з огляду на появу нових можливостей і загроз, 
непередбачених подій і нових ідей. 

Четверте завдання – реалізація стратегії. Маємо на увазі набір конкретних 
дій щодо втілення в життя стратегії: реалізація потенціалу редакції, 
фінансування, вироблення політики підтримки, мотивація працівників, 
створення корпоративної культури, кваліфіковане керівництво. 

П’яте завданням -це оцінка результатів. В результаті діяльності у кожної 
редакції з’являється досвід, вона більш чітко бачить перспективи розвитку, 
обстановку на ринку, що дає нові можливості, народжує нові ідеї. Це є 
приводом для коригування стратегічного бачення, глобальних цілей, 
вибудуваної стратегії. 

Розробка стратегій вимагає дотримання декількох правил: 

− Необхідно вибирати лише реальні та ті, які підлягають реалізації 
відповідно до виду підприємницької діяльності. 

− Обрана стратегія повинна відповідати можливостям редакції в частині 
потенціалу і ресурсів. 

− Обрана стратегія повинна мати переваги перед конкурентами по 
продукції або особливостях самої редакції. 

− Стратегія повинна формуватися з урахуванням зниження витрат і 
лідерства. 

− Стратегія повинна орієнтуватися на привабливий сегмент ринку з 
урахуванням конкурентних переваг і забезпечувати надійний вихід на ринок. 

− Стратегія повинна стимулювати розвиток редакції в частині 
використання інноваційних технологій. 

Розробка стратегії є і трудомістким, і тривалим процесом, адже багато часу 
витрачається безпосередньо на комплекс робіт, пов’язаних з її впровадженням. 
Вибір стратегії означає вибір засобів, за допомогою яких редакція буде 
вирішувати поставлені перед нею завдання.  
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Очевидно, що в перші роки після завершення процесу роздержавлення 
частина видань припинить свою діяльність і зникне з ринку. Це закономірно. За 
попередні майже 3 роки реформування з 754-х видань, що підлягають 
роздержавленню, реформувалось 274 видання, серед яких 255 комунальних ЗМІ 
і 19 – державних [7]. Редакції, які оберуть правильну стратегію розвитку, 
стануть успішними і прибутковими. 

Для ефективної реалізації сформованої стратегії необхідні організаційні 
засоби, оскільки без них неможливі висока продуктивність і задоволення 
клієнтів. І, навпаки, навіть найбільш кваліфіковані методи реалізації невдалої 
стратегії не дадуть позитивного результату. Тому можна зробити висновок, що 
тільки продумана, вміло сформульована стратегія і її висококваліфікована 
реалізація можуть привести до того, що редакція буде працювати ефективно, 
приносячи прибуток, і займе гідне місце на ринку ЗМІ. 
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1.6. Особливості аналітичної оцінки при реалізації стратегії 
операційної діяльності  автотранспортних підприємств  

 
На ринку автотранспортних перевезень спостерігається загострення 

конкурентної боротьби, яке пов‘язане як із збільшенням кількості суб‘єктів 
господарювання, так і з масштабними соціально-економічними процесами, що 
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відбуваються в Україні. Для отримання переваг у конкурентній боротьбі 
автотранспортним підприємствам необхідно здійснювати ефективне управління 
на тактичному і стратегічному рівнях.  

Сутнісна характеристика стратегічного управління, його теоретико-
методологічні засади, адаптація до практичних потреб є предметом наукових 
досліджень багатьох провідних науковців О.С. Віханського, В.Г. Герасимчук, 
Г.І. Кіндрацької, А.П. Наливайка, В.В. Пастухової, З.Є. Шершньової, а також 
закордонних фахівців І. Ансоффа, А.А. Томпсона та інших.  

Метою дослідження є удосконалення методики стратегічного аналізу 
операційної діяльності автотранспортних підприємств шляхом встановлення 
взаємозв‘язку функціональних стратегій зі стратегією операційної діяльності. 

Одним із пріоритетних напрямків отримання конкурентних переваг для 
підприємств є формування та реалізація відповідної корпоративної (ділової) 
стратегії. Це уможливлюється завдяки результативному, продуманому 
стратегічному аналізу.  

Стратегія операційної діяльності – це сукупність стратегій, які 
функціонально пов’язані між собою загальною метою, завданнями і 
забезпечують синергетичний ефект завдяки своїй взаємодії. Стратегія 
операційної діяльності є обов’язковою складовою ділової стратегії. 

З позицій функціонального критерію стратегія операційної діяльності 
об’єднує за цільовою функцією виробничу,  організаційну та фінансову 
стратегію (в частині фінансового обслуговування процесів операційної 
діяльності). 

Від фінансової стратегії суттєво залежить можливість реалізації інших 
стратегій шляхом використання власних та залучених фінансових ресурсів. 

Фінансова стратегія – це загальний план визначення фінансових 
результатів і фінансових потреб, а також альтернативного вибору джерел 
фінансування з метою мінімізації вартості капіталу та мінімізації прибутку [1, 
С. 22]. 

Фінансова стратегія обумовлює виконання багатьох завдань, що у 
сукупності забезпечують успіх стратегії операційної діяльності: 

− вивчення потреби у фінансових ресурсах в цілому та в розрізі 
довгострокових і поточних для реалізації стратегії операційної діяльності; 

− забезпечення збалансованості фінансових потреб і фінансових 
можливостей автотранспортного підприємства для реалізації стратегії 
операційної діяльності; 

− пошук і забезпечення достатніх обсягів зовнішніх джерел фінансування 
ресурсів і процесів операційної діяльності; 
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− формування та нарощування внутрішніх фінансових ресурсів 
забезпечення операційної діяльності; 

− забезпечення рентабельності (прибутковості) операційної діяльності та 
її зростання в довгостроковому періоді; 

− забезпечення доходності операційної діяльності та її зростання в 
довгостроковому періоді; 

− забезпечення і нарощування позитивного грошового потоку окремих 
процесів та операційної діяльності в цілому; 

− зростання ринкової вартості підприємства; 

− зростання інвестиційної привабливості автотранспортного 
підприємства для забезпечення зростання масштабів операційної діяльності. 

У відповідності до наведених завдань ключовими індикативними 
показниками, що характеризуватимуть фінансову стратегію, орієнтовану на 
реалізацію стратегії операційної діяльності автотранспортних підприємств, 
будуть служити 6 груп коефіцієнтів: 

− група 1 – показники формування фінансових ресурсів (вартість 
власного капіталу; вартість довгострокових зобов‘язань і забезпечень; вартість 
поточних зобов‘язань і забезпечень; вартість довгострокових і 
короткострокових кредитів банків; розмір нерозподіленого прибутку); 

− група 2 – показники ліквідності (коефіцієнт поточної ліквідності; 
коефіцієнт загальної ліквідності; коефіцієнт абсолютної ліквідності);  

− група 3 – показники фінансової стійкості (власні оборотні активи; 
коефіцієнт фінансової незалежності; коефіцієнт фінансової залежності; 
коефіцієнт концентрації позикового капіталу; коефіцієнт маневреності власного 
капіталу); 

− група 4 – показники ділової активності (коефіцієнт оборотності 
дебіторської заборгованості; коефіцієнт оборотності кредиторської 
заборгованості; коефіцієнт оборотності запасів; коефіцієнт оборотності 
грошових коштів; коефіцієнт оборотності власного капіталу); 

− група 5 – показники рентабельності (рентабельність наданих 
автотранспортних послуг; чиста рентабельність наданих автотранспортних 
послуг; рентабельність операційної діяльності; рентабельність підприємства 
(активів); рентабельність оборотних активів; рентабельність власного капіталу); 

− група 6 – показники грошових потоків (чистий грошовий потік від 
операційної діяльності; позитивний грошовий потік від операційної діяльності; 
коефіцієнт ліквідності грошового потоку від операційної діяльності; коефіцієнт 
ефективності грошового потоку від операційної діяльності; коефіцієнт 
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грошової віддачі доходу за операційною діяльністю; ринкова вартість 
підприємства; інтегральний показник інвестиційної привабливості). 

Важливе місце серед стратегій відводиться організаційній стратегії. Вона 
формується під впливом потреб менеджменту. Впровадженням організаційної 
стратегії виступає внутрішня реструктуризація. Вона включає широкий спектр 
заходів - від елементарного наведення порядку в організаційній структурі 
управління, скорочення штатів до створення бізнес-одиниць, центрів 
фінансової відповідальності, створення профіт-центрів [3, C. 188]. 

Основні завдання щодо реалізації стратегії операційної діяльності 
полягають у наступному: 

1. Розробка і підтримка оптимальної структури автотранспортного 
підприємства. 

2. Формування посадових інструкцій працівників щодо виконання 
завдань, операцій, процесів операційної діяльності. 

3. Розробка внутрішніх положень, інструкцій, наказів в частині 
забезпечення операційної діяльності. 

4. Формування інформаційного, кадрового, технічного забезпечення 
операційної діяльності. 

При цьому пріоритетними показниками, що характеризують організаційну 
стратегію є: наявність автоматизованої інформаційної системи управління 
транспортом; частка працівників підприємства, які обслуговують операційну 
діяльність; коефіцієнт технічної готовності автомобільного транспорту; 
розробка внутрішніх положень, інструкцій, наказів в частині забезпечення 
операційної діяльності; коефіцієнт придатності основних засобів; фондовіддача 
основних засобів тощо. 

Стратегія операційної діяльності значною мірою базується на виробничій 
стратегії. Це загальний план нарощування виробничих потужностей і 
матеріально-технічного забезпечення випробничого процесу відповідно до 
маркетингової стратегії підприємства [1, С. 21]. 

Завдання щодо реалізації стратегії виробничої діяльності полягають у 
реалізації заходів щодо нарощування виробничих потужностей (виробничого 
потенціалу) автотранспортного підприємства для обслуговування операційної 
діяльності та заходів з матеріально-технічного забезпечення процесів 
операційної діяльності. Базовими показниками для цієї стратегії виступатимуть: 
залишкова вартість основних засобів; показники стану, руху та ефективності 
використання основних засобів; коефіцієнти ділової активності в частині 
оборотних активів; показники стану, руху та ефективності використання всіх 
категорій запасів, логістичні витрати тощо. 
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Отже, отримання конкурентних переваг на ринку автотранспортних послуг 
немислиме без розробки і реалізації стратегій. Взаємоув'язка  завдань та 
індикативних аналітичних показників у забезпеченні реалізації функціональних 
стратегій є обов‘язковою умовою успішної реалізації стратегії операційної 
діяльності автотранспортного підприємства в цілому та формування його 
позитивного ділового іміджу. Відтак, удосконалення методичних засад 
стратегічного аналізу операційної діяльності, поряд з аналізом ключових 
стратегій діяльності автотранспортного підприємства значно знижує ризики 
прийняття некоректних стратегічних управлінських рішень. 
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1.7. Класифікація  та розподіл фінансових результатів будівельних 
підприємств :організаційно-методичні підходи  

 
Основна кінцева мета ведення господарської діяльності будь-якого 

господарюючого суб’єкта полягає в максимізації фінансових результатів. При 
цьому напрями розподілу прибутку цікавлять усіх заінтересованих осіб, 
безпосередньо причетних до його отримання. З метою належного відображення 
у звітності будівельних підприємств наслідків операцій, які стосуються 
класифікації, формування та розподілу прибутку, зважаючи на суттєву 
інтенсифікацію виконання будівельних робіт в останні роки і підвищення 
значень фінансових результатів, окреслені проблеми особливо актуалізуються. 

Перелічені питання частково висвітлено у наукових працях І. Бланка, 
М. Скрипник,  В. Сопко, М. Бенько, А. Загороднього, О. Осадчі, І. Поліщук, 
М. Колеснікової, Л. Нападовської, І. Панченко, Я. Лебедзевич, Л. Дядечко, 
Л. Лещенко та ін. Проблемні аспекти класифікації фінансових результатів 
будівельних підприємств досліджено у монографії З.-М. Задорожного,  
посібниках А. Тугай, Е. Шилової, А. Гойко, Н. Верхоглядової, 
Д.Л. Левчинського, О. Герасимової, О. Щеглової, П. Рогожина та ін. 
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З позиції бухгалтерського обліку у чинних П(С)БО регламентовано 
використання різних словосполучень, у яких зустрічається поняття прибутку 
(збитку), зокрема: валовий: прибуток (збиток); фінансовий результат від 
операційної діяльності: прибуток, збиток; фінансовий результат до 
оподаткування: прибуток, збиток; прибуток (збиток) від припиненої діяльності 
після оподаткування; чистий фінансовий результат: прибуток, збиток; чистий 
прибуток (збиток) на одну просту акцію; скоригований чистий прибуток 
(збиток) на одну просту акцію; обліковий прибуток (збиток); податковий 
прибуток (збиток) (табл. 1). 

 
Таблиця 1 

Види прибутку (збитку) за національними П(С)БО 
№ 
з/п 

НП(С)БО 1 «Загальні 
вимоги до фінансової 

звітності» 

П(С)БО 17 
«Податок на 
прибуток» 

П(С)БО 22 
«Вплив 

інфляції» 

П(С)БО 24 
«Прибуток на 

акцію» 
1. Валовий: прибуток (збиток) Обліковий 

прибуток 
(збиток) 
 

Прибуток 
(збиток) від 
впливу інфляції 
на монетарні  
статті 

Скоригований 
чистий прибуток 
(збиток) 
 

2. Фінансовий результат від 
операційної діяльності: 
прибуток, збиток 

Податковий 
прибуток 
(збиток) 

- - 

3. Фінансовий результат до 
оподаткування: прибуток, 
збиток 

- - - 

4. Прибуток (збиток) від 
припиненої діяльності після 
оподаткування 

- - - 

5. Чистий фінансовий результат: 
прибуток, збиток 

- - - 

6. Чистий прибуток (збиток) на 
одну просту акцію 

- - Чистий прибуток 
(збиток) на одну 
просту акцію 

7. Скоригований чистий 
прибуток (збиток) на одну 
просту акцію 

- Скоригований 
чистий прибуток 
на  одну просту  
акцію 

Скоригований 
чистий прибуток 
(збиток) на одну 
просту акцію  

 
За даними табл. 1 можна зробити висновок, що в НП(С)БО 1 визначено 

різні види прибутку (збитку), які виникають внаслідок поетапного їх 
обчислення. Натомість П(С)БО 17 оперує поняттями облікового (розрахованого 
за результатами ведення бухгалтерському обліку і відображеного у звіті про 
фінансові результати) та податкового прибутку (збитку) (визначеного за  
вимогами податкового законодавства).  
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Вважаємо таке розмежування недоцільним, оскільки податок на прибуток 
нині визначається за правилами бухгалтерського обліку з урахуванням 
податкових різниць. Відтак, у П(С)БО 17 слід внести відповідні зміни, за якими 
доцільно використовувати виключно поняття облікового прибутку. Поняття 
податкового прибутку було актуальним в 1991-2016 рр., на що вказують дані 
табл. 2. 

Таблиця 2 
Визначення чистого прибутку: ретроспективний підхід* 

Період Нормативно-
правовий 
документ 

Об’єкт оподаткування 
податком на прибуток 

Ставка 
податку, 

% 

Формула для 
визначення чистого 

прибутку 
1991 – 

1995 рр.  
Закон України 

«Про 
оподаткування 

доходів 
підприємств і 

організацій» від 
21.02.1992 р. 
№ 2146-XII  

Валовий дохід підприємства 
(сума доходів від реалізації 

продукції (робіт, послуг), інших 
матеріальних цінностей і майна, 
нематеріальних активів і доходів 
від позареалізаційних операцій, 

зменшена на суму витрат за 
цими операціями 

35 ФР до оп. – 
(ВД*0,35), 

 
де ФР до оп. – 

фінансовий 
результат до 

оподаткування; 
ВД – валовий дохід 

1995 р. – 
1 півріччя 

1997 р. 

Закон України 
«Про 

оподаткування 
прибутку 

підприємств» 
від 28.12.1994 р. 

№ 334/94-ВР 

Визначено коригування суми 
балансового прибутку, що 

давало змогу уникнути 
подвійного оподаткування 

30 ФР до оп. – 
(БПск.*0,3), 

 
де БП ск. – 

скоригований 
балансовий 
прибуток 

2 півріччя 
1997 – 

2003 рр. 

Закон України 
«Про 

оподаткування 
прибутку 

підприємств» у 
редакції від 
22.05.97р. 

№ 283/97-ВР 

Визначено зменшення суми 
скоригованого валового доходу 

звітного періоду на суму 
валових витрат платника 

податку та суму амортизаційних 
відрахувань 

(ВД-ВВ-А)*0,3 

2004 р. –  
1 квартал 

2011 р. 

25 ФР до оп. – (ВД-ВВ-
А)*0,25, 

де ВД – валовий 
дохід, 

ВВ-валові витрати; 
А-амортизація 

2 квартал 
2011 р. –  
4 квартал 

2011 р. 

Податковий 
кодекс України 
від 02.12.2010 

№ 2755-VI  
(зі змінами) 

Прибуток із джерелом 
походження з України та за її 

межами, який визначено 
зменшенням суми доходів 

звітного періоду на собівартість 
реалізованих поварів, наданих 
послуг та суму інших витрат 

звітного періоду 

23 ФР до оп. –  
(Д-Св-ІВ)*0,23, 
де Д – доходи, 

Св – собівартість 
реалізованих 

поварів, наданих 
послуг, 

ІВ – інші витрати 
1–4 квартал 

2012 р. 
21 ФР до оп. –  

(Д-Св-ІВ)*0,21 
1–4 квартал 

2013 р. 
19 ФР до оп. –  

(Д-Св-ІВ)*0,19 
1–4 квартал 

2014 р. 
18 ФР до оп. –  

(Д-Св-ІВ)*0,18 
1 квартал 
2017 р. –
донині 

Прибуток, що визначається 
шляхом коригування  

фінансового результату до 
оподаткування, визначеного 

18 ФР до оп. –  
(ФР до оп. -ТР)*0,18, 
де ФР – фінансовий 

результат до 
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відповідно до П(С)БО або 
М(С)ФЗ, на різниці, які 

виникають.  

оподаткування; 
ТР – тимчасові 

різниці 

 
*Складено автором за даними: [1, с. 27; 2]. 

Отже, в різні роки, зважаючи на зміни законодавства, методика розрахунку 
податку на прибуток і, відповідно, обчислення чистого прибутку підприємств, 
відрізнялася. Іншим поняттям, що зустрічається відразу в трьох документах 
(НП(С)БО 1, П(С)БО 22, П(С)БО 24), є скоригований чистий прибуток на одну 
просту акцію. Його значення обчислюється шляхом ділення скоригованого 
чистого прибутку (збитку) на скориговану середньорічну кількість простих 
акцій, які перебувають  в обігу. Даним терміном послуговуються акціонерні 
товариства. Узагальнення класифікацій фінансових результатів, представлених 
в працях учених, а саме: перелік запропонованих ними класифікаційних ознак, 
наведено у табл. 3.     

Таблиця 3 
Класифікаційні ознаки фінансових результатів у працях вітчизняних  

та зарубіжних вчених 

№ 
з/п 

Класифікаційні 
ознаки 

М
. С

кр
ип

ни
к 

 
[3

, с
. 2

87
] 

З.
 З

ад
ор

ож
ни

й 
 

[4
, с

. 1
04

-1
06

] 
І.

 П
ол

іщ
ук

 [
5,

 с
. 2

46
] 

Л
. Л

ещ
ен

ко
 [

6]
 

І.
 А

. Б
ла

нк
  [

7,
 с

. 1
7]

 

Л
. Д

яд
еч

ко
 [

8,
 с

. 1
7]

 

А
.Д

. З
аг

ор
од

ні
й 

[9
, с

. 7
14

] 

І.
 П

ан
че

нк
о 

[1
0,

 с
. 2

38
] 

О
. В

ік
ня

нс
ьк

а 
[1

1]
 

В
. С

оп
ко

 [
12

, с
. 3

16
] 

О
. О

са
дч

а 
[1

3]
 

Л
. 

К
ов

ал
ен

ко
 

15
[1

4,
 

с.
 

13
1]

 
Т

оч
ка

 з
ор

у 
ав

то
ра

 

1. Джерела формування  +   + + +   +   + + 
2. Вид обліку  +            
3. Ступінь оподаткування  +            
4. Цілі визначення   +      +     
5. Вид виробництва  +            
6. Методика розрахунку   +   +   +     
7. Інфляційна складова        +      
8. Процес формування        +  +    
9. Країна отримання         +     

10. Обсяги      +        
11. Методика оцінювання      +   +     
12. Процес реалізації  +            

13. Періодичність 
прибутку 

+    +  +       

14. Види діяльності + + + + +     +  + + 
15. Звичайна діяльність          +    
16. Характер діяльності       + + +     
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17. Ступінь використання        +   + 
 

+  

18. Характер витрат,  
що не враховуються  

+          + +  

19. Склад елементів,  
що формують прибуток 

+   + +  + +   + + + 

20. Характер оподаткування 
прибутку 

+    + + + +  + +  + 

21. Характер інфляційного 
«очищення» прибутку 

+  +  +         

22. Період формування 
прибутку 

+  +  +  +   +   + 

23. Характер використання 
прибутку 

+   + +  + +  +   + 

24. Плановість результату  +            
25. Вид результату  +            
26. Значення підсумкового 

результату 
господарювання 

+    +  +   +   + 

27. Ступінь децентралізації   +            
28. Ступінь завершеності 

розподілу 
  +           

29. Характер відображення 
в обліку 

      +       

30. Вплив ризиків в 
господарській 
діяльності на прибуток  

       +      

31. Однорідність 
господарських операцій 

             

32. Показники фінансової 
звітності 

             

33. Способи розкриття 
додаткової інформації 

             

34. Елементи, які 
встановлюють 
взаємозв’язок між 
бухгалтерським та 
податковим обліком 

             

 
Таким чином, найбільшого поширення здобули такі ознаки класифікації 

фінансових результатів, як «джерела формування», «види діяльності», 
«характер використання», «склад елементів, що формують прибуток», «період 
формування». В дисертаційній роботі О. Ширягіної [15] класифікацію прибутку 
запропоновано з позиції макроекономіки, що не може бути адаптованою під 
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потреби конкретного господарюючого суб’єкта. У публікації С. В. Шевчук [16, 
с. 201], внаслідок проведення аналізу 18 наукових джерел, де прокласифіковано 
прибуток, виявлено 213 повторювань різних видів прибутку, що також вказує на 
актуальність досліджуваної тематики. 

Щодо трактування класифікації фінансових результатів в управлінському 
обліку, то в дослідженнях Л. Нападовської [17] виокремлено поняття 
фінансового та управлінського результату: «… в фінансовій бухгалтерії 
результат в цілому по підприємству визначається шляхом порівняння затрат (в 
розрізі елементів) з випуском продукції; в управлінській – по виробам, а потім 
по внутрішнім і зовнішнім сегментам». Відтак, для потреб фінансового обліку 
обчислення результатів діяльності загалом відбувається за основними видами 
діяльності, управлінського – залежно від видів реалізованої продукції. Задля 
удосконалення обліку фінансових результатів С. Шипіною [18, с. 231] 
запропоновано трактування даного поняття у розрізі таких аспектів (рис. 1). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 1. Сутність фінансового результату: обліковий аспект* 

Складено автором за даними: [18, с. 231]. 
 
З нашої точки зору, в умовах сьогодення запропонована схема не є 

об’єктивною, зокрема в частині ідентифікації податкового аспекту. Відповідно 
до п.134.1.1 Податкового кодексу України від 02.12.2010 р. (зі змінами) 
об’єктом оподаткування податком на прибуток є прибуток, що обчислюється 
шляхом коригування  фінансового результату до оподаткування, визначеного у 
фінансовій звітності підприємства відповідно до П(С)БО або МСФЗ, на різниці, 
які виникають. Раціональне зерно містять аналізовані пропозиції в частині 
управлінського аспекту висвітлення сутності фінансових результатів. 
Економічний аспект слід дослідити більш ретельно.  

Прибуток визначається 
шляхом зменшення суми 
доходів на собівартість 
реалізованих товарів, 
виконаних робіт, наданих 
послуг та суму інших витрат 
звітного податкового періоду 

Фінансовий результат відображає 
результативність господарської 
діяльності у вигляді відповідного 
показника – прибутку або збитку, 
і кількісно узагальнюється у 
вигляді зміни складових власного 
капіталу 

Фінансовий результат 
визначається за видами 
реалізованої продукції 
(центрами 
відповідальності, 
внутрішнім і зовнішнім 
сегментами діяльності) 

Податковий аспект Економічний аспект Управлінський аспект 

Обліковий аспект сутності фінансових результатів 

Витрати діяльності Доходи діяльності 
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порівняння 
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Як справедливо стверджує О. Осадча [19], економічна та облікова 
концепції визначення прибутку відрізняються: в обліку акцентується увага 
лише на явних витратах (explicit costs) (придбання сировини, матеріалів тощо), 
тоді як в економічній теорії виокремлюються неявні (альтернативні) витрати 
(implicit costs) (плата за використання тих ресурсів, що є власністю фірми, 
наприклад, відсотки, отримані за розміщення коштів на депозит за умови 
наявності депозитного договору). Отже, економічний прибуток, на відміну від 
бухгалтерського, обчислюється з урахуванням неявних витрат (рис. 2). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2. Методика обчислення бухгалтерського та економічного 
прибутку* 

*Складено автором 
 
Е.С. Хендриксен та М.Ф. Ван Бреда наголошують на тому, що «…в 

бухгалтерському обліку показник економічного прибутку обчислювати складно 
та недоцільно, проте завданням обліку є забезпечення інвесторів інформацією 
для розрахунку цього показника» [20, c. 210]. Нині економічний прибуток за 
відсутності законодавчо регламентованого механізму розрахунку неявних 
витрат, суб’єктами господарювання не обчислюється, натомість періодично 
визначається бухгалтерський прибуток при складанні звіту про фінансові 
результати (звіту про сукупний дохід). Науковці, які спеціалізуються на 
економіці будівництва, виокремлюють економічний та бухгалтерський 
прибуток лише зрідка. Так, у праці Н.І. Верхоглядової, Д.Л. Левчинського, 
О.Л. Герасимової, О.Ю. Щеглової [21] розглянуто максимальну кількість видів 
прибутку, причому заявлено більшість з тих, які наводяться у звіті про фінансові 
результати (сукупний дохід). Окремі науковці акцентують увагу на таких 
нетипових видах прибутку, як кошторисний, плановий, фактичний прибуток. 
Вчені радянських часів виокремлювали балансовий, плановий, понадплановий, 
розрахунковий прибуток [22, с. 342-343], позареалізаційний прибуток [23, с. 348].  

Узагальнену класифікацію фінансових результатів будівельних підприємств 
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витрати на заробітну плату, 
нарахування тощо 

Кошти, які підприємство могло б 
отримати від втілення альтернативних 
рішень, наприклад, відсотки, отримані 
за розміщення коштів на депозит, якби 
депозитний договір було укладено, або 
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пропонуємо представити у вигляді табл. 4. Залежно від видів робіт, послуг 
вважаємо за доцільне виокремлювати прибуток (збиток) від виконання 
будівельних робіт підрядним способом, господарським способом та від надання 
послуг генерального підряду. Якщо будівельне підприємство виконує функції 
генерального підрядника, то замовник сплачує йому певний відсоток від 
кошторисної вартості будівництва, що є доходом. Проте підприємство здійснює 
витрати для повноцінного виконання функцій генерального підрядника (на 
пошук субпідрядників тощо). Відповідно виникає можливість обчислення 
фінансового результату від виконання функцій генерального підрядника, що, як 
правило, є прибутком. Необхідність застосування поданої класифікації 
обґрунтовується тим, що у формі статистичної звітності «Структурне 
обстеження підприємства» (№1-підприємництво (річна)), затвердженої наказом 
Державної служби статистики України 24.06.2016 р. № 97, будівельні 
підприємства зобов’язані відображати загальний обсяг будівельних робіт, що 
виконаний підрядником (розділ 5 «Інші показники», рядок 501 «Дохід від 
виконання будівельних робіт на умовах підряду (без ПДВ)».  

Таблиця 4 
Класифікація фінансових результатів будівельних підприємств 

№ 
з/п 

Класифікацій
ні ознаки 

Види прибутку (збитку) 

1. Види 
діяльності 

Прибуток (збиток) від звичайної діяльності: операційної (основної та 
іншої операційної), фінансової, інвестиційної; 
прибуток (збиток) від надзвичайних подій 

2. Періодичність 
одержання 

Прибуток (збиток) за місяць; квартал; півріччя; три квартали; рік; 
прибуток (збиток) за період виконання будівельного контракту чи 
договору підряду, що перевищує один рік 

3. Вид обліку Прибуток (збиток) за даними бухгалтерського обліку; 
прибуток (збиток) з урахуванням податкових різниць 

4. Вид 
виробництва 

Прибуток (збиток) від діяльності підрозділів основного виробництва; 
прибуток (збиток) від діяльності підрозділів допоміжного виробництва; 
прибуток (збиток) від діяльності обслуговуючих господарств 

5. Плановість 
отримання  

Плановий прибуток (збиток); 
позаплановий прибуток (збиток) 

6. Відображення 
у звіті про 
фінансові 
результати 
(Звіті про 
сукупний 
дохід) 

Валовий прибуток (збиток); 
фінансовий результат від операційної діяльності: прибуток (збиток); 
фінансовий результат до оподаткування: прибуток (збиток); 
прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування; 
чистий фінансовий результат: прибуток (збиток); 
чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію; 
скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 

7. Ступінь 
децентралізації 
прибутку 

Прибуток (збиток) від діяльності робітника; бригади; цеху; 
прибуток (збиток) від діяльності будівельного підприємства загалом 

8. Об'єкт 
визначення 

Прибуток (збиток) від діяльності підприємства загалом; 
прибуток (збиток) за окремим видом економічної діяльності 

9. Регулярність 
одержання 

Регулярний (систематичний) прибуток (збиток); 
нерегулярний (разовий) прибуток (збиток) 
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10. Інфляційні 
процеси 

Номінальний прибуток (збиток); 
реальний прибуток (збиток) 

11. Етапи 
інвестиційного 
процесу 

Кошторисний прибуток; 
плановий прибуток; 
фактичний прибуток (збиток). 

12. Врахування 
прихованих 
витрат 

Економічний прибуток (збиток); 
бухгалтерський прибуток (збиток) 

13. Період 
формування 

Прибуток (збиток)  минулого періоду; 
прибуток (збиток) звітного періоду; 
прибуток (збиток) майбутнього періоду 

14. Види робіт, 

послуг* 

Прибуток (збиток) від виконання будівельних робіт підрядним способом; 
прибуток (збиток) від виконання будівельних робіт господарським 
способом; 
прибуток (збиток) від надання послуг генерального підряду 

15. Види будівель 

і споруд* 

Прибуток (збиток) від будівництва житлових будівель; 
прибуток (збиток) від будівництва нежитлових будівель; 
прибуток (збиток) від будівництва інженерних споруд. 

 
*Доповнено автором 
Така ж інформація має бути заявлена у Звіті про виконання будівельних 

робіт (№ 1-кб), затвердженому наказом Державної служби статистики України 
від 26.07.2016 р. № 129, де у розділі 2 «Обсяг реалізованих будівельних робіт» 
зазначається обсяг реалізованих будівельних робіт, (ряд. 02), у тому числі за 
договорами субпідряду (ряд. 021). 

Виокремлення доходу і витрат у даному розрізі уможливлює обчислення 
розміру прибутку (збитку), значення якого може вплинути на управлінські 
рішення, які стосуються продовження ведення діяльності у даному напрямку. 

Залежно від видів будівель і споруд пропонуємо виокремлювати фінансові 
результати від будівництва житлових будівель, нежитлових будівель, 
інженерних споруд. Доцільність проведення такої класифікації аргументується 
тим, що щомісячно будівельними підприємствами складається Звіт про 
виконання будівельних робіт, форма якого (№ 1-кб) затверджена наказом 
Державної служби статистики України від 26.07.2016 р. № 129, де у розділі 1 
«Обсяг виконаних будівельних робіт» слід зазначати обсяг будівельних робіт у 
розрізі будівництва житлових будівель, нежитлових будівель (будівель 
транспорту та засобів зв’язку, промислових будівель та складів), інженерних 
споруд (транспортних споруд, трубопроводів, комунікацій та ліній 
електропередачі комплексних промислових споруд, інших інженерних споруд). 
Відповідно в аналітичному обліку є можливість фіксації всіх витрат на 
здійснення будівельних робіт у такому розрізі і підрахунку фінансового 
результату. 

Теоретично і практично обґрунтована класифікація фінансових результатів 
будівельних підприємств уможливлює підвищення аналітичності обліку, 
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відіграє важливу роль в ефективному провадженні діяльності, так як створює 
можливість об’єктивного формування та відображення даних про фінансові 
результати в розрізі їх видів у фінансовій і статистичній звітності, що посилює 
об’єктивність значень показників, які пред’являються зовнішнім і внутрішнім 
керівникам для прийняття раціональних рішень. 

Одержавши прибуток, кожен господарюючий суб’єкт прагне його 
використати найбільш ефективно, адже від напрямів розподілу прибутку 
залежить розвиток підприємства у майбутньому, його стійкість до змін 
зовнішнього й внутрішнього середовища тощо.  

Нами проаналізовано фінансову звітність 63 будівельних підприємств 
України за 2017 рік, основними видами діяльності яких є: будівництво 
трубопроводів, будівництво житлових і нежитлових будівель, будівництво 
доріг і автострад, організація будівництва будівель, інші спеціалізовані 
будівельні роботи. Згідно з наявними даними 21 підприємство у 2017 р. 
спрацювало збитково, 42 – прибутково. Їх питому вагу в досліджуваній 
сукупності (63 од.) наведено на рис. 3. 

 
Рис. 3. Питома вага збиткових і прибуткових будівельних 

підприємств (за даними їх фінансової звітності за 2017 р.)  (%) 
 

Під час проведення аналізу розподілу чистого прибутку 42 будівельних 
підприємств, які одержали за звітний період прибуток, встановлено, що 
більшість не проводить розподілу прибутку взагалі – 74,4 %, здійснює розподіл 
прибутку на виплати працівникам у вигляді дивідендів  – 18,7 %, відраховує 
кошти до резервного фонду – 4,6%, спрямовує прибуток на матеріальне 
заохочення – 2,3 %. Слід відмітити, що ПрАТ "Будінженермережа-5» проводить 
розподіл прибутку відразу на трьома переліченими напрямами, що є нетиповим 
для досліджуваних будівельних підприємств. 
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Частку будівельних підприємств із різними напрямами розподілу прибутку 
в досліджуваній сукупності (63 од.) зображено на рис. 4. 

 

 
Рис. 4. Частка будівельних підприємств із різними напрямами 

розподілу прибутку (за даними їх фінансової звітності за 2017 р.)  (%) 
 

В умовах сьогодення надзвичайно важливим є розподіл прибутку згідно з 
обраною стратегією розвитку підприємства, що фіксується у статуті. Саме там 
прописується мета, окреслюються основні види діяльності, зазначаються 
органи управління, наводяться напрями розподілу прибутку. Відповідно до ст. 
19 Закону України «Про акціонерні товариства» від 17 вересня 2008 року 

№ 514-VI (зі змінами) резервний капітал формується у розмірі не менше, ніж 15 
% від статутного капіталу шляхом проведення щорічних відрахувань з чистого 
прибутку за рік (не менш, аніж 5 %) або за рахунок нерозподіленого прибутку. 
Господарюючі суб’єкти, які створені не в вигляді акціонерних товариств, не 
зобов’язані формувати резервний фонд і здійснювати відрахування до нього. 

Будівельні підприємства з чистого прибутку також можуть: утворювати 
фонди споживання і накопичення, окрім перелічених, відраховувати кошти до 
інвестиційного фонду, формувати систему пропорцій поділу прибутку на 
частину, що капіталізується, і частину, що споживається. Окремі науковці 
стверджують, що розподілу підлягає балансовий (загальний) прибуток, це 
перший етап у процесі розподілу прибутку, а другий етап – використання 
чистого прибутку. Ми вважаємо, що об’єктом розподілу є не балансовий 
прибуток, а чистий, тобто той, шо залишився після сплати податку на прибуток, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



57 

 

адже у випадку його наявності підприємство може спрямовувати кошти за 
низкою напрямів. На думку вітчизняних і зарубіжних науковців, прибуток 
може бути розподілено за такими напрямами (табл. 5). 

Таблиця 5 
Напрями розподілу прибутку: відображення в працях учених  

№ 
з/п 

Напрями розподілу прибутку 

А
. П

од
дє

рь
ог

ін
  

[2
4]

 

І.
 Б

ла
нк

 
[7

, с
. 4

51
] 

О
. Д

ан
іл

ов
 

[2
5]

 

О
. С

ле
дь

 
 [

26
, с

30
9]

 

Б
. М

із
ю

к 
 

[2
7,

 с
. 9

8]
 

Т
. М

ел
ьн

ик
 

[2
8,

 с
. 9

8]
 

1. На користь держави   +    
2. На користь підприємства   +    
3. На користь власників   +    
4. Резервний фонд + +  + + + 
5. Розвиток виробництва    +   
6. Соціальний розвиток  +  +   
7. Матеріальне заохочення    +   
8. Виплата дивідендів + +  +  + 
9. Погашення податкових зобов’язань     +  
10. Обслуговування залученого капіталу     +  
11. Виплата процентів по кредитах      +  
12. Придбання основних засобів  +   +  
13. Виконання робіт по створенню, освоєнню і 

впровадженню нової техніки 
    +  

14. Удосконалення технології і організації виробництва     +  
15. Технічне переобладнання     +  
16. Соціальні програми     +  
17. Преміювання працівників     +  
18. Придбання нематеріальних активів (приріст)  +     
19. Придбання власних оборотних активів (приріст)  +     
20. Поповнення статутного капіталу +      
21. Інвестування в активи      + 

Фахівці з економіки будівництва вважають за доцільне окреслити й інші 
напрями розподілу прибутку, зокрема такі, як реконструкція, технічне 
переобладнання основних і допоміжних виробництв, будівництво об’єктів 
виробничого призначення, спорудження житла й об’єктів соціальної сфери, 
поліпшення якості будівництва тощо. У звіті про власний капітал при 
відображенні розподілу прибутку виокремлено такі рядки: виплати власникам 
(дивіденди) (ряд. 4200); спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу  
(ряд. 4205); відрахування до резервного капіталу (ряд. 4210). Інших напрямів 
розподілу прибутку у даному звіті не передбачено, відповідно, якщо будівельне 
підприємство інакше розподілить прибуток, то не зможе це висвітлити у формі 
№ 4 фінансової звітності. 
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При висвітленні розподілу прибутку окремі вчені акцентують увагу на 
тому, що це система, інші – вважають його процесом, ще інші  – механізмом. 
Враховуючи системний підхід, визначимо систему як сукупність елементів, 
відносин, частин, множину об’єктів із взаємним зв’язком; структуру, що 
містить закономірно функціонуючі частини і зобразимо систему формування та 
розподілу чистого прибутку будівельних підприємств на рис. 5.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Фактори впливу на розподіл прибутку будівельних підприємств 

Система розподілу чистого прибутку будівельних підприємств 
 
 
 
 
 

 Інструменти 
регулювання 

розподілу 
прибутку 

 

Об’єкт розподілу 

Суб’єкти розподілу 

Чистий прибуток 
 

Працівники (матеріальне стимулювання (премії, матеріальні 
допомоги тощо), соціальні програми, путівки в оздоровчі 
заклади тощо); 
власники (виплата дивідендів, розширення матеріально-
технічної бази тощо);  
управлінський персонал  матеріальне стимулювання, 
соціальні програми тощо); 
суспільство (екологічні програми, підтримка різноманітних 
благодійних проектів тощо); органи влади 

 
Інструменти 
регулювання 

розподілу 
прибутку 

Зовнішні (визначені в нормативно-правових документах 
напрями розподілу прибутку) 

Формування прибутку будівельних підприємств 

Фактори формування величини прибутку (зовнішні, внутрішні 
(виробничі, невиробничі, облікові, екстенсивні, інтенсивні)) 

 

– Валовий прибуток (збиток); 
– фінансовий результат від операційної діяльності: прибуток (збиток); 
– фінансовий результат до оподаткування: прибуток (збиток); 
– прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування; 
– чистий фінансовий результат: прибуток (збиток). 

 

Внутрішні (закріплені в статуті, колективному договорі, 
наказі про облікову політику, інших розпорядчих 
документах) 

Результати 
розподілу 

Збільшення резервного фонду; будівництво нових об’єктів; 
придбання нових і модернізація наявних машин та 
механізмів; поліпшення якості будівництва; матеріальне 
стимулювання працівників; підвищення продуктивності 
праці; виплата дивідендів акціонерам; підвищення ділової 
репутації будівельного підприємства тощо 

Теперішній (поточний) період 
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Рис. 2.14. Система формування та розподілу чистого прибутку будівельних 
підприємств 

 
У складі системи виокремлено такі компоненти, як формування прибутку 

та його розподіл, подано фактори, які впливають на дані елементи і показано, 
що в звітному періоді розподіл прибутку залежить від формування його 
величини, а у майбутньому розподіл прибутку впливає на розмір прибутку 
будівельного підприємства.  

Окреслені елементи системи формування та розподілу чистого прибутку 
будівельних підприємств є взаємопов’язаними, в поєднанні вони 
представляють собою цілісність. Така система є чинником впливу на зростання 
іміджу, ділової репутації, ринкової вартості будівельного підприємства, 
продуктивності праці, вона має корелювати з окресленими стратегічними і 
тактичними цілями господарюючого суб’єкта. 

В умовах сьогодення проблемним питанням є те, що на вітчизняних 
будівельних підприємствах практично не відбувається розподілу чистого 
прибутку, що доведено внаслідок проведення дослідження фінансової звітності 
63 будівельних підприємств України за 2017 рік. В частині випадків у формі 
№ 1 «Баланс» (Звіт про фінансовий стан) зафіксовано нерозподілений 
прибуток, у формі № 2 «Звіт про фінансові результати» (Звіт про сукупний 
дохід) – чистий прибуток, а у формі № 4 «Звіт про власний капітал» не заявлено 
жодні напрями розподілу прибутку.  

Таким чином, власники будівельних підприємств не використовують 
повною мірою притаманне їм право на контролювання розподілу наявного 
прибутку, що негативно відображається на ефективності всього процесу 
господарювання в майбутньому. 
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98.27.Мельник Т.Ю. Теоретичні аспекти аналітичного забезпечення 
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2. Шляхи вдосконалення проблемних питань обліку, аналізу, аудиту 
(контролю) як основи складання фінансової підзвітності суб’єктів 

господарювання 
 

2.1. Бухгалтерський облік та фінансова звітність державного сектору 
України в системі інформаційного забезпечення формування 

 
Події останніх років, що відбуваються в глобальному середовищі, а також на 

рівні кожної окремої держави, засвідчують посилення уваги до питань 
національної безпеки. У цьому ракурсі важливою її складовою є фінансова 
безпека, що підтверджує той факт, що нестабільність фінансових ринків 
зумовила ряд потужних фінансових криз за останнє десятиліття. Маючи досить 
багатогранний характер, фінансова безпека формується такими структурними 
складовими, як бюджетна безпека, валютна, грошово-кредитна та ін. Зважаючи 
на важливість питань формування та розподілу бюджету, що формують 
показники стану бюджетної безпеки, актуальність обраного напрямку 
досліджень не викликає сумнівів. Для володіння реальними даними щодо 
показників бюджетної безпеки необхідна впевненість у релевантності 
інформації, яка їх формує. А така інформація агрегується через дані 
бухгалтерського обліку та фінансової звітності. 

Проблематика трансформації бухгалтерського обліку та звітності в 
державному секторі зараз піднімається в працях багатьох вітчизняних вчених у 
зв’язку із введенням в дію Національних положень (стандартів) 
бухгалтерського обліку в державному секторі. Важливий внесок у розвиток 
теорії бухгалтерського обліку і звітності в державному секторі здійснили 
науковці Гізатуліна Л.В., Єфименко Т.І., Ловінська Л.Г., Калюга Є.В., Свірко 
С.В., Сушко Н.І., Хорунжак Н.М., Чечуліна О.О., Чумакова І.Ю. та ін. Існує 
необхідність досліджень за даним напрямком в контексті формування вимог до 
бухгалтерського обліку і звітності суб’єктів державного сектору як своєрідної 
платформи для достовірного інформаційного забезпечення аналізу та 
управління бюджетною безпекою України. 

На даний час підтримка стану економічної системи держави багато в чому 
здійснюється міжнародними організаціями – головним чином за рахунок 
надання міжнародних кредитів. Пріоритетним напрямком зовнішньополітичної 
діяльності є ратифікація угоди з ЄС. Співпраця з міжнародними організаціями 
ставить перед Україною низку вимог, серед яких – прозорість фінансових 
потоків. Саме така вимога стосується оновлення системи бухгалтерського 
обліку державних фінансів, робота над чим інтенсивно ведеться Міністерством 
фінансів України на сучасному етапі.  
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У сучасних умовах інформація, надання якої забезпечується системою 
бухгалтерського обліку у розрізі її окремих складових, є ключовим фактором. 
Суттєвий прогрес і поширення інформаційних технологій, глобальний характер 
систем масової комунікації призвели до утворення транснаціонального 
інформаційного простору, який змушує світову спільноту, кожну державу 
швидко орієнтуватися та адаптуватися у сучасному інформаційному 
середовищі. Чітка регламентація бухгалтерського обліку, його здатність 
формувати аналітичні показники, є актуальним для достовірного та прозорого 
інформаційного забезпечення управління державними фінансами. У цьому 
аспекті адаптація національних стандартів України до Міжнародних стандартів 
бухгалтерського обліку в державному секторі дасть змогу уніфікувати 
інформаційне забезпечення державних фінансів. 

Динамічні зміни економічних умов, як на національному рівні, так і в 
міжнародному середовищі, призводять до необхідності поглибленого наукового 
аналізу можливостей адаптації національних стандартів до Міжнародних 
стандартів бухгалтерського обліку в державному секторі задля забезпечення 
прозорості державних фінансів і підтримки достатнього рівня економічної 
безпеки.  

Оскільки національна безпека не буде досягнута без існування адекватних 
економічних умов, економічна складова, поряд з іншими складовими 
національної безпеки, має вагоме значення. 

Вся історія України, починаючи із здобуття незалежності, засвідчує, що 
дотримання економічної безпеки є одним із головних пріоритетів розвитку 
української держави і суспільства.  

Дотримання необхідних критичних значень визначених Методичними 
рекомендаціями щодо розрахунку рівня економічної безпеки України 
індикаторів є результатом зваженої економічної політики держави. Проте 
адекватне управління державними фінансами є неможливим без достовірного 
інформаційного забезпечення. 

У табл. 1 автором зведено індикатори бюджетної безпеки, зазначені в 
Методичних рекомендаціях щодо розрахунку рівня економічної безпеки 
України [1] та визначено інформаційну підставу для зведених показників. 
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Таблиця 1 
Інформаційна основа для формування індикаторів бюджетної безпеки 

України 
№ 
з/п 

Найменування 
індикатора, одиниця 

виміру 

Джерело вхідної 
інформації 

Інформаційна основа 
показника 

1 Відношення 
дефіциту/профіциту 
державного бюджету до 
ВВП, відсотків 

Показники 
виконання 
Державного 
бюджету 
України, Мінфін  
експрес-випуск 
"Валовий 
внутрішній 
продукт 
України" 
(видання 
Держстату) 

Інструкція про складання 
Державною Казначейською 
Службою України 
бюджетної звітності про 
виконання зведеного 
бюджету України, 
державного бюджету 
України і місцевих 
бюджетів Автономної 
Республіки Крим, областей, 
міст Києва та Севастополя 
[2] 
Інструкція про складання 
органами Державної 
казначейської служби 
України звітності про 
виконання державного 
бюджету [3] 
Система національних 
рахунків (СНР 2008) [4] та 
Європейська система 
національних і 
регіональних рахунків (ESA 
2010) [5] 

2 Дефіцит/профіцит 
бюджетних та 
позабюджетних фондів 
сектору 
загальнодержавного 
управління, відсотків до 
ВВП 

Показники 
виконання 
Державного 
бюджету 
України, Мінфін  
World economic 
outlook, 
Міжнародний 

Інструкція про складання 
Державною Казначейською 
Службою України 
бюджетної звітності про 
виконання зведеного 
бюджету України, 
державного бюджету 
України і місцевих 
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валютний фонд  
експрес-випуск 
"Валовий 
внутрішній 
продукт 
України" 
(видання 
Держстату) 

бюджетів Автономної 
Республіки Крим, областей, 
міст Києва та Севастополя 
[2] 
Інструкція про складання 
органами Державної 
казначейської служби 
України звітності про 
виконання державного 
бюджету [3] 
Система національних 
рахунків (СНР 2008) [4] та 
Європейська система 
національних і 
регіональних рахунків (ESA 
2010) [5] 

3 Рівень перерозподілу 
ВВП через зведений 
бюджет, відсотків 

World economic 
outlook, 
Міжнародний 
валютний фонд  
експрес-випуск 
"Валовий 
внутрішній 
продукт 
України" 
(видання 
Держстату) 

Система національних 
рахунків (СНР 2008) [4] та 
Європейська системи 
національних і 
регіональних рахунків (ESA 
2010) [5] 

4 Відношення обсягу 
сукупних платежів з 
обслуговування та 
погашення державного 
боргу до доходів 
державного бюджету, 
відсотків 

Показники 
виконання 
Державного 
бюджету 
України, Мінфін  

Інструкція про складання 
Державною Казначейською 
Службою України 
бюджетної звітності про 
виконання зведеного 
бюджету України, 
державного бюджету 
України і місцевих 
бюджетів Автономної 
Республіки Крим, областей, 
міст Києва та Севастополя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



66 

 

[2] 
Інструкція про складання 
органами Державної 
казначейської служби 
України звітності про 
виконання державного 
бюджету [3] 

 
Для визначення індикаторів бюджетної безпеки слід оперувати інформацією 

щодо дефіциту/профіциту державного бюджету, дефіциту/профіциту 
бюджетних та позабюджетних фондів сектору загальнодержавного управління, 
обсягу сукупних платежів з обслуговування та погашення державного боргу, 
доходів державного бюджету. Така інформація наводиться за даними 
Міністерства фінансів України про показники виконання Державного бюджету 
України, нормативно-правовою основою складання є Інструкція про складання 
Державною Казначейською Службою України бюджетної звітності про 
виконання зведеного бюджету України, державного бюджету України і 
місцевих бюджетів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та 
Севастополя [2], Інструкція про складання органами Державної казначейської 
служби України звітності про виконання державного бюджету [3]. 
Методологічною підставою формування інформації про ВВП в Україні є 
Система національних рахунків (СНР 2008) [4] та Європейська система 
національних і регіональних рахунків (ESA 2010) [5]. 

Модернізація системи бухгалтерського обліку в державному секторі, системи 
державних закупівель, державних інвестицій, державного внутрішнього 
фінансового контролю, незалежного зовнішнього фінансового контролю, 
протидія корупції, доступ громадськості до інформації з питань бюджету 
дозволять підвищити рівень прозорості та законності використання бюджетних 
коштів, зменшити обсяги нецільового, незаконного використання коштів, що 
також, без сумніву, позитивно вплине на основні показники бюджетної 
безпеки. 

Активна взаємодія України зі світовими фінансовими організаціями 
обумовлює необхідність виконання певних вимог, серед яких приведення у 
відповідність до міжнародних стандартів інформації про стан виконання 
бюджетів. Такими стандартами є Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку 
в державному секторі (International Public Sector Accounting Standards (IPSAS)). 
Вони носять рекомендаційний характер, проте служать основою для 
формування національних стандартів обліку в кожній окремій країні. 

Загальна мета фінансової звітності в державному секторі – забезпечення 
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корисною інформацією для прийняття рішень і забезпечення соціальної та 
економічної відповідальності за використання ресурсів. 

У зв’язку з цим застосування положень Міжнародних стандартів 
бухгалтерського обліку в державному секторі є фундаментальною основою для 
формування адекватного обліково-інформаційного забезпечення управління 
державними фінансами в Україні. 

Мета міжнародних стандартів фінансового обліку та звітності в державному 
секторі - представлення точної і об'єктивної інформації про фінансовий стан, 
фінансові результати діяльності та грошових потоках на рівні різних державних 
і міжнародних організацій. Це дозволить забезпечити отримання 
стандартизованої і зіставної інформації про діяльність всіх організацій 
державного сектору. У результаті громадськості буде доступна більш повна 
інформація не тільки про фінансові наслідки прийнятих політичних рішень, а й 
про фінансове становище країни [6].  

Розглянемо, які вимоги до інформації регламентовані вітчизняними 
нормативно-правовими актами.  

Прийняті відповідно до Стратегії модернізації системи бухгалтерського 
обліку в державному секторі на 2007-2015 роки [71] Національні положення 
(стандарти) бухгалтерського обліку в державному секторі (НП(С)БОДС) 
регламентують облік у розрізі різних об’єктів і відповідають в переважній 
частині міжнародним стандартам. Порівняно з чинною практикою бюджетного 
обліку внесено ряд вагомих змін, які суттєво впливатимуть на розкриття 
облікової інформації. Новий склад фінансової звітності, нові методологічні 
засади визнання, оцінки та класифікації активів, пасивів, доходів та витрат 
установи є причиною трансформації традиційних об’єктів бюджетного обліку. 

На виконання стратегії розроблено також План рахунків бухгалтерського 
обліку в державному секторі для обліку виконання бюджетів та кошторисів 
розпорядників бюджетних коштів, що дасть змогу забезпечити прозорість 
облікових процесів, складання звітності та отримання інформації про фінансові 
операції, які здійснюються у державному секторі. 

За НП(С)БОДС 101 «Подання фінансової звітності», фінансова звітність у 
державному секторі забезпечує інформаційні потреби користувачів щодо:  

- джерел надходжень коштів та напрямів їх використання;  
- результатів діяльності з погляду ефективності та досягнень мети діяльності;  
- дотримання фінансової дисципліни суб’єктом державного сектору;  
- цільового використання бюджетних коштів; 
- оцінки якості управління;  
- оцінки здатності своєчасно виконувати свої зобов’язання;  
- придбання, продажу та володіння цінними паперами; 
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- участі в капіталі підприємств;  
- рівня ресурсів, потрібних для продовження діяльності, ресурсів, які можуть 

виникнути внаслідок продовження діяльності, а також відповідних ризиків та 
невизначеностей [8]. 

У цьому ж Положенні зазначено якісні характеристики фінансових звітів 
суб’єктів державного сектору – дохідливість, доречність, порівнянність, 
достовірність. Як бачимо, відсутні акценти на своєчасність та суттєвість, що 
мають надзвичайно важливе значення у сучасних умовах.   

Висновки. За умови вдалої реалізації Стратегії розвитку системи управління 
державними фінансами та Стратегії модернізації системи бухгалтерського 
обліку в державному секторі, вдасться підвищити рівень бюджетної безпеки, а 
отже, і рівень економічної безпеки в цілому. У сучасних умовах необхідності 
жорсткої економії бюджетних коштів, окремі заходи, які потребують 
додаткового фінансування, можуть  бути відтерміновані. Проте прискорення 
інтеграції України до ЄС ставить нові завдання перед вітчизняним урядом, 
тому окреслене коло заходів є надзвичайно важливим і актуальним в умовах 
сьогодення. 
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Рове 
2.2. Дослідження теоретичних аспектів організації та методики 

управлінського обліку на вітчизняних підприємствах  
 

Мета завдання полягає в дослідженні теоретичних аспектів організації та 
методики управлінського обліку на вітчизняних підприємствах.  

Отримані наукові та практичні результати. В сучасних умовах 
становлення ринкової економіки виникає необхідність змін у формах і методах 
управління діяльністю підприємства. Підґрунтям прийняття будь-яких 
управлінських рішень, безперечно, є сукупність даних бухгалтерського обліку 
та результати їх аналізу. Об’єктивність інформації впливає не тільки на 
ефективність управління, але й на результативність діяльності суб’єкта 
господарювання. Сучасні методи управління значно підвищують вимоги до 
облікової інформації, насамперед, щодо її гнучкості, аналітичності, 
об’єктивності та оперативності. На жаль, існуюча система обліку не може в 
повному обсязі забезпечити управлінців різних рівнів достатньою та 
оперативною інформацією для прийняття конкретних управлінських рішень. За 
таких умов зростає роль управлінського обліку як системи, яка призначена 
надавати достовірну, своєчасну, актуальну, оперативну та повну інформацію 
внутрішнім користувачам для прийняття ефективних управлінських рішень, 
що, в свою чергу, обумовлює потребу у реформуванні облікової політики 
підприємства, зокрема в частині організації управлінського обліку. 

Розвиток управлінського обліку в Україні лише в останні роки почав 
набувати ознак системності. Все більш актуальним і здатним оптимізувати 
загальні кінцеві результати діяльності вітчизняних підприємств стає розуміння 
необхідності зміни інформаційного забезпечення управління, попри певні 
додаткові витрати на його вдосконалення та розвиток. Потреба у впровадженні 
управлінського обліку на вітчизняних підприємствах обумовлена низкою 
чинників, таких як: наявність різних форм власності, що спричиняє появу 
різних груп та рівнів користувачів управлінської інформації; посилення 
конкуренції на внутрішньому й зовнішньому ринках збуту вітчизняної 
продукції, що вимагає своєчасної інформації про їх кон’юнктуру; інтеграційні 
процеси в економіці України, що передбачають переорієнтацію як практики, 
так і теорії облікових знань з врахуванням міжнародного досвіду [1, с. 164]. 
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Управлінський облік – це процес виявлення, вимірювання, накопичення, 
аналізу, підготовки, інтерпретації та передачі інформації, що використовується 
управлінською ланкою для планування, оцінки і контролю всередині 
підприємства та для забезпечення відповідного підзвітного використання 
ресурсів [2, с. 15]. Інформація, що надається управлінським обліком, 
орієнтована на задоволення потреб як стратегічного, так і поточного 
управління, на оптимізацію використання ресурсів, забезпечення об’єктивної 
оцінки діяльності підрозділів та їх керівників. 

Пушкар М.С. підкреслює, що особливістю управлінського обліку є те, що 
на місце чисто процедурних обліково-економічних завдань висувається нове 
завдання – забезпечення потреб користувачів у такій інформації, яка носить 
адресний характер, тому зрозуміло, що для різних груп користувачів треба 
забезпечити різну інформацію [3].  

На думку Нападовської Л.В. сучасний управлінський облік – не суто 
облік, а оптимізація господарської діяльності [4, с. 64]. 

Згідно із Законом України „Про бухгалтерський облік та фінансову 
звітність в Україні” внутрішньогосподарський (управлінський) облік – це 
система обробки і підготовки інформації про діяльність підприємства для 
внутрішніх користувачів у процесі управління підприємством [5]. Даний Закон 
передбачає, що ведення управлінського обліку не є обов’язковим для 
підприємства. Разом з тим, його наявність забезпечує підвищення ефективності 
управління діяльністю. Зважаючи на це, керівник ухвалює рішення про 
доцільність ведення управлінського обліку виходячи з оцінки витрат і вигод від 
його впровадження, а також враховуючи особливості діяльності підприємства 
та потреби щодо забезпечення інформацією менеджерів усіх рівнів управління. 

На всіх етапах діяльності підприємства до економічної інформації 
ставились такі вимоги, як об’єктивність, достовірність, оперативність. На 
сучасному етапі вдосконалення управління, становлення ринкової економіки до 
економічної інформації висуваються підвищені вимоги. Це означає, що 
економічна інформація повинна містити мінімальну кількість показників, але 
задовольняти максимальну кількість користувачів на різних рівнях управління 
[6, с. 71]. Крім того, необхідно, щоб інформація формувалася з якнайменшими 
витратами праці і часу. Задовольнити ці вимоги допомагає управлінський облік. 

Упровадження управлінського обліку на підприємствах визначається 
необхідністю: 

1. Економічної обґрунтованості рішень, прийнятих управлінським 
персоналом; 

2. Контролю господарської діяльності підприємства; 
3. Оцінки діяльності структурних підрозділів підприємств; 
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4. Формування стратегії та планування діяльності підприємства в 
майбутньому. 

Обґрунтуванню сутності управлінського обліку сприяє розгляд 
сукупності ознак, що характеризують його як складову інформаційної системи 
підприємства: 

1. Безперервність; 
2. Цілеспрямованість; 
3. Повнота забезпечення інформацією; 
4. Вплив на об’єкти управління при зміні умов внутрішнього та 

зовнішнього середовища; 
5. Практичне відображення дії об’єктивних економічних законів 

суспільства [7, с.135] . 
Слід відзначити наступні особливості управлінського обліку як 

інформаційної системи підприємства [8, с. 92]: 
1. Аналітичність інформації – у складі управлінського обліку інформація 

збирається, групується, ідентифікується та вивчається з метою чіткого й 
достовірного відображення результатів діяльності структурних підрозділів і 
визначення частки їх участі в одержанні прибутку підприємства; 

2. Орієнтація інформації на користувача – визначеного менеджера 
підприємства – також є характерною особливістю управлінського обліку. При 
цьому потреби менеджерів в інформації для прийняття рішень і контролю 
будуть залежати, по-перше, від функціональної сфери, за якою вони 
спеціалізуються, по-друге, від їх положення в організаційній структурі 
управління підприємством; 

3. Оперативність – зумовлена тим, що інформація для прийняття рішень і 
контролю буде корисна лише в тому випадку, коли вона вчасно надійде 
користувачам. 

Отже, управлінський облік слід розглядати, як інтегровану систему 
обліку витрат і доходів, а також їх планування, контролю та аналізу, що 
систематизує інформацію для прийняття управлінських рішень і координації 
проблем забезпечення сталого розвитку підприємства. 

Сучасний управлінський облік використовує внутрішню і зовнішню 
інформацію, фінансові і не фінансові показники, задовольняючи інформаційні 
вимоги управління щодо виробничої та іншої діяльності. За допомогою 
управлінського обліку здійснюється контроль і аналіз поточних, а також 
довгострокових цілей. Це дає підстави вважати управлінський облік дієвою 
складовою інформаційної системи підприємства. 

В процесі організації управлінського обліку на вітчизняних 
підприємствах виокремлюють наступні етапи: 
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1) аналіз діяльності підприємства та формулювання вимог до 
інформаційної потреби підприємства; 

2) побудова системи управління витратами; 
3) розробка методики і принципів управлінського обліку та звітності; 
4) побудова та оптимізація системи бюджетування; 
5) побудова та оптимізація системи внутрішнього контролю; 
6) автоматизація управлінського обліку [9]. 
З метою формулювання вимог до інформаційної потреби підприємства 

доцільно проводити аналіз діяльності підприємства. Одним з методів 
проведення даного аналізу є системний аналіз бізнес-процесів, який дозволяє 
побачити всю сукупність господарських операцій підприємства, здійснювати їх 
моделювання та удосконалення з метою налагодження системи внутрішнього 
контролю, документообігу та інформаційної взаємодії всередині підприємства, 
а також підвищити прозорість і ефективність підготовки управлінської звітності 
[9]. 

Побудова системи управління витратами в ході впровадження 
управлінського обліку на підприємстві має за мету: 

- ведення обліку складських запасів підприємства в розрізі 
номенклатурних позицій, розрахунок виробничої потреби в запасах сировини і 
матеріалів, оптимізацію завантаження складських площ;  

- визначення виробничої собівартості товарів, робіт, послуг; 
- управління витратами шляхом порівняння бюджетних показників з 

фактичними показниками звітного періоду; 
- прийняття рішень щодо необхідності придбання (виготовлення 

власними силами) сировини та матеріалів для забезпечення виробничого 
процесу. 

Основою управління витратами є їх обґрунтована класифікація, 
побудована за принципом ”різні витрати для різних цілей”. Для ефективного 
управління витратами варто враховувати не тільки фінансові показники, але й 
нефінансову інформацію. 

Організація управлінського обліку повинна забезпечувати розподіл 
загальних завдань, що стоять перед управлінським апаратом підприємства, між 
усіма рівнями управління таким чином, щоб кожен менеджер ніс свою частку 
відповідальності за рішення певного обсягу зазначених завдань, що знаходяться 
в межах його повноважень. Також облікова система повинна забезпечувати 
взаємозв’язок різних інформаційних потоків як основу для взаємодії всіх 
функцій управління [10, с. 238]. 

Організація управлінського обліку може здійснюватися власними силами 
або із залученням фірми, яка спеціалізується на впровадженні системи 
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управлінського обліку на підприємстві. Перевагами першого варіанту є 
максимальне врахування всіх особливостей підприємства, а також простота, 
зрозумілість і зручність програмного забезпечення для надання необхідної 
інформації керівникам різних рівнів управління. Недоліком є висока 
трудомісткість. До переваг другого варіанту можна віднести роботу 
професіоналів, які мінімізують кількість можливих помилок і відхилень, погляд 
зі сторони, оптимальні строки впровадження. Недоліками даного варіанту є те, 
що фірма-виконавець буде працювати з певним програмним забезпеченням, яке 
не завжди відповідатиме потребам конкретного підприємства; зазвичай значна 
вартість послуг [11, с. 139]. 

Важливу роль для створення ефективної системи управлінського обліку 
відіграє розробка та впровадження облікової політики. Відповідно до Закону 
України „Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” [5] 
принципи та методику ведення управлінського обліку підприємства визначають 
самостійно, виходячи з економіко-організаційних особливостей діяльності і 
характеру виробничого процесу, і узагальнюють у внутрішньому нормативному 
документі – “Положенні про управлінську облікову політику”. 

Розробка облікової політики для цілей управлінського обліку передбачає 
організаційний, методичний та технічний аспекти. 

Організаційний аспект визначає, як здійснюється організація і ведення 
управлінського обліку (варіант автономії, інтегрована або змішана форма), його 
місце в управлінській структурі господарюючого суб’єкта та взаємодію з 
іншими функціональними і виробничими службами.  

Технічний аспект передбачає розробку облікових регістрів, робочого 
плану рахунків для цілей управлінського обліку, формування системи 
внутрішньої управлінської звітності.  

Методичний аспект передбачає застосування методів калькулювання 
собівартості продукції і ціноутворення, підходи до розподілу по об’єктах 
калькулювання непрямих витрат в розрізі окремих сегментів підприємства, 
методику розрахунку основних обліково-аналітичних показників для 
стратегічного, тактичного та оперативного управління.  

Серед основних елементів управлінської облікової політики підприємства 
варто виокремити: робочий план рахунків управлінського обліку; форми 
первинних облікових документів, які застосовуються для оформлення 
господарських операцій, по яких не передбачені типові форми; форми звітів 
центрів відповідальності; форми та графік подання управлінської звітності; 
графік документообігу; структуру служби управлінського обліку; перелік 
центрів відповідальності; методи калькулювання собівартості продукції; інші 
рішення, необхідні для організації управлінського обліку [12, с. 251].  
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Невід’ємною складовою управлінського обліку є звітність, склад, 
структура і періодичність складання якої закріплюється внутрішніми 
регламентами. Управлінську звітність можна об’єднати у такі групи: 
управлінська звітність про фінансовий стан, результати діяльності та зміни у 
фінансовому стані підприємства; управлінська звітність по основних 
показниках діяльності; управлінська звітність про виконання бюджетів [13, с. 
151].  

В сучасних умовах бюджетування набуває все більшого значення, 
оскільки передбачає складання детального плану отримання і використання 
фінансових та інших видів ресурсів, який розрахований на певний період часу. 
При визначенні кількості та складу бюджетів важливо керуватися принципами 
доцільності та раціональності: у бюджетах повинні міститися лише ті статті і 
показники, які дійсно необхідні для проведення аналізу діяльності [13, с. 152]. 

Автоматизація управлінського обліку дозволяє вчасно і в повному обсязі 
отримувати всю необхідну інформацію як для менеджерів (управлінська 
звітність), так і для всіх інших зацікавлених користувачів (фінансова та 
податкова звітність) [9]. Найбільш оптимальним рішенням є автоматизоване 
ведення як бухгалтерського, так і управлінського обліку в одному програмному 
продукті, наприклад, такому як “1С: Підприємство”. 

Організована належним чином система управлінського обліку дозволяє 
керівництву підприємства отримувати інтегровані управлінські звіти про 
результати діяльності його основних структурних підрозділів за конкретний 
період часу; здійснювати аналіз впливу внутрішніх і зовнішніх факторів на 
результати діяльності підприємства та його структурних підрозділів; 
формувати планові та прогнозні показники на майбутній період. 

На сьогодні досвід вітчизняних підприємств свідчить, що практичне 
застосування управлінського обліку, на жаль, ще не набуло належного 
поширення. Разом з тим практична сторона впровадження управлінського 
обліку окреслює ряд питань організаційного характеру, які потребують 
вирішення: доцільність здійснення цього виду обліку; створення управлінської 
бухгалтерії або введення штатної одиниці спеціаліста з управлінського обліку; 
виокремлення центрів відповідальності та здійснення контролю за 
результатами їх діяльності тощо. 
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2.3. Формування науково-методичних та практичних засад обліку 
соціально-економічного та екологічного напряму господарської діяльності  

суб'єктів державного сектору 

 

Вступ. Інноваційний розвиток економіки України є одним з пріоритетів 
національних економічних досліджень. Інноваційна діяльність -  необхідна 
складова процесу забезпечення успішного, довготривалого та стійкого 
функціонування вітчизняних підприємств, одна з фундаментальних складових 
ефективної стратегії,  важливий інструмент забезпечення їхніх конкурентних 
переваг. Проблема активізації інноваційної діяльності вітчизняних підприємств 
з проголошення Україною євроінтеграційного курсу набуває особливої 
актуальності, адже без підвищення інноваційної активності підприємств 
неможливо досягти підвищення ефективності та конкурентоспроможності 
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вітчизняного виробництва. Інновації є стимулом для конкурентоспроможного 
розвитку підприємств, формують лідируючі позиції та можливість виходу на 
світові ринки. Виходячи з цього, виникає необхідність проаналізувати 
показники та спрямованість інноваційної політики підприємств України і 
з’ясувати, чому стримується розвиток інноваційної діяльності вітчизняних 
підприємств. 

Аналіз останніх досліджень. Оцінкою сучасного стану інноваційної 
активності України займається багато вітчизняних та зарубіжних економістів. 
серед яких: Г.О. Андрощук, Ю.З. Драчук, Н.Ю. Жаровська, Л.О. Іванець, О.А. 
Клич, Т.В. Романова, С.М. Січко В.В. Шарко та інших. Однак, досліджувані 
категорії не є статичними, вони постійно змінюються, тому вимагають 
регулярного аналізу для виявлення основних тенденцій на етапах формування 
концептуальних основ постіндустріальної економіки. 

Методика досліджень. Методологічною основою дослідження є наукові 
праці вітчизняних і зарубіжних учених з проблеми оцінки інноваційної 
діяльності. У процесі дослідження використовувалася сукупність методів: 
розрахунковий – у визначенні показників інноваційної діяльності в Україні; 
графічний – для аналізу й наочного відображення отриманих результатів; 
монографічний – для визначення причин низької інноваційної активності 
вітчизняних підприємств. 

Постановка завдання. Метою даного дослідження є оцінка ключових 
показників інноваційної діяльності та інноваційної політики підприємств 
України,  визначення основних тенденцій розвитку досліджуваних процесів. 

Результати досліджень. Основою для розвитку національного 
виробництва є досягнення конкурентоздатності підприємств як на 
внутрішньому, так і на зовнішньому ринках. Конкуренція зумовлює появу на 
ринку підприємств, що активно займаються інноваційною діяльністю. 
Інноваційний розвиток вітчизняної економіки залежить від державної 
інноваційної політики, рівня наукового і науково-технічного потенціалу, 
розвитку національної інноваційної системи та інших показників. 

На стан інноваційної активності в Україні впливають багато факторів, 
однак, ми погоджуємося з думкою Жаровської Н.Ю. [4], яка вважає, що усі 
фактори можна поділити на дві групи: 

- фактори зовнішнього впливу: включають фактори ділового середовища 
підприємства, які не залежать від нього, мають прямий або 
опосередкований вплив та визначають напрями і обмеження 
інноваційного розвитку;  

- фактори внутрішнього впливу: впливають на здійснення інноваційної 
діяльності на виробничому  підприємстві, залежать від його цілей і 
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стратегії, обсягу та якості доступних ресурсів, інноваційного потенціалу, 
ефективності системи управління та інших. 

Для того, щоб визначити основні тенденції розвитку інноваційної 
діяльності, варто дослідити загальні показники інноваційної діяльності на 
макрорівні.  

Основні показники, що характеризують зміст та динаміку інноваційної 
діяльності, представлено в таблиці 1. 

Таблиця 1 
Основні показники інноваційної діяльності в Україні за 2010-2016 роки 

Показники 
Роки 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
Кількість інноваційно-
активних підприємств, 
одиниць 

1462 1679 1758 1715 1609 824 834 

Кількість підприємств, що 
впроваджували інновації, 
одиниць 

1217 1327 1371 1312 1208 723 735 

Загальний обсяг 
фінансування інноваційної 
діяльності, млн. грн. 

8045,5 
14333,

9 
11480,

6 
9562,6 7695,9 13813,7 23229,5 

Обсяг реалізованої 
інноваційної продукції в 
промисловості, млн. грн. 

33697,
6 

42386,
7 

36157,
7 

35862,
7 

25669,0 23050,1 х 

Обсяг реалізованої 
інноваційної продукції за 
межі України, млн. грн. 

13713 
12630,

6 
13354,

9 
16053,

4 
7500,0 10843,8 х 

Джерело: складено автором за даними [5] 
 
У 2016 році інноваційною діяльністю у промисловості займалися 834 

підприємства, що на 628 підприємств менше за показник 2010 року. Кількість 
підприємств, що впроваджували інновації теж зменшилася з 1217 од. в 2010 
році до 735 од. в 2016 році. 

Зменшення темпів розвитку інноваційної діяльності в Україні переважно 
зумовлені недостатністю фінансування. Не менш важливими чинниками 
зазначеного є глибока соціально-економічна криза, падіння курсу національної 
валюти, недостатній рівень підготовки наукових кадрів, недосконалість 
матеріально-технічної бази тощо. 
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З таблиці 1 також видно, що обсяг реалізованої інноваційної продукції в 
промисловості невпинно зменшувався, починаючи з 2011 року – на 6229 млн. 
грн. (на 14,7%) в 2012 році, на 295 млн. грн. (на 0,8%) в 2013 році, на 10193,7 
млн. грн. (на 28,4%) в 2014 році та на 2618,9 млн. грн. (на 10,2%) в 2015 році. 

Питома вага інноваційно активних підприємств наведена на рис. 1. 
Зауважимо,  що відповідно до методологічних положень Державної служби 
статистики України, інноваційно активними підприємствами вважаються 
підприємства, що в період обстеження займалися діяльністю, пов’язаною зі 
створенням інновацій, незалежно від того, чи призвела така діяльність до 
реального впровадження інновацій [2]. 
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Рис. 1. Динаміка питомої ваги підприємств, що займалися впровадженням 

інновацій та впроваджували інновації протягом 2000-2016 років 
Джерело: складено автором за даними [5] 
 
Протягом 2000-2016 років частка підприємств, що займалися інноваціями, 

мала незначні зміни. Поступово спостерігається певне збільшення частки 
підприємств, що займалися впровадженням інновацій – з 13,8% в 2010 році до 
18,9% в 2016 році. Для порівняння: у США, Японії, Німеччині й Франції частка 
інноваційних підприємств становить 70-80% від їх загальної кількості [6].  

Стрімкий інноваційний розвиток на сьогоднішній день демонструють 
також азіатські країни. Зокрема, на Китай, Японію та Південну Корею в 2016 
році припадало понад 40% усіх глобальних інвестицій [6]. 

З рис. 1 також видно, що в загальній структурі частка промислових 
підприємств, що впроваджували інновації, залишається невеликою, не 
зважаючи на позитивну динаміку протягом досліджуваного періоду: за 2010-
2016 роки цей показник   склав в середньому 13,6%.  

Розподіл підприємств в залежності від типу впроваджуваних інновацій 
наведений на рис. 2. 
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27,2

36,9

35,9

Технологічні інновації Технологічні та нетехнологічні інновації Нетехнологічні інновації

 
Рис. 2. Розподіл підприємств в залежності від типу впроваджуваних 

інновацій в Україні за 2014-2016 роки, %. 
Джерело: складено автором за даними [3] 
 
З рис. 2 видно, що питомі частки підприємств, що запроваджували різні 

типи інновацій, були практично рівними (по третині на кожну групу 
підприємств):  із загальної кількості інноваційних підприємств 27,2% займалися 
технологічними інноваціями (продуктові та/або процесові), 35,9% - 
нетехнологічні (організаційні та/або маркетингові), 36,9% - технологічними та 
нетехнологічними інноваціями. 

За досліджуваний період найвищий рівень інноваційної активності 
спостерігався серед підприємств у сфері інформації та телекомунікації (22,1%),  
переробної промисловості (22,0%) [3]. Більшість інноваційно-активних 
підприємств поряд з технологічними запроваджували також нетехнологічні 
інновації – розробку та впровадження нових, або значно вдосконалених 
процесів, що не належать до технологічних інновацій. До цієї групи входять 
маркетингові та організаційні інновації [2]. 

Таблиця 2 
Динаміка впровадження інновацій на промислових підприємствах 

протягом 2010-2016 років 

Роки 

Впроваджен
о нових 

технологічн
их процесів, 

од. 

у т.ч. 
маловідх

одні, 
ресурсозб
ерігаючі 

Освоєно 
виробництво 
інноваційних 

видів 
продукції, 

найменувань 

з них нові 
види 

техніки 

Питома 
вага 

реалізовано
ї 

інноваційн
ої 

продукції в 
обсязі 
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промислов
ої, % 

2010 2043 479 2408 663 3,8 
2011 2510 517 3238 897 3,8 
2012 2188 554 3403 942 3,3 
2013 1576 502 3138 809 3,3 
2014 1743 447 3661 1314 2,5 
2015 1217 458 3136 966 1,4 
2016 3489 748 4139 1305 х 

Джерело: складено автором за даними [5] 
 
Показник питомої ваги реалізованої продукції в обсязі промислової 

свідчить про низьку результативність інноваційної діяльності вітчизняних 
підприємств. З таблиці 2 видно, що частка реалізованої інноваційної продукції 
за досліджуваний період зменшилася з 3,8% в 2010-2011 роках до 1,4% в 2015 
році.  

Ще одна негативна тенденція стосується структури джерел фінансування 
інноваційної діяльності в Україні за 2010-2016 роки (табл. 3). 

Представлені дані свідчать, що головним джерелом фінансування 
інноваційної діяльності підприємств протягом останніх років є власні кошти. 
Так, їхня частка зросла з 59,4% в 2010 році до 94,9% в 2016 році. Натомість, 
частка державних коштів протягом досліджуваного періоду не перевищувала 
4,5%. Відповідно, можемо констатувати, що держава відіграє, на жаль, не 
достатньо результативну роль в підтримці інноваційної діяльності України. Це 
є основною проблемою реалізації інноваційної політики на вітчизняних 
підприємствах.  

Таблиця 3 
Структура джерел фінансування інноваційної діяльності в Україні за 2010-

2016 роки 

Роки 

Загальна 
сума 

витрат, 
млн. грн. 

У тому числі за рахунок коштів, млн. грн. 

В
ла

сн
их

 
ко

ш
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в,
 м

лн
. 

гр
н.

 

П
ит
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а 

ва
га

, 
%

 

Д
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ет
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%

 

Ін
оз

ем
ни

х 
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ст

ор
ів
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. г
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, 
%

 

Ін
ш

і д
ж

ер
ел

а,
 

м
лн

. г
рн

. 

П
ит

ом
а 

ва
га

, 
%

 

2010 8045,5 4775,2 59,4 87,0 1,1 2411,4 30,0 771,9 9,6 
2011 14333,9 7585,6 52,9 149,2 1,0 56,9 0,4 6542,2 45,6 
2012 11480,6 7335,9 63,9 224,3 2,0 994,8 8,7 2925,6 25,5 
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2013 9562,6 6973,4 72,9 24,7 0,3 1253,2 13,1 1311,3 13,7 
2014 7695,9 6540,3 85,0 344,1 4,5 138,7 1,8 672,8 8,7 
2015 13813,7 13427,0 97,2 55,1 0,4 58,6 0,4 273,0 2,0 
2016 23229,5 22036,0 94,9 179,0 0,8 23,4 0,1 991,1 4,3 

Джерело: складено автором за даними [5] 
 

Низьким залишається рівень інвестиційної привабливості інноваційного 
сектора і для зовнішніх інвесторів, що свідчить про несприятливий 
інвестиційний клімат в Україні. 

Висновки. Тенденції інноваційної діяльності останніх років вказують на 
наявність значних проблем та низький рівень розвитку інноваційної діяльності 
в Україні, що, в свою чергу, негативно відображається на конкурентоздатності 
продукції та розвитку економіки в цілому. 

Наведені висновки дозволяють стверджувати, що діяльність інноваційно-
активних підприємств не досягає необхідного рівня задля переходу України на 
новий етап  соціально – економічного  розвитку -  інноваційний. 
Спостерігається поступове зниження обсягу реалізованої продукції як в 
Україні, так і за її межами, знижуються обсяги діяльності, зокрема, за такими 
напрямами, як  дослідження та розробки, освоєння нових технологічних 
процесів.  

Серед основних проблем, що стримують інноваційну діяльність в Україні, 
можна виділити наступні: 

- відсутня підтримка з боку держави, яка проявляється не лише в 
недостатності фінансування інноваційного розвитку економіки України, але й в 
існуванні складного нормативного забезпечення, відсутності мотиваційної 
інноваційної політики. В Україні діє 14 законів, понад 50 підзаконних актів, а 
також понад 100 правових актів відомчого характеру, які регулюють питання 
інноваційної діяльності підприємств. В той же час, державна фінансова 
підтримка та податкове стимулювання, передбачене цими актами, не 
застосовуються в повному обсязі.  

- обмежені фінансові можливості українських підприємств, які не 
дозволяють купувати сучасне виробниче обладнання, фінансувати продуктові 
інновації та власні наукові дослідження. Проведені дослідження показали, що 
держава виділяє менше 1% коштів на підтримку інноваційної політики 
підприємств України.  

Узагальнюючи, можна стверджувати,  що розвиток інноваційної діяльності 
забезпечує, перш за все, мобілізація всіх джерела фінансування. 
З іншого боку, Україна володіє низкою  важливих переваг: ресурсним 

забезпеченням,  досить високим загальним рівнем освіти населення, потужною 
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кількістю вищих навчальних закладів. Відтак,  необхідним є здійснення змін у 
політиці фінансування й кредитування інноваційних процесів на вітчизняних 
підприємствах. 
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2.4. Оцінка запасів бюджетних установ в умовах модернізації 
бухгалтерського обліку  

  
За результатами впровадження Стратегії модернізації системи 

бухгалтерського обліку в державному секторі економіки України змінено 
методику обліку запасів бюджетних установ (в т.ч., запасів вищих навчальних 
закладів державної форми власності). Враховуючи уточнення дефініцій 
Законом України «Про освіту», статус державних вузів сьогодні визначається 
як заклад вищої освіти державної форми власності (далі – заклад вищої 

освіти). Базовими нормативними документами щодо методології формування в 
бухгалтерському обліку та фінансовій звітності операцій із запасами закладів 
вищої освіти є: НП(С)БОДС 123 «Запаси» [1], НП(С)БОДС 101 «Подання 
фінансової звітності»  [2], Методичні рекомендації з бухгалтерського обліку 
запасів суб’єктів державного сектора № 11 [3], НП(С)БОДС 125 "Зміни 
облікових оцінок та виправлення помилок" [4] та ін. 

Відображення запасів як окремих об’єктів в системі рахунків 
бухгалтерського обліку має низку дискусійних питань. Зокрема, 
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неоднозначними як об’єкти обліку залишаються: ідентифікація  
функціонального призначення запасів з урахуванням особливостей їх 
практичного застосування;  зведення найбільш використовуваних запасів в 
одну класифікаційну групу; відповідності класифікаційних груп запасів 
рахункам їх обліку; документування запасів, придбаних за бюджетні кошти,  на 
етапі їх переоцінки із дотриманням умов відповідності задокументованої 
інформації принципам підконтрольності бюджетного фінансування за 
Бюджетним Кодексом України тощо.  

Облік запасів бюджетних установ розглядається у працях вітчизняних 
учених Атамаса П.Й. [5], Артеменко Н.В. [6], Гізатуліної Л.В. [7], Дорошенко 
О.О. [8 ], Куценко О. П. [7], Осадчої О.О. [9 ], Свірко С.В. [10], Сушко Н.І. [7], 
Чечуліної О.О. [7] та ін. 

Результати досліджень цілком можна імплементувати в організацію обліку 
запасів закладів вищої освіти з відповідними коригуваннями щодо мети та 
особливостей фінансування діяльності таких суб’єктів.  Однак, низка питань 
організаційно-методичного характеру потребує більшої деталізації 
відповідними Національними положеннями (стандартами) в державному 
секторі з урахуванням особливостей нормативного регулювання та системного 
контролю за цільовим  використанням бюджетних коштів. 

Мета дослідження - визначити проблемні питання впровадження 
модернізованих положень бухгалтерського обліку запасів бюджетних установ 
на прикладі державних закладів вищої освіти (зокрема, в питаннях оцінки 
запасів), обгрунтувати альтернативні напрямки їх вирішення для уможливлення 
ефективної реалізації Національних положень (стандартів) бухгалтерського 
обліку в державному секторі.    

Одним із найбільш неврегульованих елементів методу бухгалтерського 
обліку запасів протягом терміну їх утримання на балансі є оцінка запасів, а 
саме – вартісна оцінка, критерії визнання економічної вигоди \ потенціалу 
корисності від використання зазначених активів.  

Запаси закладів вищої освіти оцінюються системно на дату: 
оприбуткування їх як активу; списання з балансу; узагальнення балансової 
вартості залишку на дату звітності.  
     Балансова вартість запасів – вартість, за якою запаси включаються до 
валюти  балансу закладу освіти, що, в залежності  від характеру попередніх 
операцій, може бути первісною, відновлювальною (переоціненою), 
справедливою (таблиця 1). 
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Таблиця 1 
Оцінка запасів  державних закладів вищої освіти 

 
№ 
з\п 

Характер операції із запасами Регламентування класифікації 
НПСБОДС 

123 
«Запаси» 

[1] 

Методре
коменда

ції з 
обліку 
запасів 

[3] 

МСБОДС 
12 

«Запаси» 
[11],  

МСБОДС 
5 «Витрати 
на позики»  

[12] 
1 2 3 4 5 

1. Первісна вартість на рівні 

собівартості оприбуткування: в 
операціях придбання запасів на 
умовах розрахунку з 
постачальниками. 

V V  

1.1. Собівартість оприбуткування 
включає ціну придбання, мито, інші 
податки (крім тих, що повертаються 
суб’єкту), а також інші витрати, 
безпосередньо пов’язані з операцією 
придбання.  

V V  

Торговельні знижки, інші знижки 
вираховуються від  вартості 
придбання (МСБОДС 12) . 

  V 

1.2. За певних обставин витрати на 
позики включаються до собівартості 
запасів (МСБОДС 5). 

  V 

1.3. Включення транспортно-
заготівельних витрат до первісної 
вартості конкретних найменувань, 
груп, видів запасів при їх 
оприбуткуванні доцільно 
здійснювати у випадку достовірного 
визначення суми таких витрат, які 
безпосередньо відносяться до 

V V V 
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придбаних запасів. 
Якщо транспортно-заготівельні 

витрати пов'язані із доставкою 
кількох найменувань, груп, видів 
запасів, то їх сума може 
узагальнюватися за окремими 
групами запасів на окремому 
субрахунку, рахунків обліку запасів 
або аналітичному рахунку. 

2. Первісна вартість на рівні 

виробничої собівартості: при 
виготовленні запасів (готової 
продукції) власними силами  

V V V 

2.1. До виробничої собівартості 
включають прямі виробничі та 
розподілені загальновиробничі 
витрати. 

V V V 

2.2 Оцінка запасів на рівні виробничої 
собівартості не проводиться  у 
випадку, якщо послуги надаються  
безоплатно або за номінальною 
компенсацією одержувачем. Такі 
запаси оцінюються за меншою з 
двох оцінок: собівартістю або 
поточною відновлювальною 
собівартістю (чистою вартістю 
реалізації - ЧВР) .  

  V 

2.3. ЧВР базується на найбільш 
надійному свідченні на момент 
оцінювання очікуваної суми 
реалізації відповідних запасів. У 
кожному новому періоді робіться 
нова оцінка ЧВР.   

  V 

3.  Справедлива вартість: отримання 
запасів безоплатно  

V V V 

3.1. Отримання в результаті обміну: 
первісна вартість дорівнює 
балансовій вартості переданих 
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запасів. Якщо балансова вартість 
переданих запасів перевищує їх 
справедливу вартість, то первісною 
вартістю отриманих запасів є їх 
справедлива вартість. 

3.2. Отриманих безоплатно від фізичних 
та юридичних осіб (крім суб'єктів 
державного сектору) можуть мати  
вартість, щодо якої є достовірна 
інформація, зокрема, згідно з 
відповідними первинними 
документами, з урахуванням витрат, 
пов’язаних з операцією 
прибуткування. 

V V  

 
3.3. 

Первісна вартість запасів, 
отриманих безоплатно від суб’єктів 
державного сектора, дорівнює 
балансовій вартості запасів суб’єкта 
державного сектора, що їх передав, з 
урахуванням витрат, пов’язаних з 
операцією прибуткування. У разі, 
якщо відсутня достовірна 
інформація щодо первісної вартості 
запасів, первісна вартість 
визначається на рівні справедливої 
вартості на дату отримання. 

V V  

4. Собівартість списання запасів за 
господарським цільовим 
призначенням 

   

4.1. Собівартість списаних запасів на 
надані послуги для конкретних 
проектів слід визначати на основі 
конкретної ідентифікації їхньої 
індивідуальної собівартості. 

V V V 

4.2. Собівартість списаних запасів на 
господарські потреби визначається 
за формулою «перше надходження – 
перший видаток» (ФІФО), або за 
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формулою середньозваженої 
собівартості (крім випадків 
використання зазначеної вище 
індивідуальної собівартості). 

5.  Переоцінена (відновлювальна) 

вартість  запасів: балансова 
вартість запасів після переоцінки.  

   

5.1. Зміна первісної вартості в періоді 
переоцінки - відновлювальна 
вартість. 

V V  

5.2. Найменша з двох оцінок - первісна 
вартість або відновлювальна 
вартість для запасів, які 
утримуються з метою безоплатного 
розподілу, передачі, а також ті, щодо 
яких не існує активного ринку. 

V V  

5.3. Запаси, отримані у процесі ремонту і 
поліпшення (модернізації, добудови, 
реконструкції тощо), ліквідації 
основних засобів, оприбутковуються 
за чистою вартістю реалізації 
(оцінкою можливого їх 
використання). 

 V  

5.4. Виявлені у процесі інвентаризації 
надлишки запасів оприбутковуються 
альтернативно за:  
- чистою вартістю реалізації запасів, 
якщо вони реалізуються;  
- за оцінкою можливого 
використання, якщо вони 
використовуються безпосередньо 
суб'єктом державного сектора. 

 V  

Таблиця побудована автором на основі узагальнення  [1; 3; 11; 12] 

  

На даний час оцінка чистої реалізаційної вартості  (як і переоцінка запасів 
у цілому) закладами вищої освіти практично не проводиться. Серед причин – 
загальні підходи нормативної облікової бази до методики розрахунку нової 
вартості, документування таких операцій (що, в свою чергу, не дає впевненості 
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в позитивних результатах перевірки результатів цільового та раціонального 
використання  бюджетного  фінансування зовнішніми контролюючими 
органами). 

Потребують конкретизації критерії обґрунтування справедливої вартості 
запасів. Справедлива вартість  (fair value) – сума, за якою може бути здійснений 
обмін активу, або оплата зобов’язання в результаті операції між обізнаними, 
зацікавленими та незалежними сторонами. Термін «обізнані» означає, що 
зацікавлений покупець та зацікавлений продавець достатньо поінформовані про 
характеристики об’єкта оцінки справедливої вартості, його фактичне та 
потенційне використання, а також про стан ринку на дату балансу [13]. 

З економічної точки зору трактування справедливої вартості розглядається 
альтернативно як: 

1) вартість, в основу якої покладено суспільно необхідні витрати праці на 
підприємствах, фірмах і компаніях, що виробляють переважну кількість товарів 
за рівності попиту і пропозиції на них;  

2) конкретна форма вияву справедливої вартості через реалізацію товарів 
за ціною, що забезпечує відшкодування витрат виробництва або собівартість 
продукції й отримання оптимального прибутку [14]. 

В обох випадках стан ринку при встановленні справедливої вартості 
ідентифікується як активний (active market) - ринок, на якому операції для 
активів або зобов'язань відбуваються з достатньою частотою та у 
достатньому обсязі, щоб надавати інформацію про ціноутворення на 
безперервній основі. 

Відтак, справедлива вартість - це ринкова оцінка, а не оцінка з 
урахуванням специфіки суб'єкта господарювання. Враховуючи централізований 
характер закупівель запасів, для закладів вищої освіти непростим є як збір 
інформації про ринкові операції, так і підтвердження існування такого 
активного ринку. Для багатьох запасів може не бути ринкової інформації або 
ринкових операцій, інформація про які є відкритою. 

Очевидною постає невідповідність умов визнання справедливої вартості 

запасів (відповідно, їх оцінки) особливостям фінансування діяльності закладів 

вищої освіти. Для бюджетних установ (в т.ч. закладів вищої освіти) властиве 

чітке державне регулювання закупівель, в основі яких  не активний ринок на 

запаси, що плануються для придбання, а їх вартість (в більшості випадків – 

найменша із запропонованих постачальниками), репутація постачальника та 

прийнятні умови поставок.   

В основі визначення справедливої вартості оприбуткування (списання) 
запасів закладів вищої освіти – достовірна інформація про ціну продажу таких 
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запасів в періоді проведення операцій з такими активами. Тобто,  порівнюються 
фінансові інструменти.  

Порядком дооцінки матеріальних запасів, малоцінних і швидкозношуваних 
предметів бюджетних установ досить конструктивно визначено критерії 
встановлення справедливої вартості для запасів, придбаних до 02.09.1996 р. 
[15]. Для визначення нової «реальної ціни» (справедливої вартості)  комісія по 
проведенню дооцінки може використовувати: 

    - рахунки або накладні на отримані аналогічних матеріальних цінностей; 
    - опубліковані у засобах масової інформації листи (або прайс-листи) 

підприємства-постачальника та інших підприємств, що випускають аналогічну 
продукцію, із відображенням нової ціни; 

    - ціни, встановлені в торговельній мережі на подібні товари; 
   - експертні висновки про вартість матеріальних запасів, малоцінних і 

швидкозношуваних предметів. 
Розкриті підходи не суперечать чинним Методичним рекомендаціям з 

бухгалтерського обліку  запасів [3]. При визначенні справедливої вартості 
запасів заклад освіти може використовувати дані про: останню ринкову ціну 
операцій з відповідними запасами (за умови відсутності суттєвих негативних 
змін в технологічному, ринковому, економічному або правовому середовищі, у 
якому діє суб’єкт); ринкові ціни на подібні активи, скориговані з урахуванням 
індивідуальних характеристик, особливостей або ступеня незавершеного 
виробництва, для якого встановлюється справедлива вартість; додаткові 
показники, що характеризують рівень цін на запаси. 

В міжнародній практиці обліку урядових структур для інтерпретації 
підходу до активів з точки зору визначення того, які з них (як і зобов'язання) 
включати в оцінку та як виміряти облікове сальдо на дату звітності 
використовують: 

- ринковий підхід, в якому розглядаються цілі подібних за фінансуванням 
діяльності суб’єкти (на предмет відповідності цілям урядових суб’єктів); 

- підхід до доходів, що оцінює розмір фінансування урядової структури,  
одержаний від держави та генерований самостійно [16].  

         Підтвердження наведених вище альтернативних кореляцій дозволяє 
адаптувати облікові підходи розглянутих суб’єктів до оцінки справедливої 
вартості активу урядової структури. 

Отже, справедлива вартість – це ринкова оцінка, а не оцінка з урахуванням 
специфіки суб'єкта господарювання. За МСФЗ 13 мета оцінки справедливої 
вартості – визначити ціну, за якою відбувалася б звичайна операція продажу 
активу чи передачі зобов’язання між учасниками ринку на дату оцінки за 
нинішніх ринкових умов (тобто, вихідну ціну на дату оцінки з точки зору 
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учасника ринку, який утримує актив або має зобов’язання) [17]. Якщо ціна на 
ідентичний актив або зобов’язання не є відкритою, суб'єкт господарювання 
оцінює справедливу вартість, користуючись іншим методом оцінювання, що 
максимізує використання відповідних відкритих вхідних даних та мінімізує 
використання закритих вхідних даних.  

Оскільки справедлива вартість – це оцінка на основі даних ринку, то її 

оцінюють, використовуючи припущення, які використовували б учасники ринку 

(в тому числі, – ринку освітніх послуг), складаючи ціну активу або 

зобов’язання, враховуючи також припущення про ризик. Обгрунтування 
наведених аспектів в процесі формування справедливої вартості запасів 
необхідно розкрити в акті: Акті результатів переоцінки запасів, або у випадку 
безоплатного оприбуткування – в Акті прийому-передачі запасів.         

 За аналогією розглянемо оцінку запасів за чистою вартістю реалізації, 
якщо на дату балансу їх ціна знизилась або вони зіпсовані, застаріли, іншим 
чином втратили первісно очікувану економічну вигоду. При цьому, в 
НПСБОДС (як і в МСБОДС) не регламентовано вартісних та\або відсоткових 
умов проведення переоцінки. 

Чиста вартість реалізації запасів - очікувана ціна реалізації запасів в 
умовах звичайної діяльності, за вирахуванням очікуваних витрат на завершення 
їх виробництва та реалізацію. Чиста вартість реалізації визначається по кожній 
одиниці запасів. 

Нормативна облікова база сьогодні для закладів вищої освіти не містить 
чіткості в регламентації відмінностей між справедливою вартістю  та чистою 
вартість реалізації. Перша – це вартість, визначена суб’єктом господарювання, 
остання – ні (оскільки, є чистою сумою,  яку суб’єкт господарювання очікує 
отримати від продажу запасів у звичайному ході бізнесу). Відтак, чиста вартість 
реалізації для запасів може не дорівнювати справедливій вартості за мінусом  
витрат на продаж [18]. 

«Чиста вартість реалізації запасів - очікувана ціна реалізації запасів в 
умовах звичайної діяльності, за вирахуванням очікуваних витрат на завершення 
їх виробництва та реалізацію» (п. 4 Загальних положень НП(С)БОДС 123). 
Розділ  стандарту «Оцінка запасів на дату балансу» уточняє умови застосування 
чистої вартості реалізації: «запаси відображаються за чистою вартістю 
реалізації, якщо на дату балансу їх ціна знизилась, вони зіпсовані, застаріли або 
іншим чином втратили первісно очікувану економічну вигоду» (Р III «Оцінка 
запасів на дату балансу» НП(С)БОДС 123). Очевидно, що йдеться про запаси, 
які підлягають уцінці. 

Можна зробити висновок: проведення уцінки запасів є оцінкою таких 
активів за чистою вартістю реалізації. Але наступний пункт стандарту  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



91 

 

регламентує  дооцінку: «Якщо чиста вартість реалізації тих запасів, що раніше 
були уцінені та є активами на дату балансу, надалі збільшується, то на суму 
збільшення чистої вартості реалізації, але не більше суми попереднього 
зменшення, визнається дохід із збільшенням вартості цих запасів» (п.5  
НП(С)БОДС 123). 

З наведеного слідує: модернізований облік запасів закладів вищої освіти 
(як і інших бюджетних установ) регулює підходи як уцінки, так і дооцінки: 
запаси протягом терміну їх балансового утримання можуть переоцінюватись. 

Із введенням НПСБОДС 127 "Зменшення корисності активів" 
структуризовано організаційні питання щодо визначення та оцінки зменшення 
корисності активу. І хоча цей Стандарт не поширюється на запаси,  

практично цінною може бути наведена в ньому регламентація роботи щодо 

встановлення розміру втрати корисності активів.  

В умовах чинності модернізованого бюджетного обліку на дату річної 
фінансової звітності заклади вищої освіти досліджують (поки що, на жаль - 
теоретично) ознаки зменшення корисності активів за  підтвердження наступних 
умов: 

А) зменшення ринкової вартості активу протягом звітного періоду на 
суттєво більшу величину, ніж очікувалося; 

Б) відсутність потреби в послугах, надання яких пов'язане з використанням 
активу; 

В) суттєві негативні зміни у технологічних, правових і політичних 
умовах, в яких функціонує ДЗВО, зміна рівня, способу використання* активу, 
що відбулися протягом звітного періоду або очікуються найближчим часом; 

Г) старіння, фізичне пошкодження запасів; 
Д) інше свідчення того, що ефективність використання запасів є, або буде 

значно меншою, ніж очікувалось  [19]. 
За результатами підтвердження ознак зменшення корисності активу 

визначається сума очікуваного відшкодування. 
Зазначимо, що  виділені курсивом критерії зменшення корисності варто 

регламентувати (за зовнішніми ознаками, умовами, критеріями, діапазоном, 
рівнем тощо) в наказі про облікову політику закладів вищої освіти, попередньо 
узгодивши з головним розпорядником коштів – Міністерством освіти і науки 
України.  

Висновок. На основі дослідження модернізованої методики обліку запасів 
державних закладів вищої освіти доведено необхідність удосконалення їх 
відображення в системі рахунків бухгалтерського обліку. Серед пріоритетних 
питань удосконалення методики обліку запасів – їх балансова оцінка, зокрема – 
справедлива вартість, чиста вартість реалізації.  
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Щодо оцінки, то потребують більшої конкретизації облікові процедури 
підтвердження справедливої вартості, чистої вартості реалізації, поточної 
відновлювальної вартості запасів. Повнота та кваліфікований підхід розкриття 
професійного судження необхідні, в першу чергу, на етапах альтернативного  
вибору методу списання запасів, оцінки економічної вигоди (потенціалу 
корисності) від використання запасів тощо. Зазначені питання необхідно 
врахувати в наказі про облікову політику за погодженням з головним 
розпорядником коштів. Зазначене уможливить підвищення якості 
документування операцій з придбання та переоцінки запасів, змістовності та 
повноти обґрунтування професійного судження. 
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ЗІНКЕВИЧ О.В. 

2.5. Економічна сутність основних засобів сільськогосподарських 
підприємств як обєктів обліку  й аналізу  

 

Вступ. Ідея гідності, свободи та майбутнього, яку створила Революція 
гідності та боротьба за свободу України, стала початком нової епохи в історії 
України. Український народ отримав шанс побудувати нову країну, стати 
повноцінним членом в Європейському союзі. Ратифікація Угоди про асоціацію 
між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським 
співтовариством з атомної енергії та їхніми державами-членами, з іншої 
сторони надала Україні інструмент та дороговказ для своїх перетворень. Це 

стало поштовхом до схвалення Стратегії сталого розвитку «Україна − 2020» 

[13], метою якої визначено впровадження в Україні європейських стандартів 
життя та вихід України на провідні позиції у світі. 

Головною передумовою реалізації Стратегії є суспільний договір між 
владою, бізнесом та громадянським суспільством, де кожна сторона має свою 

зону відповідальності. Відповідальність бізнесу − підтримувати та розвивати 
державу, бізнес-середовище та громадянське суспільство, сумлінно сплачувати 
податки, здійснювати ефективні інвестування в економіку держави, 

дотримуватися принципів чесної праці та конкуренції [13]. Така 
відповідальність є тим більш характерною для сільськогосподарських 
підприємств, які, з одного боку, забезпечують значну частину робочих місць 

для населення України, а з іншого − є значимою складовою економіки країни. 
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Інтенсифікація сільськогосподарського виробництва, нарощування його 
обсягів забезпечується, в першу чергу, зростанням рівня екстенсивного та 
інтенсивного використання основних засобів (табл. 1).  

 

1. Вартість основних засобів в Україні у 2013–2017 роках [1; 2 ] 
Роки У фактичних цінах на кінець року, млн. грн. Ступінь 

зносу, у % первісна (переоцінена) 

вартість, всього 

у т.ч. вартість основних засобів 

сільського господарства, 

мисливства та пов’язаних із ними 

послуг 

20131 10401324 151 833 77,3 

20141, 2 13752117 167 283 83,5 

20151, 2, 3 7641357 205 575 60,1 

20161, 2 8177408 264 859 58,1 

20171, 2 7733905 335 302 55,1 

У % до даних 2013 
року 

74,4% 220,8% - 

У % до даних 2016 
року 

94,6% 126,6% - 

1 Не включено вартість основних засобів місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого 
самоврядування. 

2 Без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м. Севастополя та 
частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях. 

3 Враховано зміни, що відбулись у зв'язку із прийняттям постанови Кабінету Міністрів України від 
25.06.2014 № 200 «Про утворення публічного акціонерного товариства «Українська залізниця» у частині 
передачі/надходження та оцінки основних засобів. 

 

Як показують дані таблиці 1, первісна (переоцінена) вартість основних 
засобів України має нестійку динаміку. За період з 2013 року по 2017 рік вона 
зменшилася з 10 401 324 млн. грн. до 7 733 905 млн. грн. Приріст склав -25,6%. 
У порівнянні з аналогічними даними 2016 року вартість таких активів 
зменшилася на 443 503 млн. грн. або на 5,4%. Однак, вартість основних засобів 
сільського господарства, мисливства та пов’язаних із ними послуг постійно 
зростає: на 110,8% у порівнянні з даними 2013 року та на 26,6% у порівнянні з 
даними 2016 року. 

У рамках стратегії сталого розвитку інвестиції в сільське господарство є 
нагальною потребою, тому їх облік та ефективність використання є 
актуальними. Аналіз динаміки вартості основних засобів України за видами 
активів та джерелами фінансування, показав суттєву питому вагу основних 
засобів сільського господарства як складової секції «Сільське господарство, 
мисливство та пов’язані з ними послуги» у загальній структурі основних 
засобів країни та їх значний знос, а відповідно і необхідність здійснення 
інвестицій в них. 

Нині недостатньо вирішена проблема системного трактування основних 
засобів з урахуванням взаємозв’язку з процесом інвестування з позицій різних 
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наук, у тім числі – економіки, бухгалтерського обліку та аналізу. Її дослідження 
має важливе наукове і практичне значення, оскільки дозволяє сформувати для 
прийняття виважених управлінських рішень інформацію щодо основних 
засобів, що повніше відповідає вимогам корисності, з урахуванням існуючих 
причинно-наслідкових та функціональних зв’язків у розрізі окремих явищ, 
процесів стосовно основних засобів. Вирішенню питань, пов’язаних із 
сутнісним трактуванням основних засобів, присвячено дослідження багатьох 
вітчизняних і зарубіжних вчених-економістів: В.В. Бабіч, Л.А. Бернстайна, 
Ф.Ф. Бутинця, М.І. Бондаря, Г.А. Велша, С.Ф. Голова, Л.В. Городянської, 
А.Г. Загороднього, С.В. Мочерного, В.В. Сопка, Н.М. Ткаченко, О.А. Устенка, 
К.С. Хітчінга, Л.Чедвик, М.Г. Чумаченка, Д.Г. Шорта та ін. Однак у зв’язку з 
масштабністю і багатовекторністю цього поняття, взаємозв’язком основних 
засобів з багатьма економічними явищами і бізнес-процесами, що відбуваються 
на підприємстві, існує значна наукова дискусія. 

Матеріал і методи досліджень. В основу наукових досліджень покладено 
системний підхід з використанням сукупності загальнонаукових та спеціальних 
методів пізнання. 

Результати дослідження та їх обговорення. Зародження та розвиток 
товарного виробництва обумовлювалися наявністю у власника засобів праці, за 
допомогою яких праця уречевлювалася у товар, який мав мінову, а пізніше – 
додаткову вартість. Саме нагромадження цієї додаткової вартості сприяло появі 
капіталу. Отже, завдяки праці створено засоби праці, які, у свою чергу, є однією 
із умов появи та нагромадження капіталу власників. Засіб – це знаряддя 

(предмет, сукупність пристосувань) для здійснення будь-якої діяльності [8, 

с. 621]. Українські науковці В.В. Сопко, З.В. Гуцайлюк, М.Т. Щирба, 
М.М. Бенько під засобами праці розуміють річ (або комплекс речей), яку 
працівник розміщує між собою і предметом праці так, аби вона була 
провідником його дій на цей предмет. Засоби праці за своєю суттю можуть бути 

двох видів: знаряддя праці й предмети, що забезпечують умови праці [12, 

с. 223]. Отже, засоби праці у вигляді основних засобів є інструментом 
прикладання праці з метою трансформації предметів праці відповідно до 
визначених потреб у процесі звичайної діяльності. Подібне трактування 
пропонує М.С. Пушкар: «за допомогою основних засобів людина впливає на 
предмет праці з метою трансформування вхідних матеріальних ресурсів у 

готовий продукт» [14, с. 150]. 
Вивчення економічної літератури з досліджуваного питання показало, що 

необхідно трактувати основні засоби у широкому (загальноекономічному) і 
вузькому (прикладному) розумінні. За першим підходом, узагальнюючи 
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сутнісну характеристику, наведену у [3, с. 672; 6, с. 395], основні засоби – це 
економічна форма засобів праці, які функціонують у процесі виробництва 
протягом багатьох кругооборотів і поступово, в міру зношування, переносять 
свою вартість на продукт, відтворюючись через кілька виробничих циклів. За 
другим підходом особливістю основних засобів є те, що вони, з однієї сторони, 
є матеріальним втіленням основного капіталу, його реальними інвестиціями, з 
іншої засобами подальшого збільшення капіталу, економічним інструментом 
нарощування прибутку, виробничим ресурсом підприємства, з допомогою 
якого створюється додана вартість, складовою активів підприємства. 

Відтак, сутність основних засобів варто розглядати за системним 
підходом, що дозволяє врахувати можливі причинно-наслідкові і функціональні 
зв’язки і залежності, економічні відносини і явища, пов’язані з їх складом, 
рухом та використанням. Отже, обов’язковими умовами приналежності засобів 
праці до основних засобів є: наявність економічної форми; функціональний 
зв’язок з виробничим процесом; участь у багатьох кругооборотах; зношування; 
часткове перенесення вартості на новостворений продукт; відтворення. 

Панівна на сьогодні теорія неоінституціоналізму, парадигмальною 
основою якої зростання ролі державних і недержавних інститутів у 
регулюванні ринкових відносин, обумовлює необхідність урахування 
регламентації такої важливої економічної категорії як «основні засоби» 
національними та міжнародними стандартами бухгалтерського обліку. 

З позицій бухгалтерського обліку згідно з П(С)БО 7 «Основні засоби» 
основні засоби – це матеріальні активи, які підприємство утримує з метою 
використання їх у процесі виробництва або постачання товарів, надання послуг, 
здавання в оренду іншим особам або для здійснення адміністративних і 
соціально-культурних функцій, очікуваний строк корисного використання 
(експлуатації) яких більше одного року (або операційного циклу, якщо він 

довший за рік) [10]. За Міжнародними стандартами бухгалтерського обліку [7, 

с. 248-249] основні засоби – це матеріальні активи, які: а) утримуються 
підприємством для використання у виробництві або постачанні товарів та 
наданні послуг, для оренди іншим або для адміністративних цілей; б) будуть 
використовуватися, як очікується, протягом більш ніж одного періоду. 

Відповідно до методологічних засад формування облікової та аналітичної 
інформації щодо основних засобів, згідно з П(С)БО та МСБО, слід 
виокремлювати такі умови їх ідентифікації: належність до матеріальних 
активів; функціональний зв’язок з виробничим процесом; зношування; 
використання для здійснення адміністративних і соціально-культурних 
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функцій; строк корисного використання більше одного року або операційного 
циклу; збереження матеріальної форми. 

Спостерігаються розбіжності в ознаках сутнісного тлумачення основних 
засобів. З позицій бухгалтерського обліку стосовно основних засобів: 

а) більш чітко визначені функції основних засобів та очікувані строки 
корисного використання; 

б) не враховано такі притаманні основним засобам процеси як зношування 
і відтворення; 

в) не враховано місце основних засобів у створенні доданої вартості. 
Крім того, за системним підходом формулювання економічної сутності 

основних засобів потребує урахування макро- і мікроекономічного трактування 
капіталу (рисунок 1). 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Рис. 1.Мікро- і макроекономічне трактування капіталу [16, с. 7] 
 
Рисунок 1 дає змогу стверджувати, що з позицій макроекономічного 

трактування капіталу вони є уречевленням грошового капіталу у засоби 
виробництва. З позицій мікроекономічного трактування капіталу вони є 
«адресатом» фінансування власним або залученим капіталом. Відповідно, 
тлумачення основних засобів знаходиться під впливом закономірностей і 
особливостей функціонування та еволюції поняття капіталу (табл. 2). 

Макроекономічне 
поняття капіталу 

КАПІТАЛ Мікроекономічне 
поняття капіталу 

Грошовий капітал 

Грошовий капітал = 
засоби виробництва 
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засоби 
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капітал 

Власний 
капітал 
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2. Порівняльна характеристика напрямів еволюції понять «капітал» 
та «основні засоби» 

Напрям розвитку наукових досліджень поняття 
«капітал» [16, с. 7] 

Кореспондуючий вплив на напрям розвитку 
тлумачення основних засобів* 

1. Перехід від техніко-господарського розуміння до 
суспільної категорії, що базується на суспільно-
соціальних взаємовідносинах і господарських 

формах 

1. Перехід від тлумачення основних засобів як 
засобів праці до матеріальних активів, які мають 

відповідне функціональне навантаження 

2. Еволюція розуміння капіталу через теорії грошей – 
від ресурсу (майна) до вартості 

2. Перехід від натурально-речової форми засобів 
праці до вартісної оцінки основних засобів 

3. Відокремлення поняття «капітал» від власника і 
об’єднання його з підприємством 

3. В економічному змісті основних засобів 
враховується мета їх використання підприємством 

(згідно з П(С)БО 7) 
4. Еволюція розгляду капіталу від фактора 

виробництва до основи доходів підприємства 
4. Основні засоби є не лише ресурсом і фактором 
виробництва, але з їх допомогою забезпечується 
досягнення довгострокових цілей максимізації 

прибутку 

Примітка: * розроблено автором 
 

Згідно з першим напрямом (табл. 2) урахування у розумінні капіталу 
суспільно-соціальних взаємовідносин обумовило ідентифікацію таких 
важливих характеристик основних засобів як матеріальність цього виду активів 
та їх функціональність. 

Дуже важливим є такий напрям розвитку поняття «капітал» як вартість. 
Відтак, стосовно основних засобів це проявилося у вигляді їх вартісної оцінки. 

Стосовно третього напрямку еволюції поняття «капітал», то у тлумаченні 
його складової – основних засобів – це знайшло відображення у визначенні їх 
за П(С)БО 7 як матеріальних активів, які підприємство утримує для виконання 
виробничих, адміністративних та соціально-культурних функцій. 

Суттєве удосконалення трактування економічного змісту основних засобів 
відбулося у зв’язку з четвертим еволюційним кроком у тлумаченні капіталу як 
основи доходів підприємства. Це зумовило уточнення розуміння основних 

засобів в частині формулювання їх стратегічного цільового призначення − 
досягнення максимізації доходів і прибутку підприємства. 

Фактично основні засоби є, з однієї сторони, вкладенням основного 
капіталу, а з іншої – джерелом його нарощування шляхом капіталізації 
нерозподіленого прибутку, отриманого завдяки основним засобам. Так, 
А.Г. Загородний, Г.Л. Вознюк, Т.С. Смовженко, В.П. Шило, С.Б. Ільїна, 
С.С. Доровська, В.В. Барабанова вважають, що основний капітал – це капітал, 

інвестований в позаоборотні (довготермінові) активи підприємства [5, с. 206, 

210; 18, с. 146-147]. До нього належить частина капіталу, авансована на 
придбання засобів праці – виробничих будівель, споруд, машин, обладнання. 
А.А. Чухно, П.С. Єщенко, Г.Н. Климко, Ю.В. Ніколенко трактують основний 
капітал як частку виробничого капіталу (приміщення, споруди, верстати, 
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обладнання та інші засоби), які беруть участь у виробництві та переносять свою 

вартість на новостворений продукт частково [17, с. 255; 15, с. 117-121]. 
Г.І. Башнянин, Є.С. Шевчук зазначають, що основний капітал бере участь у 
декількох виробничих циклах, не трансформуючи при цьому своєї технічної 
структури. Підприємство самостійно піклується про відтворення основного 
капіталу. До складу основного капіталу вони відносять фабричні будівлі, 

машини, устаткування тощо [9, с. 265-266]. До основних компонентів капіталу 
відносять устаткування, будівлі та запаси Пол А. Семюелсон, Вільям 

Д. Нордгауз [11, с. 624]. 
Через накопичення капіталу уможливлюється процес інвестування у формі 

реальних чи фінансових інвестицій, завдяки яким досягається розширене 
відтворення факторів виробництва, вагоме місце серед яких належить основним 
засобам. Для більш точного формулювання сутності основних засобів як 
об’єкта бухгалтерського обліку та економічного аналізу доцільно також 
врахувати впливи сучасних економічних теорій (табл. 3). 

 
3. Характеристика впливів сучасних економічних теорій на теоретико-

методичні засади обліку та аналізу основних засобів [15, с. 117-121] 
Назва економічної теорії Вплив на теоретико-методичні засади обліку й аналізу основних засобів 

Теорія власності Основні засоби є матеріальними активами, що перебувають у 
розпорядження власника, корисна експлуатація яких забезпечує 

збільшення його економічних вигод. Основні засоби оцінюються за 
поточною вартістю 

Теорія інвестицій Основні засоби з позиції теорії інвестицій є об’єктом інвестицій. 
Кінцевою метою інвестицій є отримання прибутку підприємствами і 

забезпечення ефективного попиту 
Теорія господарської одиниці Наявність основних засобів як матеріальних активів є уречевленням 

права господарської одиниці на отримання майбутніх доходів від 
реалізації продукції, товарів, робіт, послуг у зв’язку з їх використанням. 

Від наявності, руху та ефективності використання основних засобів 
залежить рівень отримування доходів господарської одиниці 

Теорія підприємства Основні засоби виконують ряд функцій, пов’язаних не лише з 
задоволенням інтересів власників, але й інших заінтересованих сторін 

(технічне забезпечення виробничої, адміністративної, соціально-
економічної діяльності) 

Теорія попиту і пропозиції Основні засоби пов’язані з теорією попиту і пропозиції через постійні 
витрати (FC), до складу яких входить їх використання 

Теорія ризику Для основних засобів є характерними ризики їх втрати та неефективного 
використання, що проявляється у недоотриманні доходів від операційної 

діяльності. Також в умовах ринкової економіки можливим є ризик 
зниження ринкової вартості основних засобів, їх знецінення 

Трудова теорія вартості Основні засоби пов’язані з трудовою теорією вартості через основний 
капітал (С), тобто є його частиною 

Теорія сталого розвитку За допомогою основних засобів здійснюється поступальний розвиток 
підприємства на засадах ефективності й гармонізації економічних, 

соціальних та екологічних інтересів 

 
Систематизація даних таблиці 3 дала змогу виокремити найбільш вагомі 

сторони і характерні риси основних засобів як об’єктів обліку і аналізу: 
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а) належність до матеріальних активів, що контролюються власником; 
б) корисна експлуатація основних засобів забезпечує збільшення 

економічних вигод власників; 
в) економічні вигоди від використання основних засобів пов’язані із 

забезпеченням ефективного попиту з метою отримання прибутку; 
г) основні засоби є частиною основного капіталу, тобто капіталу, 

інвестованого в необоротні активи; 
д) основні засоби є об’єктом реального інвестування; 
е) наявність та використання основних засобів забезпечують задоволення 

інтересів багатьох сторін; 
є) основні засоби виконують різні за характером функції; 
ж) у процесі обліково-аналітичного забезпечення управління основними 

засобами слід враховувати ризики: втрати, знецінення, зниження ринкової 
вартості, неефективного використання. 

Важливим для більш чіткого розуміння сутності основних засобів є 
визначення їх функціональної корисності. В економічній енциклопедії 
зазначається, що основними фондами є лише засоби праці, залучені у 

виробничий процес, які виконують певні функції [3, с. 672]. 
Відповідно до П(С)БО 7 «Основні засоби» ідентифіковано такі основні 

функції, що покладаються на основні засоби: використання у процесі 
виробництва, постачання товарів, надання послуг; здавання в оренду іншим 
особам; здійснення адміністративних і соціально-культурних функцій. 

Аналогічні функції виокремлюють Ф.Ф. Бутинець [4, с. 462] та низка інших 
економістів, що потребує урахування у класифікації основних засобів та 
методиці їх синтетичного й аналітичного обліку та аналізу. 

Висновки і перспективи. З урахуванням наведеного вище логічним є 
тлумачення економічного змісту основних засобів як матеріальних активів – 
об’єктів реального інвестування, які зазнають зносу за виконуваними 
функціями і забезпечують задоволення інтересів власників (інвесторів), 
очікуваний строк корисного використання яких більше одного року (або 
операційного циклу, якщо він довший за рік). 
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 2.6. Формування та розкриття облікової політики за МСФЗ 15 «Дохід від 
договорів з клієнтам»  

З 1 січня 2018 року підприємства, які ведуть бухгалтерський облік та 
складають фінансову звітність за міжнародними стандартами, керуються 
принципами МСФЗ 15 «Дохід від договорів з клієнтами» [1] для повідомлення 
користувачам фінансової звітності корисної інформації про природу, оцінку, 
час та невизначеність доходів і грошових потоків, що виникають внаслідок 
змісту договору з клієнтом. 

Тому такі підприємства повинні були обрати облікову політику до 
визнання і оцінки доходу за новим стандартом, розробити відповідні примітки 
щодо доходу для розкриття цієї облікової політики в своїй проміжній та річній 
фінансовій звітності. 

Аналіз останніх публікацій засвідчив, що питання відображення у 
фінансовій звітності доходу за новим МСФЗ 15 докладно розглядалися 
закордонними науковцями та професіоналами. Аудиторські фірми «Великої 
четвірки» неодноразово висвітлювали різні аспекти цього стандарту [2; 3; 4; 5], 
порівнюючи терміни та підходи МСФЗ 15 до визнання і оцінки доходу з його 
попередниками – МСБО 18 «Дохід» та МСБО 11 «Будівельні контракти». В 
центрі уваги всіх без винятку публікацій була так звана п’ятикрокова модель 
визнання доходу.  

Всі вітчизняні дослідники (Н. Лоханова, Л. Маценко, С. Дерев’янко та І. 
Тарасюк, С. Рогозний та О. Карпачова, Н. Салова, О. Храпова, Р. Циган та І. 
Воробйов, ін.) відмітили важливість визначення облікової політики та її 
відмінності від вимог МСБО 18 та МСБО 11, проте не зосереджувалися на її 
складових та варіантах застосування за певних умов. 

Зважаючи на відсутність таких розробок, було визначено мету даного 
дослідження – встановити перелік основних елементів облікової політики, їх 
зміст та розкриття у примітках до фінансових звітів відповідно до вимог МСФЗ 
15. Задля досягнення поставленої мети проведено ідентифікацію основних 
складових облікової політики щодо доходу, запропоновано підходи до їх 
класифікації, вивчено закордонний та український досвід розкриття облікової 
політики у примітках до фінансових звітів, запропоновано зміст приміток 
різного призначення. 

Насамперед розглянемо складові облікової політики щодо доходів. 
Зауважимо, що традиційним є їх поділ на загальні та такі, які безпосередньо 
відносяться до елемента фінансової звітності, в даному випадку – доходу. 
Окрім того, різна кількість складових облікової політики надається у 
розпорядчому документі та розкривається у примітках. Цей аспект взагалі не 
висвітлений у працях вітчизняних науковців, оскільки традиційно за 
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національними стандартами примітки надавалися лише у числовому вигляді 
(форма №5 річної фінансової звітності). 

Потрібно зазначити, що пропозиції вітчизняних вчених та практиків 
знаходяться під впливом позиції регулятора - Міністерства фінансів України, 
яке вважає, що облікова політика має обиратися тільки в тому випадку, коли 
стандарти пропонують її варіанти [6]. Тому для доходів вважалося достатнім 
вказати порядок оцінки ступеня завершеності операцій з надання послуг та 
методи визначення ступеня завершеності робіт за будівельним контрактом. 
Саме такі складові облікової політики виділяють Н.Р. Домбровська, О.А. 
Лаговська, О.М. Савченко, Л.Л. Тягнирядно. Т.М. Чорнявська додає до цих 
складових розмежування доходів за кожною класифікаційною групою [8].  

В.А. Кулик до елементів облікової політики щодо доходів відносить: 
визначення критеріїв оцінки доходу від надання послуг і виконання робіт на 
дату складання балансу; вибір методу оцінки ступеня завершеності операцій з 
надання послуг і робіт за будівельними контрактами, перелік та склад доходів 
майбутніх періодів [9, с. 196]. 

Пропозиції автора, викладені у табл. 1, ґрунтуються на вивченні реальних 
фінансових звітів підприємств, складених за МСФЗ, праць закордонних 
дослідників, а також безпосередньо вимог МСФЗ 15. На нашу думку, складові 
облікової політики доцільно поділити на: 

загальні та щодо окремого елемента фінансової звітності; 
призначені для регламенту з облікової політики, приміток до річної та 

проміжної фінансової звітності; 
призначені для постійного застосування та для періоду переходу на новий 

(переглянутий) стандарт. 
Таблиця 1 

Елементи облікової політики  
щодо доходу та пов’язаних з ним активів і зобов’язань 

Елементи облікової  
політики 

Регламент 
з облікової 
політики 

Розкриття у примітках 
до річних 

фінансових 
звітів 

до 
проміжних 
фінансових 

звітів 
1 2 3 4 

Загальні елементи облікової політики 
Основа ведення обліку та подання 
фінансової звітності 

+ + + 

Звітні періоди + + + 
Суттєвість +   
Згортання статей фінансових + + + 
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звітів 
Робочий план рахунків +   
Період після дати звітності + + + 
Інвентаризація активів, 
зобов’язань та власного капіталу 

+   

Процедури закриття рахунків +   
Підхід до формування проміжної 
фінансової звітності за МСБО 34 

+  + 

Склад та «шаблони» приміток до 
фінансових звітів 

+   

Методика та процедури 
консолідації 

+ + + 

Щодо окремих елементів фінансових звітів (за МСФЗ 15) 
Визначення    
- доходу + +  
- контрактного активу + +  
- контрактного зобов’язання + +  
- дебіторської заборгованості + +  
Одиниця обліку    
- за договором + +  
- за портфелем договорів + +  
Критерії визнання доходу + +  
Критерії принципала та агента + +  
Критерії та облік угод про продаж 
з подальшим викупом 

+ +  

Ознаки класифікації доходу + + + 
Перелік та склад доходів за 
класифікаційними ознаками 

+ +  

Критерії визнання зобов’язання 
щодо виконання 

   

- які задовольняються з 
плином часу 

+ +  

- які задовольняються у 
певний момент часу 

+ +  

Оцінка зобов’язань за 
договором 

   

- на підставі ціни окремого 
продажу 

+   

- метод коригування ринкової 
ціни 

+   

- метод оцінки за залишковим 
принципом 

+   

Оцінка доходу – змінна складова     
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- підхід зважених 
ймовірностей (математичного 
очікування ціни)  

+   

- підхід найбільш імовірної 
суми 

+   

- вибір ставки дисконтування 
у разі наявності суттєвої 
фінансової складової 

+   

Методи оцінювання поступу на 
шляху до повного задоволення 
зобов'язання щодо виконання 

   

- за результатом + +  
- за ресурсами + +  

Складено автором 

Критеріями розподілу елементів облікової політики між тими, які 
наводяться у регламенті та розкриваються у проміжній та річній фінансовій 
звітності, є суттєвість. Тому вважаємо, що одиниця обліку – це елемент, який 
стосується ведення обліку і обов’язковий для регламенту з облікової політики, 
але недоцільний з точки зору розкриття у примітках до фінансових звітів. 
МСБО 34 «Проміжна фінансова звітність» надає орієнтири яким чином 
визначити склад приміток до цих звітів. 

За новою редакцією Концептуальної основи МСФЗ, одиниця обліку (unit 
of accounting) - право (а) або обов'язок (і) або групи прав і обов'язків, до яких 
застосовуються критерії визнання і оцінки [7]. Як бачимо, цей підхід 
орієнтований на такі основні «цеглинки» фінансової звітності як активи (права) 
та зобов’язання. Але його можливо використати і до доходів, користуючись 
методом аналогій. Звертаючись до тексту МСФЗ 15, пп.9-17, 105, визначаємо, 
що одиницями обліку будуть активи (дебіторська заборгованість, контрактні 
активи), зобов’язання (контрактні зобов’язання, аванси отримані, доходи 
майбутніх періодів) та доходи за договором (контрактом) або портфелем 
договорів.  

Оскільки визначення є одним з елементів облікової політики і 
необхідною умовою визнання в обліку та у фінансових звітах, то доцільно 
виявити усі терміни, які наводяться у тексті стандарту та додатку А до МСФЗ 
15. До них відносяться: договір; дебіторська заборгованість; контрактний актив; 
контрактне зобов’язання, зобов’язання щодо виконання; дохід. Більшість цих 
термінів є новими, а визначення доходу відрізняється від наданого у МСБО 11 
та МСБО 18. 

Критерієм визнання доходу за п.31 МСФЗ 15 є втрата контролю 
продавцем над активом [1]. Нове визначення доходу за Концептуальною 
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основою в редакції 2018 року пояснює, що дохід – це не тільки збільшення 
активів, але й зменшення зобов'язань, які призводять до збільшення власного 
капіталу, за винятком тих, які пов'язані з внесками власників власного капіталу 
[7]. Отже, до визнання доходу веде як припинення визнання активу внаслідок 
втрати контролю над ним, так і припинення визнання зобов’язання (окрім його 
погашення). 

Тлумачення критеріїв визнання суттєво відрізняється від підходів МСБО 
11 та МСБО 18, де розглядалася не втрата контролю, а перехід ризиків та вигод.  

Проте чи дохід, отриманий внаслідок виконання договору з клієнтом, 
повинен визнаватися як дохід від основної діяльності та в повній сумі, залежить 
від того, ким дане підприємство виступає за цим договором - принципалом чи 
агентом. Тому в обліковій політиці потрібно навести ознаки агента та 
принципала, деталізовані в пп. Б34–Б38 Додатку Б до МСФЗ 15, та відповідні 
облікові підходи. 

На визнання доходу також впливає наявність в угоді з клієнтом пунктів 
щодо подальшого викупу (пп. Б64–Б76 додатку Б до МСФЗ 15). Таким чином, 
за критеріями, наведеними в стандарті, потрібно вказати коли і якими 
альтернативними обліковими підходами слід керуватися -  МСФЗ 16 «Оренда» 
або МСФЗ 9 «Фінансові інструменти». 

П. 114 МСФЗ 15 визначає ознаки класифікації доходу, які слід розкрити у 
примітках до фінансових звітів - природа, обсяг, час і невизначеність доходу та 
грошових потоків [1]. Такими ознаками можуть бути: 

тип товару або послуги (наприклад, вид продукції);  
географічний регіон (наприклад, країна);  
ринок або тип клієнта (наприклад, клієнти – суб’єкти підприємницького 

та державного секторів);  
тип договору (наприклад, договори з фіксованою ціною та змінною 

складовою);  
тривалість договору (короткострокові і довгострокові);  
час передачі товарів або послуг (наприклад, дохід визнаний у певний 

момент часу, і дохід, визнаний з плином часу); та  
канали продажу (наприклад, товари, які продаються безпосередньо 

клієнтам, і товари, які продаються через агентів). 
Найбільше нюансів передбачено стандартом та додатком Б до нього щодо 

оцінки доходу та зобов’язань за договором. Зважаючи на те, що ці варіанти 
облікової політики вперше визначені на рівні стандарту, їх теж включено до 
табл. 1.  

Зазначимо, що згідно з можливостями, наданими МСФЗ 15, підприємство 
повинно було зробити вибір стосовно методу переходу - повне ретроспективне 
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застосування або модифіковане ретроспективне застосування для річних 
періодів, що починаються 1 січня 2018 року або після цієї дати (табл. 2).  

Проте вказані в табл. 2 елементи облікової політики, на нашу думку, 
можуть бути віднесені до тимчасових і потрібні в регламенті та у примітках 
лише протягом періодів, які пов’язані з першим застосуванням стандарту. 
Додамо, що аналіз оприлюднених проміжних звітів підприємств свідчить, що 
вони обрали переважно модифікований варіант переходу на МСФЗ 15. 

Склад примітки щодо суттєвих суджень, оцінок та припущень у річній 
фінансовій звітності визначений пп.123-126 МСФЗ 15  та узагальнений в табл. 
3. 

 
Таблиця 2 

Варіанти облікової політики підприємства при переході на МСФЗ 15,  
та їх вплив на примітки 

Варіанти облікової політики переходу на МСФЗ 15 
Повний  

ретроспективний метод 
Модифікований  

ретроспективний метод 
Застосування ретроспективного методу до 

кожного попереднього звітного періоду, поданого 
відповідно до МСБО 8 «Облік політик, зміни в 
облікових оцінках та помилки» 

Застосування 
ретроспективного методу тільки 
до договорів, виконання яких не 
завершено на дату переходу на 
МСФЗ 15 

Можливі практичні прийоми 
для 

завершен
их 
договорів 
суб’єктов
і 
господар
ювання 
не 
потрібно 
перерахо
вувати 
договори, 
які 
починают
ься і 
закінчую
ться в 
одному й 
тому ж 

для 
завершених 
договорів, 
які 
передбачаю
ть змінну 
компенсаці
ю, суб’єкт 
господарюв
ання може 
використат
и ціну 
операції на 
дату 
завершення 
договору і 
не 
оцінювати 
величини 
змінної 

для всіх звітних 
періодів, поданих до 
дати первісного 
застосування, 
суб’єктові 
господарювання не 
потрібно розкривати 
суму операції, 
розподілену на решту 
зобов’язань щодо 
виконання, а також 
пояснення щодо того, 
коли суб’єкт 
господарювання очікує 
визнати таку суму як 
дохід 

лише до договорів, які не 
завершені на дату первісного 
застосування (1 січня 2018 року) 
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звітному 
періоді 

компенсації 
у 
порівняльн
их звітних 
періодах 

Вплив на примітки до фінансових звітів 
практичні прийоми, які були використані; та  
наскільки це практично можливо, кількісну 
оцінку попередньо визначеного ефекту 
застосування кожного такого практичного 
прийому 

сума, на яку змінюється кожний 
рядок фінансового звіту у 
поточному звітному періоді 
внаслідок застосування МСФЗ 
15 порівняно з МСБО 11, МСБО 
18 та відповідними 
Тлумаченнями, які були 
чинними до цієї зміни; та  
пояснення причин суттєвих змін 

Складено автором 

 
 
 
 

Таблиця 3 
Суттєві судження при застосуванні МСФЗ 15  

Склад примітки «Істотні облікові судження, оціночні значення і 
припущення» стосовно доходу та пов’язаних з ним статей 

час задоволення 
зобов'язання щодо 

виконання 

ціна операції та суми, що розподіляються на 
зобов'язання щодо виконання 

методи, 
використан

і для 
визнання 
доходу 

пояснення 
того, чому 
застосовані 

методи 
забезпечуют
ь достовірне 
відображенн

я передачі 
товарів або 

послуг 

визначенн
я ціни 

операції 

оцінки 
того, чи є 

оцінка 
змінної 

компенсаці
ї 

обмежено
ю 

розподіл 
ціни 

операції 
на 

конкретн
і частини 
договору 

оцінка 
зобов'язань 

щодо 
повернення, 

відшкодуванн
я та інших 
подібних 

зобов'язань 

Складено автором за [1] 

 
Для підприємств, які вже використовували МСФЗ у попередні звітні 

періоди, примітки щодо впливу нового стандарту повинні бути надані ще до 
фінансових звітів за І квартал 2018 року. Зокрема, назва та текст примітки 
могли мати такий вигляд.  
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Нові стандарти, тлумачення та поправки до чинних  

стандартів, вперше застосовані підприємством (групою)  

Облікова політика, прийнята при складанні проміжної (консолідованої – 
у разі групи) фінансової звітності, відповідає політиці, яку застосовували при 
складанні річної (консолідованої – у разі групи) фінансової звітності за рік, що 
закінчився 31 грудня 2017 р. за винятком прийнятих нових стандартів, що 
набрали чинності з 1 січня 2018 року. Підприємство (група) достроково не 
застосовувало будь-які інші стандарти, тлумачення або поправки, які були 
випущені Радою з МСФЗ, але ще не є чинними. 

Підприємство (група) вперше застосовує МСФЗ (IFRS) 15 «Дохід від 
договорів з клієнтами» і МСФЗ (IFRS) 9 «Фінансові інструменти». 

 
Далі у примітці слід розкрити вплив нового стандарту на визнання доходу 

та інших показників фінансової звітності. У табл. 4 наведено перелік деяких 
показників, яких це торкнеться, та запропоновані приклади розкриття.  

Таблиця 4 
Приклади варіантів розкриття впливу першого застосування МСФЗ 15  

на окремі показники фінансових звітів 
Назва статті Звіт Можливий вплив 

1 2 3 
Чистий дохід 
–  продаж 
продукції 

Звіт про 
прибутки/ 
збитки та 
інший 
сукупний 
дохід 

Застосування МСФЗ (IFRS) 15 до договорів з 
клієнтами, за якими передбачається, що єдиним 
зобов’язанням до виконання буде продаж 
готової продукції, не вплинуло на дохід і 
прибуток або збиток. Визнання доходу 
відбувається у момент часу, коли контроль над 
активом передається покупцеві. 

Чистий дохід - 
змінна 
винагорода 

Звіт про 
прибутки/ 
збитки та 
інший 
сукупний 
дохід 

Підприємство не має значних угод з наданням 
торгових знижок, тому обмеження МСФЗ 15 
щодо змінного відшкодування не спричинили 
істотного впливу на фінансові результати. 

Чистий дохід 
– виконання 
робіт, надання 
послуг 

Звіт про 
прибутки/ 
збитки та 
інший 
сукупний 
дохід 

Дохід від виконання робіт та надання послуг 
підприємством визнається з плином часу, 
враховуючи, покупець одночасно отримує та 
споживає вигоди, які надаються. Застосування 
МСФЗ 15 не вплинуло на дохід, собівартість 
продажу та фінансові результати підприємства 

Дебіторська 
заборгованість 
за товари, 
роботи, 
послуги 

Звіт про 
фінансовий 
стан 

Коригування в результаті застосування нових 
правил знецінення згідно з МСФЗ 9 істотно не 
вплинуло на фінансовий стан або фінансові 
показники діяльності підприємства, тому 
порівняльні дані і вхідні залишки власного 
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капіталу на 1 січня 2018 р. не були переглянуті. 
Підприємство застосувало спрощену модель 
розрахунку очікуваного кредитного збитку для 
дебіторської заборгованості відповідно до 
вимог МСФЗ 9. 

Зобов’язання 
за контрактом 

Звіт про 
фінансовий 
стан 

МСФЗ 15 також вимагає, щоб забезпечення для 
повернення під час продажу були 
рекласифіковані. Раніше ці забезпечення 
підлягали виключенню з дебіторської 
заборгованості та з 1 січня 2018 року вони 
відображені одночасно як окремі зобов'язання 
щодо повернення у складі торговельних 
зобов’язань та запаси, які підлягають 
поверненню, у складі запасів. Вплив переходу 
збільшив торговельну дебіторську 
заборгованість на … тис. грн., зобов’язання та 
запаси на … тис. грн.  

Гарантійні 
зобов’язання 

Звіт про 
фінансовий 
стан 

Підприємство надає гарантію на звичайний 
ремонт реалізованої продукції та відображає її 
за МСБО 37 «Забезпечення, умовні 
зобов’язання та умовні активи» 

Складено автором 

 
Слід зазначити, що Рада з фінансової звітності Великобританії [10] 

визначила подібні важливі напрямки розкриття у фінансових звітах за 2018 рік 
інформації про перше застосування МСФЗ 15: 

пояснення змін в обліковій політиці та інформація про коригування у 
зв’язку із переходом на МСФЗ 15; 

опис облікової політики, включаючи причини змін та суджень, зроблені 
керівництвом при переході на нову політику; 

інформація про виконання зобов'язань за контрактом із покупцями, в т.ч. 
судження, зроблені при визначенні цих зобов’язань і термінах їх виконання 
(тобто при передачі контролю клієнту); 

вплив на баланс, включаючи розкриття інформації щодо облікової 
політики для нових статей, таких як контрактні активи та зобов'язання за 
контрактом. 

Висновки. Перше застосування МСФЗ 15 «Дохід від договорів з 
клієнтами» вимагає від підприємств та їх об’єднань ґрунтовного аналізу 
облікової політики щодо доходу, розкриття суті та впливу змін, які відбулися 
(або їх відсутності) на показники фінансової звітності, розробки нового 
«шаблону» таблиць за складниками доходу відповідно до обраних ознак 
класифікації, а також договірних активів і зобов’язань тощо. Огляд 
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оприлюднених проміжних фінансових звітів надав можливість зробити 
висновок, що українські підприємства недостатньо розкрили вплив переходу на 
МСФЗ 15. Подальші дослідження будуть присвячені аналізу адекватності 
розкриття облікової політики стосовно доходу у річній фінансовій звітності за 
перший рік запровадження вимог МСФЗ 15 українськими підприємствами та 
обґрунтуванню належної облікової політики як одного з чинників підвищення 
достовірності, прозорості й корисності фінансової звітності. 

Список використаних джерел: 
1. МСФЗ 15 «Дохід від договорів з клієнтами» URL: 
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rus/$FILE/ey-applying-ifrs-revenue-ifrs-15-rus.pdf .3. Revenue from contracts with 
customers. A guide to IFRS 15. March 2018. Deloitte. URL: 
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9c350bfcc1ba/ IFRS-15-thematic-report-2-November-2018-v2.pdf (дата звернення 
01.09.2018). 
 
2.7. Формування науково-практичних засад забезпечення якості облікової 

інформації в умовах сталого розвитку 

Протягом останніх десяти років практично у всіх сферах ринок товарів і 
послуг у нашій країні перестає бути "ринком продавця" і трансформується у 
"ринок покупця". Для того, щоб відповідати вимогам часу, суб'єкти 
господарської діяльності активно впроваджують процедури Загального 
управління якістю (TQM - Total Quality Management). Основною метою TQM є 
забезпечення задоволення споживачів. TQM трансформувався з початкової 
концентрації на статистичному моніторингу виробничих процесів у процес, що 
орієнтований на споживача і реалізується у вигляді безперервних удосконалень, 
сутністю якого є своєчасна доставка продуктів і послуг високої якості. 

Продукт - це виготовлений матеріальний або нематеріальний результат 
людської праці [2, с. 223]. Можна стверджувати, що обліково-аналітична 
інформація є головним продуктом бухгалтерського обліку та відноситься до 
неуречевлених результатів праці, тому ми цілком можемо застосувати поняття 
"якість" для її характеристики. 

Кожна категорія користувачів фінансової звітності, а отже, обліково-
аналітичної інформації, на основі якої вона побудована, має свої власні вимоги 
щодо змісту такої інформації, тому підходи до визначення її корисності та 
якості також будуть різними для різних користувачів. 

Сучасні дослідження в галузі бухгалтерського обліку свідчать про 
зростання інтересу до проблеми оцінювання якості обліково-аналітичної 
інформації. Суттєвий вклад в розвиток теорії і методології якості облікової 
інформації внесли наступні іноземні та вітчизняні вчені: Е. Демінг, К. Друрі, В. 
Шухарт, F. van Beest, G. Braam, S. Boelens, Є.С. Соколова, Л.М. Крамаровський, 
В.Ф. Максімова, В.В. Євдокімов, Т.А. Бутинець. 

Питання теорії та методології оцінювання якості облікової інформації 
стали предметом наукових досліджень відносно недавно, а тому можна 
говорити про відсутність системних досліджень, присвячених проблемі 
застосування у вітчизняній обліковій практиці концепції оцінки якості 
облікової інформації, окрім цього, не сформульовані принципи контролю якості 
облікової інформації, не розроблено систему показників її якості. 

Зважаючи на складність поставлених завдань в процесі оцінювання 
обліково-аналітичної інформації доцільно використовувати напрацювання 
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кваліметрії - наукової дисципліни, що вивчає методологію і проблематику 
комплексного кількісного оцінювання якості будь-яких об'єктів: уречевлених та  
неуречевлених; предметів чи процесів; продуктів праці чи продуктів природи; 
які мають штучне чи природне походження і т.д. 

У кваліметрії поняття "якість" розглядається як сукупність всіх тих 
властивостей, які характеризують результати при використанні об'єкта (як 
бажані, позитивні, так і небажані, негативні), але не враховують витрати на 
створення і споживання, тобто до цієї сукупності входять лише ті властивості, 
що пов'язані з результатом, який досягається при споживанні об'єкта, і не 
пов'язані з витратами, що забезпечують цей результат [1, с. 10]. 

Економічність - це сукупність тих властивостей об'єкта, які 
характеризують витрати грошових коштів на його створення та споживання. 

Із вищенаведених визначень якості та економічності слідує, що всю 
множину властивостей об'єкта можна розділити на дві окремі підмножини: 
властивості, які характеризують якість об'єкта, та властивості, які 
характеризують його економічність. Оскільки споживачів, як правило, не  
цікавить лише якість об'єкта без урахування його економічності, виникає 
необхідність в виокремленні такої характеристики обліково-аналітичної 
інформації, яка б враховувала всю множину її властивостей, пов'язаних як з 
результатами, отриманими при використанні (якістю), так і з витратами, 
понесеними при цьому (економічністю). Таку характеристику у  
кваліметрії визначають як інтегральну якість - властивість об'єкта, яка 
характеризує сукупність його якості та економічності [1, с. 11]. 

При оцінюванні якості облікової інформації слід акцентувати увагу на її 
інтегральній якості, тому що навіть згідно МСФЗ економічність визнається 
однією із основних якісних характеристик корисної фінансової інформації. 

Окреслимо основні теоретичні положення, які формують вихідну 
парадигму методології кількісного оцінювання якості обліково-аналітичної 
інформації: 

1. якість обліково-аналітичної інформації - це сукупність властивостей 
інформації, що враховують ступінь практичної придатності, можливість і 
ефективність використання конкретної інформації, що формується в 
бухгалтерському обліку та звітності, в економічному аналізі для досягнення 
цілей розвитку суб'єкта господарювання в процесі управління і прийняття 
успішних рішень при здійсненні тих чи інших видів діяльності; 
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Рис. 1. Система якісних характеристик обліково-аналітичної 

інформації* 
Джерело: складено автором на основі [1; 3; 6; 8]. 
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2. дотримуючись кваліметричного підходу в оцінюванні якості 
формується дерево властивостей обліково-аналітичної інформації у вигляді 
ієрархічної структури (рис. 1), виокремлюючи таким чином оцінювані 
показники; 

3. властивості обліково-аналітичної інформації можуть бути оцінені 
системою кількісних показників (коефіцієнт викривлення, коефіцієнт впливу, 
коефіцієнт доступності, коефіцієнт відповідності та коефіцієнт економічності); 

4. визначення абсолютних значень показників якості обліково-
аналітичної інформації ефективно проводити із застосуванням експертних 
методів; 

5. якісна характеристика корисної обліково-аналітичної інформації 
характеризується фактичним значенням показника якості, який характеризує 
ступінь її придатності. 

Для цілей практичного використання доцільно використовувати систему 
коефіцієнтів кількісного оцінювання показників якості обліково-аналітичної 
інформації. Запропонована у роботі система коефіцієнтів побудована на основі 
підходу російського науковця Соколової Є.С. [7; 8]. Розглянемо її детальніше. 

Коефіцієнт викривлення (Q) є показником якості обліково-аналітичної 
інформації та характеризує відсутність в ній суттєвих перекручень. Для 
прийняття рішення про відсутність перекручень слід прийняти до уваги 
виконання наступних умов: відображення показників відповідно до чинної 
нормативної бази, повне висвітлення фактів господарської діяльності, 
експертна оцінка повноти і правильності відображення облікових показників, 
незалежний контроль якості розрахунку економічних показників. Задані умови 
відповідають абсолютним характеристикам показника. Для оцінки ступеня 
викривлення облікового показника доцільно використовувати коефіцієнт 
кореляції знаків (коефіцієнт Фехнера), який дозволяє оцінити ступінь 
відхилення облікового показника від базового. 

Коефіцієнт викривлення визначається за формулою: 
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де iQ  - коефіцієнт викривлення і-го показника; 

зn - число збігів знаків відхилень фактичного значення характеристики від 

базового значення; 

рn - число розбіжностей знаків відхилень фактичного значення 

характеристики від базового значення. 
Коефіцієнт викривлення для обліково-аналітичної системи 

розраховується наступним чином: 
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де m - кількість облікових показників. 
Зважаючи на те, що коефіцієнт Фехнера може змінюватися у межах  

[-1;+1] для оцінювання значення коефіцієнта викривлення обліково-аналітичної 
інформації пропонується використовувати інтервальну оцінку, відображену в 
табл. 1. При побудові даної інтервальної оцінки було враховано кількісні 
критерії суттєвості інформації згідно з Методичними рекомендаціями щодо 
облікової політики підприємства [5]. 

Таблиця 1. Значення коефіцієнта викривлення 

Інтервал Значення 

До 0,5 Повне викривлення 
Від 0,5 до 0,9 Часткове викривлення 
Від 0,9 і більше Не викривлена інформація 

 

Коефіцієнт впливу (Y) - це показник якості обліково-аналітичної 
інформації, який характеризує ступінь її впливу на управлінські рішення 
учасників бізнес-процесу суб'єкта господарювання. Для характеристики даного 
показника пропонується оцінювати наступні властивості обліково-аналітичної 
інформації: відповідність потребам інвесторів (показники фінансового стану), 
відповідність потребам кредиторів (показники платоспроможності та 
ліквідності), відповідність потребам покупців (показники фінансової стійкості), 
відповідність потребам постачальників і підрядників (показники 
платоспроможності), відповідність потребам органів державної влади (активи, 
капітал, зобов'язання, показники фінансового стану), відповідність потребам 
працівників суб'єкта господарської діяльності (показники платоспроможності, 
рівня заробітної плати), відповідність потребам громадськості (показники 
зайнятості, екології, соціально-економічні, розподілу виробничих сил).  

Для розрахунку коефіцієнта впливу використовується наступна формула: 
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де g - кількість користувачів обліково-аналітичної інформації. 
Значення коефіцієнта впливу визначаться за тією ж інтервальною 

оцінкою, що і коефіцієнт викривлення (табл. 1). 
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Коефіцієнт доступності (А) - це показник якості обліково-аналітичної 
інформації, який характеризує можливість кваліфікованого користувача 
самостійно розібратися в розрахунку чи формуванні певного показника 
звітності. До факторів, які впливають на можливість користувача самостійно 
розрахувати чи проаналізувати обраний показник належать: наявність методик 
розрахунку показників звітності, кількість альтернативних методів розрахунку 
показників звітних форм. 

Коефіцієнт відповідності (C) - це показник якості обліково-аналітичної 
інформації, який характеризує єдність методології розрахунку показників 
звітного і попередніх періодів. Для прийняття рішення про здійсненність 
характеристики відповідності методології розрахунку облікового показника у 
звітному і попередніх періодах рекомендується враховувати наступні 
характеристики:  єдність методики розрахунку показників та їх складу, єдність 
часових проміжків, за які розраховуються порівнювані показники, єдність 
одиниць виміру, єдність вихідних умов функціонування суб'єкта  господарської 
діяльності. 

Коефіцієнт економічності (E) - це показник якості обліково-аналітичної 
інформації, який характеризує відповідність витрат, понесених в ході 
формування обліково-аналітичної інформації, вигодам від її використання. До 
характеристик облікової інформації, які визначають її економічність, належать: 
відповідність витрат на ведення обліку і формування звітності (заробітна плата 
працівників облікової служби, оплата аудиторських консультацій, вартість 
участі в семінарах, передплата періодичних видань) середньозваженим 
витратам на дані послуги, мінімізація розміру штрафних санкцій за 
недотримання податкового законодавства, мінімізація величини фінансових 
витрат, які перебувають у компетенції облікової служби суб'єкта 
господарювання. 

Методика розрахунку і оцінювання значень коефіцієнтів доступності, 
відповідності та економічності аналогічна коефіцієнту викривлення. 

Досить ефективними також є наступні методи оцінки якості обліково-

аналітичної інформації [4; 8; 9]: 
1. Нормативний метод оцінки якості реалізується шляхом вивчення 

законодавчих і нормативних документів, стандартів бухгалтерського обліку та 
фінансової звітності, які використовувалися для формування обліково-
аналітичної інформації. В ході застосування нормативного методу створюються 
документи різного статусу, до яких висовуються жорсткі вимоги щодо якості 
змістового наповнення. Такі документи повинні відповідати комплексу 
наступних вимог: конкретність, чіткість, простота і точність формулювань, 
логічна послідовність 
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2. Статистичні методи полягають в оцінці якості обліково-аналітичної 
інформації на основі статистичних даних. Основною перевагою статистичних 
методів є їх кількісна визначеність. Статистичні методи знайшли своє широке 
застосування в теоретичних дослідженнях і практичних методиках для оцінки 
якості продукції. При оцінюванні якості обліково-аналітичної інформації 
доцільно використовувати такі статистичні методи, як контрольні листи, 
контрольні картки, теорія вибіркових досліджень. 

3. Експертний метод використовується при оцінюванні якості обліково-
аналітичної інформації шляхом опитування експертів, які працюють над 
розв'язанням відповідної проблематики. Перевагою експертного методу є 
швидкість одержання результатів, можливість оцінювання якості обліково-
аналітичної інформації без кількісних показників. Серед недоліків слід 
виділити суб'єктивізм, ймовірні погрішності результатів експертизи, суттєві 
витрати на залучення кваліфікованих експертів. 

Для оцінювання якості обліково-аналітичної інформації в межах 
експертного методу доцільно застосовувати метод Дельфі, метод рангів, 
бальний метод, метод співставлення, метод структурування функцій якості. 

Зростання якості обліково-аналітичної інформації може бути досягнуто: 
за рахунок розвитку і дотримання принципів її формування, які сформульовані 
у Міжнародних стандартах фінансової звітності; шляхом удосконалення 
механізму контролю та регулювання якості обліково-аналітичної інформації; 
створенням системи показників якості обліково-аналітичної інформації та 
обґрунтуванням методики їх розрахунку.  

Запропоновано використання кваліметричного підходу в оцінюванні 
якості обліково-аналітичної інформації. З метою виокремлення оцінюваних 
показників сформовано дерево властивостей обліково-аналітичної інформації у 
вигляді ієрархічної структури, яке складається як з показників якості, так і 
економічності. 

Кількісна оцінка якості обліково-аналітичної інформації визначається 
системою показників, яка включає в себе коефіцієнт викривлення, коефіцієнт 
впливу, коефіцієнти доступності, відповідності та економічності. Окрім цього, 
методичним інструментарієм оцінювання якості обліково-аналітичної 
інформації є нормативний, статистичний та експертний методи. 
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пособие с примером для АНО "Агентство стратегических инициатив по 
продвижению новых проектов" : Учеб. пособие / Г.Г. Азгальдов, А.В. Костин, 
В.В. Садовов. - М. : Высш. шк., 2010. - 143 с.2.Гончаров С.М., Кушнір Н.Б. 
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Тлумачний словник економіста / за ред. проф. С.М.Гончарова. Рівне : НУВГП, 
2008. – 264 с.3. Концептуальна основа фінансової звітності : IASB; Стандарт, 
Міжнародний документ, Концепція від 01.09.2010. -URL : 
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/929_009.4.Крамаровский Л.М. Оценка 
качества бухгалтерского учета на предприятии / Л.М. Крамаровский, В.Ф. 
Максимова. М.: Финансы и статистика, 1990. 191 с. 5.Методичні рекомендації 
щодо облікової політики підприємства : Наказ Міністерства фінансів України 
від 27 червня 2013 р. N 635 (з чинними змінами і доповненнями).6.Про 
бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні : Закон України від 
16.07.1999 № 996-XIV (з чинними змінами і доповненнями).7.Соколова Е.С. 
Методы оценки качества учетной информации / Е.С. Соколова // Известия 
Оренбургского государственного аграрного университета. Вып. 31-1. Т. 3.  
2011. URL:http://cyberleninka.ru/article/n/metody-otsenki-kachestva-uchyotnoy-
informatsii.8.Соколова Е.С. Методология оценки качества учетной информации. 
Автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора экономических 
наук / Е.С. Соколова. М. : Московский государственный университет 
статистики, экономики и информатики, 2011. 48 с.9.Фомин В.Н. Квалиметрия: 
управление качеством. Сертификация : Учеб. пособие / В.Н. Фомин.М. : Ось-
89, 2002. 387 с. 

      Антонюк О.Р. 

2.8. Нормативно –практичні  паралелі  у розвитку методичного 
забезпечення  процессу виконання аудитосрьких послуг в Україні  

 
Постановка проблеми. В останні роки актуальним для українських 

аудиторських фірм постало питання конкуренції, зважаючи на те, що значна 
кількість підприємств користуються послугами закордонних аудиторських 
фірм, діяльність яких важко порівнювати з кількісними та якісними 
показниками вітчизняних аудиторів. Крім цього, за останні 5-7 років 
український ринок аудиторських послуг зазнав суттєвих змін, у тому числі в 
частині зміщення акценту на послуги, відмінні від завдань з надання 
впевненості, які надаються аудиторами. Як наслідок, роль аудиторських послуг, 
наданих користувачам, збільшується. Сучасні аудиторські фірми за 
законодавчими, нормативними та практичними можливостями, мають дуже 
великий спектр послуг, які вони пропонують своїм клієнтам, а ринок 
аудиторських послуг розширюється та диференціюється за напрямками або 
інтересами замовників, що має свій прояв у появі нових видів аудиторських 
послуг. Аналіз послуг, що пропонують представництва «Великої четвірки» в 
Україні вказує на актуальні послуги, що з’явились в останні роки, серед яких 
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відзначимо комплаєнс, форензік, послуги сфери трансфертного ціноутворення 
та послуги сфери сталого розвитку. Послуги в області чистих технологій та 
сталого розвитку є невід'ємною складовою всього спектру послуг відомих 
аудиторських фірм. Послуги у сфері трансфертного ціноутворення виникли у 
зв’язку із запровадження нових правил трансфертного ціноутворення, 
передбачених Законом України «Про внесення змін до податкового кодексу 
України щодо трансфертного ціноутворення» від 4 липня 2013 року № 408 – 
VII. Проте, аналіз нормативного регулювання організаційних та методичних 
питань виконання вищезазначених та інших послуг вказує на відсутність 
документів щодо виконання видів аудиторських послуг.  

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Не дивлячись на розробку низки 
теоретичних і практичних положень щодо організації і методики здійснення 
аудиту, що знайшло відображення в працях вітчизняних вчених з питань 
розвитку аудиторської діяльності в Україні недостатньо уваги приділяється 
супутнім та іншим послугам, автори монографічних та професійних видань з 
аудиту зупиняються на висвітленні теорії і практики аудиторських перевірок 
фінансової звітності. Аудиторська палата України здійснює постійний 
моніторинг стану розвитку аудиторської діяльності в Україні та забезпечує 
належне оприлюднення даних у щорічних звітах. Відповідно статистичний 
аналіз показників діяльності аудиторів (аудиторських фірм) можна бачити в 
працях Назарової К.О. [1], Петрик О.А., Зотова В. [2], Редько О.Ю. [3], Рядської 
В.В. [4] та інших.  

Виділення не вирішених раніше частин загальної проблеми. Не так 
багато науковців розглядали питання складу та змісту послуг, які надають 
аудиторські фірми зі статистичної точки зору у взаємозв’язку з нормативними 
документами. Ця проблема є практично не дослідженою, досить незначна 
кількість наукових праць присвячена вказаній тематиці, зазвичай дане питання 
розкривається у періодичних професійних виданнях виданнях та матеріалах 
конференцій. Водночас темпи розвитку аудиторських послуг, розширення їх 
спектру не співпадають з нормативними документами, які регламентують 
порядок виконання послуг, відмінних від аудиту, огляду фінансової звітності, 
завдань з надання впевненості та інших послуг. 

Метою дослідження є аналіз ринку аудиторських послуг України у 
взаємозв’язку з нормативно-правовими актами, що регулюють аудиторську 
діяльність в Україні з врахуванням діяльності професійних організацій, що 
дозволить виокремити проблемні питання та надасть можливість визначитись з 
напрямками вдосконалення. 

Виклад основного матеріалу. Загальні засади до регламентації 
аудиторської діяльності в Україні визначено Законом України «Про 
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аудиторську діяльність» [5], а офіційним регулятором вітчизняної аудиторської 
діяльності є Аудиторська палата України (далі – АПУ), що вирішує важливі 
питання методичного та організаційного управління аудитом. Законодавство 
про аудиторську діяльність включає в себе Господарський кодекс України [6], 
Закон України «Про аудиторську діяльність». Поле нормативно-правового 
регулювання аудиторської діяльності передбачає також «Міжнародні стандарти 
контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх 
послуг» [7],  що є обов’язковими для дотримання аудиторами (аудиторськими 
фірмами) та суб’єктами господарювання у відносинах з ними та нормативні 
акти, які затверджуються АПУ. Структура  аудиторского  ринку в Україні, що 
представлено у  табл. 1, 2, де наведено дані про розподіл обсягу за видами 
послуг у 2011-2016 роках свідчить переважаючі обсяги послуг (відмінних від 
аудиту). Подібна ситуація мала місце і у 2006 році, що наочно демонструє табл. 
3.В узагальнюючих офіційних звітах аудиторських фірм АПУ [8],  видно, що 
деякі з них взагалі не здійснюють аудит. Гостро стоїть для українських 
аудиторських фірм питання того, що значна кількість великих компаній 
користуються послугами зарубіжних аудиторських фірм, значною мірою 
«Великої четвірки» (Pricewaterhouse Coopers, Deloitte, Ernst & Young, KPMG). 
Така ситуація залишається впродовж багатьох років. Так, у 2007 році, за 
оцінками аудиторської фірми Ernst & Young, українські компанії заплатили за 
послуги аудиторів «Великої четвірки» (Pricewaterhouse Coopers, Deloitte, Ernst 
& Young, KPMG) близько 110 млн. дол. США [9].В табл. 4 пропонуємо 
порівняти склад типових послуг, що пропонують аудиторські фірми світового 
визнання – «Велика четвірка» з діяльністю аудиторських фірм регіонального 
рівня, так званих «аудиторських фірм малих та середніх практик». Поряд з 
традиційним аудитом фінансової  звітності, значну частину становлять послуги 
сфери консультування та оподаткування.Як видно, компанії «Великої четвірки» 
виконують багатофункціональні завдання, що потребують найвищого 
професіоналізму у різних галузях та сферах діяльності, що власне і робить їх 
конкурентоспроможними. Незважаючи на фінансовий стан в світі, ринок 
професійних аудиторських послуг в Україні має перспективи для розвитку. Цей 
розвиток пов'язаний з використанням зарубіжного досвіду, впровадженням все 
нових послуг, які підвищують попит на аудиторську діяльність. Сьогодні на 
ринку аудиторських послуг відбуваються об’єднавчі процеси, результатом яких 
стає укрупнення суб’єктів підприємництва для здійснення аудиторської 
діяльності. Аналіз результатів аудиторської діяльності та стану ринку 
аудиторських послуг свідчить, про те, що аудиторський ринок якісно 
змінюється внаслідок дії низки факторів, зокрема, кризових явищ в суспільстві, 
посиленні вимог до аудиторської професії з боку регуляторів, змін в 
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законодавстві. Це призводить до диспропорцій у розвитку аудиторської 
діяльності, при цьому практика діяльності не корелює з нормативним  
забезпеченням, що доведено нами у табл. 5. 

Висновки і пропозиції. Спектр аудиторських послуг в Україні розширився 
та диференціювався за напрямами та інтересами замовників. Це пов’язано із 
можливістю диверсифікації професійних послуг аудиторів, що певною мірою 
відкриває нові можливості як перед самими аудиторами та аудиторськими 
фірмами, так і перед замовниками їх послуг. Водночас темпи розвитку 
аудиторських послуг, розширення їх спектру не співпадають з нормативними 
документами, які регламентують порядок виконання послуг, відмінних від 
аудиту, огляду фінансової звітності, завдань з надання впевненості та інших 
послуг, що впливає на якість та попит. Не зважаючи на розробку низки 
теоретичних і практичних положень щодо організації і методики здійснення 
аудиту, що знайшло відображення в працях вітчизняних вчених з питань 
розвитку аудиторської діяльності недостатньо уваги приділяється супутнім та 
іншим послугам, автори монографічних та професійних видань з аудиту 
зупиняються на висвітленні теорії і практики аудиторських перевірок 
фінансової звітності. Водночас практика суб’єктів аудиторської діяльності та 
офіційні статистичні дані свідчать про перевагу у наданні супутніх та інших 
аудиторських послуг, які відрізняються від аудиту. Склад та обсяги, змістове  
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наповнення нормативних документів з регламентації виконання аудиторських 
послуг свідчить про необхідність рішення цієї проблеми. На нашу думку, документи 
рівня професійних організацій з рішення методичних та організаційних питань 
виконання окремих видів аудиторських послуг  

Таблиця 3 

Структура аудиторської діяльності у 2006 році* 
Вид аудиторської послуги Питома вага за обсягом  наданих послуг ,% 

Обов’язковий аудит 12,46 
Ініціативний аудит 29,88 
Аудит за спеціальним завданням 2,95 
Огляд фінансової звітності 2,92 
Завдання з надання впевненості, інші ніж аудит 2,97 
Погоджені процедури 6,12 

Підготовка фінансової інформації 1,21 
Консультаційні послуги 27,42 

Бухгалтерські послуги 6,93 

Інші послуги 7,15 
Всього 100 

*Складено автором з використанням даних у джерелі [9] 

 

Таблиця 4 
Порівняння аудиторських послуг, що здійснюють аудиторські фірми  в 

Україні 
Типовий перелік аудиторських послуг «Великої 

четвірки» в Україні* 
Типовий перелік аудиторських 

послуг регіонального (місцевого) 
рівня* 

Спільні види аудиторських послуг 

� аудит фінансової звітності 
� аудит податкової звітності 
� аналіз фінансово-господарської діяльності 
� представництво інтересів клієнта перед податковими органами  
� перевірка ведення бухгалтерського обліку та дотримання норм податкового 

законодавства України 
� податкове консультування 
� ведення бухгалтерського обліку та складання звітності 
� відновлення обліку 
� послуги у сфері внутрішнього аудиту 
� аудит при реорганізації, ліквідації та банкрутстві підприємств 
� оцінка основних господарських і податкових ризиків, аналіз документів про 

заснування суб'єкта підприємницької діяльності, господарських договорів, 
бухгалтерської і податкової документації 

� інші аудиторські послуги 
Відмінні види аудиторських послуг 

• вдосконалення корпоративної звітності 
• консультаційні послуги у сфері бухгалтерського 

обліку 
• послуги з трансфертного  ціноутворення 
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• податкова діагностика 
• послуги з вирішення податкових спорів 
• послуги  у сфері злиття та поглинання 
• міжнародне оподаткування 
• послуги з непрямого оподаткування 
• управління персоналом та оподаткування фізичних 

осіб 
• юридичні послуги 
• послуги у сфері корпоративних фінансів 
• послуги у сфері управління ризиками 
• форензік - фінансові розслідування 
• супровід угод 
• послуги у сфері сталого розвитку 
• аудит ризиків 
• послуги у сфері митниці та митного контролю (у 

т.ч. митний аудит) 
• консультування щодо оптимізації фінансової 

функції компанії, тощо 
*Складено на підставі аналізу та узагальнення сайтів аудиторських фірм, які працюють в 

Україні   [10-13] 

Таблиця 5 

Нормативно – практичні паралелі  розвитку  методичного забезпечення  
процесу виконання аудиторських послуг в Україні* 

Класифіка
цій 
на 

ознака 

Склад послуг  Нормативні документи 
організаційно-методичного 

характеру регламентації 
виконання аудиторських 

послуг 

Нормативні 
документи 

організаційно-
методичного 

характеру 
регламентації 

виконання 
аудиторських 
послуг АПУ 
загального 

значення до усіх 
послуг 

Обсяг 
застосув
ання на 
практиц

і за 
даними 

2016 
року,% 

наявність 
МСА 

наявність 
документів 
професійної 
організації 

(АПУ) 

Завдання з 
надання 
впевненос
ті 

аудит історичної 
фінансової інформації, 
зокрема фінансової 
звітності 

МСА 
200,210,22

0, 
230,240,25

0, 
260,265,30

0, 
315,320,33

0, 
402,450,50

0, 
501, 

505,510,52
0, 

Методичні 
рекомендації 
щодо 
проведення 
аудиту 
фінансової 
звітності 
кредитних 
спілок 
відповідно до 
Міжнародних 
стандартів 
аудиту. Затв. 
рішенням АПУ 

1.«Методичні 
рекомендації 
щодо 
забезпечення 
аудиторськими 
фірмами системи 
зберігання 
аудиторської 
документації та 
іншої 
конфіденційної 
інформації» 
Затв. рішення 
АПУ 

42,9 % 

Отформатировано: По правому
краю, Междустр.интервал: 
одинарный

Отформатировано: По центру,
Междустр.интервал:  одинарный
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530,540,55
0, 

560,570,58
0, 

600,61062
0,700,705,
706,710, 
720,800 

[3] 

01.11.2012 р. , № 
260/6 [14] 
Роз’яснення 
«Щодо 
оформлення 
офіційного 
документу, 
складеного за 
результатами 
аудиту 
фінансової 
звітності». Затв. 
рішенням АПУ 
від 26.01.2012 р. 
№ 245/13 
 [15] 

 

 

03.11.2011 № 
240/10 [16] 
2.Положення про 
забезпечення 
незалежності 
аудитора. Затв. 
рішенням АПУ 
від 24.12.2009 № 
209/5 зі змінами 
згідно рішення 
Аудиторської 
палати України 
30.06.2011 № 
232/9 [17] 
3.Роз’яснення 
«Про 
застосування 
термінів 
«професійний 
бухгалтер» та 
«професійний 
бухгалтер - 
практик» 
Кодексу етики 
професійних 
бухгалтерів». 
Затв. рішення 
Аудиторської 
палати України 
від 27.09.2012 р. 
№ 257/15[18 ] 

огляд історичної 
фінансової інформації, 
зокрема фінансової 
звітності 

МСЗО 
2400 

МСЗНВ 
3000 
[3 ] 

відсутні 

Завдання з 
надання 
впевненос
ті, що не є 
аудитом 
чи оглядом 
історичної 
фінансової 
інформації 

оцінка (перевірка) 
ефективності 
(відповідності) системи 
внутрішнього контролю 
(аудиту), виробничих 
потужностей, 
інформаційних систем, 
систем управління  
підприємством, 
корпоративного 
управління,управління 
персоналом, відповідності 
діяльності вимогам 
законодавства  тощо 

МСЗО 
2410 

МСЗНВ 
3402 
[3] 

відсутні 

економічні експертизи (у 
тому числі,  судова за 
наявності відповідної 
атестації судового 
експерта) 

 Роз’яснення 
«Щодо порядку 
надання 
аудиторами та 
аудиторськими 
фірмами 
аудиторських 
послуг у формі 
експертиз». Затв. 
рішенням АПУ 
від 27.02.2014 р. 
№  290/8 [19] 

відсутні 

оцінка вартості активів (у 
тому числі незалежна за 
наявності 
кваліфікаційного 

відсутні відсутні відсутні 
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свідоцтва оцінювача) 
здійснення на замовлення 
розрахунків (економічний, 
фінансовий, стратегічний 
та інші види аналізу) для 
оцінки стану та 
результатів господарської 
діяльності 

відсутні відсутні відсутні 

перевірка прогнозної 
фінансової інформації 

МСЗНВ 
3400, 

МСЗНВ 
3420 
[ 3] 

відсутні відсутні 

інші завдання, які 
виконуються як завдання з 
надання впевненості 

МСА 
805,810, 
НМПА 

1000 
МСЗНВ 

3410 
[3  ] 

 

відсутні відсутні 

Супутні 
послуги, 
визначені 
Міжнарод
ними 
стандарта
ми 
супутніх 
послуг  

завдання з виконання 
погоджених процедур 
стосовно фінансової 
інформації  
 

МССП 
4400 [ 3] 

відсутні відсутні 6,4 % 

завдання з підготовки 
фінансової інформації 
 

МССП 
4410 
[3] 

відсутні відсутні 

Інші 
послуги, 
пов’язані з 
професійн
ою 
діяльністю 
аудиторів 
(аудиторсь
ких фірм) 

ведення бухгалтерського 
обліку 

відсутні відсутні відсутні 50,6 % 

складання фінансових 
звітів 

відсутні відсутні відсутні 

складання податкових 
декларацій та звітів 

відсутні відсутні відсутні 

відновлення 
бухгалтерського обліку 

відсутні відсутні відсутні 

консультації з питань 
бухгалтерського обліку та 
фінансової звітності, 
системи внутрішнього 
контролю, оподаткування, 
з інших питань управління 
та ведення бізнесу  

відсутні відсутні відсутні 

розробка для замовника 
документів, необхідних 
для легалізації, організації 
та здійснення 
господарської діяльності  

відсутні відсутні відсутні 

проведення професійних 
тренінгів для бухгалтерів 
та керівників з питань, що 

відсутні відсутні відсутні 

Отформатировано: Шрифт: Times
New Roman, 11,5 пт

Отформатировано: Шрифт: Times
New Roman, 11,5 пт

Отформатировано: Шрифт: Times
New Roman, 11,5 пт, английский
(США)

Отформатировано: Шрифт: Times
New Roman, 11,5 пт

Отформатировано: Шрифт: Times
New Roman, 11,5 пт

Отформатировано: Шрифт: Times
New Roman, 11,5 пт

Отформатировано: Шрифт: 11,5
пт, не полужирный

Отформатировано: Шрифт: 11,5 пт

Отформатировано: Шрифт: Times
New Roman, 11,5 пт, английский
(США)

Отформатировано: Шрифт: Times
New Roman, 11,5 пт

Отформатировано: Шрифт: Times
New Roman, 11,5 пт, полужирный

Отформатировано: Шрифт: Times
New Roman, 11,5 пт, английский
(США)

Отформатировано: Шрифт: Times
New Roman, 11,5 пт

Отформатировано: Шрифт: 11,5
пт, не полужирный

Отформатировано: Шрифт: 11,5 пт

Отформатировано: Шрифт: Times
New Roman, 11,5 пт

Отформатировано: Шрифт: Times
New Roman, 11,5 пт, полужирный

Отформатировано: Шрифт: Times
New Roman, 11,5 пт

Отформатировано: Шрифт: Times
New Roman, 11,5 пт

Отформатировано: Шрифт: Times
New Roman, 11,5 пт

Отформатировано: Шрифт: 11,5 пт

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



129 

 

 

 

належать до професійної 
компетенції аудиторів 
представлення інтересів 
замовника з питань обліку, 
аудиту, оподаткування в 
державних органах, 
організаціях або в суді 

відсутні відсутні відсутні 

інші види аудиторських 
послуг 

відсутні відсутні відсутні  

Організаці
йне та 
методичне 
забезпечен
ня аудиту  
 

розробка і видання 
методичних матеріалів 
(вказівок, рекомендацій, 
практичних посібників, 
внутрішніх стандартів, 
програмного забезпечення 
тощо) 

відсутні відсутні відсутні  0,1% 

проведення професійних 
тренінгів для 
практикуючих аудиторів. 

відсутні відсутні відсутні 

здійснення заходів з 
контролю якості 
аудиторських послуг 

відсутні відсутні відсутні 

*Джерело: розроблено автором 

            

сприятимуть якості їх виконання, впровадження в аудиторську практику 

аудиторських фірм (аудиторів) на засадах якості та ділової репутації. 
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2.9.ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ АНАЛІТИЧНОГО 
ІНСТРУМЕНТАРІЮ ОБЛІКОВОЇ ІНФОРМАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ ДЛЯ 
ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ 
 

Постановка проблеми. Сучасні практики управління базуються на швидкому 
реагуванні на ризики і зміни ринкового середовища, оперативному аналізі 
діяльності суб’єкта господарювання, гнучких прогнозах розвитку, що неможливо 
без застосування програмного забезпечення. 

Серед програмного забезпечення у бізнесі облікові інформаційні системи є 
найбільш використовувані. Проте, наразі аналітичні можливості таких програм, 
згідно з експертними оцінками і спостереженнями, суб’єктами господарювання 
недостатньо використовуються. Налаштувавши програмне забезпечення під 
діяльність користувача можна отримати звіти інформаційної системи, які дозволять 
провести аналіз господарської діяльності автоматично, що сприятиме якості та 
оперативності управлінських рішень.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Сьогодні проблемам використання 
інформаційних систем для цілей управління суб’єктами господарювання різних 
сфер діяльності присвячені праці багатьох науковців. С.А. Яремко та О.М. Кузьміна 
досліджували особливості та характеристики інтелектуальних систем для 
управління бізнес-процесами [1]. І.В. Перевозова інформаційним технологіям 
відводить роль дієвого інструментарію оптимізації бізнес-процесів промислового 
підприємства на базі наскрізної автоматизації бізнес-функцій, що їх формують [2]. 
М.П. Войнаренко, Л.В. Джулій, О.М. Кузьміна та Т.В. Янчук запропонували 
науково-методичний підхід до оцінювання ефективності впровадження 
інформаційних технологій в інноваційний бізнес-процес [3]. О.І. Пурський, М.О. 
Цензура, Р.С. Демченко вивчали структуру інформаційного і програмного 
забезпечення системи управління бізнес-процесами торговельного підприємства та 
визначили основні елементи організації бази даних системи управління [4]. 

Невирішені складові загальної проблеми. Проведений аналіз останніх 
публікацій щодо використання інформаційних систем для цілей управління показав, 
що переважною більшістю науковців досліджуються особливості корпоративних 
інформаційних систем. Поряд з цим залишаються поза увагою програми для малого 
та середнього бізнесу, проблеми повного і оптимального використання їх 
аналітичного інструментарію. 

Метою статті є опрацювання особливостей використання бухгалтерських 
програм, зокрема, на прикладі програми «Бухгалтерія для України» для аналізу 
господарської діяльності малого та середнього бізнесу. 

Викладення основного матеріалу. За функціональними можливостями 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



132 

 

 

 

інформаційні системи орієнтовані на галузь діяльності суб’єкта господарювання, 
враховують особливості обробки даних та специфіку показників. 

Програми, призначені для використання суб’єктами господарювання певної 
галузі, не ефективно використовувати підприємствами інших галузей, оскільки є 
ймовірність, що потрібний функціонал буде відсутній, а наявний – 
використовуватись не повністю. Для мікро- та малих підприємств інформаційні 
системи представляють собою типові рішення, тобто набір механізмів для 
автоматизації операцій, які є типовими для суб’єктів господарювання більшості 
галузей. Джерелом інформації для управлінців в цих системах слугують облікові 
дані. Прикладами таких програм є «АБ ОФІС», «Акцент», «Бухгалтерія Інфо-
Підприємство», «MASTER: Бухгалтерія», «Управління невеликою фірмою», 
«Управління торгівлею», «Хепі-Бух» та інші. Найпопулярніша бухгалтерська 
програма «Бухгалтерія для України» — це програмний продукт, що побудовано на 
платформі «1С: Підприємство». Відповідно до рішення СНБО від 28 квітня 2017 
року та Наказу Президента України №133/2017, в Україні розробленні нові 
механізми надання послуг з використання системи в межах закону. 

Для прийняття оперативних управлінських рішень інформаційна система 
забезпечує формування даних з необхідним ступенем деталізації, який визначає 
користувач. Таким чином, дозволяє управлінцям отримати узагальнення бізнес-
інформації з різними розрізами аналітики. 

На рівні користувача система суттєво економить час на вибірку та формування 
різноманітних звітів для керівництва, надає зведені дані не лише з бухгалтерського й 
управлінського обліку, а формує аналітичні звіти з можливостями порівнювати 
показники поточного періоду з минулими, розраховувати планові показники тощо. 
Так, розділ «Керівнику» у програмі «Бухгалтерія для України» надає готові 
аналітичні таблиці і графіки. 

Процес обробки та узагальнення даних в системі «Бухгалтерія для України» 
можна умовно поділити на три етапи (рисунок). 

 
Рис. Етапи обробки та узагальнення даних в системі «Бухгалтерія для 

України» 
Дані про бізнес-процеси підприємства вносяться в програму шляхом реєстрації 

первинних документів, які при збереженні створюють господарські операції та/або 
записи в регістрах (відомостей, накопичення, розрахунку). Документи фіксують 
облікову інформацію з використанням рахунків бухгалтерського обліку в розрізі до 
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3-ох видів аналітичних даних (субконто). Інформація господарських операцій та 
регістрів узагальнюється при формуванні звітів, які є інструментарієм управлінців 
при прийнятті оперативних рішень. Отже, звіти системи забезпечують керівників 
підприємства необхідними даними для аналізу та оцінки результатів 
функціонування бізнесу. 

Програма «Бухгалтерія для України» має різноманітний інструментарій 
використання звітів, які можна поділити на групи: 

1) стандартні – звіти, що формуються за даними рахунків бухгалтерського 
обліку: 

- оборотно-сальдова відомість – призначена для узагальнення даних про активи 
та пасиви на рахунках бухгалтерського обліку; 

- оборотно-сальдова відомість по рахунку – дозволяє отримати узагальнення 
аналітичних даних за визначеним рахунком бухгалтерського обліку; 

- аналіз рахунку (аналіз субконто) – формують узагальненні дані про рух 
засобів за визначеним рахунком бухгалтерського обліку (об’єктом аналітичного 
обліку); 

- картка рахунку (картка субконто) – відображає господарські операції, 
зареєстровані з визначеним рахунком бухгалтерського обліку (об’єктом 
аналітичного обліку); 

- універсальний звіт - дозволяє отримати узагальнення даних довідкових, 
документів, регістрів; 

2) спеціалізовані – узагальнюють дані регістрів за окремими бізнес-операціями: 
- звіти з ПДВ, – дозволяють аналізувати податкові зобов’язання та кредит з 

ПДВ; 
- товарний звіт – формує інформацію про надходження товарів та їх реалізацію 

в роздрібних магазинах; 
- звіти про необоротні активи – представляють дані про наявність та рух 

необоротних активів, їх амортизацію; 
- кадрові звіти – відображають дані про працівників; 
- звіти по зарплаті – дозволяють аналізувати витрати на оплату праці та 

страхування; 
- звіти з єдиного податку – узагальнюють дані про доходи та витрати платників 

єдиного податку; 
3) регламентовані – фінансові, податкові, статистичні та інші звіти, форми яких 

регламентовані законодавчо; 
4) звіти керівнику – представляють інформацію про доходи, витрати, 

розрахунки та кошти у зручному для користувача форматі (табличному або 
графічному). 
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Слід зауважити, що звіти за рахунками бухгалтерського обліку (стандартні 
звіти) дозволяють отримати будь-яку інформацію з різним ступенем деталізації 
даних, відбором та сортуванням показників за довільний період. Вони забезпечують 
управлінський персонал найбільш повним набором аналітичного інструментарію, 
але передбачають наявність у них знань особливостей бухгалтерського обліку 
господарських операцій. Використання стандартних та спеціалізованих звітів 
неефективне у випадку низького рівня знань керівниками принципів формування 
облікової інформації. 

Регламентовані звіти забезпечують даними за визначений звітний період 
(місяць, квартал, рік) і є джерелом інформації для розрахунку різних показників 
результатів діяльності та змін майнового стану підприємства (фінансова звітність). 
Ці звіти, як правило, формуються у наступному звітному періоді, тому для 
оперативного управління бізнесом можуть бути малоефективними. 

Звіти керівнику – новітній аналітичний інструментарій системи «Бухгалтерія 
для України», який дозволяє керівникам отримувати оперативні дані за довільний 
період про найважливіші об’єкти управління з різним ступенем деталізації, відбору, 
групування та сортування показників. Ці звіти не вимагають від управлінського 
персоналу знань особливостей бухгалтерського обліку господарських операцій, що 
підвищує ефективність їх використання керівниками. У таблиці  представлена 
характеристика звітів керівнику системи «Бухгалтерія для України». 

Таблиця 
Звіти керівнику та їх зміст у системі «Бухгалтерія для України» 

Елементи 
звітів 

Назва звіту Дані, що відображаються 

Реалізація Продажі по 
контрагентам 

Доходи від реалізації в розрізі контрагентів з 
деталізацією за договорами, документами, 

номенклатурними групами 
Продажі по 

місяцях 
Доходи від реалізації за місяцями за обрані роки 

Продажі по 
номенклатурних 

групах 

Обсяг продаж в розрізі номенклатурних груп з 
деталізацією за контрагентами, договорами, 

документами 
Залишки по 

складу 
Залишки запасів на обрану дату у кількісному та 

сумовому виразі з деталізацією за складами, 
рахунками обліку 

Кошти Аналіз руху 
коштів 

Надходження і витрати грошей, а також 
витрати, за якими відзвітували підзвітні особи, у 

розрізі видів руху грошей, одержувачів, 
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Елементи 
звітів 

Назва звіту Дані, що відображаються 

платників, документів, статей руху 
Витрати коштів Витрати грошей в розрізі видів та статей руху, 

суми витрат підзвітних осіб, за які вони 
відзвітувались 

Залишки коштів Залишки грошей на банківських рахунках і в 
касі на певну дату 

Надходження 
коштів 

Надходження грошей у розрізі видів коштів, 
видів та статей руху 

Розрахунк
и з 

покупцям
и / 

постачаль
никами 

Динаміка 
заборгованості 

покупців 
(постачальникам) 

Зміна заборгованості покупців (перед 
постачальниками) за період без деталізації за 

контрагентами 

Заборгованість 
покупців 

(постачальників) 

Заборгованість покупців (постачальникам), сума 
авансу на початок та кінець обраного періоду, 

зміна заборгованості у розрізі договорів, 
рахунків бухгалтерського обліку Заборгованість 

покупців 
(постачальникам) 

за договорами 
Заборгованість 

покупців 
(постачальникам) 

за строками 
боргу 

Поділ дебіторської (кредиторської) 
заборгованості за періодами виникнення 

(налагоджується користувачем), суми 
простроченої заборгованості контрагентів у 

розрізі договорів 
Доходи та 
витрати 

Доходи та 
витрати 

Доходи та витрати, результати діяльності 

Обігові 
засоби 

Обігові кошти Структура оборотних активів 

 
Система забезпечує порівняння інформації в різних розрізах. Можливий аналіз 

потрібних показників за періодами: день, місяць, квартал, півріччя, рік: за 
контрагентами (покупцями та замовниками), за номенклатурними групами запасів, 
товарів, продукції; за видами заборгованості: за видами грошових потоків 
(надходження та витрати коштів): за видами доходів і витрат. Всі показники можуть 
бути представлені в графічному вигляді. Це дозволяє управлінському персоналу 
отримувати структуровані дані про динаміку показників та здійснювати швидке 
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оцінювання тенденцій. 
Додаткові оперативні дані щодо собівартості виробництва продукції, виконання 

робіт, надання послуг можна отримати, якщо звернути увагу на довідки-розрахунки 
системи «Бухгалтерія для України»: 

- калькуляція – відображає склад витрат виробництва продукції (робіт, послуг); 
- розподіл непрямих витрат – показує розподіл загальновиробничих витрат на 

витрати основного і допоміжного виробництва; 
- собівартість випущеної продукції і наданих послуг виробничого характеру – 

представляє розподіл виробничих витрат на собівартість випущеної продукції, 
виконаних робіт, наданих послуг. 

Ці звіти, як правило, формуються з місячною періодичністю, але за вимогою 
користувача можуть представляти накопичені дані за період з початку року по 
місяць їх складання. Довідки-розрахунки дозволяють оцінити розмір витрат у складі 
собівартості продукції (робіт, послуг) та необхідність їх оптимізації. 

Висновки. Окреслені особливості застосування інструментарію облікової 
інформаційної системи «Бухгалтерія для України» для проведення аналізу 
господарської діяльності з метою покращення якості та прискорення прийняття 
управлінських рішень. 
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2.10. РОЗРОБКА ТА УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДИКИ ВПРОВАДЖЕННЯ ТА 
ВИКОРИСТАННЯ  ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ СУБ'ЄКТІВ 

ПІДПРИЄМНИЦЬКОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ 

 

Постановка проблеми у загальному вигляді. Прийняття управлінських 
рішень, щодо обліку витрат виробництва зокрема, в сучасних умовах потребує 
використання інформаційних систем і технологій. Облік витрат виробництва та 
визначення собівартості продукції є однією з трудомістких задач облікового 
процесу діяльності суб’єктів господарювання, оскільки він опрацьовує інформацію 
всіх інших облікових ділянок. Вибір підприємством принципів обліку та розподілу 
витрат на виготовлення продукції суттєво впливає на формування та визначення 
собівартості та відображення даної інформації у фінансовій та статистичній 
звітності.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Теоретичні аспекти обліку витрат 
виробництва та визначення собівартості продукції (робіт, послуг) висвітлені у 
працях М.Т. Білухи, Ф.Ф. Бутинця, С.Ф. Голова, М.Ф. Огійчука, В.Я. Плаксієнка, 
В.В. Сопко та інших. Особливості автоматизації облікових процедур 
досліджувались В.П. Завгороднім, С.В. Івахненковим, О.В. Клименком, В.О. 
Осмятченком, Л.О. Терещенко, В.Д. Шквіром та іншими. Питанням автоматизації 
обліку витрат виробництва присвячені праці О.В. Лега [1], С.Д. Лучик [2], Б.О. 
Язлюка [3], В.М. Яценка та інших. 

О.В. Лега визначила основні напрями ефективного використання системи «1С: 
Підприємство 8.2» стосовно автоматизації обліку витрат виробництва та 
представила етапи розрахунку фактичної собівартості продукції [1, с.79]. С.Д. Лучик 
дослідила механізм обліку виробничої діяльності в системі «1С: Підприємство 8.2», 
конфігурація «Бухгалтерія для України» [2, с.211]. Б.О. Язлюк сформував 
комплекси задач, які включаються до складу автоматизованої системи з обліку 
виробничих витрат [3, с.120]. Проте проблеми практичного використання 
інформаційних технологій, що впливають на результат визначення собівартості 
продукції (робіт, послуг), розглянуті недостатньо та потребують розв’язання. 

Метою статті є дослідження практичних аспектів використання інформаційної 
системи для визначення собівартості продукції (робіт, послуг) та розробка 
рекомендацій щодо вдосконалення її застосування. 

Виклад основного матеріалу досліджень. Правильна організація обліку 
витрат та калькулювання собівартості продукції (робіт, послуг) має важливе 
значення для підприємств, що виробляють продукцію чи надають послуги, що 
впливає на якість та достовірність показників фінансової звітності. 
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Відповідно до П(С)БО 16 «Витрати» собівартість продукції (робіт, послуг) 
складається з їх виробничої собівартості, нерозподілених постійних 
загальновиробничих витрат та наднормативних виробничих витрат. До виробничої 
собівартості продукції (робіт, послуг) включаються прямі витрати, змінні 
загальновиробничі та постійні розподілені загальновиробничі витрати. 

Перелік і склад статей калькулювання виробничої собівартості продукції (робіт, 
послуг) установлюються підприємством [4]. 

Розподіл витрат на прямі та загальновиробничі, віднесення їх до об’єктів витрат 
має важливе значення при визначенні собівартості продукції (робіт, послуг) та 
відображенні відповідних показників у звітності підприємства. 

Використання інформаційних систем для розрахунку собівартості сприятиме 
забезпеченню правильності та повноти фінансової звітності, а також зменшить 
трудомісткість цього процесу. 

В Україні ринок інформаційних технологій автоматизації бізнесу 
представлений програмами різних розробників, провідними з яких є SAP, 1С, 
Information Technology, Oracle, Microsoft, Парус та інші. Найбільшою популярністю 
серед мікро, малих та середній підприємств користуються системи «1С: 
Підприємство». Серед них найпростішою в освоєнні та впровадженні є конфігурація 
«Бухгалтерія для України» редакції 2.0, яка призначена для автоматизації 
бухгалтерського та податкового обліку підприємств, що здійснюють різні види 
діяльності: торгівлю, надання послуг, виробництво та інші. Система дозволяє 
автоматизувати облік витрат виробництва та визначення собівартості продукції 
(робіт, послуг) [5]. 

В програму розробники заклали певні принципи автоматизації обліку витрат 
виробництва та калькулювання, недотримання яких призводить до помилок і 
спотворень інформації. Найчастіше результатом останніх є: 

- завищення чи заниження собівартості продукції (робіт, послуг); 
- неправильний розподіл витрат до об’єктів їх обліку; 
- незакриття рахунків обліку витрат, що, свою чергу, спотворює інформацію 

про фінансовий результат підприємства за певний період. 
Спроби виправити помилки шляхом реєстрації операцій вручну лише 

погіршують ситуацію. Тому, дослідження особливостей автоматизації обліку витрат 
виробництва та визначення собівартості продукції (робіт, послуг) в системі 
«Бухгалтерія для України» і врахування їх при використанні програми дозволить 
оперативно формувати достовірну інформацію про витрати виробництва у обліку та 
звітності підприємства. 

Дії користувача, що виконуються в програмі можна умовно поділити на: 
налагодження системи, реєстрацію документів, узагальнення даних з використанням 
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реєстрів та звітів. 
Налагодження, як правило, виконуються на початку роботи з «Бухгалтерія для 

України». Вони складаються з параметрів обліку, облікової політики та налаштувань 
користувача. Параметри обліку визначають загальносистемні настройки, від яких 
залежить можливість виконання програмою певних операцій і розрахунків. В 
обліковій політиці встановлюються принципи, згідно з якими в програмі 
реєструються і проводяться документи та здійснюються розрахунки. Параметри 
облікової політики мають періодичний характер, тобто їх значення зберігаються на 
дату, коли вони змінювались. Налаштування користувача являють собою значення 
«за замовчуванням», тобто ті, що автоматично встановлюються при реєстрації 
документів, і, таким чином, прискорюють роботу користувача. 

Облік витрат виробництва та визначення собівартості продукції (робіт, послуг) 
в системі «Бухгалтерія для України» здійснюється відповідно до наступних 
налагоджень (табл. 1): 

Таблиця 1 
Налагодження системи «Бухгалтерія для України», що визначають параметри автоматизації 

обліку витрат виробництва та розрахунку собівартості продукції (робіт, послуг) 

Вид 
налагодження 

Параметр Призначення 

Параметри 
обліку 

Ведеться виробнича 
діяльність 

Визначає необхідність автоматизації обліку 
виробничої діяльності та можливість 
реєстрації документів виробництва 

Тип планових цін 
Встановлює тип цін, що відповідає 

нормативній собівартості продукції (робіт, 
послуг) 

Облікова 
політика 

Собівартість випущеної 
продукції 

розраховується за 
плановими цінами 

Встановлюють способи віднесення прямих 
виробничих витрат на собівартість продукції 

(робіт, послуг) Собівартість виконаних 
робіт, наданих послуг 

розраховується 

Послідовність переділів 
Визначає порядок розрахунку собівартості 
виробництва, що має декілька виробничих 

підрозділів 
Методи розподілу 
непрямих витрат 

Визначає базу розподілу загальновиробничих 
витрат 

Параметр «Ведеться виробнича діяльність» підключає в програмі підсистему 
обліку виробництва, дозволяє вказати тип ціни, що відповідає нормативній 
собівартості продукції (робіт, послуг), та налаштовувати принципи обліку 
виробничої діяльності в обліковій політиці. Якщо цей параметр не встановлений, то 
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функції системи з обліку витрат виробництва та розрахунку собівартості продукції 
(робіт, послуг) будуть недоступними. 

Параметр «Тип планових цін» відображає запис довідника «Типи цін 
номенклатури», який зберігає дані про типи цін: гуртові, роздрібні тощо. В цьому 
довіднику обов’язково має бути зареєстрований тип ціни, що відповідає 
нормативній собівартості продукції (робіт, послуг). Ціна даного типу буде 
автоматично встановлюватись у документах випуску продукції та виконання робіт 
(послуг). 

Облік прямих виробничих витрат в системі «Бухгалтерія для України» ведеться 
у розрізі номенклатурних груп, які об’єднують продукцію або роботи чи послуги, 
однотипні за структурою собівартості та процесом виробництва. Тобто, програмою 
передбачено, що прямі виробничі витрати повинні відноситись не на окремі види 
продукції (робіт, послуг), а на номенклатурні групи. Спосіб віднесення прямих 
виробничих витрат на собівартість продукції визначений розробниками програми і 
не може коригуватись користувачем. Прямі виробничі витрати, що протягом 
облікового періоду віднесені до номенклатурної групи, в кінці місяця 
розподіляються на собівартість продукції, яка входить до цієї групи, пропорційно її 
нормативній собівартості. 

Параметр облікової політики «Послідовність переділів» визначає порядок 
розрахунку собівартості виробництва, що має декілька виробничих підрозділів. Він 
може бути встановлений одним із способів: 

- вручну – послідовність розрахунку собівартості у різних підрозділах 
вказується користувачем; 

- автоматично – система автоматично визначає послідовність розрахунку 
собівартості у різних підрозділах; 

При першому способі реєструється документ «Встановлення порядку 
підрозділів для закриття рахунків», у якому користувач визначає черговість 
розрахунку собівартості в різних виробничих підрозділах. Такий спосіб варто 
застосовувати підприємствам, в яких технологічний процес створення всіх видів 
продукції передбачає їх послідовну обробку у визначених підрозділах. 

При другому способі програма автоматично визначає підрозділ, у витратах 
якого відсутні продукція (роботи, послуги) інших підрозділів, і розрахунок 
собівартості в такому підрозділі проводиться в першу чергу (перший підрозділ). 
Потім визначається підрозділ, у витратах якого є продукція (роботи, послуги) лише 
першого підрозділу, і розрахунок собівартості в такому підрозділі проводиться в 
другу чергу (другий підрозділ). За аналогічним принципом визначається 
послідовність розрахунку інших підрозділів. Такий спосіб варто застосовувати 
підприємствам, в яких технологічний процес не передбачає послідовного створення 
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продукції різними підрозділами. 
В технологічно складних виробництвах можуть мати місце випадки, коли при 

виготовленні напівфабрикату, в якості матеріальних витрат використовується 
продукція, що виготовлена з цього напівфабрикату. Або продукція, випущена у 
підрозділі, входить до складу загальновиробничих витрат цього підрозділу. В 
програмі «Бухгалтерія для України» такі випадки описуються в регістрі відомостей 
«Зустрічний випуск продукції». Підрозділ, у якому випускається продукція 
називається підрозділом, що випускає, а підрозділ, що використовує випущену 
продукцію – підрозділом зустрічного випуску. Особливістю розрахунку собівартості 
зустрічного випуску є те, що програма виключає вартість зустрічного випуску з 
розрахунку собівартості партій продукції, що випущена до нього. Після розрахунку 
собівартості продукції у підрозділі, що випускає, здійснюється повторний 
перерахунок собівартості у підрозділі зустрічного випуску. Розрахунок собівартості 
продукції (робіт, послуг) за умови зустрічного випуску можливий лише при 
визначенні в обліковій політиці автоматичного способу  визначення порядку 
розрахунку собівартості виробництва. 

Окрім прямих виробничих витрат до складу собівартості продукції (робіт, 
послуг) включаються загальновиробничі витрати. Вони, відповідно до П(С)БО 16 
«Витрати», поділяються на змінні та постійні і розподіляються на кожен об'єкт 
витрат з використанням бази розподілу (годин праці, заробітної плати, обсягу 
діяльності, прямих витрат тощо). Змінні загальновиробничі витрати розподіляються 
виходячи з фактичної потужності звітного періоду, а постійні – виходячи з 
нормальної потужності [4]. 

В системі «Бухгалтерія для України» поділ загальновиробничих витрат на 
змінні та постійні здійснюється в довіднику «Статті витрат», у якому для кожного 
запису вказується назва, вид витрат та належність до постійних витрат. Якщо 
останнє не встановлено, то такі витрати вважаються змінними. 

Встановлення бази розподілу для загальновиробничих витрат в системі 
«Бухгалтерія для України» здійснюється в регістрі відомостей «Методи розподілу 
непрямих витрат». У ньому передбачено реєструвати дані з деталізацією по 
підрозділам та статтям витрат. Базою розподілу може бути обраний один з 
показників: обсяг випуску, планова собівартість, заробітна плата, матеріальні 
витрати, прямі витрати, окремі статті прямих витрат. Якщо базою розподілу 
обраний обсяг випуску чи планова собівартість, то загальновиробничі витрати 
розподілятимуться програмою лише на випещену продукцію. Якщо в якості бази 
розподілу обрані витрати: заробітна плата, матеріальні витрати, прямі витрати, 
окремі статті прямих витрат, то загальновиробничі витрати будуть розподілятись на 
продукцію, що випущена, і на залишок незавершеного виробництва. 
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Якщо регістр відомостей «Методи розподілу непрямих витрат» не заповнений, 
тобто в програмі відсутня інформація про базу розподілу загальновиробничих 
витрат, такі витрати не розподілятимуться. В цьому випадку на рахунку обліку 91 
«Загальновиробничі витрати» після розрахунку собівартості продукції (робіт, 
послуг) буде залишатись сальдо, що призведе до помилки у визначенні собівартості 
продукції, її величина буде заниженою. 

Для розподілу постійних загальновиробничих витрат, виходячи з нормальної 
потужності, в системі «Бухгалтерія для України» використовується регістр 
відомостей «Показники при нормальній потужності». У ньому вказуються значення 
нормальної потужності та планова сума постійних витрат. В якості нормальної 
потужності може бути обраний один з показників: обсяг випуску, планова 
собівартість, заробітна плата, матеріальні витрати, прямі витрати, окремі статті 
прямих витрат. Постійні загальновиробничі витрати розподілятимуться відповідно 
до нормальної потужності підрозділів. Якщо вона не досягнута, то частина 
постійних витрат буде віднесена до собівартості реалізації (рахунки бухгалтерського 
обліку 901 «Собівартість реалізованої  готової продукції», 903 «Собівартість 
реалізованих робіт і послуг»). Якщо регістр відомостей «Показники при нормальній 
потужності» не заповнений, тобто в програмі відсутня інформація про нормальну 
потужність, постійні загальновиробничі витрати розподілятимуться аналогічно 
змінним. 

За результатами вивчення параметрів налагодження системи «Бухгалтерія для 
України» для визначення собівартості продукції (робіт, послуг) можна 
запропонувати алгоритм підготовки програми до роботи (рис.1): 

 
Рис.1. Алгоритм підготовки програми до визначення собівартості 

 
1. Заповнення довідників: 
- «Типи цін номенклатури» - реєстрація типу ціни, що буде використовуватись 

в якості нормативної собівартості; 
- «Номенклатура» - внесення даних про продукцію (роботи, послуги); 
- «Номенклатурні групи» - створення номенклатурних груп та включення до їх 

складу видів продукції (робіт, послуг); 
- «Статті витрат» - реєстрація даних про статті витрат та встановлення 

належності їх до постійних загальновиробничих витрат. 
2. Налаштування параметрів обліку: 
- активізація параметру «Ведеться виробнича діяльність»; 
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- встановлення типу цін, що відповідає нормативній собівартості продукції 
(робіт, послуг) 

3. Налаштування параметрів облікової політики: 
- встановлення способу розподілу прямих виробничих витрат на об’єкти обліку 

робіт, послуг стороннім замовникам та / або власним підрозділам; 
- встановлення порядку розрахунку собівартості виробництва, що має декілька 

виробничих підрозділів: вручну чи автоматично, при виборі способу «вручну» - 
реєстрація документу «Встановлення порядку підрозділів для закриття рахунків»; 

- заповнення регістру відомостей «Методи розподілу непрямих витрат» та 
визначення в ньому бази розподілу загальновиробничих витрат; 

- заповнення регістру відомостей «Показники при нормальній потужності» та 
визначення в ньому значення нормальної потужності та планової суми постійних 
витрат. 

Висновки. Отже, вивчення особливостей функціонування системи 
«Бухгалтерія для України» для розрахунку собівартості продукції (робіт, послуг) 
дозволили запропоновувати алгоритм підготовки програми до визначення 
собівартості, що дозволить уникнути помилок у розрахунку собівартості та 
сформувати достовірну інформацію про собівартість і фінансовий результат 
діяльності підприємства для прийняття ефективних управлінських рішень. 
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2.11. Аналіз в системі управлінського обліку 
 

Одним з концептуальних принципів управлінського обліку є аналітична 
обробка інформації, місце і значення якої в прийнятті управлінських рішень 
ілюструє рис. 1.  

 
 

 
 

Рис.1. Аналіз в системі управлінського обліку 
 

За твердженням західних фахівців, на аналітичну обробку інформації 
приходиться до 70% часу роботи бухгалтер-аналітика. Механізм аналітичного 
пророблення прийнятих рішень багато в чому визначається особливістю конкретної 
господарської ситуації. Тим часом існують загальні принципи, яким необхідно 
випливати при аналізі зібраної інформації: визначення мети аналітичної оцінки, кола 
показників, що адекватно характеризують ситуацію; встановлення їхнього зв'язку з 
основними показниками діяльності підприємства; розрахунок порівняльних 
показників - ретроспективних і прогнозних; аналітична оцінка "зв'язаних даних". 
Стосовно до аналітичної оцінки виробничих витрат зазначені принципи визначають 
необхідність дослідження структури і загального рівня витрат, що важливо для 
рішення багатьох тактичних і стратегічних проблем бізнесу - пошуку резервів 
зниження собівартості продукції, підвищення її конкурентноздатності, 
прогнозування реакції ринку на зміни її вартості.  

Для вивчення впливу галузевих особливостей на структуру витрат виконують 
їхній елементний аналіз. Інформаційною базою служать дані форми № 1- 
підприємництво.  

Для оцінки зміни рівня витрат доцільно проаналізувати фактичну собівартість 
товарної продукції, її динамікові.  

Джерелом інформації для аналізу витрат на 1 гривню товарної продукції є дані 
облікових регістрів і звітів про виконання плану.  

З метою прийняття управлінських рішень по оптимізації виробничих витрат 
доцільно проаналізувати собівартість конкретних видів продукції, порівняти 
фактичний її рівень із плановим. Джерелом інформації служать дані звітних 
калькуляцій.  

Аналітичні технології оцінки взаємозв'язку „витрати - обсяг діяльності – 
прибуток”: один з атрибутів адміністративно-командної системи керування, що 
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дістався в спадщину української бізнесової практиці, - інтуїтивний характер 
прийнятих управлінських рішень. Не підкріплюючи обліково-аналітичними 
обґрунтуваннями, вони, у кращому випадку, випливають з виробничого й 
організаторського досвіду керівників.  

Тим часом сучасні системи управлінського обліку забезпечують економічно 
надійні розрахунки, що дозволяють приймати оптимальні рішення, оцінюючи 
їхнього наслідку. Зокрема , відповіді на питання про оптимальну структуру витрат, 
обсязі діяльності, що забезпечує їхнє відшкодування, про кількість продукції, яку 
необхідно продати для одержання бажаного прибутку, про вплив цінової політики 
на прибуток можна одержати, реалізуючи аналітичні технології CVP-аналізу (Cost-
Volume-Profіt), - найбільш розповсюдженого методу максимізації прибутку. Це 
метод системного дослідження, що дозволяє простежити взаємозв'язок між 
витратами, обсягом виробництва і прибутком.  

У сучасних умовах CVP-аналіз особливо актуальний. По-перше, доцільність 
його проведення випливає з діючої фіскальної політики. По-друге, спираючи на 
технології CVP-аналізу, бухгалтер виконує функції аналітика, моделюючи різні 
комбінації обсягу продажів, витрат і прибутку, вибираючи з них найбільш 
прийнятний, що забезпечує підприємству умови для розширеного відтворення.  

Разом з тим підкреслимо, що відомі нині методики CVP-аналізу прийнятні лише 
для прийняття короткострокових рішень. До того ж потрібно враховувати, що 
методики аналізу беззбитковості припускають різні припущення: витрати і доходи 
від продажів жорстко визначені і знаходяться в лінійній залежності з рівнем 
виробництва; усі витрати поділяються на постійні і змінні, їхня поведінка повинна 
відслідковуватися; постійні витрати залишаються незалежними від обсягу в межах 
досліджуваного діапазону релевантності; змінні витрати і ціни залишаються 
незмінними протягом усього планового періоду; обсяг виробництва дорівнює 
обсягові продажів, або зміни початкових і кінцевих запасів нереалізованої продукції 
незначні. 

Зазначені припущення повинні контролюватися в управлінському обліку, при 
чому CVP-аналіз може дати надійні результати тільки при дотриманні 
перерахованих умов і співвідношень.  

Серцевиною CVP-аналізу є аналіз беззбитковості. Він заснований на: 
- поділі витрат на змінні і постійні; 
- розрахунку точки беззбитковості, що дозволяє установити критичну точку; 
- рівень обсягів виробництва (продажів), що забезпечує нульовий фінансовий 

результат. 
Для аналізу залежності між витратами й обсягом діяльності, встановлення 

складових постійних та змінних витрат на одиницю продукції використовують один 
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з наступних методів: метод, заснований на записах у бухгалтерських регістрах; 
візуальний метод; метод вищої і нижчої точок (метод „максі”); метод найменших 
квадратів. 

При використанні методу, заснованого на записах у бухгалтерських регістрах, 
досліджують бухгалтерські проводки в облікових регістрах, зокрема , у Головній 
книзі. При цьому витрати, відбиті на виробничих рахунках, класифікують на 
постійні, змінні, змішані, визначаючи величину кожної категорії. Метод досить 
трудомісткий, тому застосовується рідко. Якщо витрати віднесені до категорії 
змішаних або аналітикові неясно їх походження, використовують візуальний метод, 
- на основі спостережень складають графік, одержуючи діаграму. Наприклад, 
використовуючи щомісячні дані про обсяги виробництва і дані послуг допоміжних 
цехів, по відповідних точках проводять пряму, що відбиває залежність між обсягами 
виробництва і досліджуваних витрат. [5, с.55] 

В основі методу вищої і нижчої точок лежить спостереження величини витрат 
при максимальному і мінімальному обсязі виробничої діяльності. Змінні витрати на 
одиницю визначаються як частка від розподілу різниці витрат у вищій і нижчій 
точці на різницю в обсягах виробництва в тих же точках. Помітимо, що 
використання для розрахунку тільки двох точок жорстко обмежує діапазон 
релевантності. Формула обчислень по цьому методу справедлива тільки в цьому 
діапазоні і не дасть адекватної відповіді поза його областю. До того ж використання 
тільки двох точок може призвести до перекручувань загальної картини, тому для 
більш точного розрахунку величини витрат необхідно використовувати методи, 
засновані на більшому числі спостережень. 

При методі найменших квадратів пряма витрат будується таким чином, щоб 
сума квадратів відхилень відстаней від усіх точок до теоретичної лінії регресії була 
б мінімальною. Рівнянням регресії є функція, що показує зв'язок між залежною і 
незалежної змінною: 

y = a + bx, (1),де  
y - залежна перемінна; 
а - загальна сума постійних витрат; 
b - перемінні витрати на 1 одиницю; 
х - незалежна перемінна (обсяг виробництва).   
Метод найменших квадратів полягає в тім, що сума квадратів відхилень 

фактичних значень функції y від значень, знайдених по рівнянню регресії, повинна 
бути найменшої. 

∑ (yi - yi )            min, (2), де  
 
yі - фактичне значення; 
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yі - розрахункове значення, що обчислюється по заданій формулі. 
Ця умова приводить до системи нормальних рівнянь, рішення яких дозволяє 

визначити параметри рівняння регресії. Рівняння мають вигляд: 
 

∑ xy = a∑ x + b∑x²;  (3) 
 

∑ y = пa + b∑x;, де п - кількість спостережень. 
 
Алгоритм рішення можна звести до наступних чотирьох кроків: 
Крок 1. Розраховується значення ∑x, ∑y, ∑xy, ∑x², п.  
Крок 2. Розраховані величини підставляються в рівняння. 
Крок 3. Система рівнянь вирішується щодо одного з параметрів, звичайно - 

параметра b, - перемінним витратам на 1 одиницю продукції. 
Крок 4. Знаючи один з параметрів, знаходять іншої. 
Після диференціації витрат на постійного і перемінні приступають до 

безпосереднього аналізу беззбитковості. Точка беззбитковості може бути виражена 
в натуральних (кількість продукції) або грошових одиницях (виторг), у відсотках до 
нормальної потужності.  

Для розрахунку точки беззбитковості застосовують три методи: 
- математичний метод (метод рівняння);  
- метод маржинального доходу; 
- графічний метод.  
Метод рівняння заснований на формулі розрахунку прибутку: 
 

Пр = В – ЗВ – ПВ, (4), де 
 
Пр – прибуток; 
В – виручка від продажу; 
ЗВ - змінні витрати; 
ПВ - постійні витрати 
Формулу можна представити й у наступному вигляді: 

 
Пр = Ц*Об-ЗВод*Об-ПВ,  (5), де  

 
Пр – прибуток; 
Ц - ціна одиниці продукції; 
Об - обсяг продажів у крапці беззбитковості (шт.); 
Звод - змінні витрати на 1 одиницю продукції; 
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ПВ - постійні витрати. 
Метод маржинального доходу - альтернатива, різновид методу рівняння. Його 

ідея полягає в тому, що точка рівноваги досягається, коли отриманий маржинальний 
доход, достатній для покриття постійних витрат. [4, с.45] 

Оскільки маржинальний доход являє собою різницю між виторгом від продажів і 
перемінних витрат, альтернативна формула маржинального методу являє собою 
наступне вираження:  

 
Пр = МД – ПВ,  (6), де 

 
Пр – прибуток; 
МД - маржинальний доход; 
ПВ - постійні витрати. 
Виходячи з того, що в точці беззбитковості прибутку немає, вираження можна 

перетворити в наступне:  
 

ПВ = Мод*О,  (7), де 
 
ПВ - постійні витрати; 
Мод - маржинальний доход на 1од.продукції; 
О - обсяг продажів (шт.). 
Звідси: 

Тб = ПВ/Мод, (8) , де 
 
Тб – точка беззбитковості; 
ПВ - постійні витрати; 
Мод - маржинальний доход на 1 од. Продукції. 
Маржинальний метод не тільки дає відповідь на питання: "чи Відшкодовуються 

постійні витрати маржею?", але і характеризує маржинальність продукції - 
маржинальний доход, що приходиться на одиницю продукції, виражений у 
процентному відношенні до виторгу (ціні). 

Аналітичні розрахунки беззбитковості, виконані на основі математичного 
методу і методу маржинального доходу, досить надійні.  

Тим часом для більшої наочності представлення інформації використовують 
графічний метод.  

Графічний метод CVP-аналізу може бути здійснений за допомогою наступних 
графіків: беззбитковості, маржинального доходу, взаємозв'язку "прибуток-обсяг". 
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Економічна модель поводження витрат, обсягу діяльності і прибутку, в 
основному, показує поводження перемінних витрат у ситуаціях зростання обсягу 
виробництва і його знижень. Вона представляє, наскільки і при яких умовах 
підприємство може реалізувати зростаючу кількість продукції, що випускається. На 
основі економічної моделі можна визначити позитивний і негативний вплив 
зниження цін на збільшення обсягу продажів а, отже, на обсяг виробництва.  

Бухгалтерська модель беззбитковості - це графік лінійної залежності прибутку і 
витрат від зміни обсягу діяльності. Вона показує зміну сукупних витрат і доходів 
при рівні виробництва, що заплановане на майбутнє.  

На графіку бухгалтерської моделі беззбитковості по осі х представляють обсяг 
діяльності в грошових або натуральних одиницях або у відсотках використання 
виробничої потужності. По осі х представляють витрати (з розмежуванням 
постійний і перемінних) і доход від реалізації. Точка перетинання двох прямих 
(сукупних витрат і доходу від реалізації) є точкою беззбитковості. 

У кожній з виконаних побудов фінансовий результат при різних рівнях продажів 
визначається тільки розрахунковим шляхом - як відстань між прямими виторгу і 
сукупних витрат.  

CVP-залежності дозволяють вирішувати й інші аналітичні задачі і, зокрема, - 
установлення розміру мінімальної відпускної ціни, максимальної суми змінних і 
постійних витрат підприємства, визначення обсягу продажів, ґкий потрібен для 
досягнення заданої величини прибутку. 

Аналіз взаємозв'язку витрат, обсягу діяльності і прибутку дозволяє прийняти 
адекватне рішення й у ситуації, коли потрібно оцінити, як вплине на фінансовий 
результат діяльності підприємства зниження продажної ціни при одночасному 
збільшенні обсягу продажів.  

Прийняття управлінських рішень на основі релевантної інформації: у 
процесі діяльності підприємства перед його керівництвом постійно виникають 
проблеми, що вимагають прийняття управлінських рішень щодо того, яку 
технологію виробництва застосовувати, робити окремі компоненти продукції 
самостійно або купувати їх у постачальників, яку продукцію продавати і за якими 
цінами, чи приймати спеціальні замовлення за спеціальними цінами, і т.д. При 
наявності декількох альтернативних варіантів прийняття рішення ще більш 
ускладнюється. Для фінансового аналізу і прийняття обґрунтованого рішення 
бухгалтери-аналітики і менеджери у своєму арсеналі повинні мати особливі 
інструменти - критерії, що можуть допомогти їм у розмежуванні релевантних і 
нерелевантних доходів і витрат.  

Остаточне рішення варто приймати, з огляду на якісні фактори. Якісні 
релевантні фактори для ухвалення рішення "добувати або купувати" можна 
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розділити на двох груп: зовнішні і внутрішні. До зовнішнього можна віднести 
надійність постачальника, стабільність його цін. Оцінивши ці фактори, 
підприємство може відмовитися від рішення "купувати" навіть у випадку наявності 
позитивних диференціальних витрат, - наприклад, якщо немає гарантії 
постачальника про своєчасні постачання сирого вапняку за стабільними цінами. 
Внутрішні якісні релевантні фактори - це наявність необхідних потужностей, "ноу-
хау", завантаженість персоналу, технологічні зміни. 

Проведене дослідження дає підставу думати, що система показників, що 
рекомендується, дозволяє не тільки оцінити ефективність і результативність 
діяльності виробничих центрів, але і пускає в хід механізми керування ними, 
оптимізує прийняті управлінські рішення. 
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ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ 
 
 

У науково-дослідній темі кафедри обліку і аудиту були розглянуті питання 
вдосконалення обліково-аналітичної роботи для інформаційного забезпечення фінансової 

підзвітності суб’єктів господарювання. 
У результаті досліджень встановлено таке. 

         Застосування міжнародних стандартів фінансової звітності вимагає від 
підприємств та їх об’єднань ґрунтовного аналізу облікової політики щодо доходів, 
витрат, активів, зобов’язань, капіталу, а також розкриття суті та впливу змін, які 
відбуваються на показники фінансової звітності. Дослідження проміжних 
фінансових звітів показало, що українські підприємства недостатньо освоїли усі 
аспекти реалізації стандартів на практиці. Подальші дослідження науковців в рамках 
теми будуть присвячені аналізу адекватності розкриття облікової політики та 
обґрунтуванню належної облікової політики як одного з чинників підвищення 
достовірності, прозорості й корисності фінансової звітності. 

Досконала методика обліку підвищує рівень достовірності інформації, яка 
використовується системою аналізу, і відповідно підвищує якість управлінських 
рішень у менеджменті. Водночас якісно проведений аналіз дасть можливість 
забезпечити своєчасне їх оновлення і вирішити проблему підвищення ефективності 
використання. Для цього науковцями в межах заявленої тематики першого етапу 
теми було удосконалено аналіз через систему економічних,соціальних та 
екологічних показників. 

Тенденції інноваційної діяльності останніх років вказують на наявність значних 
проблем та низький рівень розвитку інноваційної діяльності в Україні, що, в свою 
чергу, негативно відображається на конкурентоздатності продукції та розвитку 
економіки в цілому. Наведені дослідження дозволяють стверджувати, що діяльність 
інноваційно-активних підприємств не досягає необхідного рівня задля переходу 
України на новий етап  соціально – економічного розвитку - інноваційний. 
Спостерігається поступове зниження обсягу реалізованої продукції як в Україні, так 
і за її межами, знижуються обсяги діяльності, зокрема, за такими напрямами, як 
дослідження та розробки, освоєння нових технологічних процесів. Узагальнюючи, 
науковці стверджують,  що розвиток інноваційної діяльності забезпечує, перш за все, 
мобілізація всіх джерел фінансування. 
     Темпи розвитку різних аспектів обліково-аналітичного забезпечення діяльності 
суб’єктів державного та підприємницького секторів економіки, не завжди 
співпадають з нормативними документами, які регламентують потреби обліку та 
звітності. Не зважаючи на розробку низки теоретичних і практичних положень щодо 
організації і методики здійснення обліку, аудиту (контролю), що знайшло 
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відображення в працях науковців, склад та обсяги, змістове наповнення 
нормативних документів свідчить про необхідність вдосконалення методологічних 
положень обліку та складання звітності. В контексті цього підвищується важливість 
не лише аудиту фінансової звітності, а також інших аудиторських послуг, що 
можуть їх надавати суб’єкти аудиторської діяльності. В межах теми обґрунтовано 
проблематику методичного забезпечення аудиторських послуг, а визначено 
напрямки подальших досліджень. 

Результати кафедральної науково-дослідної роботи використовуються у 
навчальному процесі для студентів спеціальності «Облік і оподаткування» та інших 
спеціальностей галузі знань «Управління та адміністрування». Апробація 
досліджень підтверджена матеріалами навчально-методичних комплексів, довідками 
та сертифікатами про участь виконавців теми у науково-практичних конференціях 
та семінарах. 

За результатами досліджень видано монографії (колективна монографія, 
присвячена 30-річчю кафедри обліку і аудиту «Обліково-аналітичне забезпечення 
суб’єктів господарювання в умовах євроінтеграції. Рівне: НУВГП, 2019.414 с. та 
монографія Антонюк О.Р. Методологія та організація процесу виконання 
аудиторських послуг: монографія. Рівне: Вид-ць Зень О., 2018.440 с.), методичні 
вказівки, опубліковано статті у фахових та інших виданнях, тези конференцій, 
організовано конференції та круглі столи: 

- Всеукраїнська науково-практична конференція, присвяченої 30-річчю 
кафедри обліку і аудиту НУВГП  «Реалізація компетентнісного підходу у 

підготовці фахівців з обліку і оподаткування» (м. Рівне, 22 листопада 2018 
р.). 

- Всеукраїнська науково-практична конференції здобувачів вищої освіти та 
молодих вчених «Актуальні проблеми обліково-аналітичного забезпечення 

суб’єктів господарювання в умовах сталого розвитку» (м. Рівне, 17 квітня 
2019 р.). 

- Круглий стіл «Публічне обговорення податкових реформ» (вересень 2018 р.). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


