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Вступ 

Згідно з навчальним планом з вибіркової навчальної дисципліни «Бізнес 

консалтинг» передбачається проведення практичних занять (22 год.) та 

виконання самостійної роботи (89 год.), яка включає підготовку до 

аудиторних занять, контрольних заходів та вивчення питань, не висвітлених 

в аудиторії.  

Ці методичні вказівки забезпечують можливість опрацювати 

теоретичний матеріал, виконуючи завдання на практичних заняттях, та 

підготуватися до контрольних заходів. За кожною темою наведені 

контрольні питання, на які потрібно відповісти після вивчення 

теоретичного матеріалу, та завдання для практичних занять. Наприкінці 

змістових модулів можна ознайомитися із зразками тестів модульних 

контролів.  

Детальна інформація про оцінювання наведена в силабусі 06-02-

71S.. 

Змістовий модуль 1.  

Теоретичні, економічні та організаційні засади бізнес-

консалтингу 

Тема 1. Зміст бізнес-консалтингу 
1. Поняття та цінність бізнес-консалтингу.  

2. Функції консалтингу.  

3. Класифікація видів консалтингової діяльності.  

4. Зовнішнє та внутрішнє консультування: переваги та ризики для 

користувачів.  

5. Характеристика бізнес-консалтингу як складової сфери послуг в 

Україні та світі.  

6. Структура, поведінка учасників ринку, попит, пропозиція, 

конкуренція, перспективи розвитку. 

Рекомендована література 

Основна  [1, 2, 3, 4]  

Додаткова [1, 2, 3, 5] 

Бізнес-консалтинг – це вид інтелектуальної професійної діяльності, у 

процесі якої кваліфікований консультант надає об'єктивні й незалежні 

поради, що сприяють успішному розвитку бізнесу клієнтів. 

До основних функцій консалтингу належать: 

інформаційна; діагностична; посередницька. 



4 

 

 
Рис. 1. Предметна класифікація консалтингових послуг за 

Європейським довідником консультантів з економіки й управління 

Рис. 2. Методологічна класифікація консалтингових послуг 

 

Завдання 1. Проведіть дослідження консалтингових послуг, 

які надаються українськими компаніями.  

Класифікуйте послуги за предметною та методологічною 

класифікаціями. 

Завдання 2.  

Проведіть дослідження послуг, які надаються найвідомішими 

консалтинговими компаніями 

McKinsey & Company 

Boston Consulting Group (BCG) 

Bain & Company 

Теми рефератів 

1. Поняття й головні характеристики бізнес-консалтингу:. 
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2. Класифікація консалтингових послуг.. 

3. Зміст, переваги та недоліки зовнішнього та внутрішнього 

консультування:. 

4. Сутність і ключові характеристики консалтингових послуг. 

5. Цінність послуг з бізнес-консалтингу в сучасній економіці. 

6. Ринок консалтингових послуг України: головні характеристики і 

структура 

7. Ринок консалтингових послуг ЄС: головні характеристики і 

структура 

8. Сучасні тенденції консалтингової діяльності 

Тема 2. Процес та методика бізнес-

консалтингу 
1. Етапи процесу консультування та їх зміст.  

2. Ресурси (капітали) бізнес-консалтингу та їх характеристика. 

3. Технології, процедури та методи  бізнес-консалтингу за етапами 

процесу консультування (діагностика проблем, розробка проекту 

рекомендацій з розв’язання проблем, впровадження рекомендацій 

Рекомендована література 

Основна  [1, 2, 3]  

Додаткова [1, 2, 3, 4, 5] 

 
Завдання 1. 

1. Розгляньте послідовність дій консультанта-ФОП з 

юридичних питань, яку він навів на своєму сайті.  

2. Запропонуйте вдосконалення процесу консультування. 

Обґрунтуйте свої пропозиції. 

 
Завдання 2. 

Визначте суть кожної ролі, яку може виконувати консультант 

 

Поведінкові ролі 

консультанта 

Суть  

Тренер надання освітніх послуг персоналу 

клієнтської організації 
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Експерт з оцінки  

Спеціаліст з процесу  

Радник  

Технічний експерт  

Посередник  

Критик  

Співробітник  

 

Завдання 3. Створіть перелік факторів впливу на процес 

вибору методу збору інформації консультантом (не менше 10) 

Наприклад: цілі проекту 

 

Теми рефератів 

1. Процес консалтингу та його етапи 

2. Шість капталів консалтингової фірми та їх характеристика 

3. Класифікація методів бізнес-консультування 

4. Характеристика методів експертного консультування 

5. Методи процесного консультування 

6. Методи навчального консультування 

7. Взаємодія консультанта та клієнта 

8. Порівняльна характеристика моделей консультування 

9. Особливості поведінки консультанта та взаємовідносин з клієнтом 

на різних етапах консультування 

10. Методи експертного оцінювання в консалтингу 

11. Сучасні методи ефективної діагностики бізнесу в консалтингу 

12. Методи бізнес-аналізу, розроблення та впровадження 

консультаційних послуг. 

13. Методи інтелектуального аналізу даних в консалтингу. 

14. Матриця Бостонської консультативної групи. 

15. Використання аналізу ділового циклу і кривої досвіду в 

консалтингу. 

16. Порівняння методів аналізу „GAP”, аналіз „3Cs”, метод „Lots”, 

модель Мак-Кінзі „7S”, модель „4Ps”. 

17. Аналіз конкуренції за М. Портером в консалтингу. 

18. Використання аналізу ринку, аналізу беззбитковості, SWOT- 
аналізу в консалтингу. 

19. Застосування методу парних порівнянь при консультуванні. 

20. Застосування методу „критичного випадку” при консультуванні. 

21. Використання ланцюжку формування цінностей при 

консультуванні. 

22. Графік прибутковості „Майсігми”. 
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23. Аналіз життєвого циклу продукції в консалтингу 

24. Оперативні методи розв’язання проблем і розроблення нововведень 

в консалтингу. 

25. Методи впровадження пропозицій консультанта 

 

Тема 3. Організація та управління 

консалтинговою діяльністю: український та 

міжнародний досвід 
1. Види організаційно-правових форм консалтингового бізнесу. 

2.  Структури управління консалтингових фірм.  

3. Управління роботою консалтингової фірми на основі проектного 

підходу.  

4. Регулювання, ліцензування та сертифікація консалтингової 

діяльності.  

5. Етика консультанта.  

6. Маркетинг консалтингових послуг. Витрати бізнес-консалтингу та 

їх види. Ціноутворення та форми оплати консалтингової послуги 

Рекомендована література 

Основна  [1, 2, 3, 4]  

Додаткова [1, 2, 3, 5] 

Завдання 1. 

1. Ознайомтеся з обґрунтуванням необхідності 

отриманням юридичних консультаційних послуг, яке 

консультант-ФОП навів на своєму сайті.  

2. Запропонуйте вдосконалення. Обґрунтуйте свої пропозиції. 
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Завдання 2. 

1. Проведіть порівняльний аналіз змісту договорів на надання 

консультаційних послуг консультанта ФОП та консалтингової 

фірми. 

2. Запропонуйте вдосконалення умов договорів. Обґрунтуйте 

пропозиції. 

3. За електронними посиланнями в тексті договору консалтингової 

фірми заповніть заявку на послуги, ознайомтеся із загальними умовами 

виконання договору. 

Зразок договору консультанта-ФОП 
ДОГОВІР 
 про надання консультаційних послуг 

 м. ______________                                          “___” _____ 202_ року 

Фізична особа-підприємець (ФОП), з однієї  сторони, та ____, що іменується 

надалі «Замовник» з іншої сторони, що далі разом іменуються «Сторони», 

уклали цей Договір про надання інформаційних послуг (далі за текстом – 

«Договір») про нижченаведене: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ 
1.1. Виконавець зобов’язується на свій ризик своїми силами та засобами 

надавати інформаційні та консультаційні послуги Замовнику в сфері 

_____________ в строки та на умовах, передбачених цим Договором, а Замовник 

зобов’язується своєчасно прийняти їх та оплатити. 

2. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН 
2.1. Обов’язки Виконавця: 

2.1.1. надавати Замовнику інформаційні послуги, передбачені п. 1.1 цього 

Договору; 

2.1.2. дотримуватися принципів об’єктивності, вірогідності, повноти та точності 

інформації, законності її одержання, використання, поширення та зберігання. 

2.2. Права Виконавця: 

2.2.1.не допускати втручання Замовника у процес одержання та використання 

інформації та у способи надання інформаційних послуг іншим суб’єктам; 

2.2.3. вимагати від Замовника своєчасної оплати наданих за цим Договором 

послуг; 

2.2.4. для виконання обов’язків за цим Договором створювати інформаційні 

служби, системи, мережі, бази і банки даних; 

2.2.5. одержувати (виробляти, добувати), використовувати та поширювати 

інформацію в будь-якій формі з використанням будь-яких засобів; 

2.2.6. вести облік переданої Замовнику інформації; 

2.2.7. вимагати від Замовника підписання переліку наданих інформаційних 

послуг. 

2.3. Обов’язки Замовника: 

2.3.1. своєчасно, після отримання необхідної інформації здійснити оплату 

наданих Виконавцем послуг; 
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2.3.2. у разі отримання доступу до конфіденційної інформації Виконавця 

забезпечити збереженість такої інформації для виключення можливості 

несанкціонованого використання даної інформації третіми особами; 

2.3.3. використовувати інформацію лише для власних потреб у повному обсязі, 

не спотворюючи фактів, не допускаючи вільного трактування даних, офіційних 

назв, не знімати і не приховувати будь-який підпис під матеріалами Виконавця, 

які є виключною його власністю. 

2.4. Права Замовника: 

2.4.1. вимагати від Виконавця надання інформаційних послуг, зміст та порядок 

надання яких повинні відповідати умовам цього Договору; 

2.4.2. систематизувати, редагувати, цитувати інформаційну продукцію 

Виконавця без права спотворення інформації, що міститься в ній. 

3. ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ 

3.1. Вартість інформаційних послуг відповідно до цього Договору становить 

_____________ гривень, в т.ч. ПДВ __________ гривень. 

3.2. За згодою сторін оплата може здійснюватись як в безготівковій, так і в 

готівковій формі. 

3.3. Замовник здійснює оплату наданих Виконавцем послуг до кінця наступного 

робочого дня, після дня отримання таких послуг. 

4.ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН 
4.1. За несвоєчасну оплату наданих послуг Замовник сплачує Виконавцеві пеню 

в розмірі 0,5 % суми яка підлягає до оплати, за кожний день прострочення. 

4.2. Виконавець не відповідає за технічні помилки Замовника та інших 

учасників інформаційних відносин, у тому числі за технічну неспроможність 

засобів отримання (передачі) інформації, дії служб поштового та кур’єрського 

сервісу, що забезпечують доставку інформації. 

5. ТЕРМІН ДІЇ ТА ІНШІ УМОВИ ДОГОВОРУ 
5.1. Цей Договір набирає чинності з дня підписання його Сторонами і діє до 

___________ а в частині розрахунків – до повного виконання Сторонами своїх 

зобов’язань. 

5.2. Дія цього Договору може бути достроково припинена на вимогу однієї з 

Сторін в порядку і за умов, що Сторони не мають взаємних майнових претензій. 

Про намір достроково припинити дію цього Договору будь-яка Сторона 

зобов’язана попередити про це іншу Сторону не пізніше ніж за десять 

календарних днів до обумовленої дати припинення. 

5.3. Строк дії цього Договору продовжується на аналогічний період, якщо 

жодна із Сторін за один місяць до закінчення терміну дії письмово не заявить 

про намір його припинити. 

5.4. Усі спори, що виникають між Сторонами за цим Договором, підлягають 

врегулюванню шляхом взаємних консультацій і переговорів. У випадку, якщо 

Сторони не можуть дійти згоди стосовно спірного питання шляхом переговорів, 

такий спір вирішується в судовому порядку відповідно до чинного 

законодавства України. 

5.5. Сторони звільняються від відповідальності за часткове або неповне 

невиконання своїх зобов’язань за цим Договором у випадку виникнення 

обставин, які знаходяться поза межами контролю Сторін і які Сторони не 
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змогли передбачити або запобігти. До таких відносяться військові дії, 

незалежно від факту оголошення війни, повстання, стихійні лиха. Сторона 

зобов’язана попередити іншу Сторону про настання і припинення дії обставин 

непереборної сили з наданням підтвердження компетентного органу протягом 

трьох робочих днів від дня настання або припинення таких обставин. 

5.6. Права та обов’язки за цим Договором не можуть бути передані третім 

особам без погодження на це іншої Сторони в письмовій формі. 

5.7. Текст договору, будь-які матеріали, інформація і дані, які стосуються 

даного договору, являють конфіденційними і не можуть передаватися іншим 

особам без попередньої письмової згоди іншої сторони договору, за винятком 

випадків, коли така передача, пов’язана із прийняттям офіційних рішень, 

документів для виконання договору або сплати податків, інших обов’язкових 

платежів, а також випадків, які передбачені чинним законодавством України. 

5.8. Зміни та доповнення до цього Договору вносяться за взаємною згодою 

Сторін і оформлюються у вигляді додаткової угоди до цього Договору. 

5.9. Договір укладено в двох примірниках, які мають однакову юридичну силу, 

по одному для кожної із Сторін. 

5.10. В іншому, що не передбачено даним Договором Сторони керуються 

чинним законодавством України. 

 6. РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН 
Виконавець: 

ФОП Фізична особа-підприємець 

 

Зразок договору консалтингової фірми 

ДОГОВІР ПРО НАДАННЯ ПОСЛУГ  
№___________ м. Київ _______________ 

 

Товариство з обмеженою відповідальністю «ІН КОНСАЛТИНГ» в особі 

директора _________, яка діє на підставі Статуту (надалі за текстом – 

Виконавець), з однієї сторони та ___ в особі _____, що діє на підставі _______ 

(надалі за текстом – Замовник), з іншої сторони, (надалі за текстом разом 

іменуються Сторони, а кожна окремо – Сторона) уклали цей Договір (надалі за 

текстом – Договір) про наступне.  

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ  

1.1. Замовник доручає, а Виконавець зобов'язується надати йому, відповідно до 

умов даного Договору, додатків та доповнень до нього послуги (роботи), а 

Замовник зобов'язується прийняти та оплатити послуги (роботи).  

1.2. Завдання на надання послуг Замовник формує у вигляді письмової заявки 

(замовлення), встановленої форми яка розміщена на загальнодоступному 

офіційному сайті Виконавця за адресою: 

https://inconsulting.com.ua/docs/zayavka_00-00-00-1.pdf. Заявка направляється 

Замовником Виконавцю за допомогою електронного або поштового зв'язку, та 

є невід’ємною частиною даного Договору.  

1.3. Доповнення та уточнення завдання на надання послуг Замовник формує у 

вигляді письмової заявки (замовлення) довільної форми. Заявка направляється 
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Замовником Виконавцю за допомогою електронного або поштового зв'язку, та 

є невід’ємною частиною даного Договору.  

1.4. Виконавець надає послуги в установлені строки та цілком відповідно до 

завдання Замовника, а також відповідно до процедур та інструкцій внутрішньої 

системи якості, положень цього Договору та Загальних умов надання послуг. 

При цьому перевагу мають умови цього Договору, потім інструкції/завдання 

Замовника, а у всьому, що ними не зумовлено, положення «Загальних умов 

надання послуг» Виконавця.  

1.5. Загальні умови надання послуг є невід'ємною частиною цього Договору. 

Замовник заявляє і підтверджує, що він цілком і досконало ознайомлений і 

згоден із вмістом Загальних умов надання послуг, розташованих на 

загальнодоступному офіційному сайті Виконавця за адресою: 

https://inconsulting.com.ua/uk/comp-inf-ua/zagalni-umovi.html.  

2. ЗМІСТ ТА ТЕРМІН НАДАННЯ ПОСЛУГ  
2.1. Перелік, ціни та строки надання послуг наведено в Додатках до даного 

Договору.  

3. ВАРТІСТЬ ДОГОВОРУ  

3.1. Вартість даного Договору складається із вартості всіх окремо наданих 

послуг за даним Договором.  

4. ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ  
4.1. Терміни оплати розбиваються на етапи відповідно до переліку послуг, 

визначеному у п. 2.1 даного Договору, за кожну послугу (роботу) окремо та 

здійснюється в наступному порядку: передоплата у розмірі 100% від загальної 

суми вартості послуг (робіт), шляхом перерахування коштів на поточний 

рахунок Виконавця.  

4.2. Виконавець приступає до надання послуг після надходження коштів на його 

поточний рахунок, отримання відповідних зразків та всіх необхідних чи 

витребуваних документів від Замовника.  

4.3. Всі рахунки повинні бути виставлені в національній валюті України і всі 

платежі за цим Договором повинні здійснюватися Замовником в національній 

валюті України банківським переказом на рахунок Виконавця згідно з 

банківськими реквізитами, вказаними у виставлених рахунках.  

4.4. Усі банківські комісії та збори за переказ грошових коштів здійснюються за 

кошт Замовника.  

4.5. У разі, якщо на день виставлення рахунку курс гривні щодо долару США, 

який діяв на момент підписання договору або відповідного додатку, зміниться 

більше, ніж на 10%, вартість послуг, що зазначена в додатках, може бути 

змінена за такою формулою:  

Ц1 = (Ц2 / К1) х К2,  

де: Ц1 – ціна послуги, що підлягає оплаті;  

Ц2 – ціна послуги, узгоджена під час підписання додатку;  

К1 - курс гривні щодо долара США, встановлений Національного Банку 

України (надалі - НБУ) на день підписання додатку;  

К2 - курс гривні до долару США, встановлений НБУ на день виставлення 

рахунку.  

https://inconsulting.com.ua/uk/comp-inf-ua/zagalni-umovi.html
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4.6. У разі виникнення будь-яких непередбачених труднощів або витрат під час 

виконання будь-якої договірної послуги, Виконавець має право стягувати 

додаткову плату для покриття додаткового часу і витрат, понесених для надання 

послуги, виключно за письмовою згодою Замовника. Договір про надання 

послуг v.10-200602 ст. 2 з 11  

4.7. Всі наведені ціни і суми до оплати згідно з даним Договором, якщо тільки 

Виконавець не підтвердить інше в письмовій формі, не включають в себе будь-

які ПДВ або податки на продаж, які стягуються додатково за домінуючою 

ставкою.  

4.8. ПДВ нараховується відповідно до чинного законодавства України.  

4.9. Замовник не має права утримувати з платежів, що підлягають оплаті 

Виконавцю, будь-які суми внаслідок будь-якого спору, зустрічного позову або 

заліку суми, що може бути пред’явлена в провину Виконавця.  

4.10. У разі будь-якого призупинення Замовником оплати, компромісної 

домовленості з кредиторами, банкрутства, неплатоспроможності, управління 

майном банкрута або припинення ділової діяльності Замовником, Виконавець 

має право негайно і без будь-якої відповідальності зі своєю сторони 

призупинити подальше надання послуг, і всі суми, які підлягають сплаті 

Виконавцю, негайно стануть належними і такими, що підлягають оплаті.  

4.11. У разі, якщо з якої-небудь причини, непідвладної Виконавцю, Виконавець 

не може виконати або завершити виконання послуги, на надання якої укладений 

договір, Замовник виплачує Виконавцю:  

4.11.1. суму вже понесених витрат;  

4.11.2. частину зумовленої винагороди, еквівалентну частині (якщо є) фактично 

виконаної послуги і Виконавець звільняється від будь-якої відповідальності за 

часткове або повне невиконання необхідної послуги. 5. ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН 

Обов’язки Виконавця 5.1. Виконавець зобов’язується надати послуги (роботи) 

відповідно до переліку, визначеному у п. 2.1. даного Договору відповідно з 

чинними промисловими стандартами і нормами законодавства.  

5.2. Виконавець зобов’язується забезпечувати якість наданих послуг згідно з 

вимогами, яким такі послуги (роботи) повинні відповідати.  

5.3. Виконавець зобов'язується надавати послуги з належною ретельністю і 

професіоналізмом. Виконавець несе відповідальність за недбалість тільки у 

випадках, доведених Замовником.  

5.4. Виконавець зобов’язується попередити Замовника про затримку та/або 

неможливість надання послуг. Обов’язки Замовника  

5.5. Замовник зобов'язаний надати Виконавцю відповідно оформлене письмове 

завдання в порядку, передбаченому п. 1.2. Договору.  

5.6. Замовник зобов'язується надавати Виконавцю з моменту підписання даного 

Договору необхідні зразки, документи та інформацію для якісного надання 

послуг.  

5.7. Замовник зобов’язується своєчасно і в повному обсязі здійснити оплату за 

надані послуги на підставі виставлених рахунків.  

5.8. Замовник зобов'язаний завчасно інформувати Виконавця щодо всіх відомих 

ризиків або небезпек, дійсних чи можливих, пов'язаних з будь-яким 

замовленням або зразками, або перевіркою, включаючи, але не обмежуючись, 
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наприклад, присутністю або загрозою радіації, отруйними або 

вибухонебезпечними речовинами, або матеріалами або забрудненням 

навколишнього середовища. 5.9. Замовник зобов’язується після надання послуг 

прийняти їх результати незалежно від їх висновків (позитивні, негативні, 

невизначені) за умови належного та якісного надання послуг Виконавцем 

шляхом підписання акту здачі-приймання наданих послуг протягом 5 (п’яти) 

календарних днів з дня отримання акту.  

6. ПОРЯДОК НАДАННЯ ПОСЛУГ  

6.1. Виконавець надає Замовнику послуги на підставі завдань Замовника 

оформлених в порядку, передбаченому п. 1.2. Договору. Заявка  

6.2. У разі отримання письмової заявки Замовника, Виконавець підтверджує 

Замовнику можливість надання послуг (проведення робіт) не пізніше, ніж 

протягом 24 годин після отримання відповідного завдання. Таке підтвердження 

надається за допомогою електронного або поштового зв'язку.  

6.3. Всі запити і замовлення на надання послуг повинні супроводжуватися 

достатньою інформацією, специфікаціями і інструкціями, щоб Виконавець міг 

оцінити та/або надати необхідні послуги.  

6.4. Документи, що відображають зобов'язання, укладені між Замовником та 

третіми особами, або документи третіх осіб, такі, як копії договорів купівлі-

продажу, акредитиви, коносаменти та ін. (якщо вони передані Виконавцю в 

рамках виконання зобов’язань за даним Договором), вважаються лише 

інформацією, що не розширює і не обмежує завдання або зобов'язання, прийняті 

Виконавцем. Надання послуг  

6.5. Виконавець надає послуги відповідно до: 

6.5.1. загальноприйнятих промислових стандартів;  

6.5.2. особливих вказівок Замовника, підтверджених Виконавцем;  

6.5.3. доречних торговельних звичаїв чи ділової практики; Договір про надання 

послуг v.10-200602  

6.5.4. таких методів, які Виконавець вважатиме доречними з технічних, робочих 

та/або фінансових причин.  

6.6. Виконавець має право на свій розсуд передоручати виконання всієї або 

будь-якої частини послуги згідно з договором із Замовником будь-якому агенту 

або субпідряднику.  

6.7. Весь технічний та інший персонал Виконавця, а також субпідрядники та/або 

агенти Виконавця несуть відповідальність лише перед Виконавцем та 

виконують лише інструкції Виконавця. Якщо інше не узгоджено Сторонами, 

Замовник не має права надавати представникам Виконавця будь-які вказівки 

та/або інструкції. Результати  

6.8. Виконавець не зобов'язаний зазначати або доповідати про факти, не 

зазначені у заявці Замовника, якщо повідомлення про такі факти не є прийнятою 

діловою практикою.  

6.9. Виконавець діє лише в межах узгодженого замовлення та не зобов’язаний 

зазначати та/або доповідати про факти або обставини, що не містяться у рамках 

надання послуг/виконання робіт за даним Договором.  

6.10. Документи, видані за результатами дослідження або аналізу зразків, 

наданих Виконавцю для дослідження (а не взятих із загальної маси самим 
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Виконавцем або передані Замовником щодо акту, що враховує інтереси всіх 

зацікавлених сторін), містять думку Виконавця щодо цих зразків, але не 

виражають думки щодо основної маси, з якої були взяті зразки.  

6.11. Якщо Замовник вимагає провести аналіз зразків в лабораторії Замовника 

або будь-якої третьої сторони, Виконавець надає результат аналізу, але без 

відповідальності за його точність. Аналогічно, якщо Виконавець може тільки 

бути присутнім під час проведення аналізу в лабораторії Замовника або будь-

якої третьої сторони. Виконавець підтвердить, що відповідні дослідження були 

здійснені, але не буде нести відповідальності за точність аналізів або 

результатів.  

6.12. Ніяка інша сторона не має права давати вказівки, особливо щодо перевірки 

або доставки звітів, протоколів, висновків або сертифікатів, якщо тільки в неї 

немає дозволу Замовника, схваленого Виконавцем. Однак Виконавець має 

безвідкличне право на свій розсуд доставити документи третій стороні, якщо це 

було обіцяно третій стороні відповідно до вказівок Замовника, або якщо така 

обіцянка побічно випливає з обставин, торговельних звичаїв або ділової 

практики.  

7. ПОРЯДОК ЗДАЧІ-ПРИЙМАННЯ ПОСЛУГ  
7.1. Приймання наданих послуг здійснюється шляхом підписання обома 

Сторонами акту здачі-приймання наданих послуг або протоколу досліджень або 

експертного висновку залежно від особливостей надання послуг.  

7.2. У разі наявності у Замовника достатніх підстав для відмови у підписанні 

акту здачі-приймання наданих послуг, він впродовж 5 (п'яти) днів повертає 

Виконавцю акт здачі-приймання, з додатком письмових аргументів за суттю 

акту здачі-приймання. У даному випадку Сторони шляхом переговорів, 

протягом 5 (п’яти) календарних днів усувають конфліктну ситуацію і 

підписують акт здачі-приймання наданих послуг (у первісній або нової 

редакції).  

7.3. У випадку не підписання Замовником акту здачі-приймання наданих послуг 

без мотивованої відмови протягом 5 (п’яти) календарних днів з моменту його 

отримання, акт вважається підписаним, а послуги вважаються наданими 

повністю та відповідної якості.  

7.4. У разі якщо у строк тридцять (30) календарних днів Замовник не повернув 

підписаний акт здачі-приймання наданих послуг або Сторони не усунули 

конфліктну ситуацію, послуги вважаються такими, що виконані і прийняті 

Замовником в повному обсязі.  

8. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН  

Загальне  

8.1. За невиконання або неналежне виконання своїх зобов'язань за цим 

Договором Сторони несуть відповідальність, визначену цим Договором та 

чинним законодавством України. Порушенням зобов'язання є його невиконання 

або неналежне виконання, тобто виконання з порушенням умов, визначених 

змістом зобов'язання. Винна Сторона відшкодовує іншій Стороні завдані 

збитки, якщо провина буде доведена в судовому порядку.  

8.2. Сторона не несе відповідальності за порушення своїх зобов'язань за цим 

Договором, якщо воно сталося не з її вини. Сторона вважається невинуватою, 
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якщо вона доведе, що вжила всіх залежних від неї заходів для належного 

виконання зобов'язання.  

8.3. Оплата неустойки чи пені не звільняє Сторони від виконання зобов'язань за 

цим Договором.  

8.4. Всі гарантії, положення та інші умови, передбачені законом або загальним 

правом в найширшому сенсі, передбаченому законом, виключаються з умов 

цього Договору. Замовник  

8.5. За умови відтермінування сплати послуг та у випадку порушення 

Замовником термінів оплати більше, ніж на 5 (п'ять) робочих днів, Замовник 

зобов'язаний виплатити Виконавцю пеню у розмірі подвійної облікової ставки 

НБУ що діє в момент прострочення від несплаченої суми за кожний 

календарний день прострочення виконання зобов'язань. Договір про надання 

послуг v.10-200602  

8.6. Замовник несе відповідальність за утилізацію залишків, надлишків, 

фрагментів та ін., які утворилися в наслідок руйнування або знищення зразків 

(об’єктів) та не були використані для дослідження або відібрані у якості 

контрольних проб. Такі залишки передаються Замовнику разом з актом здачі-

приймання наданих послуг.  

8.7. Замовник та/або його відповідальні особи попереджені про кримінальну 

відповідальність, якщо виявиться, що надані зразки (об’єкти) належать до 

наркотичних засобів або прекурсорів, психотропних речовин або їх аналогів, до 

зброї, бойових припасів або вибухових речовин, до отруйних чи сильнодіючих 

речовин або лікарських засобів, до радіоактивних матеріалів, що перебувають у 

розшуку або отримані злочинним шляхом. У разі виявлення таких фактів 

Виконавець зобов’язаний негайно сповістити компетентні національні 

правоохоронні органи.  

8.8. Замовник підтверджує, що ознайомлений та усвідомлює сутність, 

особливості та специфіку застосованих методів і методики досліджень. 

Роз’яснення загальновідомих, загальнонаукових сутностей, особливостей та 

специфіки застосованих методів і методики досліджень може проводитися 

Виконавцем окремо на платній основі.  

8.9. Замовник гарантує виплату відшкодування Виконавцю та його керівництву, 

працівникам, агентам або субпідрядникам за всіма претензіями, які пред'явлені 

третьою стороною за збитки або витрати будьякого характеру і походження, 

пов'язані з виконанням, можливим виконанням або невиконанням послуги з 

вини Замовника. Виконавець  

8.10. У випадку порушення Виконавцем термінів надання послуг більше, ніж на 

5 (п’ять) робочих днів, Виконавець зобов'язаний виплатити Замовнику 

неустойку (штраф) у розмірі подвійної облікової ставки НБУ від вартості 

несвоєчасно наданих послуг за кожний календарний день прострочення 

виконання зобов'язань.  

8.11. У разі ненадання послуг повністю з вини Виконавця, Виконавець 

зобов’язаний повернути Замовнику попередню оплату протягом 5 (п’яти) 

банківських днів з дня пред’явлення відповідної письмової вимоги Замовником. 

У разі порушення строку повернення попередньої оплати, Виконавець сплачує 
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на користь Замовника пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ, що діяла 

у період прострочення, від суми заборгованості за кожний день прострочення.  

8.12. У разі ненадання послуг не з вини Виконавця, Виконавець зобов’язаний 

вжити всіх необхідних заходів для усунення або виправлення перешкод, або 

затримок в наданні необхідних послуг.  

8.13. У випадку, якщо письмовий звіт згідно з проведеним аналізом, наданий 

Виконавцем виявився невірним, Замовник надає обґрунтований лист-

претензію. Виконавець зобов’язаний надати протягом 14 (чотирнадцяти) 

робочих днів мотивований лист-відповідь або зобов’язаний провести повторні 

дослідження та надати повторний письмовий звіт згідно з проведеним аналізом. 

У разі аналогічних висновків з попереднім звітом Замовник сплачує Виконавцю 

додаткову вартість наданих послуг у повному розмірі, зазначеному у даному 

Договорі.  

8.14. Виконавець звільняється від відповідальності за порушення термінів 

надання послуг за даним Договором у разі виявлення неповної та/або 

недостовірної та/або хибної інформації про об’єкт, методи дослідження, вимоги 

до оформлення результатів дослідження, що вказані Замовником. У такому разі 

Виконавець має право відмовитись від надання послуг або продовжити їх 

надання, але у термін не більше, ніж 90 (дев’яносто) робочих днів з моменту 

виявлення даного факту.  

8.15. Виконавець несе відповідальність за збереження переданих йому 

Замовником зразків (об’єктів) за актом прийому-передачі або заявкою з 

моменту прийняття таких зразків до моменту видачі Замовнику акту здачі-

приймання наданих послуг.  

8.16. Виконавець звільняється від відповідальності за збереження відповідним 

чином переданих йому Замовником зразків (об’єктів), якщо відбулося 

руйнування або знищення зразків (об’єктів) у процесі дослідження без прямого 

умислу Виконавця, а також, якщо надання послуг прямо передбачало 

руйнування або знищення зразків (об’єктів).  

8.17. Виконавець несе відповідальність за збереження та утилізацію 

контрольних проб (зразків) протягом 30 (тридцяти) календарних днів з моменту 

передачі Замовнику акту здачі-приймання наданих послуг, якщо інше не 

зумовлено даним Договором.  

8.18. Виконавець не є ані страховиком, ані гарантом, ані поручителем і 

відмовляється від всієї відповідальності в такій якості. Замовники, які 

потребують гарантії на випадок збитків або шкоди, повинні отримати 

відповідну страховку.  

8.19. Виконавець не несе відповідальність за достовірність і законність наданих 

Замовником документів, на підставі яких Виконавець надає послуги.  

8.20. Відповідальність Виконавця щодо претензій за збитки, штрафні санкції 

або витрати будь-якого характеру, незалежно від причин їх виникнення, 

штрафні санкції і/або відсутності належної старанності і професіоналізму 

Виконавця ні за яких обставин не повинна перевищувати загальної суми, 

еквівалентної сумі Договору, розрахованої на дату відповідної претензії, за 

вирахуванням суми надбавок і вартості обладнання, необхідного для виконання 
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послуг, що підлягають оплаті щодо конкретної послуги. Договір про надання 

послуг v.10-200602  

8.21. Рамки відповідальності Виконавця згідно з вищезгаданими умовами у 

п.8.20 можуть (на розсуд Виконавця) бути розширені до такої міри, на яку може 

бути погоджено оплата додаткової винагороди, еквівалентної відповідній 

частині збільшення такої компенсації, або ж як може бути зумовлено між 

Сторонами.  

8.22. Виконавець не несе відповідальності щодо претензій за непряму втрату, 

включно з втратою прибутку та/або втраченою вигодою майбутньої ділової 

діяльності та/або виробничими втратами та/або розірванням договорів, 

підписаних Замовником. У випадках, коли оплата за даним Договором 

стосується кількох послуг, і виникає претензія щодо одній з таких послуг, для 

виконання даного пункту оплату визначають згідно передбачуваному часу, 

витраченому на виконання кожної послуги.  

8.23. Виконавець несе повну фінансову відповідальність за дії або бездіяльність 

його працівників, агентів і субпідрядників у разі, якщо збиток був нанесений 

навмисно або внаслідок недбалості.  

8.24. Виконавець звільняється від будь-якої відповідальності перед Замовником 

за всі претензії з приводу збитків, шкоди або витрат, пред’явлені до Замовника 

з боку третіх осіб.  

8.25. У разі відстрочення платежу у зв'язку з банкрутством, неспроможністю, 

судовим спором щодо майна або припинення діяльності Замовника, Виконавець 

має право негайно призупинити подальше надання послуг без жодної 

відповідальності з його боку.  

8.26. Сторони, відповідно до ст. 259 ЦК України, домовились про те, що строк 

позовної давності щодо стягнення штрафних санкцій збільшується до повного 

виконання Сторонами своїх зобов’язань за даним Договором. Крім цього, 

Сторони, відповідно до п. 6 ст. 232 ГК України, домовились про те, що 

нарахування штрафних санкцій за прострочення виконання зобов’язань за 

даним Договором, здійснюється без обмеження строку.  

8.27. Документи, видані за результатами дослідження або аналізу зразків 

містять опис результатів проведених досліджень і висновки, отримані на 

момент проведення експертизи, із застосуванням поточних технологій, методів 

дослідження, регламентів і обладнання. Виконавець не несе відповідальності в 

разі, якщо в майбутньому поява і розвиток нових методів дозволить отримати 

інші результати досліджень того ж об'єкта. Ці зміни пов'язані з науковим 

прогресом і удосконаленням методики, техніки і обладнання.  

9. НАЦІОНАЛЬНА ПОДАТКОВА ПРИМІТКА  

9.1. Згідно із Законом України №1621-VII «Про внесення змін до Податкового 

кодексу України та деяких інших законодавчих актів України» Сторони 

погодили наступний порядок обігу документів та відповідальність Сторін у 

зв’язку із реєстрацією податкових накладних у Єдиному реєстрі податкових 

накладних (надалі - «ЄРПН»):  

9.1.1. Виконавець зобов’язується зареєструвати податкову накладну щодо 

кожної оплаченої Замовником послуги згідно з виставленим рахунком, а 

Замовник - розрахунок коригування кількісних і вартісних показників до 
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податкової накладної на кожну повернену або уточнену оплату в ЄРПН та 

надати відповідний документ іншій Стороні в електронній формі не пізніше 

останнього дня строку, що визначений Податковим кодексом України для такої 

реєстрації в ЄДРПН.  

9.1.2. Сторони користуються довільними сервісами надання звітності, 

рекомендованими податковими органами України.  

9.1.3. У випадку реєстрації податкової накладної/коригування до податкової 

накладної з порушенням вимог діючого законодавства винна Сторона 

зобов’язується зареєструвати в ЄРПН нову податкову накладну/нове 

корегування до податкової накладної в установлений діючим законодавством 

термін.  

9.1.4. Замовник несе відповідальність за несвоєчасну реєстрацію або реєстрацію 

розрахунку коригування кількісних і вартісних показників до податкових 

накладних в ЄРПН з порушенням норм діючого законодавства та зобов'язується 

компенсувати Виконавцю суму збитку, завданого в результаті невиконання або 

неналежного виконання своїх обов'язків щодо реєстрації розрахунків 

коригування. Сумою збитку Виконавця у такому випадку Сторони визнають 

розмір суми податку на додану вартість, що нараховується відповідно до 

діючого законодавства на вартість послуг та щодо якого не проведена 

реєстрація розрахунку коригування кількісних і вартісних показників до 

податкової накладної в ЄРПН.  

9.1.5. В разі, якщо внаслідок порушення Виконавцем встановлених чинним 

законодавством вимог до форми, порядку заповнення та/або реєстрації 

податкової накладної, Замовник втратить право на включення до податкового 

кредиту суми податку на додану вартість, вказаної в податковій накладній, 

Виконавець зобов’язаний відшкодувати Замовнику пов'язані з таким 

порушенням збитки. Сумою збитку Замовнику у такому випадку Сторони 

визнають розмір суми податку на додану вартість, що нараховується відповідно 

до діючого законодавства на вартість послуг та щодо якого не проведена 

реєстрація податкової накладної в ЄРПН.  

9.2. У випадку порушення однією зі Сторін вимог п.9.1 даного Договору, 

Сторона, з вини якої спричинено порушення, зобов'язана виплатити іншій 

Стороні суму неустойки (штраф) у розмірі подвійної облікової ставки НБУ від 

вартості послуг щодо яких відбулося таке порушення за кожний календарний 

день дії порушення. Договір про надання послуг v.10-200602  

9.3. У випадку порушення Замовником п.9.1 даного Договору терміном понад 

30 (тридцять) календарних днів Виконавець має право відкликати або визнати 

недійсним письмовий звіт (висновок, протокол) без повернення оплати наданих 

послуг.  

9.4. Сторони дійшли згоди, що Виконавець зобов'язується видавати податкові 

накладні та первинні документи на виконання умов Договору українською 

мовою. Виконавець зобов'язується видавати та реєструвати оформлену, 

відповідно до вимог чинного законодавства, податкову накладну в електронній 

формі за порядком та у строки, визначені чинним законодавством. Відсутність 

реєстрації та/або відмова від реєстрації податкової накладної в ЄРПН 

розцінюється як відмова від надання Виконавцем податкової накладної.  
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9.5. Сторони договору підтверджують наявність комплектів електронного 

цифрового підпису. 

10. ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ  

10.1. Договір набуває чинності з моменту підписання обома Сторонами та 

зарахування оплати на розрахунковий рахунок Виконавця.  

10.2. Договір діє до 31.12.20__ але в будь-якому випадку до повного виконання 

своїх договірних зобов’язань, у тому числі до моменту виконання норм 

бухгалтерського та податкового обліку згідно з чинним законодавством 

України.  

10.3. У випадку, коли жодна зі Сторін за 30 (тридцять) календарних днів до 

закінчення строку дії чинного договору письмово не повідомить другу Сторону 

про припинення дії договору, договір вважається продовженим на тих самих 

умовах на кожний наступний календарний рік. Дане правило може 

застосовуватися багаторазово.  

11. ПЕРЕДАЧА ПРАВ ТРЕТІМ ОСОБАМ  

11.1. Ані Виконавець, ані Замовник не можуть передавати свої права і обов'язки 

за даним Договором третій стороні без попередньої письмової згоди другої 

Сторони. Проте Виконавець може укласти договір субпідряду на виконання 

частини послуг третьою стороною під свою відповідальність.  

12. ФОРС-МАЖОР (НЕПЕРЕБОРНА СИЛА)  

12.1. Сторони цього Договору звільняються від відповідальності за часткове чи 

повне невиконання зобов’язань за цим Договором у випадку виникнення та/або 

дії обставин надзвичайного характеру, що виникли після підписання Договору, 

а саме: подіями природного характеру (землетрус, повінь, циклон, град, посуха, 

пожежа, ураган, ожеледь, заморозки, снігові замети, цунамі, шторм, просідання 

і зсув ґрунту, замерзання моря, закриття шляхів, у тому числі морських проток, 

попадання блискавки, падіння небесних тіл природного та штучного 

походження, магнітні бурі тощо); соціального (суспільні заворушення, страйки, 

масові заворушення, військові дії або загроза військових дій, загроза війни, 

оголошення війни, терористичний акт, проведення антитерористичної операції, 

оголошення воєнного чи надзвичайного стану, вторгнення позаземних форм 

життя тощо); техногенного (епідемії, епізоотії, карантин, екологічне лихо, 

аварія, радіаційне, хімічне, біологічне зараження тощо); юридичного (введення 

ембарго, заборон чи обмежень експорту або імпорту, зміна законодавства, 

міжнародні санкції, введення державними органами валютних обмежень або 

обмежень щодо переміщення товарів всередині країни та інших заборон, 

злочинні дії третіх осіб тощо) або іншими незалежними від сторін обставинами, 

що виникли до, після або в момент укладання Договору та перешкоджають 

належному виконанню зобов'язань сторін.  

12.2. Якщо будь-яка з таких обставин безпосередньо спричинила невиконання 

зобов'язань у строки, встановлені цим Договором, то ці строки пропорційно 

продовжуються на час дії відповідних обставин.  

12.3. Сторона, для якої внаслідок виникнення та дії форс-мажорних обставин 

виконання обов’язків за даним Договором стає неможливим, зобов’язана 

протягом 3 (трьох) днів повідомити про це іншу Сторону.  
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12.4. Достатнім підтвердженням виникнення та дії форс-мажорних обставин є 

сертифікат, що надається Торгово-Промисловою Палатою України, 

уповноваженими регіональними торгово-промисловими палатами або інший 

документ, що передбачений чинним законодавством України.  

12.5. У випадку дії форс-мажорних обставин штрафні санкції не 

застосовуються, а Сторони можуть домовитись про зміну обсягу послуг або 

строків виконання.  

12.6. Виконавець звільняється від відповідальності за часткове чи повне 

невиконання зобов’язань за цим Договором у випадку виникнення та дії 

обставин, що виникли з вини третіх осіб, а саме - коли ці треті особи без 

попереднього повідомлення відмовились від виконання своїх зобов’язань, та у 

випадку технічної несправності або виходу з ладу приладів та обладнання. 

Виконавець зобов’язаний терміново, в термін до 24 (двадцяти чотирьох) годин 

з моменту отримання інформації про ці обставини, повідомити Замовника про 

це і прийняти усі необхідні заходи з усунення цих обставин. Якщо дію цих 

обставин Виконавець усунути не може, Сторони розглядають питання про 

доцільність продовження відносин за даним Договором.  

12.7. У випадку, якщо форс-мажорні обставини будуть тривати понад 30 

(тридцять) календарних днів поспіль, будь-яка із Сторін має право на розірвання 

цього Договору. У цьому випадку інша Сторона не Договір про надання послуг 

v.10-200602 має права вимагати відшкодування збитків, пов'язаних, як і з форс-

мажорними обставинами, так і з розірванням Договору.  

12.8. В усіх інших випадках Сторони переглядають умови даного Договору за 

взаємною домовленістю.  

13. ЗМІНИ ТА ДОПОВНЕННЯ  

13.1. Якщо інше прямо не передбачено цим Договором або чинним 

законодавством України, зміни та доповнення у цей Договір можуть бути 

внесені тільки за домовленістю Сторін, яка оформлюється додатковою угодою 

до цього Договору.  

13.2. Зміни та доповнення у цей Договір набирають чинності з моменту 

належного оформлення Сторонами відповідної додаткової угоди до цього 

Договору, якщо інше не передбачено в такій додатковій угоді.  

13.3. Всі зміни, додатки та доповнення до цього Договору дійсні лише в тому 

випадку, якщо вони виконані в письмовому вигляді і підписані обома 

Сторонами.  

13.4. Всі зміни, додатки та доповнення до цього Договору є його невід’ємними 

частинами. 13.5. Всі зміни, додатки та доповнення до цього Договору мають 

бути укладені в двох примірниках, що мають однакову юридичну силу, по 

одному кожній зі сторін.  

14. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ  

14.1. У випадку виникнення суперечностей між Замовником та Виконавцем, що 

пов`язані з виконанням Договору, Сторони вживають усіх необхідних заходів 

для вирішення їх шляхом переговорів. Всі суперечності підлягають вирішенню, 

відповідно до чинного законодавства України щодо правил розгляду 

господарських спорів.  

15. ЗВ’ЯЗОК ТА ПОВІДОМЛЕННЯ  
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15.1. Адреси Сторін для зв'язку повинні бути вказані в п.20 даного Договору.  

15.2. Додаткові адреси для зв’язку можуть бути вказані у письмовій або 

електронній заявці (замовленні), що направляється Замовником Виконавцю.  

15.3. Сторони домовилися, що в процесі виконання умов цього Договору будуть 

здійснювати постійний зв'язок за допомогою обміну кореспонденцією, яка може 

направлятися у письмовій формі, шляхом обміну документами за допомогою 

поштового зв'язку або електронної пошти, що дозволяє достовірно встановити, 

що документ виходить від Сторони за Договором.  

15.4. Датою передачі відповідного повідомлення вважається день відправлення 

поштового повідомлення або повідомлення електронної пошти.  

15.5. Щоб довести факт доставки, досить довести, що конверт (пакет, бандероль 

та ін.) з повідомленням був належним чином адресований і відправлений.  

15.6. Відповідальність за отримання повідомлень лежить на приймаючій 

Стороні. Сторона, яка надіслала повідомлення, не несе відповідальності за 

затримку доставки повідомлення, якщо така затримка стала результатом 

несправності систем зв'язку, дії/бездіяльності провайдерів чи інших 

форсмажорних обставин.  

15.7. Сторони домовилися не використовувати факс та телекс, як морально та 

фізично застарілі технології передачі інформації.  

16. ІНШІ УМОВИ  

16.1. Даний договір укладено у двох автентичних примірниках українською 

мовою, що мають однакову юридичну силу по одному для кожної Сторони.  

16.2. Виконавець набуває права використовувати результати надання послуг за 

цим договором, товарні знаки Замовника в портфоліо і на сайті винятково в 

інформаційних цілям за умови, якщо таке використання не порушує п.17 даного 

Договору та якщо таке використання не призводить до збитків і/або не може 

негативно вплинути на ділову репутацію Замовника.  

16.3. Усі правовідносини, що виникають у зв’язку з виконанням умов Договору 

і не врегульовані ним, регламентуються нормами чинного законодавства 

України.  

16.4. Виконавець залишає за собою право проводити будь-які види досліджень 

зразків Замовника за запитом інших клієнтів, якщо це не суперечить умовам 

цього Договору. Такі дослідження не є частиною даного Договору.  

16.5. Умови та зобов'язання, що містяться в цьому Договорі та Додатках, 

становлять єдину угоду між Сторонами і скасовують всі попередні 

домовленості Сторін, що стосуються предмету та змісту таких умов\зобов’язань 

за цим Договором, Додатками до нього, як письмові, так і усні.  

16.6. Сторони зобов'язані повідомити про зміну місцезнаходження та адреси для 

кореспонденції, банківських та інших реквізитів протягом 7 (семи) днів з 

моменту настання таких змін з подальшим наданням підтверджуючих 

документів.  

16.7. Сторони підтверджують, що на момент підписання цього Договору їхні 

представники, уповноважені на підписання цього договору від імені Сторін, які 

не відсторонені від виконання своїх обов'язків і їх повноваження підтверджені 

належним чином. 
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16.8. У разі суперечності між цим Договором та Додатками і (або) додатковими 

угодами, умови Договору превалюють над умовами додатків і (або) додаткових 

угод.  

16.9. У разі суперечності між умовами даного договору, силу мають ті 

положення, які пом'якшують або обмежують відповідальність Виконавця.  

16.10.Даний договір є змішаним, тобто таким, що поєднує в собі умови різних 

договорів.  

16.11.Даний договір може бути розірваний тільки на підставах, передбачених 

цим договором та/або нормами чинного законодавства.  

16.12.Сторони гарантують, що ані Сторона, ані інші фізичні або юридичні 

особи, які володіють або контролюють її, не підпадають під дію будь-яких 

економічних, торговельних санкцій, законів або постанов, прийнятих США, ЄС, 

ООН, Швейцарією/іншою країною, яка стосується договору (далі разом - 

Економічні Санкції). Сторони погоджуються, що під час виконання даного 

договору Сторона і її уповноважені представники будуть повністю 

дотримуватись всіх Економічних Санкцій, а також надавати інформацію або 

документи на обґрунтовані запити іншої Сторони для можливості перевірки 

дотримання цієї статті Стороною запиту.  

16.13.Кожна із Сторін має право розірвати цей договір (і/або заявку, замовлення 

на надання послуг або інший документ, який видається на виконання договору), 

письмово повідомивши про це іншу Сторону, та звільняється від зобов'язання 

надалі здійснити надання послуг і відшкодувати збитки іншій Стороні, якщо 

інша Сторона порушує п.16.12, на неї поширюється дія Економічних Санкцій 

або ж продовження надання послуг згідно з цим договором призведе до 

порушення Економічних Санкцій іншою Стороною.  

16.14.Назви розділів у Договорі наводяться лише для зручності користування. 

Для юридичних цілей значущим є лише зміст пунктів, підпунктів та ін..  

16.15.Визнання недійсними і/або неукладеними будь-яким судом або 

адміністративним органом компетентної юрисдикції окремих положень або їх 

частин даного договору, додатків та/або додаткових угод не тягне недійсності 

всього договору, решта умов залишатиметься в силі.  

16.16.Сторони домовились, що копії документів, якими Сторони обмінюються 

під час виконання умов даного Договору, мають силу оригіналу до моменту 

отримання оригіналів таких документів.  

16.17.Сторони домовились, що підписи уповноважених сторін мають 

скріплюватися печаткою (за наявності).  

16.18.Сторони, відповідно до вимог ст. 6, 207, 627 ЦК України, домовились про 

використання факсимільного відтворення підпису директора ТОВ «ІН 

КОНСАЛТИНГ»_____.  

16.19.Виконавець має намір використовувати, а Замовник не заперечує проти 

використання Виконавцем під час вчинення правочинів між Сторонами, 

оформленні документів (в тому числі, але не обмежуючись, рахунків, актів 

прийому-передачі наданих послуг, додаткових угод до договору тощо), 

факсимільного відтворення підпису директора ТОВ «ІН КОНСАЛТИНГ» _____ 

за допомогою засобу механічного копіювання (штампа).  
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16.20.Зразок аналогу власноручного підпису директора ТОВ «ІН 

КОНСАЛТИНГ» __, факсимільно відтвореного за допомогою засобу 

механічного копіювання (штампа), а також зразок оригінального підпису: 

16.21. Сторони досягли згоди про те, що Виконавець має право в будь-який 

момент відмовитися від використання факсимільного відтворення підпису 

директора ТОВ «ІН КОНСАЛТИНГ» ____ за допомогою засобу механічного 

копіювання (штампа).  

16.22. Невід’ємною частиною даного Договору є:  

 Додаток №1 – Послуги за Договором, а також інші додатки, якщо такі будуть 

укладені сторонами в період строку дії Договору;  

 Заявки (замовлення), що подаються Замовником згідно з п. 1.2. Договору;  

 Загальні умови надання послуг, розташовані на загальнодоступному 

офіційному сайті Виконавця за адресою____________.  

17. КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ  

17.1. Сторони зобов’язуються зберігати і не розголошувати отриману під час 

виконання умов даного Договору конфіденційну інформацію, розголошення 

якої може призвести до збитків і/або негативно вплинути на ділову репутацію 

однієї з Сторін.  

17.2. За розголошення (передачу, витік) конфіденційної інформації третім 

особам Сторони несуть відповідальність відповідно до умов цього Договору і 

чинного законодавства.  

17.3. До конфіденційної інформації належить наступна:  

17.3.1. Дані про методи розрахунку, структуру, рівень цін на продукцію (роботи, 

послуги) сторін і розмір знижок.  

17.3.2. Відомості про структуру комерційної діяльності сторін, виробничі 

потужності, запаси продукції (товарів), плани розвитку виробництва. 

17.3.3. Інформація про здійснені Сторонами інвестиції, закупівлі, продажі, а 

також про поточні і перспективні плани інвестицій, закупівель, продажів, 

відомості про плани щодо змін структури комерційній діяльності і техніко-

економічні обґрунтування таких змін.  

17.3.4. Відомості про застосовані Сторонами методи управління, про 

підготовку, ухвалення, використання рішень керівництва з комерційних, 

організаційних, виробничих і інших питань.  

17.3.5. Дані про внутрішніх і закордонних партнерів сторін: постачальниках, 

покупцях, компаньйонах, спонсорах, посередниках, клієнтах; а також 

інформація про конкурентів, відсутня у відкритих джерелах.  

17.3.6. Відомості про підготовку і результати проведення переговорів з 

контрагентами сторін.  

17.3.7. Інформація про умови договорів, контрактів, угод, що укладаються 

Сторонами, включно з цим Договором.  

17.3.8. Відомості, передані на довірчій основі партнерами.  

17.3.9. Відомості про здійснені методи вивчення ринку, про результати цього 

вивчення, про оцінку стану і перспективи розвитку ринкової кон'юнктури.  

17.3.10. Відомості про ринкову стратегію і ефективність комерційної стратегії і 

ефективності комерційної діяльності сторін.  



24 

 

17.3.11. Інші відомості, пов'язані з комерційною діяльністю сторін, 

виробництвом, технологічною інформацією, управлінням, фінансами і іншою 

діяльністю сторін, розголошування яких (передача, витік) може завдати збитку 

їх інтересам.  

17.4. Використання виключно у наукових та статистичних цілях 

деперсоналізованої інформації отриманої під час виконання умов даного 

Договору та зразків, проб чи їх частин, не може вважатись розголошенням 

конфіденційної інформації.  

18. АНТИКОРУПЦІЙНЕ ЗАСТЕРЕЖЕННЯ  

18.1. Сторони зобов'язуються дотримуватися застосовного законодавства з 

протидії корупції та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних 

злочинним шляхом, включаючи, крім іншого, будь-які і всі наступні закони і 

постанови, прийняті на виконання таких законів (з урахуванням змін і 

доповнень, періодично вносяться до таких законодавчих акти) 

(«Антикорупційне законодавство»).  

18.2. При виконанні своїх зобов’язань за цим Договором, Сторони, їх 

афілійовані особи, працівники або посередники не виплачують, не пропонують 

виплатити і не дозволяють виплату будь-яких грошових коштів або цінностей, 

прямо або опосередковано, будь-яким особам, для впливу на дії чи рішення цих 

осіб з метою отримання будь-яких неправомірних переваг чи інших 

неправомірних цілей.  

18.3. Під час виконання своїх зобов’язань за цим Договором, Сторони, їх 

афілійовані особи, працівники або посередники не здійснюють дії, що 

кваліфікуються застосованими для цілей цього Договору законодавством, як 

дача/отримання хабара, комерційний підкуп, а також дії, що порушують вимоги 

діючого законодавства та міжнародних актів про протидію легалізації 

(відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом.  

18.4. Кожна із Сторін цього Договору відмовляється від стимулювання будь-

яким чином працівників іншої Сторони, в тому числі шляхом надання грошових 

сум, подарунків, безоплатного виконання на їх адресу послуг та іншими, не 

перерахованими у цьому пункті способами, що ставлять працівника в певну 

залежність і спрямовані на забезпечення виконання цим працівником будь-яких 

дій на користь стимулюючої його Сторони.  

18.5. У разі виявлення однією із Сторін випадків порушення положень п.18 і її 

афілійованими особами або працівниками, вона зобов'язується в письмовій 

формі повідомити про ці порушення іншу Сторону.  

18.6. У разі виникнення у однієї із Сторін розумно обґрунтованих підозр, що 

відбулося або може відбутися порушення будь-яких положень п.18 іншою 

Стороною, її афілійованими особами або працівниками, така Сторона має право 

направити іншій Стороні запит з вимогою надати коментарі та інформацію 

(документи), які спростовують або підтверджують такі підозри.  

18.7. Кожна із Сторін відмовляється від використання коштів, отриманих за 

даним Договором, на хабарництво та фінансування терористичної діяльності.  

19. ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ  

19.1. Сторони у зв'язку з цим Договором, передають один одному персональні 

дані своїх представників або інших осіб – суб'єктів персональних даних.  



25 

 

19.2. Сторона, що передає персональні дані гарантує, що є законним і 

правомірним власником відповідних баз (і) персональних даних в розумінні 

Закону України «Про захист персональних даних» (далі - Закон), і гарантує що 

вона отримала згоду на обробку та передачу персональних даних, що 

передаються іншій Стороні, від відповідних суб'єктів персональних даних, і 

передача персональних даних здійснюється з дотриманням вимог чинного 

законодавства України у сфері захисту персональних даних та мети обробки 

персональних даних. Сторона, що отримує персональні дані від іншої Сторони 

є третьою особою в розумінні Закону. Сторона, яка отримала персональні дані 

відповідно до умов цього Договору, обробляє такі персональні дані виключно у 

зв'язку з цим Договором. Сторони забезпечують всі необхідні організаційні та 

технічні засоби для належного захисту отриманих персональних даних від 

несанкціонованого доступу або обробки. 

19.3. У разі порушення однією із сторін вимог законодавства про захист 

персональних даних, інша Сторона не несе відповідальності за таке порушення. 

Сторони зобов'язуються відшкодувати один одному будь-які збитки і витрати, 

пов'язані з розглядом або задоволенням претензій з боку суб'єктів, чиї 

персональні дані передаються згідно з цим розділом Договору і чиї права були 

порушені через невиконання відповідною Стороною зобов'язань, передбачених 

цим розділом Договору, а також інші витрати або збитки. 

19.4. У разі відкликання суб'єктом персональних даних своєї згоди на обробку 

переданих персональних даних в базі даних однієї із Сторін, така Сторона 

зобов'язана повідомити іншу Сторону про термін і умови припинення обробки 

персональних даних такого суб'єкта. 

20. РЕКВІЗИТИ СТОРІН  

20.1 Виконавець  

Юридична адреса: 04212 Україна, м. 

Київ, вул. _____, буд.21, корп.8, оф.4  

Поштова адреса: 02149 Україна, м. 

Київ, вул. Руденко, 6а, оф. 630  

Код за ЄДРПОУ: 38092370 IBAN: 

UA063206490000026009052622173  

ІПН: 380923726561  

Свідоцтво ПДВ: 200189816  

Тел.: +380________________  

E-mail: admin@inconsulting.com.ua  

Директор __________________ 

М.П._ 

20.2 Замовник 

Юридична адреса: __________ 

Поштова адреса: ____________ 

Код за ЄДРПОУ ____________ 

IBAN: _____________________ 

р/р ________________________ 

МФО _____________________ 

ІПН: ________________ 

Свідоцтво платника ПДВ: ____ 

Тел.: ______________________ 

E-mail:_____________________ 

Директор __________________ 

М.П. 

 

Завдання 3.  

1. Проведіть порівняння етичних норм, наведених у табл. 1, з 

міжнародною практикою [Додаткова, 6]. 

2. Зробіть висновки. 

  

mailto:admin@inconsulting.com.ua
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Таблиця 1 

Цінності, принципи й правила діяльності 

консультанта -члена Всеукраїнської асоціації 

консультантів з управління  
https://cmc-ukraine.com/uk/osnovnye-dokumenty-cmc-ukraine 

Принципи Правила 

 1. Цінність – Компетентність 

1.1. Дотримання 

консультантом 

меж своєї 

професійної 

компетентності 

1. 1. 1. Межі компетентності консультанта 

визначаються освітою, кваліфікацією й відповідним 

професійним досвідом  

1. 1. 2. Консультант зобов'язаний знать і бути здатним 

підтвердити межі своєї професійної компетенції  

1. 1. 3. Консультант повинен бути впевнений, що 

застосовуваний ним інструментарій адекватний 

вирішенню поставлених завдань, а його використання 

враховує межі застосовності  

1.2. Розширення 

меж 

компетентності 

консультанта за 

рахунок ресурсів 

професійного 

співтовариства 

1. 2. 4. У тих випадках, коли необхідні заходи 

виходять за межі компетентності консультанта, він 

звертається за професійною допомогою до колег, що 

мають відповідні компетентності 

1. 2. 5. Консультант робить усе можливе для 

підвищення компетентності своєї роботи, освоюючи 

«зони найближчого розвитку» .  

 2. Цінність – Відкритість 

2. 1. Відкритість 

партнерських 

позицій у 

взаєминах із 

клієнтом 

2. 1. 1. Консультант аргументовано надає клієнтові 

інформацію про всі факти й діях, що зачіпають 

інтереси клієнта в процесі консультування.  

2. 1. 2. Консультант зобов'язаний повідомити 

клієнтові інформацію про свої професійні 

компетентності і їхні границі, а також про 

застосування методів, що не пройшли перевірку 

практикою.  

2. 1. 3. Консультант повідомляє клієнта про можливі 

збитки або про існуючі ризики в процесі 

консультування  

2. 1. 4. Консультант негайно інформує клієнта про 

будь які зміни в програмі консультування  

2. 2. Відкритість 

суперечок, 

дискусій і 

досвіду 

2. 2. 5. Консультант не відмовляється відкритого 

публічного обговорення серед колег своїх дискусій і 

досвіду методів і практик консультування. 

консультантів  

2. 2. 6. Консультант із готовністю йде на передачу 

колегам свого досвіду й методів роботи на 
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взаємоприйнятих умовах, підтримує колег у важких 

консультаційних випадках  

 3. Цінність – Чесність 

3.1. 

Неупередженість 

позицій і думки 

консультанта 

3. 1. 1. Консультант повідомляє клієнту інформацію, 

важливу для Неупередженість досягнення цілей 

консультування, навіть якщо вона неприємна або 

позиції й викликає дискомфорт у самого клієнта. Він 

робить це, не принижуючи думки гідності клієнта 

консультанта  

3. 1. 2. Консультант інформує всіх зацікавлених осіб, 

про те, хто його клієнт і чиї інтереси він представляє 

у вирішенні конкретних ситуацій  

3. 1. 3. У випадку, коли консультант не вважає за 

можливе для себе (у т. ч. з етичних міркувань) 

виконання того або іншого замовлення або прохання, 

він аргументоване й негайно сповіщає про це 

клієнтові  

3. 1. 4. Консультант не бере участь у консультуванні 

протиправних дій своїх клієнтів або колег і не бере 

участь у застосуванні клієнтами несумлінних методів 

роботи  

 4. Цінність – Надійність (і відповідальність)  

4.1. Дотримання 

консультантом 

узятих 

зобов’язань  

4. 1. 1. Консультант зобов'язаний виконувати всі 

обрані договірні або Дотримання контрактні 

зобов'язання якісно й вчасно консультантом  

4. 1. 2. У випадку, якщо за тими або іншими 

причинами договірні узятих зобов'язання не можуть 

бути виконані, консультант вчасно доводить про 

зобов'язань це до відома клієнта.  

4.2. 

Підтвердження 

надійності й 

репутації 

4. 2. 3. При роботі із клієнтом консультант повинен 

бути готовий Підтвердження підтвердити свою 

репутацію відгуками й рекомендаціями від інших 

репутації й клієнтів. надійності консультанта 

 5. Цінність – Об'єктивність і незалежність 

5. 1. Відсутність 
особистих  

інтересів і 

відносин у 

компанії клієнта 

5. 1. 1. Консультант не може представляти в компанії 

клієнта інтереси третіх осіб, які особистих інтересів і 

виплачують йому винагороду в будь якій формі. Він 

не допускає конфлікту відносин у компанії інтересів 

між своїми клієнтами  

5. 1. 2. Консультант у процесі роботи уникає 

потрапляння під вплив якої небудь сторони в 

компанії клієнта (або поза неї) і не лобіює ні чиї 

інтереси  
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5. 1. 3. Консультант не вступає ні в які особисті 

відносини із представниками компанії клієнта й не 

допускає, щоб його особисті інтереси впливали на хід 

консультаційної роботи  

 6. Цінність – Конфіденційність 

6. 1. Не 

використання 
інсайдерскої 

інформації в 

приватних цілях 

6. 1. 1. Консультант ніде й ні при яких умовах не 

поширює інформацію, що наносить інсайдерської 

шкоду клієнтові (за винятком випадків, передбачених 

чинним законодавством)  

6. 1. 2. Консультант не має право купувати й продавати 

акції й опціони компаній, які він консультує приватних 

цілях  

6. 2. Право 

клієнтів на 

конфіденційність 

6. 2. 3. Консультант в обов'язковому порядку 

обговорює із клієнтами або на конфіденційність 

організаціями питання конфіденційності й необхідні 

обмеження на використання інформації, отриманої під 

час роботи  

6. 2. 4. Конфіденційність регулюється Договором або 

спеціальним документом і обмовляється в контракті із 

клієнтом  

6. 2. 5. Консультант відповідає за необхідний рівень 

конфіденційності при зборі, обробці, переносі й 

збереженні письмової, автоматизованої або існуючої в 

іншому виді інформації  

6. 2. 6. При консультаціях з колегами, у науковім або 

професійнім спілкуванні, а також у публікаціях, 

лекціях або інших публічних виступах консультанти 

не діляться інформацією, яка могла б привести до 

ідентифікації клієнта, за винятком випадків, коли на 

розголошення даної інформації було отримано 

письмовий або усний дозвіл, або інформація 

настільки змінена чи застаріла, що робить клієнта 

невпізнаваним і не завдає йому збитків 

 7. Цінність – Професіоналізм 

7. 1. Заборона на 

дискредитацію 

професії й 

дифамацію на 

адресу колег 

(збереження 

гідності 

професії) 

7.1.1.У публічних виступах, статтях і інших 

публікаціях консультант - член CMC-UKRAINE не 

припускають зауважень й неповажних висловлень на 

адресу колег і всього професійного співтовариства в 

цілому, що дискредитують співтовариство 

7.1.2.Неповажне відношення, відкриті погрози й 

привселюдно виявлені негативні емоції в 

консультанта стосовно колег розцінюються як 

неетичність поведінки й розбираються на Етичному 

Комітеті. 
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7.1.3. Консультант із повагою ставиться до 

авторських прав колег і не дозволяє собі 

привласнювати результати їх  робіт.   

7.1.4. Якщо консультантові стає відомо про 

неправильне сприйняття результатів його роботи, або 

привселюдно висловлені сумніви в його 

професіоналізмі, він має право звернутися в Етичний 

Комітет. 

Санкції 

Консультант з управління зобов'язаний дотримувати всіх положень 

даного Етичного Кодексу.  

Етичний Комітет CMC-UKRAINE повинен розглядати всі скарги 

клієнтів, консультантів і інших провайдерів з питань, що стосуються 

етичних претензій до консультантів з управління– членам CMC-

UKRAINE, а також виносити відповідні висновки на Раду CMC-

UKRAINE. 

Член CMC-UKRAINE може бути виключений з Асоціації, якщо будуть 

отримані докази порушення Етичного Кодексу й винесене відповідне 

рішення Загальних зборів Всеукраїнської асоціації консультантів з 

управління. 

Теми рефератів 

1. Основні організаційні форми консалтингового бізнесу в Україні. 

2. Персонал консалтингової фірми та його структура. 

3. Форми і системи оплати праці консультантів. 

4. Ціноутворення на консалтингові послуги. 

5. Витрати бізнес-консалтингових фірм. 

6. Форми оплати консалтингових послуг. 

7. Основні принципи й напрями менеджменту бізнес-консалтингу. 

8. Організаційні форми внутрішнього консультування. 

9. Регулювання консалтингової діяльності. 

10. Сертифікація консультантів 

11. Українські громадські організації консультантів та їх роль в 

розвитку професії 

12. Рейтингування консалтингових фірм 

13. Консультаційні пропозиції як засіб маркетингу консалтингових 

послуг. 

14. Узгодження інтересів консультантів і клієнта під час укладання 

контракту 

15. Ризики консультаційної діяльності 
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Змістовий модуль 2. 

Характеристика основних консалтингових послуг 

аудиторських та консалтингових фірм 

Тема 4. Консалтингова діяльність у сфері 

створення та розвитку бізнесу 
1. Напрямки консультацій у сфері створення та розвитку 

бізнесу. 

2. Особливості надання послуг з розробки стратегії та бізнес- моделі 

 

Рекомендована література 

Основна  [1, 2, 3, 5]  

Додаткова [1, 3, 9] 

 

Завдання 1.  

1. Провести СВОТ-аналіз підприємства/ установи (суб’єкта 

державного сектору) відповідно до наданого викладачем 

переліку. 

2. Запропонувати зміст пропозиції про консультацію з 

оцінки стратегії підприємства/ установи (суб’єкта державного 

сектору) 

 

Завдання 2.  

1. Провести аналіз бізнес-моделі підприємства відповідно до 

наданого викладачем переліку. 

2. Запропонувати зміст пропозиції про консультацію з 

оцінки бізнес-моделі підприємства/ установи (суб’єкта 

державного сектору) 

Теми рефератів 

1. Консультування з стратегічного управління підприємством. 

2. Принципи стратегічного управління підприємством. 

3. Система розроблення стратегій управління підприємством. 

4. Консультування з складання дорожньої карти розвитку підприємства. 

5. Різновиди стратегії підприємства та особливості консультування. 

6. Методи управлінського впливу. 

7. Охарактеризуйте переваги впровадження процесно-орієнтованого 

управління. 

8. Передумови успішного впровадження змін 
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Тема 5. Консалтингова діяльність у сфері 

управління ризиками 
1. Напрямки консультацій у сфері управління ризиками. 

2. Створення/ оцінка системи внутрішнього контролю. 

3. Due Diligence. 

4. Комплаєнс. 

 

Рекомендована література 

Основна  [1, 2, 3, 5]  

Додаткова [1, 3, 9] 

 

Завдання 1.  

1. Провести аналіз Положення підприємства/ установи 

(суб’єкта державного сектору) відповідно до наданого 

викладачем переліку про управління ризиками або 

Положення про систему внутрішнього контролю. 

2. Запропонувати зміст пропозиції про консультацію з оцінки 

стратегії підприємства/ установи (суб’єкта державного 

сектору)  

 

Завдання 2.  

Скласти пропозицію пропозиції про консультацію з проведення 

Due Diligence підприємства  

 

Завдання 3.  

Скласти пропозицію пропозиції про консультацію з проведення 

юридичного або фінансового комплаєнсу підприємства  

 

Тема 6. Консалтингова діяльність у сфері 

обліку та оподаткування 
1. Характеристика змісту та методики консалтингу у 

сфері фінансового та управлінського обліку.  

2. Зміст та методика податкового консалтингу 

 

Рекомендована література 

Основна  [1, 2, 3]  

Додаткова [1, 2, 3, 5, 9] 
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Завдання 1. 

1. Ознайомтеся із запитом та відповіддю консультанта 

2. Дайте відповідь на такі питання. 

а)) Які недоліки в організації консультування онлайн ви 

помітили? 

б) Які б коригування до форми подання запиту на консультацію ви б 

внесли і чому? 

в) Які б зміни до змісту відповіді ви внесли і чому?  

г) Чи влаштувала б вас як виконавця ціна послуги? Поясніть свою 

відповідь. 

 
https://b2bconsult.ua/consultation/667 

Консультація № 667 от 6 січня 2019 р. Ціна 500 грн 

Облік по МСФЗ (міжнародні стандарти) Проекту із землеустрою і Технічну 

документація із землеустрою 

Запит клієнта на консультацію онлайн 

Облік по МСФЗ (міжнародні стандарти) Проекту із землеустрою і Технічну 

документація із землеустрою 

Надсилаю вдруге запит на консультацію за договірною вартістю (чекаю 

пропозицій від консультантів). 

Оскільки на питання ніхто з консультантів в перший раз не відповів, то я 

уточнив і спростив питання. 

Компанія веде облік по МСФЗ. У постійному користуванні ми маємо земельні 

ділянки (ми не маємо права власності, а маємо право постійного користування). 

Цими ділянками ми користуємося вже давно (ми державне підприємство) і вони 

ніколи не були в нас на балансі: ні як основні засоби, ні як нематеріальні активи, 

ні інші активи. Ми не проводили експертну оцінку права користування землею. 

Були проведені для нашого підприємства роботи з підготовки документації 

відносно ділянок (це різні ділянки) і є акти про виконання таких робіт (вартість 

робіт приблизно по 50 тис.грн): 

1) «Проект із землеустрою щодо відведення земельної ділянки в постійне 

користування для обслуговування існуючого виробничого комплексу» 

(проведені у зв`язку зміною розміру ділянки); 

2) «Технічна документація із землеустрою щодо поділу земельних ділянок, що 

знаходяться у постійному користуванні» (проведені у зв`язку зменшення 

розміру ділянки). 

Питання таке: З точки зору МСФЗ такі витрати потрібно відобразити в 

поточних витратах або їх потрібно капіталізувати в нематеріальні активи?  

Якщо немає однозначної відповіді і рішення з цього питання може бути 

прийнято на підставі судження керівництва підприємства, то підкажіть: чи 

відома яка-небудь практика з цього питання, якщо право постійного 

користування землею не враховується на балансі? 

Нам достатньо буде отримати дуже коротку відповідь, без детального аналізу 

цього питання. 
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Консультація виконавця 

На Ваш запит повідомляю наступне. 

Відповідно до ст.92 Земельного кодексу України від 25.10.2001р. №2768-ІІІ 

(надалі - ЗКУ), право постійного користування земельною ділянкою - це право 

володіння і користування земельною ділянкою, яка перебуває у державній або 

комунальної власності, без встановлення строку. Суб'єктивне право постійного 

користування земельною ділянкою суттєво відрізняється від суб'єктивного 

права власності на землю та суб'єктивного права оренди. Згідно ст125 ЗКУ 

право постійного користування земельною ділянкою виникає з моменту 

державної реєстрації цього права, згідно ст.13 Закону "Про оцінку земель" 

необхідно проведення експертної грошової оцінки у разі відображення вартості 

права користування земельними ділянками в бухгалтерському обліку. 

Згідно п.1 р. ІІІ Положення про Порядок бухгалтерського обліку окремих 

активів  та операцій №1213 від 19.12.2006року вартість права постійного 

користування земельними ділянками державні та комунальні підприємства 

відображають у складі нематеріальних активів у порядку, установленому 

П(С)БО8. Однак треба звернути увагу на те, що право на постійного 

користування земельною ділянкою обліковується також за вимогами МСФЗ як 

нематеріальний актив. Згідно МСБО 38 нематеріальний актив - це 

ідентифікований (незалежно від терміну його використання) немонетарний 

актив, який не має фізичної форми. Також відповідно до п. 18 МСБО 38 для 

визнання статті як нематеріального активу організація повинна 

продемонструвати, що ця стаття відповідає: визначенню нематеріального 

активу і критеріям визнання (отримання майбутніх економічних вигід, 

контроль, оцінка та ідентифікація). Ця вимога застосовується щодо початкових 

витрат на придбання активу або його створення власними силами і наступних 

витрат на його вдосконалення, часткову заміну або обслуговування. Згідно 

Земельного кодексу України рішення про надання права постійного 

користування земельною ділянкою ухвалюється на підставі проекту 

землеустрою. Обов'язковий перелік технічної документації щодо складання 

документів, що засвідчують право на земельну ділянку , встановлений ст.56 
Закону про землеустрій. 

З урахуванням вищевикладеного, понесені витрати щодо проекту із 

землеустрою та технічної документації із землеустрою мають бути відображені 

у складі нематеріального активу. Звертаю увагу, що недотримання порядку 

оцінки нематеріального активу може викликати претензії з боку контролюючих 

органів з точки зору недостовірності даних фінансової звітності. 

Якщо бухгалтерська помилка була допущена в одному з минулих років, то 

згідно МСБО 8 "Облікова політика, зміни в облікових оцінках та помилки" слід 

відкоригувати її за рахунок нерозподіленого прибутку, скоригувати сальдо 

нерозподіленого прибутку на початок поточного року. Також слід провести 

експертну оцінку вартості права користування земельною ділянкою як 
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нематеріального активу. Цю помилку необхідно розкрити у примітках до 

складеної річної фінансової звітності за вимогами МСФЗ. 

Відгук клієнта 

Дуже дякую за консультацію. Чи можу я ще уточнити: зазначену документацію 

ми можемо враховувати як окремий об'єкт нематеріальних активів за вартістю, 

за якою її отримали? Або потрібно тільки в складі об'єкта "право постійного 

користування землею" (який ми поки ще не оцінювали і не ставили на баланс)? 

Відповідь консультанта 

Так, Ви можете обліковувати ці витрати як окремий нематеріальний актив за 

первинною вартістю на балансі початково, а потім вже включити до складу 

об'єкта "право постійного користування". 

Завдання 2. 

1. Ознайомтеся із запитом та відповіддю консультанта 

2. Дайте відповідь на такі питання. 

а)) Які недоліки в організації консультування онлайн ви помітили? 

б) Які б коригування до форми подання запиту на консультацію ви б 

внесли і чому? 

в) Які б зміни до змісту відповіді ви внесли і чому?  

г) Чи влаштувала б вас як виконавця ціна послуги? Поясніть свою 

відповідь. 

д) Зверніть увагу на фах та іншу інформацію про консультанта. Щоб ви 

могли зазначити з цього приводу? 
https://b2bconsult.ua/consultation/9738  

от 27 квітня 2020 р. Ціна 200 грн. 

МСФЗ облік витрат 

Запит клієнта 

Підприємство має власні об’єкти нерухомості, які розташовані на земельних 

ділянках, оформлених на іншу юридичну особу. Підприємство має намір 

скласти договір на відшкодування витрат на сплату земельного податку . 

За умовами цього договору підприємство має відшкодувати витрати на сплату 

земельного податку за період 2017-2019 роки та починаючи з 01.01.2020 року 

на весь період дії договору. 

У зв’язку з тим, що договір буде оформлено в 2020 році, тобто подія, яка 

призводить до цих витрат, виникла в поточному періоді, чи можна розцінювати 

витрати на компенсацію податку за період 2017-2019 як поточні витрати. Чи під 

поточні витрати підпадають витрати на компенсацію земельного податку тільки 

2020 року? Які ремомендації є в міжнародних стандартах по відображенню 

витрат за період 2017-2019, якщо правочин виник в поточному році? 

Відповідь консультанта 

https://b2bconsult.ua/consultation/9738
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Вважаємо, що у разі укладення правочину в 2020 

році є можливість включити до поточних витрат 

витрати на компенсацію земельного податку за 

період 2017-2019 року як поточні витрати, виходячи 

з наступного. 

Згідно положень Податкового кодексу України 

витрати - це обов'язковий платіж, що справляється з 

власників земельних ділянок та земельних часток 

(паїв), а також постійних землекористувачів. 

Базовим податковим (звітним) періодом для плати 

за землю є календарний рік. 

Водночас, до складу податкових витрат можна 

віднести суми витрат, які не були відображені у зв'язку з появою документу, що 

є підставою для нарахування податку у звітному періоді. 

Ключовим для обгрунтування такої позиції є визначення дати виникнення 

витрат. У Вашому випадку така дата визначається датою укладення договору, 

адже до укладення договору Ви, як землекористувач, не мали підстав для 

здійснення відповідних витрат та сплати податку за попередні періоди. 

Така позиція, зокрема, підтверджується в Листі ДПСУ №7279/6/15-1415 від 

09.12.2011 року щодо відображення у складі декларації з податку на прибуток 

підприємства не врахованих витрат попередніх періодів, яка за аналогією 

закону може бути застосована й до адміністрування земельного податку. 

Аналогічна правова позиція закріплена й в МСБО 8. 

Як варіант, якщо земельний податок був сплачений у 2017-2019 роках 

юридичною особою, на яку оформлені відповідні земельні ділянки, відповідне 

питання може бути врегульовано шляхом компенсації Вами відповідних витрат 

на користь цією юридичної особи. 

Для уникнення можливих спірних питань, наполегливо рекомендуємо 

додатково звернутися до ДПС за індивідуальною податковою консультацією. 

Коментар 

Менше було б проблем із врахуванням, якби ви включили компенсацію 

замільного податку у вартість оренди пропорційно терміну дії договору. 

Аудитор Ростовська Н.В. 

Відповідь консультанта 

Віктор Мороз 

Безумовно, це також можливе рішення за умови, що сторони про це 

домовляться. 

 
Завдання 3. 

1. Ознайомтесь з інформацією, яку надали розробники 

сервісу. 

2. Чи стали б ви консультантом цього сервісу? Обґрунтуйте відповідь 

3. Чи стали б ви клієнтом цього сервісу? Обґрунтуйте відповідь 

 
Як стати консультантом 

 

Віктор Мороз 

Адвокат 

У сервісі: 3 роки 

13 відгуків (13 ) (0 -) 

Консультацій: 34 

https://b2bconsult.ua/consultations/filter/consultant_id-325
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Якщо коротко: 
1) зареєструватися; 

2) в розділі ПИТАННЯ ОНЛАЙН вибрати запити на консультації на які ви 

знаєте відповідь, що влаштовують вас по вартості (якщо ці питання ще не 

прийняті в роботу іншими консультантами); 

3) у встановлений термін підготувати консультацію; 

4) по закінченню місяця отримати на свій банківський рахунок дохід за місяц 

від надання консультацій. 

В онлайн сервісі B2B CONSULT реєструються в якості консультантів фахівці, 

які можуть підтвердити свою кваліфікацію сертифікатами (свідоцтвами, 

дипломами): аудитори, адвокати, юристи, податкові консультанти, професійні 

бухгалтера та інші. Зареєстровані на порталі фахівці можуть надавати 

консультації після перевірки наданих документів адміністрацією портала. 

Консультанти реєструються в якості підприємців або самозайнятих осіб, так 

і від імені аудиторських, юридичних, консультаційних компаній. В разі 

реєстрації консультанта від компанії, вона має на порталі крім своєї особистої 

сторінки, ще сторінку своєї компанії. 

Зверніть увагу, якщо ви реєструєтеся як ФОП або самозайнята особа, то 

потрібно надати скан документу, який підтверджує вашу реєстрацію як ФОП 

(витяг з держреєстру) або сомозайняту особу (довідка 4-ОПП або 34-ОПП). 

До представлення сканів цих документів ваш акаунт буде активований у 

статусі який надає можливість надавати безкоштовні консультації та 

публікувати статті (без права надання платних консультацій). Як тільки 

ви надасте ці документи, відразу ваш акаунт буде повністю активовано і ви 

зможете надавати платні консультації. 

Активація обліковго запису Консультанта виконується при наявності в 

особистому кабінеті Консультанта фото або логотипа.  

В залежності від варіантів, по яким замовники можуть направити в сервіс 

запити, дії консультанта при выборі відповідного запиту можуть бути 

наступними: 
1) Замовник встановив вартість, яку він згоден оплатити за консультацію 

(режим мінімальної ціни). В цьому випадку консультант може взятись за 

підготовку консультації, якщо він знає відповідь і його влаштовує вартість та 

термін виконання;  

2) Замовник не встановив вартість, тому що не знає ціну відповідної 

консультації, яку він згоден оплатити за консультацію (режим договірної 

ціни). В цьому випадку консультанти можуть пропонувати свою вартість 

консультації, а замовник зробить вибір більш прийнятної для нього пропозиції 

відповідного консультанта. 

3) Якщо замовник встановив, що йому потрібна міні–консультація, то йому 

досить лише короткої відповіді Консультанта без посилань на норми 

законодавства. В цьому випадку консультант, узявшись підготувати 

консультацію повинен врахувати, що розмір оплати міні-консультації - 160 грн, 

а відповідь повинна бути готова протягом 2 годин. 

4) Крім того, замовники можуть завертатися до консультанта з прямим 

запитом (якщо консультант встановить, що він відкритий для таких запитів). 
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При цьому вартість прямого запиту консультант встановлює самостійно в 

своєму кабінеті. 

ВАЖЛИВО! Онлайн сервіс не передбачає ручного розподілу замовлень між 

консультантами або впливу на вибір замовником того чи іншого 

консультанта! 
Термін підготовки консультації встановлює замовник, але якщо його не 

встановлено, то термін підготовки становить 8 годин (для міні-консультації 2 

години). Якщо консультант не встигає підготувати консультацію в цей термін, 

то у консультанта в автоматичному режимі припиняється  таке право. 

Порушення строку впливає на рейтинг консультанта і може привести до його 

блокуванню. 

Якщо консультант не встиг виконати консультацію вчасно, згідно з Правилами 

онлайн сервісу він звільняється від виконання цієї роботи. Рекомендуємо 

виконувати роботу у установлений строк. Після третього порушення строку 

підготовки консультацій консультанту буде відключена можливість приймати 

заявки на консультації на 3 місяці. 

Вартість консультації отримує відповідний консультант (за вирахуванням 

35 грн, що є оплатою замовника за розміщення запиту і отримання 

консультації). 

Консультації, після їх надання замовнику, розміщуються в Базі консультацій (у 

відкритому доступі) за винятком консультацій, які відмічені замовником як 

конфіденційні. Вартість таких консультацій для замовника коштує більше на 

20%, як оплата сервісу за забезпечення конфіденційності. 

Після закінчення місяця відповідна сума коштів, отриманих від замовників за 

підготовлені консультації за цей місяць, перераховується на банківські 

реквізити консультанта, які є відповідними реквізитами консультанта як 

фізичної особи - підприємця, самозайнятої особи або юридичної особи (якщо 

Консультант зареєстрован від юридичної особи). 

Якість підготовки консультацій, дотримання консультантами умов надання 

консультацій постійно моніториться через відгуки користувачів. Негативні 

відгуки можуть призвести до блокування консультанта або його повного 

виключення з сервісу. 

Професійний рейтинг консультантів визначається показниками ефективності і 

активності, відгуками користувачів і відсутністю порушень правил порталу B2B 

CONSULT. Консультанти, які мають найвищі показники ефективності та 

активності перебувають в ТОП-100 консультантів. 

Консультанту важливо пам'ятати про можливість публікації статей на актуальні 

теми (актуальні статті додатково публікуються на популярних сайтах і на 

сторінках у Facebook з посиланням на авторство консультанта). Публікація 

кожної статті додає в рейтинг консультанта балів, а також є потужним 

інструментом реклами консультанта як фахівця і професіонала. Крім того, 

пубілкація статей надає право участі у тендерах на юридичні та аудиторські 

послуги. Кнопка для публікації статті знаходится вгорі з правої сторони 

головного меню на кожній сторінці сервісу. 

ПЕРЕВАГИ ОНЛАЙН СЕРВІСУ В2ВCONSULT ДЛЯ КОНСУЛЬТАНТІВ: 
1. Онлайн сервіс повністю автоматизований; 
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2. Реєстрація безкоштовна; 

3. З кожної платної консультації сервіс отримує тільки 35 грн, незалежно 

від її вартості, вся решта суми за консультацію отримує консультант 

(зараз мінімальна вартість платної консультації складає 160 грн, 

максимальна не обмежена); 

4. Консультанти самостійно приймають замовлення на консультації у 

таких режимах: 

- режим мінімальної вартості консультації; 

- режим договірної вартості консультації; 

- режим міні-консультації; 

- режим прямого запиту обраному консультанту; 

- режим актуалізації консультації; 

- режим конфіденційності консультації; 

- режим чата (опція буде відкрита найближчим часом); 

- режим безкоштовної консультації. 

1. Щомісячне отримання оплати за надані консультації; 

2. Платні консультації мають можливість надавати консультанти, які 

підтвердили свій статус в якості ФОП, самозайнятої особи або 

зареєструвалися від юридичної особи; безкоштовні консультації 

мають можливість надавати всі інші консультанти. 

3. Активний особистий кабінет; 

4. Зручна система чернетки; 

5. Зручна система справжніх відгуків від замовників; 

6. Зручна система повідомлень про нові замовлення; 

7. Система рейтингу консультантів; 

8. Безкоштовне користування базою консультацій (за винятком 

конфіденційних); 

9. Публікування статей на актуальні теми (актуальні статті додатково 

публікуються на популярних сайтах і на сторінках у Facebook з 

посиланням на авторство консультанта); 

10. Візитна сторінка (особиста або своєї компанії) із посиланням на Ваш 

особистий сайт (крім того на головній сторінці профілю кожного 

консультанта відображаються всі його консультації, а також статті, які 

характеризують консультанта як експерта у відповідній галузі); 

11. Приймати участь у тендерах на замовлення інших послуг (крім 

консультацій);  

B2BCONSULT.ua 
- це велика кількість нових клієнтів саме для Вас (вже зараз користуються 

сервісом більше 6000 замовників і кожного дня у сервіс надходить 

приблизно 50 замовлень на консультації, до кінця року кожного для буде 

надходити до 100 замовлень; 

- це Ваш додатковий дохід від надання платних консультацій 

безпосередньо на сервісі (зараз при мінімальній вартості 160 грн за платну 

консультацію, на яку консультант витрачає 5 хвилин, дохід консультанта 

складає більше 1900 грн за одну годину); 
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- це реклама Вас або Вашої компанії по всій Україні та закордоном (Вас 

будуть знати як професіонала і експерта у відповідній галузі права не 

тільки в Україні, а й закордоном). 

Сервіс став доступним не тільки в Україні, а також в інших країнах, 

чимало замовлень надходить з-за кордону! 

Реєструйтеся консультантом, Ви не пошкодуєте! Реєстрація тут. 

 
Завдання 4. 

1. Ознайомтесь з консультацією у вигляді статті.. 

2. Оцініть цінність цієї консультації для клієнтів 

3. Що дає така консультація її автору?  

ПОДАТКИ, ЗБОРИ, ВНЕСКИ 

Консультація № 39563 от 26 серпня 2022 р. 

Питання щодо 30%-го коригування 

фінансового результату компаніями, які 

надають експедиторські послуги, не втратило 

актуальності у воєнний час. 

Стаття відповідає на актуальні питання 

експедиторських компаній та інших 

посередників, які проводять валютні операції 

з нерезидентами і в декларації з податку на 

прибуток повинні відображати "податкові" 

різниці. 

Яким чином повинно здійснюватися 30% 

коригування фінансового результату  у 

експедиторів: від всієї  продажу послуг з 

урахуванням транзитних обсягів третіх осіб 

чи від суми отриманої плати експедитору, яка відображається у фінансовій 

звітності (у формі 2)? 
Згідно п.140.5.4 та 140.5.5-1 п. 140.5 ст. 140 ПКУ. передбачено здійснення 30%-

го коригування фінансового результату в сторону збільшення від суми витрат 

(доходів), здійснених на придбання/продаж товарів (робіт, послуг) від 

постачальників або на користь покупців, які мають реєстрацію в державах, що 

включені до переліку держав (територій)із низькоподаткових юрисдикцій, 

затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2017 № 1045 

та/або мають організаційно-правову форму, яка включена до переліку 

організаційно-правових форм нерезидентів яка не передбачає сплату 

корпоративного податку(податку з доходів) за місцем реєстрації, затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України від 04.07.2017 № 480. 

Яким чином повинно здійснюватися 30% коригування фінансового результату  

у експедиторів: від всієї  продажу послуг з урахуванням транзитних обсягів 

третіх осіб чи від суми отриманої плати експедитору, яка відображається у 

фінансовій звітності (у формі 2)? 

Нами було проведено аналіз норм п.п.140.5.4, 140.5.5-1 ПКУ, Закону України 

Про транспортно-експедиторську діяльність, глави 65 Цивільного кодексу, 

 

Сергій Гонтаровський 

(ППІ "АУДИТОРСЬКА 

ФІРМА "ТРІАДА") 

Аудитор 

У сервісі: 4 роки 

 7 відгуків (7 +) (0 -) 

 Консультацій: 40 
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п.6.2. ПСБО 15 та п.9.1. ПСБО 16. За результатами аналізу ми можемо 

висловити наступну думку. 

За договором транспортного експедирування одна сторона (експедитор) 

зобов`язується за плату і за рахунок другої сторони (клієнта) виконати або 

організувати виконання визначених договором послуг, пов`язаних з 

перевезенням вантажу (частина перша ст. 929 ЦКУ). 

Розмір плати експедиторові встановлюється договором транспортного 

експедирування, якщо інше не встановлено законом. Якщо розмір плати не 

встановлений, клієнт повинен виплатити експедитору розумну плату (частина 

перша ст. 931 ЦКУ). 

Платою експедитору вважаються кошти, сплачені клієнтом експедитору за 

належне виконання договору транспортного експедирування. У плату 

експедитору не включаються витрати експедитора на оплату послуг (робіт) 

інших осіб, залучених до виконання договору транспортного експедирування, 

на оплату зборів (обов`язкових платежів), що сплачуються при виконанні 

договору транспортного експедирування (стаття 9 Закону про транспортно-

експедиторську діяльність). 

Згідно п.9.1. ПСБО 16, не визнаються витратами й не включаються до звіту про 

фінансові результати Платежі за договорами комісії, агентськими угодами та 

іншими аналогічними договорами на користь комітента, принципала тощо. 

Згідно п.6.1. ПСБО 16, не визнаються доходами такі надходження від інших 

осіб: сума  надходжень  за  договором  комісії,  агентським та іншим 

аналогічним договором на користь комітента, принципала тощо. 

Таким чином, суми витрат експедитора придбання послуг, пов`язаних з 

перевезенням вантажу, та суми, отримані експедитором від замовника як 

компенсація вищезазначених витрат, не включаються до витрат та, відповідно, 

доходів експедитора у бухгалтерському обліку та фінансової звітності 

експедитора. При цьому, у податковому обліку не передбачено особливостей 

формування фінансового результату експедиторів за договорами на 

транспортно-експедиційне обслуговування, такі операції відображаються 

згідно з правилами бухгалтерського обліку. 

Відповідно до пп.134.1.1. ПКУ об’єктом оподаткування податком на прибуток 

є прибуток із джерелом походження з України та за її межами, який 

визначається шляхом коригування (збільшення або зменшення) фінансового 

результату до оподаткування (прибутку або збитку), визначеного у фінансовій 

звітності підприємства відповідно до національних положень (стандартів) 

бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності, на 

різниці, які виникають відповідно до положень цього Кодексу. 

На підставі вищенаведеного можна зробити висновок, що коригування 

фінансового результату, передбачені п.п.140.5.4, 1405.5-1 ПКУ не 

застосовуються у разі, коли витрати на придбання та/ або отримані суми 

компенсацій не включаються до витрат та, відповідно, доходів платника 

податку, тобто, не враховуються при визначенні фінансового результату 

відповідно до стандартів бухгалтерського обліку. 

ВИСНОВКИ. 
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Таким чином, на нашу думку, експедиторські компанії, у яких відповідно до 

договору на транспортно-експедиторське обслуговування та стандартів 

бухгалтерського обліку, до доходу включається тільки винагорода, і не 

включаються до доходів / витрат сум вартості робіт (послуг) третіх осіб, 

залучених до перевезення (транзитні обсяги), не повинні застосовувати 

коригування фінансового результату до оподаткування відповідно до п.п. 

140.5.4, 1405.5-1 ПКУ до сум транзитних обсягів. 

До речі, аналогічну позицію висловив Мінфін в УПК від 14.05.21 р. № 266 при 

розгляді питання щодо застосування коригувань фінансового результату згідно 

п.п. 140.5.4, 1405.5-1 ПКУ при здійсненні операцій за договорами комісії, які є 

аналогічними договорам на транспортно-експедиційне обслуговування. 

Завдання 5. 

1. Ознайомтесь з консультацією. 

2. Як ви оцінюєте її актуальність та якість 

3. Як ви оцінюєте форму подання консультації 
Консультація надана експертами АВМ та за підтримки Міжнародної 

фінансової корпорації (IFC) в рамках спільного проекту "Розвиток молочної 

галузі України" для підтримки господарств в умовах війни 

УЗАГАЛЬНЕНА КОНСУЛЬТАЦІЯ: ЩОДО ЗНИЩЕНОГО МАЙНА 

ТА ВТРАЧЕНИХ ДОКУМЕНТІВ ПІДПРИЄМСТВА ЧЕРЕЗ 

ВІЙСЬКОВІ ДІЇ 
1. В першу чергу – заява до правоохоронних органів 

Керівник підприємства повинен письмово повідомити правоохоронні 

органи. 

1.1. Подати заяву в поліцію про вчинення кримінального правопорушення, 

якщо мало місце мародерство, пошкодження невідомими особами, 

неможливість встановити причини пошкодження чи втрат. 

Після фіксації факту події поліція має видати витяг з Єдиного реєстру 

досудових розслідувань. 

1.2. Подати повідомлення і отримати документи від ДСНС, якщо був виклик 

ДСНС у випадку пожежі, розмінування, руйнування і порятунку людей, 

тощо. 

1.3. Додатково, можна залишити інформацію про пошкоджене майно на 

ресурсі: 

1) https://warcrimes.gov.ua/ - створений Офісом Генерального прокурора для 

належного документування воєнних злочинів та злочинів проти людяності, 

скоєних російською армією в Україні але треба уважно читати на сайті чи є 

це злочином проти цивільного населення (таким злочином є знищення чи 

привласнення майна ворога не виправдане військовою необхідністю: 

наприклад, пограбування магазинів, напад на цивільні об’єкти: житлові 

будинки, інтернати, гуртожитки тощо); 

2) damaged.in.ua  - створений KSE Institute спільно з Офісом Президента 

України та Міністерством економіки з метою забезпечення найповнішого 

переліку усього, що зруйновано у війні, яку РФ розв'язала проти України). 
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Фіксація шкоди на вказаних ресурсах скоріше надасть інформацію про 

пошкодження та знищення майна уповноваженим органам для здійснення 

ними своїх повноважень, аніж додатково зафіксує завдані підприємству 

збитки. Водночас, згідно з інформацією на цих сайтах, вони покликані 

зокрема й сприяти оцінці збитків, яких зазнала Україна внаслідок російської 

агресії та формування позовів до РФ в міжнародних судах та відшкодування 

збитків. 

1.4. У випадку втрати документів в додаток до приведених вище п.1.1 та 1.2 

керівник підприємства повинен призначити комісію для встановлення 

переліку відсутніх документів і розслідування причин їх пропажі або 

знищення (п. 6.10 Положення про документальне забезпечення записів у 

бухгалтерському обліку, затвердженого наказом Мінфіну від 24.05.95 р. № 

88) 

Для участі в роботі комісії рекомендується запросити представників слідчих 

органів, охорони та державного пожежного нагляду в разі пожежі. 

Результати роботи комісії оформлюються актом, який підписується усіма 

членами комісії та  затверджується керівником підприємства. Копія акта 

подається до органу, у сфері управління якого перебуває підприємство, до 

органу, який веде справу із пропажі документів, а також ДФС (в 10-денний 

строк з дати підписання Акту). 

2. Інвентаризація 

Що у випадку встановлення фактів знищення майна, що документів 

підприємство зобов’язане провести інвентаризацію. 

Інвентаризація проводиться з метою забезпечення достовірності даних 

бухгалтерського обліку і звітності, підтвердження наявності активів їх стан, 

відповідність критеріям визнання і оцінки, документування відсутності, 

пошкодження активів, підтвердження фактів невідповідності  критеріям 

визнання активами. 

Інвентаризацію активів проводимо тільки за наявності можливості фізичного 

доступу до активів, місця тощо. 

Якщо доступ до активів є – інвентаризація проводиться на день установлення 

фактів псування в обсязі, визначеному керівником підприємства (п. 7 розд. I 

Положення № 879). 

Якщо доступ до активів відсутній - підприємство або його підрозділ 

знаходиться на тимчасово окупованій території чи в районі бойових дій, 

то  інвентаризацію майна необхідно здійснити тільки після отримання 

власником фактичного доступу (безпечного та безперешкодного) до таких 

активів (п. 8 розд. I Положення № 879) 

Коли стане можливо забезпечити безпечний і безперешкодний доступ до 

активів, тільки тоді потрібно: 

 Провести інвентаризацію майна станом на 01 число місяця, наступного 

за місяцем, у якому зникли перешкоди для доступу до активів; 

 Відобразити результати в обліку у відповідному звітному періоді (не 

пізніше останнього числа місяця, в якому проводилась інвентаризація). 
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Для проведення інвентаризації створюється інвентаризаційна комісія накази 

керівника, в якому слід вказати також на яку дату проводиться 

інвентаризація та який період часу відводиться на це. До складу комісії, як 

правило, включають: 

 Головного бухгалтера; 

 Матеріально-відповідальну особу 

 Профільні спеціалісти 

За результатами інвентаризації комісія складає інвентаризаційні документи. 

Основні форми документів для відображення результатів інвентаризації 

затверджені Наказом Міністерства фінансів України 572 від 17.06.2015 р. 

Документи, форми яких не затверджено або не зручні, або відсутні на 

підприємстві,   можна розробити самостійно з урахуванням вимог Закону 

про бухоблік та Положення № 88, а за основу взяти форми з наказу № 572. 

На підставі фактів, виявлених інвентаризацією, керівник ухвалює рішення 

залежно від результатів: 

 про списання активів, подальше використання яких неможливе; 

 про проведення робіт з ліквідації зруйнованого об’єкта; 

 про оцінку й оприбуткування запчастин, матеріалів, брухту, 

дорогоцінних металів, що залишилися після знищення/ліквідації активів. 

Результати інвентаризації на підставі затвердженого протоколу 

інвентаризаційної комісії відображають у бухгалтерському обліку та 

фінансовій звітності того звітного періоду, у якому закінчено 

інвентаризацію (п. 3 розд. ІV Положення № 879). 

Якщо втрачено документи і відсутні повні дані бухгалтерського обліку, з 

чим рівняти результати інвентаризації? 

В такому разі слід діяти по аналогії з тим, як рекомендувало Міністерство 

фінансів України у своєму роз’ясненні Щодо обліку об'єктів, які 

перебувають на території проведення антитерористичної операції (лист 

Мінфіну від 29.06.2016 р. № 31-11410-07-10/18732) та зменшувати 

корисність непідконтрольних об’єктів підприємства. А саме: при проведені 

інвентаризації і списанні майна, щодо якого втрачено і первинку та 

бухгалтерську інформацію — використовувати показники Балансу (Звіту 

про фінансовий стан) (форма № 1) за попереднім звітом — за 2021 рік. І вже 

на основі цих даних списувати активи – списувати їх вартість (основні 

засоби, нематеріальні активи, запаси тощо). 

Додаткові дії щодо документування втрачениих первинних документів, 

облікових регістрів та облікових баз 

Щодо втрачених документів, бухгалтерських баз та даних бухгалтерського 

обліку то слід мати на увазі, що відповідно до п.44.5 Податкового Кодексу 

України Платник податків зобов'язаний (1) в 5 денний строк з дня події, що 

призвела до втрати документів, письмово повідомити органи державної 

податкової служби по місцю обліку підприємства і (2) впродовж 90 днів 

відновити втрачені документи. 

Але зараз, відповідно до Закону України «Про внесення змін до Податкового 

кодексу України та інших законодавчих актів України щодо дії норм на 
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період дії воєнного стану» № 2120–IX від 15 березня 2022 року на період до 

припинення або скасування воєнного стану зупиняється перебіг строків, 

визначених податковим законодавством. Тому терміни для відновлення 

документів  – це 90 днів після офіційного завершення воєнного стану. 

УВАГА для підприємств, що знаходяться / знаходились на територіях 

ведення бойових дій:   

Законом України № 2173-IX від 01.04.2022 встановлено особливі правила  в 

обхід статті 44 Податкового Кодексу України. Перелік територій населених 

пунктів, де проводяться (проводилися) бойові дії, визначає Кабмін. Але 

письмове повідомлення до податкової подавати обов’язково. 

Складається повідомлення в довільній формі, підписується керівником та 

головним бухгалтером. У повідомленні потрібно зазначити: 

 обставини, що призвели до втрати та/або неможливості вивезення 

первинних документів; 

 податкові (звітні) періоди; 

 загальний перелік первинних документів (за можливості — із 

зазначенням реквізитів). 

Сама процедура подання повідомлення теж не прописана. Платник може 

подати повідомлення через електронний кабінет, меню «Листування з ДПС». 

Письмове повідомлення забезпечує наступне: 

 за періоди, вказані в повідомлені, звітність не може бути піддана сумніву 

лише на підставі відсутності первинки 

 збереження: витрат (включаючи витрати на придбання цінних 

паперів/корпоративних прав); від’ємного значення з податку на прибуток, 

податкового кредиту з ПДВ, суми від’ємного значення ПДВ минулих 

періодів. 

 мораторій /неможливість проведення контролюючим органом перевірок 

щодо періодів, зазначених у повідомлені. 

3. Що потрібно знати, щоб не нараховувати ПДВ при списанні 

втраченого майна 

Додатково до всіх документів, що зазначені вище (від поліції, ДСНС, 

інвентаризаційні документи) важливо: 

 для основних засобів – документ, що засвідчує форс-мажор або пожежу 

(акт, що засвідчує факт пожежі, складений згідно з Порядком № 2030,  лист 

ТПП  від 28.02.2022 № 2024/02.0-7.1). Роздрукуйте цей лист та посилайтеся 

на нього в Актах на списання основних засобів. 

 для ТМЦ – відповідно до п. 321 підрозд. 2 розд. ХХ ПКУ протягом дії 

воєнного, надзвичайного стану по знищеним (втраченим) через війну 

товарам під час їх списання підприємствам нараховувати ПДВ не потрібно. 

4. Що робити із відшкодуванням збитків 

Так як процедури відшкодування збитків агресором поки немає, а 

конкретного винуватця у знищенні майна під час бойових дій встановити 

практично неможливо, то належну до відшкодування суму НЕ потрібно 
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зараховувати до складу дебіторської заборгованості і доходу звітного 

періоду. 

Суму визнаних збитків від списання знищених активів рекомендуємо 

відобразити на забалансовому рахунку 072 «Невідшкодовані недостачі та 

втрати від псування цінностей». Такі ж рекомендації давало Міністерство 

фінансів України (див. лист від 09.12.2020 № 41020-01-10/38057).  

Тільки тоді коли буде вирішено питання щодо компенсації збитків 

агресором, потрібно буде визнати належну суму компенсації як дебіторську 

заборгованість та дохід. 

Використані нормативні документи 

1. Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському 

обліку, затверджене наказом Мінфіну від 24.05.95 р. № 

88.  URL:https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0168-95#Text 

2. Положення про інвентаризацію активів та зобов’язань, затверджене 

наказом Мінфіну від 02.09.2014  № 879. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1365-14#Text 

3. Закон України Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні 

16 липня 1999 року № 996-XIV. URL:https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/996-

14#Text 

4. Закон України Про внесення змін до Податкового кодексу України та 

інших законодавчих актів України щодо адміністрування окремих податків 

у період воєнного, надзвичайного стану № 2173-IX від 

01.04.2022. URL:https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2173-20#Text 

5. Наказ Міністерства фінансів України 572 від 17.06.2015 р. Про 

затвердження типових форм для відображення бюджетними установами 

результатів інвентаризації.  URL:https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0788-

15#Text 

6. Податковий Кодекс України URL: -

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17#Text 

7. Закон України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та 

інших законодавчих актів України щодо дії норм на період дії воєнного 

стану» № 2120–IX від 15 березня 2022 

року. URL:https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2120-20#Text 

8. Постанова Кабінету Міністрів України від 26 грудня 2003 р. N 2030 Про 

затвердження Порядку обліку пожеж та їх 

наслідків URL:https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2030-2003-%D0%BF#Text 

9. Лист Торгово-промислової палати  від 28.02.2022 № 2024/02.0-

7.1 https://ucci.org.ua/uploads/files/621cba543cda9382669631.pdf 

10.  Роз’яснення ДПС 2022В   Що робити тим ЮО, офіси яких зруйновані та 

відповідно всі архіви, всі первинні документи протягом трьох місяців 

неможливо буде відновити. 

URL:https://zir.tax.gov.ua/main/bz/view/?src=ques&id=30801 

11. Лист ДФС від 19.10.2015 №22005/6/99-99-19-02-02-15. 

URL:  https://tax.gov.ua/baneryi/podatkovi-konsultatsii/konsultatsii-dlya-

yuridichnih-osib/print-64589.html 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0168-95#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1365-14#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/996-14#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/996-14#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2173-20#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0788-15#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0788-15#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2120-20#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2030-2003-%D0%BF#Text
https://zir.tax.gov.ua/main/bz/view/?src=ques&id=30801
https://tax.gov.ua/baneryi/podatkovi-konsultatsii/konsultatsii-dlya-yuridichnih-osib/print-64589.html
https://tax.gov.ua/baneryi/podatkovi-konsultatsii/konsultatsii-dlya-yuridichnih-osib/print-64589.html
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Завдання для самостійної роботи 

1. Самостійно оберіть тему консультації з обліку, 

оподаткування. 

2. Підготуйте консультацію в обсязі 3 с.  

3. Підготуйте презентацію за матеріалами консультації і 

захистіть її перед одногрупниками. Час виступу не повинен 

перевищувати 10 хв. 

 

Тема 7. Консалтингова діяльність у сфері 

цифрових технологій 
1. Види консалтингу в сфері цифрових технологій.  

2. Критерії вибору цифрових технологій.  

3. Захист інформації та кібербезпека 

 

Рекомендована література 

Основна [1, 2, 3] 

Додаткова [1, 3] 

Вибір програмного продукту для бізнесу може грунтуватися на таких 

критеріях (табл. 2). 

Таблиця 2 
Система критеріїв вибору програмного забезпечення  

Критерії вибору програмного забезпечення 

функціональні технічні комерційні ергономічні 

Логістика Захист інформації Ціна  Інтерфейс 

Закупівлі Експорт-імпорт 

документів 

Післяпродажна 

технічна та 

консультаційна 

підтримка 
Договірна робота Робота в мережах Зручність у 

використанні Управління 

персоналом 

(кадри та 

зарплата) 

Використання 

хмарних технологій 

Бюджетування 

Фінансування Інтеграція з іншими 

програмними 

продуктами 
Бухгалтерський 

облік 

господарських 

операцій 

Витрати на 

навчання 

персоналу 

Фінансова, 

податкова, 

статистична 

звітність 

Можливість 

завантаження, 

опрацювання та 

збереження даних з 

попередніх систем 
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ISO/IEC 25010 містить вісім характеристик якості програмного 

продукту:  

 функціональна придатність (Functional Suitability);  

 ефективність роботи (Performance efficiency);  

 сумісність (Compatibility);  

 зручність використання (Usability);  

 надійність (Reliability); б 

 езпека (Security);  

 зручність супроводу (Maintainability);  

 портативність (Portability).  

 

Завдання. 

1. Сформуйте критерії вибору програмного забезпечення для 

підприємства, вказаного викладачем. 

2. Підготуйте консультацію в обсязі 3 с.  

3. Підготуйте презентацію за матеріалами консультації і 

захистіть її перед одногрупниками. Час виступу не повинен 

перевищувати 10 хв. 

 

Тема 8. Інші види консультаційних послуг 

1. Консультування з людського капіталу.  

2. Консультування з питань оціночної діяльності.  

3. Юридичний консалтинг. 

4. Консультування у сфері сталого розвитку. 

 

Рекомендована література 

Основна [1, 2, 3] 

Додаткова [1, 2, 3, 5, 9] 

 

Завдання. 

1. Підготуйте консультацію з управління людським капіталом в 

обсязі 3 с.  

2. Підготуйте презентацію за матеріалами консультації і 

захистіть її перед одногрупниками. Час виступу не повинен 

перевищувати 10 хв. 

 

Завдання для самостійної роботи 

1. Самостійно оберіть тему консультації з юридичних питань, 

сталого розвитку або оціночної діяльності. 

2. Підготуйте консультацію в обсязі 3 с.  
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3. Підготуйте презентацію за матеріалами консультації і 

захистіть її перед одногрупниками. Час виступу не повинен 

перевищувати 10 хв. 
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