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Передмова 

 

 

На початку третього тисячоліття Україна докладає багато зусиль до 

інтеграції в сучасну європейську та світову економічну спільноту. Цей факт 

безпосередньо пов’язаний з необхідністю доведення до високого рівня всіх 

сфер економічного життя країни, зокрема проведення комплексних досліджень 

функціонування обліково-аналітичної системи.  

Українські підприємства перебувають на дуже складному етапі свого 

розвитку, який знаменується світовою економічною кризою і загостренням 

соціально-економічних проблем, зумовлених пандемією COVID-19, 

продовженням глобалізаційних процесів. Їх вирішення лежить в площині 

ефективно діючої обліково-аналітичної системи як на рівні держави, так і на 

рівні окремо суб’єкта господарювання.  

Обліково-аналітичне забезпечення виступає основним джерелом повної, 

своєчасної та достовірної інформації про господарські процеси, їх характер і 

обсяг, про наявність матеріальних, трудових і фінансових ресурсів, їх 

використання, про фінансові результати діяльності. Ця інформація необхідна 

для прийняття поточних і стратегічних управлінських рішень. 

За умов пандемії коронавірусу виникає нагальна потреба удосконалення 

системи обліково-аналітичних забезпечення, що дасть змогу підвищити якість 

облікової та аналітичної інформації, її обробки та зберігання, що є необхідною 

умовою для ефективного антикризового управління підприємством. 

Враховуючи усе вищесказане, організатори та учасники круглого столу 

«Облік, оподаткування, аналіз і аудит: сучасний стан, проблеми та перспективи 

розвитку» вважають, що проведення обліково-аналітичних досліджень 

дозволить владним структурам і вітчизняним суб’єктам підприємництва 

сформувати нові антикризові форми ведення бізнесу, організації обліку та 

аналізу, проведення аудиту, контролю і фінансових розслідувань економічних 

злочинів і корпоративних шахрайств в умовах постійних змін зовнішнього 

середовища і загострення економічної кризи XXI століття. 
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ІСТОРІЯ РОЗВИТКУ СТАТИСТИКИ 

 

Найбільш ранні праці зі статистики походять від арабських математиків 

та криптографів Золотої доби ісламу між VIII та XIII сторіччями. Аль-Халіль 

написав «Книгу таємної мови», що містить перше застосування перестановок та 

комбінацій з метою перелічування всіх арабських слів з голосними та без них. 

Найбільш ранньою книгою зі статистики є «Трактат про дешифрування 

криптографічних повідомлень», написаний арабським вченим Аль-Кінді (801-

873). У своїй книзі Аль-Кінді навів докладний опис того, як застосовувати 

статистику та частотний аналіз для розшифровування зашифрованих 

повідомлень. Цей текст заклав основи статистики та криптоаналізу. Аль-Кінді 

також здійснив найраніше з відомих застосування статистичного висновування, 

тоді як пізніші арабські криптографи розробили ранні статистичні методи для 

розкодовування зашифрованих повідомлень. Далі Ібн Адлан (1187-1268) зробив 

важливий внесок стосовно застосування в частотному аналізі розміру вибірки. 

Європейські праці зі статистики (1663 р), публікації «Природні та політичні 

спостереження на списках померлих» Джона Ґраунта. Застосування 

статистичного мислення оберталися довкола потреб держав (лат. statum) 

ґрунтувати політику на демографічних та економічних даних, звідси етимологія 

«стат»-. На початку XIX сторіччя сфера дисципліни статистики розширилася, 

включивши збирання та аналіз даних в цілому. У сучасний період статистику 

широко застосовують в урядуванні, бізнесі, а також природничих та соціальних 

науках [4]. 

Математична статистика формувалася майже одночасно як два самостійні 

напрямки: в Англії – політична арифметика (математичний напрямок); в Європі 
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– як державознавство (описовий напрямок). Математичний напрямок з’явився в 

Англії і одержав назву політичної арифметики. Праці вчених цього напрямку 

присвячені соціально-економічним питанням. Вони  виявляли закономірності 

суспільного, головним чином, економічного життя. Застосування математичних 

методів вважалося обов’язковою умовою дослідження масових облікових 

даних. Сам термін «політична арифметика» свідчив про застосування 

математики при вимірюванні фактів соціально-економічного життя. 

Основоположником цього напрямку вважають Вільяма Петті (1623–1687). Для 

історії статистики цікаві його дві праці: «Політична арифметика» (1671–1676), 

«Політична анатомія Ірландії» (1672). В.Петті замість словесних порівнянь, 

похвал розвитку країни і абстрактних аргументів, які характеризують тенденції 

зміни суспільних явищ, підкріплює свої висновки мовою чисел, ваги і міри. В. 

Петті визначив сутність статистики, її завдання і значення; тому що він першим 

прийшов до висновку, що статистика – це метод і знаряддя соціального 

пізнання, яка базується на обліку реальних фактів і обов`язково використовує 

кількісні характеристики розвитку соціальних явищ. Він першим розробив і 

застосовував метод побічних обчислень, завдяки якому недостатність 

відомостей первинних даних, можуть реконструювати інші показники, які має у 

своєму розпорядженні дослідник. Описова школа, або державознавство, 

вважала, що головне завдання статистики – це систематизація та описування 

тих фактів, які визначають характеристику величі та могутності держави. 

Головні представники описової школи – німецькі вчені Г.Конрінги (1606–1681) 

і Г.Ахенваль (1719–1772). Представники цієї школи найбільшу увагу приділяли 

лише опису фактів у вигляді міркування краще чи гірше соціально-економічне 

положення в тій чи іншій крайні в той чи інший термін часу. Вони не приділяли 

достатньої уваги використанню числових даних для аналізу закономірностей і 

взаємозв`язків між суспільними явищами і тому цей напрямок став 

неперспективним для розвитку статистики як самостійної галузі статистики [1]. 

Сучасна галузь статистики виникла наприкінці XIX-початку XX сторіччя 

в три етапи. Першу хвилю, на рубежі сторіч, очолила праця Френсіса Ґолтена та 
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Карла Пірсона, які перетворили статистику на строгу математичну дисципліну, 

яку використовували для аналізу, і не лише в науці, але також і в промисловості 

та політиці. До внеску Ґолтена належать введення понять стандартного 

відхилення, кореляції, регресійного аналізу, та застосування цих методів до 

дослідження розмаїття людських характеристик – зросту, ваги, довжини вій 

тощо. Ґолтен та Пірсон заснували "Biometrika" як перший журнал з 

математичної статистики та біостатистики, й пізніше заснували перший в світі 

університетський статистичний факультет в Університетськім коледжі 

Лондона. Початок другої хвилі 1910-х та 20-х років поклав Вільям Сілі Ґоссет, 

й вона досягла своєї кульмінації в осяяннях Рональда Фішера, який написав 

підручники, що мали визначити цю академічну дисципліну в університетах по 

всьому світі. Найважливішими публікаціями Фішера були його засаднича праця 

1918 року «Кореляція між родичами в припущенні менделевої спадковості», 

його класична праця 1925 року «Статистичні методи для дослідників», та його 

«Планування експериментів» 1935 року, де він розробив строгі моделі 

планування експериментів. Він започаткував поняття достатності, допоміжної 

статистики, лінійного розрізнювача Фішера та інформації за Фішером. У своїй 

книзі 1930 року «Генетична теорія природного добору» він застосував 

статистику до різних біологічних понять, таких як принцип Фішера (що його Е. 

В. Ф. Едвардс назвав «імовірно найвизначнішим аргументом в еволюційній 

біології" та «фішерова неконтрольованість», поняття в статевім доборі про 

афект неконтрольованого зворотного зв'язку, що виникає в еволюції. 

Розвиток статистики на території України, у XV-XVII ст. вели письмові і 

переписні книги. У письмові заносилися розміри ріллі, косовиць, міст, 

промислових закладів і т.п. У переписних же книгах вівся облік населення по 

категоріях. Дані письмових і переписних книг були основою для організації 

податкової системи на Русі. На початку XVIII ст. введено реєстрацію нових 

фабрик і заводів, облік цін на хліб, з'являється розгорнута статистика 

зовнішньої торгівлі. Робляться перші кроки в організації поточного обліку 

населення – здійснювана церквою реєстрація шлюбів, народжень і смертей. У 
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першій половині XVIII в. з'являється така звична нам форма представлення 

статистичних даних, як таблиця. Крім того, стали застосовуватися анкети по 

вивченню продуктивних сил країни, використовуватися вибірковий і інший 

методи математичної статистики. 

 У радянські часи розвиток статистики характеризувався перебудовою 

всієї системи статистичного обліку на основі його централізації в масштабах 

країни, створення державних статистичних установ у центрі й на місцях. Збір, 

обробка і аналіз статистичної інформації по всій країні здійснювались за 

єдиним планом та єдиними принципами органами державної статистики на чолі 

з Центральним статистичним управлінням при Раді Міністрів СРСР. 

Статистичні дані публікувалися в статистичних збірках. Головне завдання 

радянської статистики – здобуття і своєчасне надання державним органам 

достовірних, науково обґрунтованих даних, що показують хід виконання 

державних планів, зростання показників галузей народного господарства. У XX 

столітті статистику розглядають вже як самостійну наукову дисципліну. 

Зростає зацікавленість в аналізуванні та зборі інформації у будь-якій галузі 

господарства та суспільного життя. Для цього розробляється спеціальна 

методологія дослідження і обробки матеріалів: масові статистичні 

спостереження та інші методи аналізу статистичних даних (метод угрупування, 

середніх величин, індексів, балансовий метод, метод графічних зображень). 

Процес збору та вимірювання інформації про задані зміни, встановлені 

систематичним способом, дають змогу відповісти на актуальні питання й 

оцінити результати роботи. Компонент збору даних певного дослідження 

характерний для всіх галузей знання, серед яких фізика, суспільні науки, 

гуманітарні науки і бізнес. У той час як методи можуть різнитися залежно від 

дисципліни, акцент на забезпечення точних і достовірних даних залишається. У 

сучасних умовах потрібно вдосконалити систему обробки інформації і 

впроваджувати різні методи і заходи, щоб досягти поставленої мети. У 2008 

році була створена спеціальна стратегія для сталого розвитку системи 

державної статистики України з цілями:  
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- поліпшення взаємодії органів державної статистики з користувачами 

статистичної інформації шляхом підвищення рівня доступності та зрозумілості 

статистичних даних і методології їх складання;  

- повне задоволення інформаційних проблем суспільства та відповідність 

статистичної системи України міжнародним стандартам;   

- встановлення партнерських взаємовідносин органів державної 

статистики з респондентами, підвищення їх довіри, заохочення до участі у 

державних статистичних спостереженнях, а також більш широкого залучення 

адміністративних та інших даних у ході проведення державних статистичних 

спостережень;  

- координація дій органів, уповноважених на здійснення державної 

статистичної діяльності, удосконалення взаємодії їх інформаційних систем та 

методів зіставлення і узгодження статистичних даних, отриманих з різних 

джерел, а також забезпечення універсального використання класифікацій, 

реєстрів та баз даних в рамках державної статистики;  

- адаптація нормативно-правової бази у галузі статистики до вимог 

Європейського Союзу та розвиток статистичної інфраструктури;  

- удосконалення статистичної методології; 

- покращення процедур збирання та оброблення статистичної інформації; 

Отже, наука статистика почала розвиватися дуже давно, ще з заснування 

перших держав. Оскільки існувала необхідність збирання даних, їх аналіз та 

застосування отриманих знань для кращого управління країною. Проте 

необхідність у зборі інформації, розвивалася і статистична наука. Аналізуючи 

історію розвитку статистики, можна дійти до висновку, що це суспільно 

необхідна наука, знання якої допомагали людям з VIII і по наш час. Сьогодні 

статистичні методи застосовують в усіх областях, які передбачають 

ухвалювання рішень, щоби отримувати точні висновки з консолідованого 

масиву даних для ухвалювання рішень в умовах невизначеності [5] 
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СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ БУДІВЕЛЬНОЇ ГАЛУЗІ В УМОВАХ КРИЗИ 

 

Будівельна галузь є однією з найважливіших областей діяльності людини. 

Тема нашого дослідження є безперечно актуальною, адже будівництво визначає 

рівень розвитку суспільства та умови його життя.  

Україна залежна від глобальних економічних змін і тому світова пандемія 

серйозно вплинула на її будівельну галузь. Одним із важливих показників стану 

будівельної галузі та її підгалузей є індекс будівельної продукції. Проведений 

аналіз показників Державної служби статистики показав, що індекс будівельної 

продукції у 2020 році в середньому за рік зменшився на 26,59% порівняно з 

2019 (рис. 1).  
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Рис. 1. Індекси будівельної продукції за 2019-2020 рр. (у % до 

відповідного періоду попереднього року) 

Джерело: складено за [1] 

 

Фінансова модель будівельних компаній побудована таким чином, що 

навіть в кризові періоди вони мають ресурси для завершення розпочатих 

комплексів, адже у кожного проекту – свій статутний капітал, що складається 

на 60% і більше з грошей компанії. 

Проте, у цілому в 2020 році будівельний ринок показав негативну 

динаміку по відношенню до попереднього року. Як бачимо з рис. 1, 

простежується значне зменшення обсягу будівельних робіт в 2 кварталі, і 

поступове відновлення в 3 і 4 кварталах. 

Зокрема, це пов’язано з тим, що на початок пандемії відбувся спад 

економіки, а також падіння реальних доходів населення. Зважаючи на те, що 

основним драйвером ринку залишається житлове будівництво, яке займає 

більше 70% всіх будівельних робіт, в результаті падіння реальних доходів 

населення впав і попит на житло. Необхідно враховувати й те, що покупець 

перебував в невизначеності і в неможливості прогнозувати подальший розвиток 

подій. В зв’язку з цим, багато девелоперів були змушені пригальмувати або 

скоротити обсяги робіт на майданчиках через брак коштів для продовження 

будівництва.  

Проведене дослідження показало, що в 2020 році індекс житлового  
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будівництва впав на 18,5%, що в свою чергу, призвело до втрати майже 28,4 

млрд грн. Обсяги нежитлового будівництва, в свою чергу, продемонстрували 

також падіння, проте менш значне, а саме на 2,7%, що на тлі житлового 

будівництва виглядає позитивно. 

В період коронакризи стан будівельної галузі змогла покращити програма 

Президента України «Велике будівництво». Саме ця програма, в рамках якої в 

2020 році були побудовані, відремонтовані і реконструйовані 114 шкіл, 100 

дитячих садків і 101 спортивний об'єкт, змогла підвищити загальні показники 

нежитлового будівництва. 

Таким чином, будівельна галузь вийшла в «плюс» в період кризи тільки 

завдяки інфраструктурі, зростання в якій склало до 120,6 млрд грн. (14,8%). 

Драйвером інфраструктури і стало «Велике будівництво», зокрема, витрати на 

автодороги, де обсяг будівельних робіт склав 61,8 млрд грн. (табл. 1). 

Таблиця 1 

Динаміка обсягів виробленої будівельної продукції у 2018-2020 роках 

 

Показники 

Вироблено будівельної продукції 

у 2018 році у 2019 році у 2020 році 

млн. грн. у % млн. грн. у % млн. грн. у % 

Будівництво 141213,1 100,0 181697,9 100,0 199025,4 100,0 

Будівлі 66791,6 47,3 83589,3 46,0 78386,8 39,4 

Будівлі житлові 29344,8 20,8 33208,8 18,3 28383,2 14,3 

Будівлі нежитлові 37446,8 26,5 50380,5 27,7 50003,6 25,1 

з них       

будівлі транспорту та засобів 

зв'язку 
550,5 0,4 737,8 0,4 769,6 0,4 

будівлі промислові та склади 10363,2 7,3 13414,6 7,4 15732,4 7,9 

Інженерні споруди 74421,5 52,7 98108,6 54,0 120638,6 60,6 

Джерело: складено на основі [1] 

 

З табл. 1, бачимо динаміку збільшення обсягу виробленої продукції за 3 

роки. Зокрема, у 2020 році обсяг будівництва збільшився на 40,9 % порівняно з 

2018 та на 9,5% порівняно з 2019. За даними Держстатистики, за 2020 рік обсяг 

виробленої будівельної продукції  становить 199 млрд. грн., із нього: 

будівництво житла склало 14%, нежитлові будівлі – 25%, об’єкти 

інфраструктури та промисловості – 61%.  
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Аналізуючи результати діяльності великих та середніх підприємств у 

сфері будівництва (табл. 2), можна зробити висновки, що коронакриза суттєво 

позначилася на досліджуваній нами галузі, адже чистий дохід підприємств у 

2020 році за січень-вересень зменшився майже втричі за аналогічний період 

2019 року. Порівнюючи з 2018 р., показник погіршився на 413 млн. грн. 

Таблиця 2 

Фінансові результати великих та середніх підприємств будівельної 

галузі за січень-вересень 2018-2020 року 

Період 

Фінансовий 

результат, млн. 

грн. 

Підприємства, які 

одержали прибуток 

Підприємства, які 

одержали збиток 

фінансовий 

результат, 

млн. грн. 

у % до 

загальної 

кількості 

підприємств 

фінансовий 

результат, 

млн. грн. 

у % до 

загальної 

кількості 

підприємств 

Січень-вересень 

2018 року 
1470,9 3268,6 73,5 1797,7 26,5 

Січень-вересень 

2019 року 
3109,7 4027,1 78,9 917,4 21,1 

Січень-вересень 

2020 року 
1057,9 2795,5 73,0 1737,6 27,0 

Джерело: складено на основі [1] 

 

Не можна не згадати за ще одну проблему будівельної галузі – наявність 

недоліків в електронній системі. У 2020 році влада працювала над 

вдосконаленням публічного доступу до даних в електронному форматі: Єдиної 

державної електронної системою в будівництві, включаючи е-кабінет 

забудовника. У період пандемії коронавірусу це є дійсно важливим – мати 

доступ до інформації на електронному носії, крім того – це швидко і зручно.  

Проте, е-кабінет забудовника, в якому планували здійснювати дозвільні 

процедури, так і не виправдав очікувань, і був закритий через недоліки в 

системі. 

Виходячи з приведених міркувань, для розвитку будівельної галузі, на 

нашу думку, варто: 

1. Запустити доступну іпотеку. Запуск реального іпотечного 

кредитування стимулюватиме розвиток будівництва, а також дасть можливість 
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українцю отримати власне житло, в результаті чого збільшуватимуться обсяги 

житлового будівництва та будуть створені додаткові робочі місця, що теж є 

безперечно позитивним фактором. 

2. Зайнятися підвищенням кваліфікації кадрів. Знання та досвід, а також 

те, на скільки вірно будуть прийняті управлінські рішення, визначають якість 

виконуваних робіт. Для цього необхідно переглянути освітню програму. 

3. Вдосконалити електронну систему, адже вона може мінімізувати 

корупційні прояви, прибравши людський фактор, а також прискорити 

отримання необхідних документів. 

Отже, узагальнюючи вище сказане, можна припустити, що доступна 

іпотека, кваліфіковані кадри та повнота інформації в електронній системі 

допоможуть будівельній галузі вийти на нові, кращі результати. 
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ТРАНСАКЦІЙНІ ВИТРАТИ: НЕОБХІДНІСТЬ ВИМІРУ І 

КЛАСИФІКАЦІЇ ЯК ПОТРЕБА СЬОГОДЕННЯ 

 

У сучасних умовах господарювання важливим аспектом функціонування 

будь-якого суб’єкта економіки є раціональне управління його витратами, 

спрямоване на посилення конкурентоспроможності та забезпечення 

підвищення ефективності господарської діяльності. Серед витрат для 

вітчизняної економіки особливий інтерес становлять ті, що виникають 

унаслідок недосконалості ринкового механізму, тобто так звані трансакційні 

витрати. 

З одного боку, трансакційні витрати підприємства впливають на 

конкурентоспроможність продукції виробника, з іншого – на економічну 

ефективність діяльності всього підприємства, оскільки, незалежно від того, 

були такі витрати враховані чи ні, вони виступають складовою загальних 

витрат підприємства, а отже, будь-яка їх зміна не може не впливати на 

економічну ефективність. Вони виникають протягом всієї господарської 

діяльності підприємства і не залежать від його розміру та організаційно-

правової форми. 

Загальноприйнятого поділу трансакційних витрат немає, оскільки серед 

дослідників існує розбіжність думок, які ж саме витрати віднести до 

трансакційних. Однією з найпоширеніших класифікацій є поділ трансакційних 

витрат, що подано нижче (рис. 1). 

Зокрема, витрати на проведення переговорів та укладання угод 

виникають у тому випадку, коли суть операції приблизно зрозуміла і сторони 

торгуються, намагаючись отримати для себе найбільш вигідні умови. Це значна 
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категорія витрат вже тому, що ведення переговорів та прийняття рішень – 

функція найбільш високооплачуваних співробітників компанії. Їх робочий час, 

що проходить, в основному, на зустрічах і нарадах, – пряма і основна стаття в 

рамках цієї категорії витрат.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Найпоширеніша класифікація трансакційних витрат 

Джерело: складено на основі [1] 

 

Відомо, що будь-який продукт або послуга — це комплекс характеристик. 

В акті обміну неминуче враховуються лише деякі з них, причому точність їх 

оцінки (вимірювання) буває надзвичайно приблизною. Іноді якість товару 

виміряти неможливо, і для його оцінки доводиться користуватися сурогатами 

(наприклад, судити про смак яблук за їх кольором). Вимірювання – це 

квантифікація інформації: «Фактично жоден товар, що виноситься на продаж, 

не є вільним від витрат вимірювання його властивостей» [2, с. 28]. Сюди 

відносяться витрати на відповідну вимірювальну техніку, на проведення власне 

вимірювання, на здійснення заходів, що мають на меті убезпечити сторони від 

помилок вимірювання, і, нарешті, втрати від цих помилок.  

Витрати вимірювання ростуть з підвищенням вимог до точності. Від їх 

величини залежить, ким (продавцем або покупцем), коли (при виготовленні, 

продажі або використанні товару) і з яким ступенем інтенсивності буде 

Витрати опортуністичної 

поведінки 

Витрати на пошук інформації 

Витрати специфікації та захисту 

прав власності 

Трансакційні витрати 

Витрати виміру 

Витрати на проведення 

переговорів та укладання угод 
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здійснюватися вимір. Значна економія витрат вимірювання була досягнута 

людством у результаті введення стандартів мір і ваг.  

Оцінка якостей товару може здійснюватися як продавцями, так і 

покупцями. Щоб уникнути нераціонального дублювання бажано, щоб вимір 

здійснювався один раз, і щоб його брав на себе той, хто здатний робити це з 

меншими витратами. Метою їх економії обумовлені такі форми ділової 

практики, як гарантійний ремонт, фірмові ярлики, придбання партій товарів за 

зразками і т.д. 

У категорію «витрати специфікації і захисту прав власності» входять 

витрати на утримання судів, арбітражу, державних органів, витрати часу і 

ресурсів, необхідних для відновлення порушених прав, а також втрати від 

поганої їх специфікації і ненадійного захисту. Будь-яке порушення потрібно 

спочатку зафіксувати, потім оцінити його тяжкість, упіймати порушника, 

накласти покарання. Все це обходиться далеко не безкоштовно. Деякі автори 

[3] відносять сюди ж витрати на підтримку в суспільстві консенсусної ідеології, 

оскільки виховання членів суспільства в дусі дотримання загальноприйнятих 

неписаних правил і етичних норм є в багатьох випадках більш економним 

способом захисту прав власності, ніж формалізований юридичний контроль. 

Під терміном «опортуністична поведінка» розуміють недобросовісну 

поведінка, що порушує умови угоди або націлена на отримання односторонніх 

вигод на шкоду партнеру. Під цю рубрику потрапляють різні випадки брехні, 

обману, байдикування, нехтування взятими на себе зобов'язаннями. 

Розрізняють дві основні форми опортунізму, перша з яких характерна для 

відносин всередині організацій, а друга для ринкових угод. Ухиляння 

представляє собою роботу з меншою віддачею і відповідальністю, ніж це слід 

робити за умовами договору. Коли відсутня можливість ефективного контролю 

за агентом, він може діяти, виходячи з власних інтересів, які не обов'язково 

збігаються з інтересами фірми, яка його найняла. Проблема стає особливо 

гострою, коли люди працюють разом (командою), і особистий внесок кожного 

визначити дуже важко. Вимагання спостерігається у тих випадках, коли будь-
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ким з агентів здійснені інвестиції в специфічні активи. Тоді у його партнера 

з'являється можливість претендувати на частину доходу від цих активів, 

погрожуючи, в іншому випадку, розривом відносин (з цією метою вони можуть 

наполягати на перегляді ціни одержуваного продукту, підвищення його якості, 

збільшення обсягу поставок і т. д.). Загроза «вимагання» підриває стимули до 

інвестування у специфічні активи. 

Досить складно кількісно оцінити трансакційні витрати, оскільки серед 

науковців існує розбіжність думок, які саме витрати віднести до трансакційних, 

а також те, що велика частка таких витрат здійснюється у сфері неофіційних 

взаємовідносин. Основою для успішного здійснення оцінки та вимірювання 

трансакційних витрат має стати чітка ідентифікація, визначення характеру та  їх 

класифікація.  
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УДОСКОНАЛЕННЯ ОБЛІКУ ДОХОДІВ І ВИТРАТ СУБ’ЄКТІВ 

ДЕРЖАВНОГО СЕКТОРУ: ЗАКОНОДАВЧИЙ АСПЕКТ 

 

На сучасному етапі функціонування установ державного сектору 

економіки бухгалтерський облік є найголовнішою системою контролю за 

наявністю та рухом бюджетних і позабюджетних коштів. Пріоритетним 

напрямком його розвитку є модернізація, зокрема перехід на методологічні 

засади, сформовані на основі міжнародних стандартів. 

У зв’язку з набуттям чинності нового плану рахунків і національних 

стандартів (положень) бухгалтерського обліку в державному секторі відбулися 

суттєві зміни в усталених методиках обліку доходів і витрат бюджетних 

установ, підходів до визнання, оцінки та їх економічної класифікації. 

Нормативно-правовою базою регулювання обліку доходів установ 

державного сектору є НП(С)БОДС 124 «Доходи» [4] та Бюджетний кодекс 

України [1]. Проте у згаданих документах існують певні розбіжності в 

термінології доходів та їх класифікації. 

Крім цього визначення поняття доходи наводиться не у НП(С)БОДС 124 

«Доходи», а у НП(С)БОДС 101 «Подання фінансової звітності» згідно якого 

доходи – це збільшення економічних вигід у вигляді надходження активів або 

зменшення зобов’язань, які призводять до зростання власного капіталу (за 

винятком зростання капіталу за рахунок внесків засновників) [3].  

У НП(С)БОДС 124 «Доходи» наведено класифікацію доходів від 

обмінних операцій та необмінних операцій, що, в свою чергу, відповідає 

нормам міжнародних стандартів.  

Проте   визначення   поняття   «обмінної операції»   дещо   різниться  в  
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українській і міжнародній обліковій практиці. За міжнародними стандартами 

для визначення операції як обмінної допускається отримання (або передання) в 

обмін на активи чи послуги цінностей «приблизно рівної вартості». Національні 

стандарти такого уточнення не містять, а отже, передбачають отримання (або 

передачу) грошових коштів, послуг, інших активів, погашення зобов’язань, 

відповідно до вартості проданих (придбаних) активів. 

Відповідно до Плану рахунків бухгалтерського обліку в державному 

секторі [6] облік доходів розпорядників бюджетних коштів ведеться на 

рахунках 7-го класу «Доходи», який включає рахунки і субрахунки. Залишку ці 

субрахунки не мають, оскільки в кінці звітного періоду відображається їх 

закриття на рахунок 5511 «Фінансовий результат виконання кошторису 

звітного періоду». 

У Бюджетному кодексі України [1] поняття доходів бюджетних установ 

не визначено, залежно від джерел утворення їх поділяють на два види:  

1) доходи загального фонду (покриття витрат за рахунок бюджетних 

асигнувань); 

2) доходи спеціального фонду (надходження позабюджетних коштів).  

Основним плановим документом, який визначає склад доходів і видатків 

бюджетної установи на визначений період, обсяг і напрями використання 

бюджетних коштів, є кошторис доходів і видатків. З метою здійснення 

контролю за виконанням кошторису доходів та видатків розпорядниками 

бюджетних коштів доцільно відкрити субрахунки до рахунку 2313 

«Реєстраційні рахунки» [6]:  

2313.1 – Реєстраційний рахунок для обліку надходжень бюджетних 

асигнувань;  

2313.2 – Реєстраційний рахунок для обліку надходжень грошових коштів 

за продукцію (роботи, послуги);  

2313.3 – Реєстраційний рахунок для обліку грошових коштів за іншими 

обмінними операціями;  

2313.4 –  Реєстраційний  рахунок   для   обліку  надходження  грошових  



 
21 

коштів від необмінних операцій. 

Завдяки використанню цих рахунків здійснюється контроль цільового 

використання надходжень грошових коштів розпорядниками бюджетних 

коштів, приймати оптимальні управлінські рішення щодо доходів та витрат. 

Безпосереднє визначення видатків установ державного сектора економіки 

регулюється Бюджетним кодексом України, згідно якого видатки бюджету – це 

кошти, які спрямовані на здійснення програм та заходів, передбачених 

відповідним бюджетом [1].  

Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку в державному 

секторі 135 «Витрати» [5] замінює термін «видатки» на «витрати» і передбачає 

їх поділ на дві групи: за обмінними та  необмінними операціями (табл. 1). 

Таблиця 1 

Класифікація витрат установ державного сектору 

Витрати установ державного сектору 

Обмінна операція Необмінна операція 

- оплата праці; 

- відрахування на соціальні заходи; 

- матеріальні витрати (використання предметів, 

матеріалів, обладнання, інвентарю, медикаментів 

та перев’язувальних матеріалів); 

- амортизація; 

- фінансові витрати (витрати суб’єкта державного 

сектору, пов’язані із запозиченнями згідно із 

законодавством: відсотки за користування 

кредитами, премія, дисконт за цінними паперами, 

витрати на обслуговування боргу тощо); 

- інші витрати за обмінними операціями (курсові 

різниці, витрати, пов’язані з реалізацією активів, 

втрати від зменшення корисності активів). 

- трансферти (субсидії, гранти, соціальні 

виплати тощо); 

- інші витрати за необмінними 

операціями (витрати, пов’язані з 

передачею активів, що передають 

суб’єкти державного сектору суб’єктам 

господарювання, фізичним особам та 

іншим суб’єктам державного сектору 

для виконання цільових заходів, 

неповернення депозитів тощо). 

 

Джерело: складено на основі [5] 

 

Облік видатків установ державного сектору ведеться за допомогою 

рахунків 8 класу «Витрати», який має відповідні субрахунки, що дає змогу 

контролювати виконання кошторису доходів та витрат за кодами економічної 

класифікації видатків (КЕКВ). 

При цьому існують певні розбіжності в обліку безоплатно отриманих 

установою товарів, робіт, послуг та грошової благодійної допомоги, які визнані 
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доходами від необмінних операцій, та витрати, пов’язані з цими 

надходженнями. Адже, якщо зіставити норми НП(С)БОДС 124 «Доходи» та 

НП(С)БОДС 135 «Витрати», бачимо, що за рахунок доходів від необмінних 

операцій проводять видатки за обмінними операціями, що є нелогічним.  

Для обліку видатків за рахунок благодійних надходжень доцільним є 

використання субрахунків 8111-8115, які призначені для відображення витрат 

за обмінними операціями. А доходи відображати за необмінними операціями на 

7511 «Доходи за необмінними операціями». Безумовно, про такий вибір 

субрахунків витрат з наведенням причин слід зазначити в наказі про облікову 

політику [7]. 

Відкриття відповідних субрахунків до рахунку 5511 «Фінансовий 

результат виконання кошторису звітного періоду» дасть можливість 

аналізувати динаміку фінансових результатів виконання кошторисів за 

окремими джерелами надходження доходів та здійснення витрат, визначати 

суми дефіциту, виявляти причини його виникнення та приймати оптимальні 

управлінські рішення щодо управління доходами та витратами розпорядниками 

бюджетних коштів [2]. 

Проаналізувавши все вищесказане, можна зробити висновок, що 

подолання розбіжностей необхідно розробити НП(С)БО в державному секторі 

окремо для доходів за обмінними та необмінними операціями. Це сприятиме 

гармонізації бухгалтерського обліку доходів із міжнародною практикою.  

Для прийняття оптимальних управлінських рішень стосовно обліку 

доходів і витрат необхідно відкривати відповідні субрахунки, які сприятимуть 

їх відокремленню за рахунок фінансування загального та спеціального фондів. 

Важливим також є розроблення системи нових первинних документів та 

регістрів для обліку доходів в державному секторі. 
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ШЛЯХИ ПОКРАЩЕННЯ АНАЛІЗУ ФІНАНСОВОГО СТАНУ 

ПІДПРИЄМСТВ 

 

В сучасних умовах нестабільної економічної ситуації в країні ключовим 

елементом ефективності функціонування підприємства є аналіз його 

фінансового стану. Він здійснюється розрахунком відповідних показників з 

метою раціонального використання фінансових ресурсів, розробки заходів 

підвищення платоспроможності та пошуку резервів покращення фінансового 

стану компанії. 

Фінансовий стан – це забезпеченість підприємства матеріальними 

ресурсами та грошовими коштами. Аналіз фінансового стану складає одну із 

сторін господарської діяльності підприємства. У ньому зацікавлені не тільки 

власники та безпосереднє керівництво компанії, а й зовнішні користувачі, до 

яких належать кредитори, інвестори, партнери та податкові органи. 

Результати аналізу фінансового стану підприємства є основою для 

розробки фінансової стратегії розвитку, зокрема встановлення наскільки 

ефективно використовуються фінансові ресурси, які знаходяться у 

розпорядженні компанії. 

Стратегія підприємства визначається не тільки ринковими можливостями, 

технологічними трендами, конкурентним середовищем, місією або цілями 

компанії, але і ресурсами, які воно має. Ресурси та платоспроможний попит є 

ключовим обмеженням стратегії підприємства. До ресурсів відносяться не 

тільки наявні активи, але й потенційні можливості акціонерів щодо підтримки 

власної компанії щодо залучення кредитів, інвестицій, висококваліфікованого 

персоналу [1]. 
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Інформаційною базою для аналізу фінансового стану є «Баланс» («Звіт 

про фінансові результати») (форма № 1), «Звіт про фінансові результати» («Звіт 

про сукупний дохід») (форма №2), а також показники форми № 22 «Зведена 

таблиця основних показників фінансово-господарської діяльності підприємств» 

та показники бізнес-плану. 

Основними напрямами аналізу фінансового стану підприємства є: 

1. Експрес-аналіз активу і пасиву балансу; 

2. Фінансова стійкість; 

3. Ліквідність та платоспроможність; 

4. Ділова активність. 

Узагальнений показник фінансової стійкості підприємства займає вагоме 

місце серед інших показників фінансового стану підприємства, адже він 

відображає інтенсивність використання позикових коштів, рівень 

довгострокової стійкості підприємства без позикових коштів та ступінь 

залежності підприємства від короткострокових зобов’язань [2]. 

Існує два аспекти фінансової стійкості, які показано в табл.1, зокрема 

запропоновано заходи щодо підтримки її належного рівня. 

Таблиця 1 

Види фінансової стійкості та заходи щодо її підвищення 

Фінансова стійкість 

Внутрішня Зовнішня 

Відображає такий стан та динаміку трудового 
потенціалу, матеріальної та вартісної структур 
виробництва, при яких забезпечуються стабільно високі 
фінансові результати функціонування підприємства. 

Визначається на основі 
стабільності економічного 
середовища, в рамках якого 
здійснюються його операції. 

Система заходів для підтримки фінансової стійкості: 
 оптимізація руху фінансових ресурсів підприємства і врегулювання фінансових 
відносин, які виникають під час розрахункових відносин між господарюючими суб’єктами з 
метою ефективного їхнього розподілу; 
 розробка стійкої фінансової стратегії підприємства; 
 розробка проектів перспективних і поточних фінансових планів, прогнозних балансів 
та бюджетних коштів; 
 розрахунок прогнозних значень реалізації продукції (планів продажів) і планів 
капіталовкладень, собівартості продукції тощо; 
 визначення джерел фінансування господарської діяльності, а також бюджетне 
фінансування, довго- та короткострокове кредитування тощо; 
 координація фінансових підрозділів підприємства. 

Джерело: складено на основі [3] 
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Платоспроможність та ліквідність підприємства – найважливіші 

характеристики його фінансового стану, що мають пріоритетне значення для 

кредиторів, інвесторів, податкових органів та самого підприємства. Зниження 

значення даних показників може вказувати про загальне погіршення ситуації 

стосовно забезпечення підприємства оборотними коштами і про необхідність 

серйозних заходів для управління ними. 

У фінансовому плані ділова активність дозволяє зробити висновок про 

ефективність основної діяльності підприємства, що характеризується 

швидкістю оборотності його фінансових ресурсів. 

Показники рентабельності характеризують фінансові результати і 

ефективність діяльності підприємства в цілому. 

Здійснюючи аналіз фінансового стану підприємства необхідно 

враховувати слабкі сторони його діяльності. На основі цих даних можна 

прогнозувати подальші дії щодо його поліпшення та в необхідний для компанії 

час покращити фінансовий стан і підвищити платоспроможність. На 

підприємстві може сформуватися один із чотирьох типів фінансового стану: 

1. Абсолютна фінансова стійкість – ситуація, яка є найкращою для 

підприємства. Фінансовий стан характеризується високою платоспроможністю 

і незалежністю підприємства від кредитних організацій. Для досягнення такого 

результату потрібен безперервний моніторинг фінансового ринку в пошуках 

найбільш вигідних видів вкладення грошових коштів (долар або євро). 

Володіючи високим грошовим капіталом, можна заробити пристойну суму, за 

допомогою якої буде можливість погашати короткострокові зобов’язання. 

2. Нормальний фінансовий стан говорить про те, що підприємство 

забезпечує стабільне функціонуввання власними силами, при цьому має ряд 

довгострокових кредитів, за допомогою яких покриває свої фінансові 

зобов’язання. 

3. Нестійкий фінансовий стан може спричинити неплатоспроможність 

підприємства. Необхідне залучення позикових грошових потоків. У зв’язку з 

нестабільністю  даної  ситуації потрібно вживати відповідних  заходів  щодо  її  
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поліпшення. 

4. В умовах кризового фінансового стану підприємство є 

неплатоспроможним і перебуває на межі банкрутства. Така ситуація була 

спричинена відсутність досвідченого керівництва, якому не вдалося здійснити 

детальний аналіз фінансового стану та розробити план його подальшої 

діяльності. 

Для зміцнення фінансових позицій підприємства на ринку капіталів 

необхідно систематично аналізувати його фінансовий стан з метою усунення 

вузьких місць та недоліків.  Для удосконалення аналізу фінансового стану 

підприємства можна запропонувати наступні шляхи: адаптувати методики 

аналізу до потреб підприємств; вдосконалювати теоретичні засади формування 

та реалізації інформаційного забезпечення аналізу, розробляти методичне 

забезпечення процесу прогнозування фінансового стану [4]. 

Таким чином, можна зробити висновок, що аналіз фінансового стану 

відіграє ключову роль у виявленні резервів економічного та раціонального 

витрачання фінансових ресурсів, покращенні фінансової сталості, підвищенні 

платоспроможності і в цілому зміцнення фінансового стану підприємства. За 

підсумками аналізу підприємство може зробити висновки відносно свого 

реального економічного стану, оцінивши ступінь впливу кожного з показників 

або факторів. 

Удосконалення фінансової роботи на підприємстві доцільно здійснювати 

за такими напрямами: системний і постійний фінансовий аналіз його 

діяльності; впровадження управлінського обліку і на цій підставі оптимізацію 

витрат підприємства; впровадження сучасної системи управління грошовими 

потоками; розробка і реалізація стратегічної фінансової політики. 

Комплексний аналіз фінансового стану підприємства допоможе 

наблизити його діяльність до  стабільного процвітання та отримання 

економічних переваг у майбутньому, забезпечення високих темпів 

прибутковості  і рентабельності.  
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РОЛЬ ІНДЕКСНОГО МЕТОДУ ДЛЯ ПОРІВНЯННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ 

ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ 

 

Індексний метод вважають одним із найбільш потужних, інформативних і 

поширених інструментів економічного аналізу на всіх його рівнях, починаючи 

від аналізу окремих суб'єктів господарювання до макроекономічних досліджень 

національної економіки. Така велика роль індексів пояснюється тим, що вони 

дають змогу аналізувати зміну явища у часі, просторі, оцінювати рівень 

https://donnaba.edu.ua/journal/images/4-2018-14/19.pdf
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виконання планового завдання, а також дають змогу вивчати взаємозв'язки, 

виявляти та вимірювати вплив факторів на зміну складних явищ. 

Використовуючи індексний метод, можна охарактеризувати зміну 

найрізноманітніших економічних показників у часі та в просторі: обсягів 

виробленої продукції, виробничих потужностей, цін, вартості і собівартості 

продукції, продуктивності праці, тощо. 

Індекс, як будь-який статистичний показник, поєднує в собі якісний та 

кількісний аспекти. Назва індексу відображає соціально-економічний зміст 

показника, а числове значення – інтенсивність змін або ступінь відхилення. За 

допомогою індексного методу вирішують завдання:  

- порівняльну характеристику зміни явища у часі, де індекси виступають 

як показники динаміки;  

- характеризують виконання норми, затвердженого стандарту чи плану, 

де індекси є засобом оперативного висвітлення виробничого процесу; 

- оцінюють роль окремих чинників, що формують складне явище; 

- дають порівняльну характеристику зміни явищ у просторі, 

забезпечуючи територіальні порівняння. 

Статистичний індекс – це узагальнюючий показник, який виражає 

співвідношення величин складного економічного явища, що складається з 

елементів безпосередньо несумірних. За своєю суттю статистичний індекс – це 

відносна величина, що характеризує зміну рівня будь-якого суспільного явища 

в часі, просторі чи порівняно з планом, нормою, стандартом. Так як і відносні 

величини, одержані в результаті порівняння однойменних величин, індекси 

можуть бути виражені у вигляді коефіцієнта або у відсотках. 

 За характером досліджуваних об'єктів розрізняють індекси об’ємних і 

якісних показників. Індекси об’ємних показників – це індекси фізичного обсягу 

продукції, товарообороту, споживання окремих продуктів тощо. Індекси 

якісних показників – це індекси цін, собівартості продукції, продуктивності 

праці, урожайності тощо. Поділ індексів на об’ємні та якісні має велике 

значення для методології їх побудови. 
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За ступенем охоплення одиниць сукупності індекси поділяються на 

індивідуальні і загальні (зведені). Індивідуальні індекси дають порівняльну 

характеристику співвідношення рівнів показників окремих елементів складного 

явища. Загальні індекси характеризують зміну складного явища, тобто є 

співвідношенням рівнів показника, до складу якого входять різнорідні 

елементи. Якщо індекси охоплюють не всі одиниці сукупності, то їх називають 

груповими, або субіндексами. Індивідуальні індекси позначаються «i» з 

підрядковим знаком показника, що індексується (ip ). Загальні – «I» з 

підрядковим знаком показника Ip, що індексується, – індекс цін. Ціна «p» - від 

латинського pretium (ціна). 

Кількість (обсяг) «q» - від латинського quantitas (кількість); cобівартість 

«z». трудомісткість «t» і т.д. Щоб розрізняти, до якого періоду – базисного або 

поточного відносяться ті або інші показники, біля кожного символу ставиться 

відповідна нумерація. Так, якщо йдеться про ціни за базисний період, то 

ставлять позначення: P0, за перший поточний період – P1 і т.д. В статистико-

економічному аналізі часто доводиться мати справу з показниками, які 

пов'язані між собою як співмножники з добутком. Товарообіг – добутку ціни на 

фізичний обсяг товарообігу. Валовий збір – добутку врожайності на площу і 

т.д. В аналогічному порядку знаходяться і індекси цих показників. Індекс 

добутку рівний добутку індексів співмножників і називаються спряженими.  

Так  (де - індекс вартості товарообігу)……........... (1) 

 (де - індекс валового збору)………………………(2) 

Виходячи з прийнятих позначень індивідуальні індекси виражаються: 

 індекс фізичного обсягу продукції: ,      …………          (3)           

де  і - кількість продукції відповідно в поточному і базисному 

періоді; 

 індекс цін - ,  …………………………………   ….(4) 
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де  і  - ціна одиниці продукції в поточному і базисному періоді; 

 індекс собівартості - ,     ……………………………(5) 

де  і  - собівартість одиниці продукції в поточному і базисному 

періоді; 

 індекс трудомісткості -  ,   ……………….. (6) 

де  і  - витрати часу на виробництво одиниці продукції в звітному і 

базисному періоді. 

Індекс як відносний показник може бути виражений: 

1) або у вигляді коефіцієнтів - коли базисний рівень прийнятий за 1; 

2) або у вигляді відсотків - коли він прийнятий за 100 %. 

В залежності від наявних даних загальні індекси можуть обчислюватись у 

формі агрегатного або середнього індексу.  

Розглянемо спосіб обчислення загальних індексів у формі агрегатного. 

При побудові індексів якісної ознаки ваги фіксують на рівні звітного періоду. У 

разі побудови індексів об’ємних ознак – ознаки-сумірники фіксують на рівні 

базисного періоду. Це зумовлено тим, що кожен із співмножників відіграє різну 

роль. Якщо незмінним є екстенсивний (об’ємний) показник, то він виступає в 

ролі ваги, а якщо якісний (інтенсивний) – то в ролі сумірника. 

Якщо будь-який з інтенсивних показників позначити через х, а 

екстенсивний f, то у загальному вигляді всі загальні індекси (двофакторні) 

набувають такого вигляду: 

(7) (8)       (9) 

Далі розглянемо застосування індексного методу на прикладі діяльності 

підприємства. Припустимо, що підприємство виготовляє два види продукції і 

нам відомо обсяг реалізованої продукції, її собівартість. На основі цих даних 

розрахуємо індивідуальні індекси собівартості, витрат на виробництво і обсягу 
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виготовленої продукції;  а також загальні індекси витрат на виробництво 

продукції, фізичного обсягу продукції, собівартості. Вихідні дані та розрахунки 

наведемо у формі табл.1. Розрахунки за даними індивідуальних індексів 

(табл.1) свідчать, що виробництво продукції у поточному році продукції А 

зросло на 6 %, а продукції Б на 20% порівняно зі звітним роком. Щодо 

собівартості продукції, то для товару А вона зросла на 10 %, а для товару Б 

зменшилась на 12 % у поточному році порівняно із звітнім роком. 

Товарооборот для товару А зріс на 17 %, а для Б лише на 5 %. Відповідно до 

розрахованих даних загальних індексів табл.1 можемо підсумувати, що 

фізичний обсяг в сукупності для двох товарів зріс на 14%, собівартість 

продукції двох видів продукції та товарооборот скоротились на 3 %. Як бачимо 

із прикладу індексний метод має важливе значення для порівняння результатів 

діяльності підприємств у часі і дає змогу підприємцям оцінити ефективність 

їхньої діяльності. 

Таблиця 1   

Розрахунок індексів 

Продукція

Базовий рік Поточний рік Базовий рік Поточний рік Базовий рік Поточний рік

А 3 3,2 100 110 300 352

Б 5 6 80 70 400 420

Розраховані дані

А

Б

Загальний індекс фізичного 

обсягу продукції, формула 8

Загальний індекс витрат 

на виробництво 

продукції, формула 7

Загальний індес  обсягу 

виробленої продукції( 

товарообороту), формула 9

1,14 0,97 0.97

1,20

1,10

0,88

1,17

1,05

Обсяг виробленої продукції, 

млн. шт.

Собівартість одиниці 

продукції, грн.

Обсяг виробленої продукції, 

млн.грн.

Індивідуальний індес  

фізичного обсягу продукції, 

формула 3

Індивідуальний індес 

собівартісті одиниці 

продукції, формула 5

Індивідуальний індес  

обсягу виробленої продукції 

( товарообороту), формула 

1

1,07

 
 

Таким чином, статистична практика широко використовує індекси при 

вивченні соціально-економічних явищ і процесів, для оцінки окремих факторів, 

котрі утворюють як співмножники складну подію. Розрахунки за цим методом 
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допомагають кількісно охарактеризувати відносну зміну складних економічних 

явищ у часі і просторі, а також можна встановити роль інтенсивного та 

екстенсивного факторів при аналізі динаміки складних явищ. Знання 

методології побудови індексів значно розширює аналітичні можливості 

дослідника, збагачує результативну інформацію досліджень.  
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ДІЯЛЬНІСТЬ МІЖНАРОДНИХ АУДИТОРСЬКИХ ФІРМ  

 

Міжнародна теорія та практика аудиту утворилась на базі конкурентно 

спроможного середовища. Зокрема, на практиці події супроводжувалось 

широким суспільним обговоренням та дослідженням матеріалів. В результаті, 

на сьогодні сформована міцна міжнародно-правова платформа аудиту, детально 

розроблені форми його організації, постійно доповнюються та видаються 

великі методичні матеріали для аудиторів. Також, окрім методичних матеріалів, 

наявні нормативно-правові акти, у яких визначено і класифіковано основні 

терміни, категорії аудиторської діяльності, загальні умови надання 

https://pidru4niki.com/71337/ekonomika/temp_metodi_faktornoyu_analizu#:~:text
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аудиторських послуг тощо. Закон України «Про аудит фінансової звітності та 

аудиторську діяльність» чітко регламентує ці положення, а також визначає 

правові засади аудиту фінансової звітності, провадження аудиторської 

діяльності в Україні та регулює відносини, що виникають при її провадженні 

[1]. 

Враховуючи досвід вітчизняних аудиторських організацій, можна дійти 

висновку, що він має певні яскраво виражені національні особливості. 

Насамперед це відображено у тому, що він безпосередньо, а не опосередковано 

пов'язаний з консалтингом. Разом із тим багато положень, що містяться в 

іноземних джерелах, можуть бути використані для того, щоб використати у 

практиній діяльності аудиторських організацій в Україні. 

Деякі країни світу, які мають високий рівень розвитку аудиту,беруть 

лише до уваги положення Міжнародних стандартів аудиту. Однак, такі країни, 

як Австрія, Бразилія, Індія та Голландія використовують їх для розробки 

національних стандартів аудиту. Країни, що не розробляють власні стандарти 

аудиту, такі як Малайзія, Нігерія, Фіджі і ін., застосовують Міжнародні 

стандарти аудиту в якості національних [2].  

З іншого боку, в країнах англосаксонської системи права таких, як США, 

Канада, Великобританія, Австралія та ін., передбачена орієнтація аудиторів на 

задоволення потреб акціонерів, інвесторів та інших учасників підприємницької 

діяльності. Історично тут склався інший підхід до регулювання аудиторської 

діяльності, який здійснюється переважно громадськими аудиторськими 

об'єднаннями. Зокрема, мова йде про AICPA (American Institute of Certified 

Public Accountants) – Американський інститут дипломованих громадських 

бухгалтерів-аудиторів. Завдяки цьому, американські професійні організації 

створюються і коригуються на основі професійних стандартів, в яких 

наводиться  трактування їх положень і успішно виконуються завдання.  

Аудиторська діяльність в країнах Східної Європи розвивається в міру 

формування ринкової економіки, виникнення різних форм власності капіталу. В 

цих країнах, аудиторська діяльність регулюється спеціальним законодавством 
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та нормативно-правовими актами з аудиту. Позитивним моментом у розвитку 

аудиту є те, що був створений Координаційний центр з аудиту за участю 

певних структур ООН. Все це сприяє розробці методичного забезпечення 

аудиту, створенню підручників для підготовки бакалаврів і магістрів за 

спеціальністю «Бухгалтерський облік і аудит», що здійснюється в вузах 

України за участю Асоціації бухгалтерів і аудиторів Україні. 

Деякі вчені зазначають, що формування аудиту і розвиток його цілей 

нерозривно пов’язано з діяльністю аудиторських фільм, насамперед фірм 

«великої четвірки». До «великої четвірки» входять такі компанії, як 

DeloitteTouche Tohmatsu Limited (Deloitte), Pricewaterhouse Coopers (PwC), 

Ernst&Young Global Limited (EY), KPMG. Не дивлячись на те, що штаб-

квартири компаній розташовані у трьох кранах світу (США, Великобританія, 

Нідерланди), діяльність великої четвірки охоплює усі регіони світу. Тому, 

компанії «великої четвірки» займають лідируючі позиції на ринку 

аудиторських та консультативних послуг в усіх регіонах світу. До прикладу, 

PwC регулярно надає послуги понад 400 компаній з рейтингу Fortune Global 

500, охоплюючи 158 країн світу. Лише 15 з 350 найбільших компаній у 

Великобританії не співпрацюють з аудиторськими фірмами великої четвірки 

[3]. Варто звернути увагу, що жодна з компаній великої четвірки не існує як 

окрема фірма, усі вони об’єднують фірми, що входять в мережу, і 

використовують загальну назву, бренд та стандарти якості з надання 

професійних послуг. 

Отже, ринок аудиту продовжує розвиватися, і у нього, без сумніву, є 

хороші перспективи. Незважаючи на низьку ймовірність появи нових великих 

аудиторських компаній, збільшуються обсяги надаваних послуг. Також 

сучасний аудит характеризується наявністю ознак, які свідчать про його 

розповсюдження на міжнародному рівні, зокрема, це діяльність міжнародних 

професійних організацій та транснаціональних аудиторських компаній, 

поступове поширення міжнародних стандартів аудиту, глобалізація 

професійної аудиторської діяльності. 
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СТРАТЕГІЧНІ АСПЕКТИ ПЛАНУВАННЯ АУДИТУ 

 

Однією із основоположних умов для здійснення аудиту є планування. 

Успішне та ефективне виконання будь-якого складного процесу неможливе без 

його планування. На сьогоднішній день все більшої актуальності набуває 

процес планування аудиту господарської діяльності суб’єктів господарювання. 

Питання планування аудиторської діяльності досить широко 

висвітлюється у наукових працях зарубіжних вчених. Процес планування – це 

розробка планів, які визначають майбутній стан економічної системи, 

включаючи шляхи і засоби досягнення такого стану.  

Так у дослідженні «Практичний аудит: анфас та профіль» відзначається, 

що планування – обов’язковий етап аудиту, який являє собою визначення 

стратегії і тактики аудиту, об'єму аудиторської перевірки, складання загального 

плану аудиту, розробку аудиторської програми і конкретних аудиторських 

процедур [2, с. 206]. 
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Міжнародні стандарти контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання 

впевненості та супутніх послуг  констатують, що  планування є «не окремим 

етапом аудиту, а швидше безперервним і повторюваним процесом, який часто 

розпочинається невдовзі після (або у зв’язку із) завершення попереднього 

аудиту та продовжується до завершення поточного завдання з аудиту» [1].  

Характер планування залежать від розміру і складності суб’єкта 

господарювання, попереднього досвіду роботи з подібним суб’єктом 

господарювання та змін, що відбуваються під час виконання завдання з аудиту. 

В цілому для формування загальної стратегії аудиту необхідно виконати 

наступні ключові завдання, які становлять складову частину даної стратегії: 

1) для конкретних аспектів виконання аудиторського завдання встановити 

необхідну кількість персоналу; 

2) для конкретних частин завдання визначити відповідний склад 

аудиторської групи; 

3) визначити терміни використання персоналу для виконання завдання; 

4) запланувати контрольні процедури (процедури нагляду) над 

персоналом (встановити терміни здійснення інструктажу аудиторської групи та 

обговорення складних моментів виконання завдання). 

Планування включає розгляд часу для виконання певних дій та 

аудиторських процедур, які потрібно виконати (рис. 1):  

- ідентифікацію та оцінювання аудитором ризиків суттєвого викривлення; 

- проведення аналітичних процедур для оцінювання ризиків; 

- отримання загального розуміння законодавчих і нормативних вимог, що 

застосовуються до суб’єкта господарювання, та дотримання суб’єктом 

господарювання цих вимог; 

- визначення суттєвості; 

- залучення експертів тощо. 

Для координації виконання окремих запланованих аудиторських 

процедур з роботою персоналу суб’єкта господарювання, аудитор повинен 

обговорити    елементи    планування   з   управлінським    персоналом   суб’єкта  
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господарювання. Це буде сприяти виконанню  завдання з аудиту.  

 

 

 

     

 

 

 

  

Рис.1. Дії та процедури процесу планування 

 

Розробка загальної стратегії та плану аудиту є відповідальністю аудитора. 

Питання загальної стратегії та плану аудиту вимагає уважності та 

професіоналізму, щоб не поставити під загрозу ефективність аудиту.  

При складанні плану потрібно визначити всю сукупність об’єктів аудиту, 

їх розподіл за горизонтальним та вертикальним принципами: 

- здійснити ідентифікацію у просторі аудиту ризиків, яка включає підходи 

до визначення ризиків у разі запровадження системи управління ризиками у 

діяльності підприємств;  

- оцінити ризики за впливом фінансових та нефінансових наслідків для 

підприємства у випадку настання ризику та ймовірності визначення можливості 

виникнення ризику; 

- визначити пріоритетні об’єкти аудиту з метою включення до планів 

діяльності підрозділу внутрішнього аудиту із застосуванням набору факторів 

відбору та частоти здійснення планових внутрішніх аудитів щодо кожного 

об’єкту аудиту; 

- формувати стратегічні та операційні плани на підставі результатів 

ризик-орієнтованого відбору, забезпечити актуальність планів включаючи 

визначення потреб у ресурсах для виконання підрозділом внутрішнього аудиту 

запланованої діяльності. 

Ідентифікація ризиків 

Проведення аналітичних 

процедур 

Дотримання законодавчих 

вимог 

Визначення суттєвості та 
залучення експертів 
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Таким чином планування є не відокремленою стадією аудиту, а, скоріше, 

безперервним процесом, який часто починається одразу після виконання 

попередньої аудиторської перевірки та продовжується до завершення 

поточного завдання з аудиту та визначає стратегію і тактику аудиту. 
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СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ СИСТЕМИ 

БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ: ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ 

 

Розвиток бізнесової діяльності як в Україні, так і у країнах 

Європейського Союзу, посилення процесів євроінтеграції України і переходу 

її суб’єктів господарської діяльності на міжнародні стандарти обліку і 

звітності засвідчують той факт, що сучасному етапу розвитку обліку 

вітчизняних підприємств притаманні численні проблеми, які потребують 

негайного вирішення.  

В Україні є чимало прогалин і неурегульованостей нормативно-правового 

забезпечення, які гальмують процес адаптації обліку вітчизняних підприємств 

до європейських вимог і стандартів:  
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- велика кількість нормативно-правових актів та їх неузгодженість; 

- спрямованість державного регулювання лише на затвердження 

нормативно-правових актів без чіткого визначення виконавців та органів, 

відповідальних за їх розробку та контроль за виконанням; 

- обмеженість дії нормативно-правового забезпечення обліку; 

- недостатнє методичне наповнення порядку ведення бухгалтерського 

обліку та складання фінансової звітності для конкретних видів економічної 

діяльності, галузей, об’єктів обліку методичного рівня регулювання 

бухгалтерського обліку; 

- наявність положень, щодо яких існує невпевненість стосовно їх 

чинності, колізійні законодавчі норми; 

- часта зміна або швидке прийняття нових нормативно-правових актів; 

- відсутність встановлених повноважень щодо розробки та контролю 

вимог нормативно-правових актів, які регулюють бухгалтерський облік [2; 3]. 

Проаналізувавши положення Закону України «Про бухгалтерський облік 

та фінансову звітність в Україні» [1], ми побачили, що він не розкриває змісту 

державного регулювання бухгалтерського обліку, не визначає його суб’єкта та 

об’єктів, складові, які мають формувати національну систему обліку, 

взаємозв’язку між ними і їх підпорядкованості. Наслідком такої ситуації є 

неврегульованість питань відповідальності за розробку та впровадження 

методологічного і методичного забезпечення бухгалтерського обліку, 

відсутність єдиних підходів до реформування бухгалтерського обліку в різних 

галузях національної економіки.  

Проведене дослідження стану системи обліку в Україні визначило й інші 

проблеми: 

1. Неможливість оцінки зовнішніми користувачами інформації про зміни 

фінансового стану, фінансових результатів і руху грошових потоків 

підприємства через те, що частина облікової інформації щодо фактично 

проведених фінансово-господарських операцій залишається поза межами 

бухгалтерського обліку. 
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2. Низький рівень застосування таких принципів бухгалтерського обліку 

як обачності, повного висвітлення, послідовності, перевалювання сутності над 

формою. 

3. Часткове застосування вимог більшості національних положень 

(стандартів) бухгалтерського обліку і, в основному, тими підприємствами, які є 

публічними і згідно законодавства повинні оприлюднювати свою фінансову 

звітність. В повній мірі застосовуються лише ті стандарти обліку, які 

стосуються структури фінансової звітності (НП(С)БО 1 «Загальні вимоги до 

фінансової звітності» і П(С)БО 6 «Виправлення помилок і зміни у фінансових 

звітах»). 

4. Наявність недоліків у частині застосування національних положень 

(стандартів) бухгалтерського обліку щодо вимог оцінки об’єктів обліку на дату 

балансу і застосування критеріїв їх визнання. 

5. На 75% підприємств України застосовується лише один метод обліку 

витрат і калькулювання собівартості – метод обліку повних витрат, 

передбачений НП(С)БО 16 «Витрати». На вітчизняних підприємствах 

практично не застосовуються сучасні методи калькулювання, а саме методи 

калькулювання змінних витрат, калькулювання за функціями діяльності (АВС-

калькулювання), метод цільового калькулювання тощо.  

Проблемні питання надалі існують і щодо застосування міжнародних 

стандартів обліку і звітності:  

1) необхідність забезпечення ведення обліку на єдиних методологічних 

засадах усіма суб’єктами господарювання шляхом застосування єдиного плану 

рахунків та визначення загальної номенклатури статей фінансової звітності та 

порядку їх групування з надання права суб’єктам господарювання формувати 

фінансову звітність, виходячи з особливостей господарської діяльності та 

максимального розкриття інформації;  

2) у випадках збоїв та викривлення суто ринкових показників-індикаторів 

(наприклад, різкі коливання цін на енергоносії або курси цінних паперів) МСФЗ 

інформаційно не взаємодіють з бухгалтерськими оцінками активів, зобов’язань, 
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капіталу, доходів, витрат та фінансових результатів, які отримані на підставі 

документального підтвердження про фактичне укладання господарської 

операції. Це також є підставою для подальшого розглядання цих проблем; 

3) українські МСФЗ оновлюються досить повільно, їх переклади старі й 

часто не відповідають оригінальним англомовним текстам від IASB, відсутні 

нові стандарти або з’являються зі значним запізненням; 

4) прив’язка положень Податкового кодексу України до даних 

бухгалтерського обліку та фінансової звітності незалежно від стандартів, що 

використовуються (українські власники і менеджмент не готові в умовах 

українського адміністрування податків до прозорої фінансової звітності);  

5) менталітет і недостатній професійний досвід вітчизняних підприємств 

щодо впровадження положень міжнародних стандартів [4].  

Основою вирішення вищезазначених проблем є чим швидша розробка і 

впровадження дієвого механізму регулювання бухгалтерського обліку не лише 

на рівні влади, але й суб’єктів бізнесової діяльності та представників 

бухгалтерського співтовариства. Широке залучення громадськості і 

професійної бухгалтерської спільноти (Федерації професійних бухгалтерів і 

аудиторів України, Федерації аудиторів, бухгалтерів і фінансистів, Української 

асоціації сертифікованих бухгалтерів та аудиторів, Спілки аудиторів України) 

до створення методологічного та методичного забезпечення обліку шляхом їх 

обов’язкової участі у дорадчих органах при профільних міністерствах є 

перспективним напрямом розвитку національної системи бухгалтерського 

обліку в Україні і сприятиме зниженню директивного регулювання з боку 

держави. 

Необхідно сприяти постійній співпраці органів державної влади, 

відповідальних за регулювання бухгалтерського обліку і фінансової звітності, 

та бухгалтерської спільноти України з міждержавними, міжурядовими, 

професійними організаціями бухгалтерів та аудиторів. 

Поряд з цим, актуальним залишається питання зміцнення кадрового 

потенціалу у сфері обліку без чого неможливим буде як удосконалення самої 
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нормативно-правової бази, входження у європейську професійну спільноту 

українських бухгалтерів та їх професійних об’єднань, так й інтегрування у 

європейську систему обліку і звітності. 

Враховуючи досвід провідних європейських країн, вважаємо, що 

зміцнення кадрового потенціалу у сфері бухгалтерського обліку можна досягти 

шляхом: 

- підготовки сучасних кадрів у сфері бухгалтерського обліку та постійне 

підвищення їх кваліфікації; 

- координації дій державних органів влади, професійних організацій 

бухгалтерів і аудиторів, вищих навчальних закладів та інших зацікавлених осіб 

з питань професійної підготовки бухгалтерів та аудиторів; 

- законодавчого закріплення і реалізації програми професійної 

сертифікації бухгалтерів на підтвердження знань з МСФЗ, а також програм 

сприяння розвитку системи професійної підготовки і постійного удосконалення 

знань фахівців у сфері бухгалтерського обліку і аудиту, моніторингу здобутого 

практичного досвіду [3]. 

Одним із перспективних способів вдосконaлення ведення облiку є 

бухгалтерський аутсорсинг, що передбачає передачу підприємством виконання 

облікових завдань компанії-аутсорсеру, яка допомагає йому в питаннях обліку, 

звітності та оподаткування. 

Досить часто досвід, знання та кваліфікація працівників компанії-

аутсорсера є значно більшими, ніж у бухгалтера, що веде облік одного 

підприємства. Крім цього вони надають свої послуги на принципах рівного 

партнерства, що дозволяє їм без остраху, на відмінну від штатних бухгалтерів, 

повідомляти свого клієнта про помилкові та необдумані рішення. 

В процесі дослідження визначено, що на разі в Україні бухгалтерський 

аутсорсинг ще не набув свого поширення. Основними причинами цього, на 

нашу думку, є: 

- стереотипне мислення власників і керівників українських підприємств 

щодо обов’язкової присутності бухгалтера поруч; 
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- острах за незбереження комерційної таємниці та фінансової інформації 

про підприємство аутсорсинговою компанією; 

- застереження щодо важкості врахування аутсорсинговою компанією 

специфіки бізнесу підприємства; 

- відсутність необхідної законодавчої бази для розвитку бухгалтерського 

аутсорсингу, та аутсорсингу в цілому.  

Саме тому керівникам і власникам українських підприємств необхідно 

ламати стереотипи і впроваджувати нові сучасні методи організації і ведення 

обліку.   
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ДЕВІАНТНА ПОВЕДІНКА ПЛАТНИКІВ ПОДАТКІВ  

 

Сьогодні майже кожна людина зобов’язана сплачувати податки до бюджету. 

Але не всі це роблять, а навпаки шукають шляхи  уникнення  від сплати податків. 

Ухилення від сплати податків набуває все більшого поширення і стає досить 

небезпечним явищем, оскільки має руйнівний вплив на податкову базу не лише 

для окремих країн, а й на фінансову систему в цілому. Тіньова економіка теж є 

одним з складних економічних явищ, за допомогою якого отримують тіньові 

доходи. До основних причин високого рівня тінізації української економіки 

можемо віднести: неефективний основний базис регулювання підприємництва та 

незадовільні умови здійснення підприємницької діяльності [1]. 

Ухилення від сплати податків – це протиправні дії по зменшенню податкових 

зобов’язань, наслідками яких, у випадку їх виявлення може бути відповідальність 

за порушення податкового законодавства. А у відповідності з діючим 

законодавством застосовуються наступні види відповідальності за порушення 

податкового законодавства: штрафні санкції, адміністративна, дисциплінарна та 

кримінальна відповідальність.  

Саме явище ухилення від сплати податків має під собою ряд чинників, які є 

причинами даного явища та змушують суб’єктів економічної діяльності не 

виконувати свої податкові зобов’язання. Головними чинниками, що зумовлюють 

таку ситуацію є: високий рівень корупції серед влади; необізнаність в податковій 

системі; безкарність правопорушників; високий обсяг податків; низька якість 

законодавчої бази; нераціональна структура оподаткування; погіршення 

соціально-економічного становища суспільства. 

Корупція  є  найбільшою  перешкодою  економічного  розвитку  держави.  
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Україна для світу залишається країною з високим рівнем корупції, такою її 

вважають протягом довгого проміжку часу, і це при тому що відбуваються зміни 

в політичному, суспільному, економічному житті, створюються певні заходи для 

боротьби з корупцією. Згідно з рейтингами міжнародної організації Transparency 

International  вона дещо покращила свої показники в 2018 році. Її результат – 32 

бали та 120 місце серед 180 країн [2]. 

Аналіз і узагальнення практики податкових порушень дозволяє виділити 

загальні способи ухилення від сплати податків:  

- неподання податкових декларацій та розрахунків;  

- приховування об’єктів оподаткування; 

- заниження сум податків і зборів, які підлягають сплаті у бюджет;  

- завищення затрат на виробництво;  

- незаконне використання пільг, наданих для оподаткування; 

- викривлення даних при заповненні і здачі звітності щодо нарахування і 

сплати податків і зборів (обов’язкових платежів);  

- легальне ухилення шляхом використання невідповідності у правовому 

законодавстві України.  

Поряд із загальними способами ухилення від сплати податків існує і ряд 

окремих способів здійснення злочинів у галузі оподаткування:  

1) виконання товарообмінних операцій без відображення їх у 

бухгалтерському обліку;  

2) реалізація продукції на адресу фіктивних фірм без передоплати і 

переведення цих сум на дебіторську заборгованість;  

3) фіктивний експорт товарів;  

4) оформлення фіктивних документів про передачу товарів на зберігання;  

5) заниження кількості і ціни товарів прийнятих суб’єктами підприємницької 

діяльності для наступної реалізації;  

6) реалізація товарів на протязі довготривалого періоду як не облікованих; 

7) фальсифікація даних про кількість реалізованих товарів і отримання 

грошових коштів. 
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Дотримання податкового законодавства суб’єктами економіки є важливим 

елементом розуміння як причин так і наслідків ухилення від сплати податків. Під 

даним терміном розуміється наскільки сумлінно громадяни та підприємства 

сплачують податки. Згідно з результатами багатьох досліджень, що стосуються 

податків та тіньової економіки було встановлено, що дотримання законодавства 

суб’єктами в свою чергу є комбінацією податкової моралі та податкової системи в 

цілому. 

В силу значущості податкових доходів у формуванні державного бюджету, 

податкова діяльність є строго регламентованою. Для того, щоб запобігти 

ухиленню від сплати податків та збереження бюджетного балансу, влада має 

здійснювати постійний контроль за діяльністю платників. Щоб контролюючі 

органи могли ефективно запобігати ухиленню, необхідно створити сильну 

законодавчу базу, яка б обмежувала можливості для маніпулювання та надавала 

необхідну права контролюючим органам для виконання своїх обов’язків. Сплата 

податків регулюється на різних рівнях законодавства, зокрема відповідно до ст. 67 

Конституції України кожен повинен виконувати свої податкові зобов’язання в 

порядку та розмірах встановлених Податковим кодексом України. 

Ухилення від сплати податків має негативні соціально-економічні наслідки, 

тому боротьба з ним має бути одним із пріоритетних напрямків державної 

податкової політики. Для підвищення ефективності податкової системи та 

зменшення рівня ухилення необхідно провести комплекс заходів, що передбачає 

зміни законодавчих норм та реформування органів податкового контролю.  

Підвищення ефективності роботи податкової системи можливе лише у 

випадку існування надійного підґрунтя у вигляді законодавчої бази. На даний 

момент, частина українського законодавства, що відповідає за боротьбу з 

податковою злочинністю суб’єктів господарювання має достатньо недоліків, 

якими успішно користуються. Крім того, покарання за вчинення подібних 

злочинів часто є несумісним з фінансовими збитками, що щорічно несе 

державний бюджет України. Зважаючи на це, ступінь відповідальності за 

ухилення від сплати податків має бути переглянутий.  
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Таким чином, щоб зменшити масштаби ухилення від податків та уникнення 

їх сплати, необхідно ретельно налаштувати податкове законодавство на потреби 

забезпечення його прозорості і відвернення податкової дискримінації, підвищити 

ймовірність виявлення фактів ухилення, і насамперед шляхом аналізу діяльності 

посередників, чи ї операції сьогодні знижують у багато разів граничні витрати 

ухилення для платників податку.  

Проведене дослідження дає змогу зробити висновок, що для вирішення та 

вдосконалення процесів регулювання сфери оподаткування, а також уникнення і 

значного зменшення податкових правопорушень виникає необхідність у баченні 

проблем ухилення від сплати податків з позиції взаємодії бізнесу і держави, 

громадянина та держави [3]. 

На сучасному етапі розвитку вітчизняної системи оподаткування важливим є 

удосконалення ефективності податкового законодавства, зниження загального 

рівня оподаткування, зменшення ставок податків та підвищення податкового 

контролю з метою детінізації економіки [3]. 
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ІМПЛЕМЕНТАЦІЯ ЄВРОПЕЙСЬКИХ ВИМОГ ДЕРЖАВНОГО АУДИТУ 

У ВІТЧИЗНЯНУ ПРАКТИКУ 

 

Державний аудит є одною з ключових ланок у системі державного 

управління та регулювання економіки. В основному він спрямований контроль 

за законністю виконання державного бюджету, а отже включає в себе всі 

аспекти, що відносяться до системи зовнішнього, незалежного публічного 

контролю за діяльністю будь-яких органів держави. Варто зазначити, що від 

того, як побудована в Україні система державного аудиту, залежить довіра 

громадян країни, а також зарубіжних партнерів та інвесторів. Отже, глибинні 

трансформації в усіх сферах життєдіяльності суспільства, пов'язані з 

глобальними світовими процесами, прагнення України інтегруватися у 

Європейський Союз потребують ефективної стратегії державного управління у 

тому числі і державного аудиту, адаптованої до міжнародних стандартів. 

Сучасна система держаного контролю складається з трьох рівнів де 

найголовнішою ланкою є централізований зовнішній контроль від імені Уряду 

та Парламенту. На другому рівні працюють децентралізовані підрозділи, що  

підтримують ефективність діючої системи, а також контролюють регіональні 

підрозділи органів державного аудиту, які безпосередньо і є найнижчим рівнем 

цієї системи. Беручи до уваги вищесказане можна стверджувати, що саме така 

система була запозичена на основі практики європейських країн. На нашу 

думку, запровадження такої системи, було позитивним рішенням, адже є не 

лише по-суті єдиним шляхом до забезпечення належного рівня фінансової 

дисципліни в державі, але і однією з передумов вступу України до ЄС.  

Наступним на наш погляд важливим аспектом, на який варто звернути  
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увагу, є те, що з початком реформ у сфері контролю державних фінансів в 

Україні відбувся перегляд розуміння сутності усталеного поняття «державний 

фінансовий контроль». Аналізуючи світові практику здійснення державного 

фінансового контролю, можна відзначити те, що як важливий державний 

інститут державний аудит існує сьогодні практично у всіх країнах світу. Також 

діє міжнародна організація вищих органів державного фінансового контролю 

(INTOSAI), яка створена у 1953 р. з метою вивчення та поширення позитивного 

досвіду у контролюючій практиці. Ознайомлення з кращим досвідом 

зарубіжних країн, членство України у міжнародних організаціях INTOSAI та 

EUROSAI, активна участь у їх заходах спонукали до перегляду концепції 

контролю. Але не зважаючи на певні недоліки державний фінансовий контроль 

має відповідати принципам, напрацьованим як вітчизняною практикою, так і 

визначеним Міжнародною організацією вищих органів фінансового контролю 

(ІNТОSАІ) ще у 1977 році «Лімській декларації про керівні принципи 

фінансового контролю». Вона включає в себе рахункові палати та подібні до 

них контролюючі органи 189 держав світу. 

Відповідно до стратегії реформування системи управління державними 

фінансами на 2017-2021 рр. у частині щодо зовнішнього фінансового контролю, 

визначено посилення ролі та ефективності роботи Рахункової Палати, як 

дієвого незалежного контролю за ефективністю використання державних 

коштів, а саме [3]: 

– стратегічний план розвитку Рахункової Палати України для реалізації 

розширеного мандату; 

– підвищення ефективності аудиту відповідно до міжнародних 

стандартів; 

– посилення моніторингу виконання рекомендацій за результатами 

аудиту; 

– покращення співпраці та координації між Рахунковою Палатою України 

та Верховною Радою. 

Основними завданнями стратегії реформування системи управління  
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державними фінансами на 2017-2021 рр. відповідно до європейських стандартів 

є впровадження стратегічного планування і середньострокового бюджетного 

планування та дієвої системи планування і оцінювання виконання державного 

бюджету за результатами. 

Також варто зазначити, що перед державним фінансовим контролем 

поставлені наступні завдання:  

– проведення спеціалізованих аудитів (ІТ, державні закупівлі); 

– підвищення ефективності фінансового інспектування [1]. 

Повертаючись до практики здійснення фінансового контролю на 

території ЄС, не можна оминути увагою таку організацію, як Європейська 

рахункова палата, або Європейський суд аудиторів – European Court of Auditors. 

По суті, це один із семи інститутів, який керує Європейським Союзом. Всі 

заходи які використовує у своїй діяльності Європейська рахункова палата, 

безперечно, спрямовані на забезпечення економії та ефективності використання 

публічних коштів ЄС на всіх рінях та отримання максимальної грошової вигоди 

громадянами Європейського Союзу. 

Нині можна вважати теоретично доведеним і практично підтвердженим 

досвідом багатьох розвинених країн, що для досягнення оптимальної 

ефективності державного фінансового контролю потрібно рухатися одночасно і 

досить рівномірно одразу за декількома напрямами, зокрема, такими, як 

формування правової бази контролю, яка відповідає політичному устрою і 

економічному розвитку країни; створення на всій території країни єдиного поля 

фінансового контролю за наявності вираженої контрольної вертикалі; 

утворення стійкого кваліфікованого кадрового потенціалу органів фінансового 

контролю. 

Тож, як видно, органам державного фінансового контролю в системі 

бюджетного регулювання є над чим працювати, зокрема, слід вдосконалити 

такі напрями роботи: 

1. Ширше впроваджувати ризикорієнтований підхід проведення 

дистанційного аудиту бюджетної ефективності, що спрямований на організацію  
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фінансового контролю не за всіма об’єктами, а за найбільш ризикованими.  

2. Врегулювання питання належного відшкодування фінансових ресурсів 

за вчинені фінансові порушення, в тому числі за розтрату державних коштів. 

3. Посилення кадрового складу органів фінансового контролю, 

розроблення навчальних програм та програм сертифікації працівників за 

міжнародними зразками. Поряд з цим необхідним є підвищення етично-

морального рівня та професійної кваліфікації державних службовців, які 

працюють у бюджетній сфері. 

4. Покращення матеріально-технічного і фінансового забезпечення 

функціонування системи державного фінансового контролю [2]. 

Якщо ж брати до уваги статистику, на прикладі Західного офісу 

Держаудитслужби то імплементація європейських вимог, для викриття 

порушень у сфері державного бюджету дає досить плідні результати. За 

результатами ревізій, проведених фахівцями Західного офісу Держаудитслужби 

у січні – жовтні 2020 року, виявлено 495 млн грн втрат матеріальних та 

фінансових ресурсів. Вжитими заходами забезпечено відшкодування втрат на 

суму понад 67 млн грн, зокрема втрат матеріальних та фінансових ресурсів, 

виявлених контрольними заходами у попередні роки. Правоохоронним органам 

передано матеріали 36 ревізій та перевірок закупівель. За одержаними 

матеріалами контрольних заходів правоохоронці розпочали 4 досудові 

розслідування. За недотримання законодавства 112 посадових осіб притягнуто 

до адміністративної відповідальності [4]. 

Безперечно, адаптація законодавства України та практики у сфері 

здійснення державного фінансового контролю має здійснюватися системно та 

послідовно, саме тому, на наш погляд, необхідно розробити концепцію, в якій 

визначити кроки подальшої трансформації держаного аудиту в Україні до 

вимог ЄС. Це допоможе уникнути непослідовності, плутанини та хаотичності 

цього процесу. 
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ВПРОВАДЖЕННЯ МІЖНАРОДНОГО ДОСВІДУ ОБЛІКУ 

РОЗРАХУНКІВ ІЗ ПОСТАЧАЛЬНИКАМИ ТА ПІДРЯДНИКАМИ 

 

Для забезпечення безперервного функціонування у процесі господарської 

діяльності підприємства постійно взаємодіють із іншими суб’єктами 

господарювання щодо закупівлі товарно-матеріальних цінностей, ресурсів чи 

послуг. Наслідком такої взаємодії є виникнення кредиторської заборгованості 

перед постачальниками та підрядниками. 

Проблемні    аспекти    обліку    розрахунків     із    постачальниками    та  
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підрядниками досліджували вітчизняні вчені Ф.Ф. Бутинець, Ю.А. Верига, Г.В. 

Власюк, О.Є. Гудзь, В.М. Добровський, О.М. Петрук, Л.К. Сук, П.Я. Хомин, 

Е.Ф. Югас, Н.Л. Правдюк, Л.В.Гуцаленко, І.М. Лепетан та інші. Дане питання 

знаходить відображення у працях зарубіжних науковців, таких як Л.А. 

Бернстайн, М.Ф. Ван Бред та Е.С. Хендріксен. Роботи дослідників висвітлюють 

наукові підходи до регулювання, підтримання оптимальної частки поточних 

зобов’язань за товари, роботи, послуги у фінансовій звітності, обґрунтовують їх 

вплив на фінансову стійкість та платоспроможність підприємства. 

Процес постачання послуг та ресурсів є важливою складовою здійснення 

основної діяльності підприємства. Основним завданням цього процесу є 

забезпечення потреб виробничого циклу в сировині, матеріалах, паливі, тарі, 

запчастинах, устаткуванні тощо. Постачання має бути безперервним і 

рівномірним, оскільки нестача або надлишок ресурсів можуть негативно 

вплинути на результати господарської діяльності [1]. 

Щоб виявити «проблемні точки» та шляхи удосконалення облікового 

процесу розрахунків із постачальниками, необхідно виділити основні 

інструменти взаємодії між підприємствами і постачальниками:  

 складання програми постачання, розподіл об’єктів постачання за 

видами та якостями; 

 створення стратегії пошуку постачальників; 

 узгодження верхньої і нижньої ціни (визначається ціна, кількість, 

якість, строки поставок та оплати ресурсів або послуг що закуповуються); 

 ефективна комунікація між підприємством і постачальниками для 

забезпечення отримання своєчасної та релевантної інформації; 

 створення ефективної організаційної структури відділу постачання 

для становлення якісних інформаційних потоків між підприємством і ринком 

постачання; 

 тісна взаємодія відділу постачання із спеціалістами науково-

дослідних і конструкторських розробок, підрозділами виробництва та 

маркетологами. 
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В сучасний період після вступу нашої держави до Світової організації 

торгівлі спостерігалися суттєві зміни у сфері обліку загалом та обліку 

розрахунків із постачальниками та підрядниками зокрема. Реформування 

здійснювалось відповідно до потреб ринку та з урахуванням Міжнародних 

стандартів фінансової звітності. Головною метою сучасного бухгалтерського 

обліку стало надання суб’єкту господарювання та його партнерам прозорих та 

достовірних даних про процеси формування, розподілу та використання 

прибутку. Особлива увага була приділена оцінці господарських процесів у 

грошовому вимірі [1]. 

Першою проблемою впровадження міжнародних практик є те, що 

Міжнародні стандарти фінансової звітності не можуть домінувати над 

національними положеннями що регулюють процес ведення обліку і складання 

фінансової звітності у певній країні.  Національні П(С)БО охоплюють усі чинні 

МСФЗ (IAS), але не копіюють їх. Деякі національні стандарти об’єднують 

положення кількох МСФЗ (IAS), а в деяких випадках передбачаються 

національні стандарти, які не мають аналогічного міжнародного стандарту [2]. 

Другою проблемою є курсові різниці. Тобто, якщо у підприємства є 

зарубіжні контрагенти або якщо в фінансову звітність включається зарубіжне 

підприємство шляхом консолідації або методом участі в капіталі, то в 

діяльності будуть виникати курсові різниці, і тоді потрібно застосовувати 

МСБО 21 «Вплив зміни валютних курсів» та МСФЗ 9 «Фінансові інструменти» 

[2]. 

Курсова різниця за «стратегічними заборгованостями» у відносинах із 

закордонними партнерами за МСБО в окремій фінансовій звітності відноситься 

на прибутки або збитки. У звітах, що місять дані іноземних постачальників або 

підрядників та підприємства, яке звітує, такі курсові різниці початково 

відносять на інший сукупний прибуток. Перекласифікація курсових різниць за 

звітами іноземних одиниць господарювання із власного капіталу на прибутки 

або збитки за МСБО здійснюється при вибутті іноземної одиниці 

господарювання, а також при втраті контролю, суттєвого впливу або спільного 
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контролю щодо дочірнього, асоційованого або спільного підприємства. За 

МСБО курсові різниці за внутрішньогруповими монетарними статтями при 

консолідації відносять на прибутки або збитки. У частині монетарних 

компонентів чистих інвестицій – на інший сукупний прибуток. В П(С)БО такі 

курсові різниці спеціально не регламентовані [2]. 

Варто зазначити, що на сьогодні актуальним є питання необхідної 

адаптації  вітчизняної системи обліку до міжнародних вимог і стандартів, 

оскільки все більше підприємств співпрацюють із зарубіжними партнерами. 

Все ж таки, при наявності спільних рис існує і низка відмінностей між 

українськими стандартами обліку розрахунків із кредиторами й аналогічним 

обліком за МСФЗ. 

Кожна країна має свої підходи і методики до організації обліку, і, як 

наслідок, виникають певні особливості організації обліку розрахункових 

операцій. МСФЗ напряму не вимагають відображення дебіторської 

заборгованості в балансі за вирахуванням резерву сумнівних боргів. Наприклад, 

вимоги стандартів США є дуже схожими до міжнародних стандартів, але є 

більш деталізованими. Тут дебіторська заборгованість у балансі має бути 

поділена на дві частини:  

        1) торговельна дебіторська заборгованість; 

        2) неторговельна дебіторська заборгованість періоду, яка дебетує витрати 

за сумнівними боргами і кредитує резерв. 

Також аналогом МСФЗ щодо відображення дебіторської заборгованості в 

балансі є англійські стандарти. Ця країна не має окремого стандарту з обліку 

дебіторської заборгованості, але існують специфічні прийоми, пов’язані з 

оцінкою дебіторської заборгованості які використовуються на практиці. В 

Англії розділяються однозначно безнадійні борги (baddebts) та сумнівні борги 

(doubtful). Однозначно безнадійні борги списуються з рахунку дебіторів на 

збитки (витрати за безнадійними боргами) у момент визнання їх безнадійними. 

Якщо відбувається оплата дебіторської заборгованості, раніше списаної як 

безнадійна, робиться зворотнє проведення. Для всієї іншої заборгованості в 
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кінці звітного періоду створюється резерв сумнівних боргів (нарахування 

такого резерву відбувається коригувальним проведенням в кінці звітного 

періоду) [3]. 

Український облік розрахунків з постачальниками та підрядниками 

спрямований на збір та узагальнення інформації про розрахунки за отримані 

підприємством товарно-матеріальні цінності, прийняті замовником виконані 

роботи та спожиті послуги. Також можна стверджувати, що розрахунки з 

постачальниками та підрядниками є важливими компонентами складного 

механізму взаємодії підприємства. 

Отже, зобов’язання підприємства за розрахунками з постачальниками та 

підрядниками – це короткострокові зобов’язання, що виникають при постачанні 

продукції чи наданні послуг. В сучасних умовах в Україні здійснюється 

адаптація національної системи обліку та звітності до міжнародних стандартів. 

Міжнародні стандарти фінансової звітності однозначно можуть вплинуть на 

облік розрахунків з постачальниками та підрядниками. Першим кроком до 

впровадження міжнародного досвіду може стати реформування існуючих 

положень та створення сучасної законодавчої бази щодо регулювання ведення 

обліку та звітності за розрахунками із постачальниками та підрядниками. 
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ОСОБЛИВОСТІ СТВОРЕННЯ СПЕЦІАЛЬНИХ РЕЗЕРВІВ 

ПІД КРЕДИТНІ РИЗИКИ 

 

У період глобалізації, сталого розвитку економіки, формування резерву 

під кредитні ризики розглядають як один із найважливіших способів 

підвищення надійності комерційних банків. Економічна суть резервування 

полягає в нагромадженні частини коштів банку задля компенсації можливих 

втрат за кредитами. Формування резерву є одним із методів зниження 

кредитного ризику на рівні банку, який виконує функцію захисту інтересів 

вкладників, кредиторів та акціонерів і тому є важливим у сучасний період. 

Метою даного дослідження є розгляд процесу формування резервів за 

кредитними операціями та їх стану на сучасному етапі. 

Створення резерву під кредитні ризики це визнання витрат для 

відображення реального результату діяльності банку з урахуванням погіршення 

якості його активів або підвищення ризиковості кредитних операцій. З метою 

розрахунку резерву під кредитні ризики банки мають класифікувати кредитний 

портфель за кожною кредитною операцією залежно від фінансового стану 

позичальника, стану обслуговування позичальником кредитної заборгованості 

та з урахуванням рівня забезпечення кредитної операції. За результатами 

класифікації кредитного портфеля визначається категорія кожної кредитної 

операції: «стандартна», «під контролем», «субстандартна», «сумнівна» чи 

«безнадійна». Банки класифікують свій портфель також і за іншими активними 

операціями, що підлягають резервуванню. Диференціацію коефіцієнта 

резервування залежно від категорій кредитних операцій наведено на рис. 1. 
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Рис. 1. Диференціація коефіцієнта резервування залежно від категорій 

банківських операцій 

 

Класифікація операцій та розрахунок суми резерву за кожною з 

перелічених груп здійснюється за спеціально розробленими критеріями та 

методиками, в яких враховано особливості тих чи інших банківських операцій. 

Рівень ризикованості кредитних операцій банку визначається за трьома 

параметрами: 

- оцінка фінансового стану позичальника (контрагента банку); 

- стан обслуговування позичальником кредитної заборгованості за 

основним боргом та процентами (комісії чи інші платежі), а також 

спроможність позичальника надалі обслуговувати цей борг; 

- рівень та якість забезпечення кредитної операції. 

За результатами порівняння фактичних значень показників діяльності 

конкретного клієнта з їх теоретичними чи середньогалузевими значеннями та 

подальшого коригування з огляду на суб’єктивні чинники визначається 

фінансовий стан позичальника. Оскільки таких показників може бути багато, то 

за допомогою агрегування переходять від багатовимірного простору до 
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одновимірного (вектора), визначаючи належність кожного позичальника до 

одного з п’яти класів: А, Б, В, Г, Д. 

Якщо одна з вимог для кожної групи обслуговування боргу 

позичальниками (юридичними та фізичними особами) не виконується, то така 

кредитна операція зараховується до групи на один рівень нижче. 

Обслуговування боргу не може вважатися добрим, якщо заборгованість за 

кредитною операцією включає залишок рефінансованої заборгованості. 

Структурна схема оцінювання кредитного ризику відображена на рис. 2. 

 

 

Рис. 2. Структурна схема оцінювання кредитного ризику 

 

Після проведеного в такий спосіб аналізу кожна кредитна операція має 

дві характеристики: 1) оцінку фінансового стану (клас А, Б, В, Г, Д); 2) оцінку 

стану обслуговування боргу (групи: добре, слабке, незадовільне). 

За цими двома ознаками визначається категорія кредитної операції,  яких 

виокремлюють п’ять: стандартні, під контролем, субстандартні, сумнівні, 

безнадійні.   Категорія   кредитної   операції   визначається   на   перетині   двох  
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параметрів класу та групи, за відповідною шкалою, що і подано на рис. 2. 

Рівень та якість забезпечення кредитної операції є третім параметром 

оцінювання кредитного ризику, для чого вводяться показники: валовий 

кредитний ризик; чистий кредитний ризик. 

Для обчислення чистого кредитного ризику сума валового кредитного 

ризику за кожною кредитною операцією зменшується на вартість прийнятого 

забезпечення. У свою чергу, виокремлюють два види забезпечення: гарантія та 

предмети застави. До безумовних гарантій, що враховуються для розрахунку 

резерву під кредитні ризики, належать гарантії, надані Кабінетом Міністрів 

України, банками з офіційним кредитним рейтингом, не нижчим за 

«Інвестиційний клас», урядами країн категорії «А», міжнародними 

багатосторонніми банками, такими як Міжнародний банк реконструкції та 

розвитку, Європейський банк реконструкції та розвитку, а також забезпечені 

гарантії банків України. 

Отже, формування банками резервів під кредитні ризики проводиться за 

дотримання принципів бухгалтерського обліку та звітності, вимог міжнародних 

стандартів бухгалтерського обліку та рекомендацій Базельського комітету з 

банківського нагляду задля забезпечення надійності та стабільності банківської 

системи, захисту інтересів вкладників і кредиторів банків.  Можливі втрати за 

наданими кредитами доцільно покривати не лише через створення резервів, а 

безпосередньо через зменшення балансової вартості наданих позик, що не 

суперечить положенням міжнародних стандартів бухгалтерського обліку. 
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ОБЛІК ДЕПОЗИТНИХ ОПЕРАЦІЙ БАНКУ ЯК ВАЖЛИВИЙ АСПЕКТ 

ФОРМУВАННЯ РЕСУРСІВ БАНКУ 

 

Однією з необхідних передумов для ефективного функціонування банків 

та їх фінансової стійкості є стабільність і достатність ресурсної бази банків, 

основою якої є депозитні кошти. Від того, наскільки банки приділятимуть увагу 

формуванню фінансових ресурсів, залежить їх спроможність здійснювати 

активні банківські операції. З огляду на це важливого значення та актуальності 

набувають питання організації обліку депозитних операцій банку.  

Метою дослідження є  вивчення проблем обліку депозитних операцій 

банку як важливого аспекту у формуванні ресурсів банку. 

Згідно з Інструкцією з бухгалтерського обліку депозитних операцій 

установ комерційних банків України [1], депозит або вклад – це гроші або інші 

кошти в готівковій або безготівковій формі, у національній або іноземній 

валюті, передані власником (фізичною або юридичною особою) або третьою 

особою за дорученням і за рахунок власника до банку для зберігання на 

встановлених договором умовах, з обов’язковим поверненням вкладнику. 

Особливість депозиту полягає у його двоїстій природі. Для вкладника депозит є 

потенційними грошима, які він може залучити до обігу. Але водночас 

«банківські гроші» приносять дохід у вигляді відсотків, тобто, з одного боку, це 

грошові ресурси, а з іншого – це капітал, що приносить прибуток. Перевага 

депозиту перед готівкою полягає у тому, що депозит приносить дохід, а недолік 

– у тому, що депозит приносить дохід нижчий порівняно з тим, який приносить 

звичайний капітал. Метою депозитних операцій є залучення коштів банками 

для подальшого проведення активних операцій та для забезпечення ліквідності 
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банківської установи [2]. На рис. 1 проаналізовано динаміку залучення 

банківських депозитів резидентами в Україні за останні роки. 

 

Рис. 1. Динаміка депозитів, залучених депозитними корпораціями (крім 

Національного банку України), 2009-2019 рр., млн. грн. 

 

Проте за десятиріччя 2009-2019 р.р. на рис. 1 відображено динаміку 

залучення депозитних коштів на рахунки банків в Україні, яка мала тенденцію 

до зростання. Однак останніми роками така тенденція супроводжується 

відносно низькими темпами, що пояснюється втратою вкладників довіри до 

банківських установ. Депозити відіграють важливу роль у формуванні ресурсів 

банків. Це стосується як світових банків загалом, так і українських зокрема.  

Вкладні (депозитні) операції відображаються за відповідними рахунками 

Плану рахунків бухгалтерського обліку банків України, затвердженого 

Національним банком України від 17.06.04 №280 залежно від контрагентів, 

виду вкладу (депозиту) та строків їх використання. Надані розміщені 

(депозити) первісно оцінюються і відображаються в бухгалтерському обліку за 

собівартістю відповідно як актив та зобов’язання і не підлягають взаємозаліку. 

Сума, строки та умови приймання вкладів (депозитів) визначаються між банком 

та вкладником на договірних засадах [3]. При організації роботи за 

депозитними операціями банком розробляється порядок оформлення таких 

операцій первинними документами, одним з яких є депозитний договір, що 

засвідчує право установи банку користуватися коштами, залученими від 

клієнтів, та право вкладників отримати в чітко визначений строк суму депозиту 
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і проценти за його користування. Вкладник має право відкрити в установі банку 

будь-яку кількість депозитних рахунків, які призначені для обліку коштів, 

внесених на визначений у договорі строк. Для обліку операцій за ощадними 

вкладами і строковими депозитами для всіх категорій осіб відкриваються 

окремі рахунки, які називаються вкладними (депозитними) рахунками. 

Класифікація синтетичних рахунків строкових вкладів враховує ще одну ознаку 

– строк залучення депозитів. Згідно з цією ознакою строкові вклади 

поділяються на короткострокові (до одного року) та довгострокові (понад один 

рік). В аналітичному обліку для клієнтів відповідно до синтетичних рахунків 

відкриваються аналітичні особові рахунки окремо за кожним типом вкладу чи 

депозиту. В номер рахунку вносять параметри, що характеризують вид, тип 

вкладу, строк дії рахунка, строк закінчення угоди, тип контрагента, відсоткову 

ставку, дату відкриття й закриття депозиту тощо, що відображено в табл.1.  

Таблиця 1 

Рахунки для обліку операцій за ощадними вкладами і  

строковими депозитами 

Дебет (рахунки для обліку грошових 

коштів та банківських металів, рахунки 

клієнтів) 

Кредит (рахунки для обліку залучених 

вкладів) 

 

1001 А “Банкноти та мотети в касі банку” 1332 П “Короткострокові вклади 

Національного банку України” 

1002 А “Банкноти та монети в касі 

відділень банку” 

1335 П “Довгострокові вклади Національного 

банку України” 

1101 А “Банківські метали в банку” 1610 П “Депозити овернайт інших банків” 

1102 А “Банківські метали в відділені 

банку” 

1612 П “Короткострокові вклади інших 

банків” 

1200 А “Кореспондентський рахунок банку 

в НБУ” 

1615 П “Довгострокові вклади інших банків” 

2600 АП “Кошти на вимогу суб’єктів 

господарювання” 

2525 П “Вклади клієнтів, які утримуються за 

рахунок Державного бюджету України” 

2620 АП “Кошти на вимогу фізичних осіб” 2546 П “Вклади місцевих бюджетів” 

2650 АП “Кошти на вимогу небанківських 

фінансових установ” 

2600 АП “Кошти на вимогу суб’єктів 

господарювання” 

 2610 П “Короткострокові вклади суб’єктів 

господарювання” 

 2615 П “Довгострокові вклади суб’єктів 

господарювання” 

 2620 АП “Кошти на вимогу фізичних осіб” 

 2625 АП “Кошти на вимогу фізичних осіб для  
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Продовження табл. 1 

 здійснення операцій з використанням 

платіжних карток” 

 2630 П “Короткострокові вклади фізичних 

осіб” 

 2635 П “Довгострокові вклади фізичних осіб” 

 2650 АП “Кошти на вимогу небанківських 

фінансових установ” 

 2651 П “Короткострокові вклади 

небанківських фінансових установ” 

 2652 П “Довгострокові вклади небанківських 

фінансових установ” 

 

Сума вкладу (депозиту) враховується на вкладному (депозитному) 

рахунку до часу його повернення. Повернення вкладу у визначений договором 

банківського вкладу строк відображається в обліку таким бухгалтерським 

проведенням: Дебет рахунків для обліку залучених вкладів (депозитів) – на 

суму вкладу з урахуванням суми процентів у разі їх капіталізації; Кредит 

рахунків для обліку грошових коштів та банківських металів, рахунків клієнтів. 

Якщо вкладник не вимагає повернення суми строкового вкладу після 

закінчення строку, установленого договором банківського вкладу, то такий 

вклад переноситься на рахунок з обліку вкладів на вимогу, якщо інше не 

встановлено договором, наприклад, для фізичної особи: Дебет рахунка 2630 П 

“Короткострокові вклади (депозити) фізичних осіб”; Кредит рахунка 2620 АП 

“Кошти на вимогу фізичних осіб”. 

Таким чином, чіткий облік депозитних операцій банку забезпечить: 

хронологічну послідовність реєстрації операцій у первинних документах, 

дотримання правил документообороту, попередження можливості виникнення 

нестач, незаконного витрачання грошових коштів, своєчасне та достовірне 

відображення операцій на рахунках бухгалтерського обліку та звітності, 

взаємозв’язок даних синтетичного та аналітичного обліку, інформацію про 

фактичні та можливі результати за депозитними операціями банку, дієздатність 

розроблених процедур бухгалтерського контролю, збереження опрацьованих 

документів звітності протягом установленого строку. У разі відкриття 

(закриття) або зміни номерів депозитних рахунків клієнтів (суб’єктів 
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господарської діяльності), крім рахунків офіційних представництв, установа 

банку зобов’язана повідомити про це податковий орган за місцем реєстрації 

власника рахунку протягом трьох робочих днів з дня відкриття або закриття 

рахунку (включаючи день відкриття або закриття). Чітка організація обліку  є 

важливою для ефективної діяльності банку і правильного ведення та 

відображення бухгалтерських операцій на банківських рахунках. Саме такий 

підхід на сьогодні може забезпечувати ліквідність, фінансову стійкість і 

одночасно прибутковість комерційного банку. 
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скоординованої та налагодженої роботи системи обліку. Поступове 

удосконалення форм співпраці та економічних зв’язків між економічними 

суб’єктами, які прагнуть реалізувати власні інтереси з найбільшою вигодою, 

сприяли розширенню меж застосування різного роду сфери послуг. Особливого 

значення набуває туристична діяльність, як складова соціальної сфери. 

Розвиток туристичної галузі сприяє збільшенню доходів бюджету, створенню 

нових робочих місць, що призводить до стабілізації економіки країни в 

цілому. Індустрія туризму сприяє покращенню зайнятості населення, 

зростанню потенційного та реального ВВП, є вагомим джерелом валютних 

надходжень і засобом забезпечення позитивного сальдо платіжного балансу 

країни. 

Туристична галузь в Україні, як і у світі загалом, виступає важливою 

складовою соціально-економічного розвитку, яка безперервно та динамічно 

розвивається. За даними досліджень, позитивний вплив туризму на економічну 

діяльність постійно зростає. Зокрема, розвиток туризму в Україні істотно 

впливає на темпи економічного зростання, на такі сектори економіки, як 

транспорт, торгівля, зв’язок, будівництво тощо.  

Стратегічною метою туризму в Україні є створення 

конкурентоспроможного туристичного продукту, що зможе гідно представити 

себе на світовому ринку.  

Упродовж багатьох років сфера туризму в Україні не розвивалась 

належним чином, Уряд і населення в цілому систематично ігнорували його 

економічну та соціальну роль. Проте, в останні роки економічне значення 

туризму визнано на державному рівні, розробляються та впроваджуються 

стратегії розвитку (у т.ч. і регіонального) сфери туризму. Сьогодні туризм 

виявився потужним джерелом створення доданої вартості та забезпечення 

зайнятості населення.  

На сьогоднішній день туристична галузь України перебуває на стадії 

проведення реформ. Туристичні ресурси, якими володіє Україна, 

використовуються не сповна, в силу подій військово-політичного характеру, які 
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сколихнули Україну у 2013 році, значно зменшились в’їзні туристичні потоки, 

проте якщо проводити порівняння наприклад з 2000 роком, ситуація в сфері 

туризму виглядає все таки кращою. Показники структури туристичних потоків 

України за період з 2000 до 2019 року наведено у табл. 1. 

Таблиця 1 

Динаміка туристичних потоків в Україні за 2015 -2019 рр. 

Роки В'їзні (іноземні) 

туристи, млн. осіб 

Виїзні туристи, млн. 

осіб 

Внутрішні туристи, 

млн. осіб 

2015 15159 1647390 357027 

2016 35071 2060974 453561 

2017 39605 2289854 476967 

2018 75945 4024703 456799 

2019 86840 5524866 520391 

Джерело: складено на основі [2] 

 

Одним з найефективніших способів оптимізації ціни на туристичні 

послуги є удосконалення системи обліку в напрямі пошуку науково-

обґрунтованих шляхів зниження витрат, економії ресурсів і підвищення 

ефективності використання наявного потенціалу. Проблемність вирішення 

питання пов’язана зі специфікою туристичної діяльності та суб’єктами, які її 

здійснюють. Туристичні фірми сьогодні існують як туроператори та турагенти.  

У найбільш загальному вигляді «туроператори» – це продавці 

туристичних послуг. Вони займаються формуванням турпродукту з набору 

послуг постачальників відповідно до потреб кінцевих споживачів, його 

просуванням. А «турагенти» - це надавачі (виробники) туристичних послуг, які 

займаються просуванням сформованих туроператором турів − купує їх у 

туроператора на підставі укладеного між ними договору і реалізує за певну 

винагороду споживачу. Крім цього, турагент надає інформаційні послуги, 

доставку клієнтів до місця початку подорожі і назад, здійснює контроль якості 

обслуговування, збирає зауваження та побажання клієнтів. 

Згідно формулювань, поданих у Законі України «Про туризм» [1] можна 

зробити висновок, що до суб’єктів туристичної діяльності належать туристичні 

оператори, туристичні агенти та інші суб’єкти підприємницької діяльності, які 
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надають послуги, пов’язані з тимчасовим розміщенням, харчуванням, 

проведенням екскурсій, розважальних заходів. 

У зв’язку з цим процес організації бухгалтерського обліку повинен 

включати в себе врегулювання питань відповідальності туроператорів та 

турагентів, яке б не суперечило чинному законодавству, а також ідентифікацію 

ведення внутрішньогосподарського обліку. Проблемою використання 

методології внутрішньогосподарського (управлінського) обліку в туристичній 

діяльності є факт наявності невеликих суб’єктів і фізичних осіб-підприємців. 

Зважаючи на обсяги їхньої діяльності, їм не вигідно організовувати такий вид 

обліку. Проте виходом зі становища може бути разове застосування послуг 

консалтингових фірм, основне завдання яких полягає в аналізі, обґрунтуванні 

перспектив розвитку та використанні науково-технічних та організаційно-

економічних рішень з урахуванням предметної області та проблем клієнта [3]. 

У туристичному бізнесі використовуються такі види консалтингу: 

 стратегічний – дозволяє визначити цілі, умови діяльності 

туристичної фірми; 

 маркетинговий – розробляє методику управління ринковою 

поведінкою своїх клієнтів; 

 операційний – включає в себе продумування основних напрямів 

розвитку туристичного бізнесу; 

 кадровий – комплекс заходів з аналізу персоналу, оцінки 

відповідних професійних і особистих компетенцій виконання обов'язків. 

Консалтинг у сфері туризму сприяє підвищенню ефективності бізнесу, 

створенню корпоративної культури, розвитку системи бізнес-процесів, 

збагаченню арсеналу управлінських інструментів, вибору напрямку 

подальшого розвитку туристичних фірм. 

Іншою важливою проблемою при організації обліку є наявність 

законодавчого дозволу використання двох підходів до дати визнання доходу 

туристичної фірми. При першому – дохід можна визнавати на дату 

надходження коштів за турпродукт на поточний рахунок або до каси 
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туристичної фірми. А другий передбачає визнання доходу за датою закінчення 

туру. 

Слід зазначити, що існує певна проблемність і особливості обліку витрат 

діяльності. Невеликі туристичні фірми можуть вести облік тільки на рахунку 

«Виробництво» і не використовувати рахунки «Адміністративних витрат» та 

«Витрат та збут» (які притаманні для санаторно-курортних закладів, турбаз та 

будинків відпочинку) або лише на рахунках класу 8 «Витрати за елементами». 

Серед витрат туристичної діяльності незначне місце посідають матеріальні 

витрати та витрати на амортизацію, особливо це стосується діяльності фірм-

турагентів. 

Отже, на основі викладеного вище можна зробити висновок про те, що в 

Україні існує величезний потенціал розвитку туристичної діяльності, що має 

стати суттєвим джерелом надходження доходної частини вітчизняної 

економіки. 

Виходячи з приведених міркувань, для розвитку туристичної діяльності, 

на нашу думку, необхідно: 

1. Проголосити туризм одним із пріоритетних напрямів розвитку 

національної культури та економіки. Україна має значні потенційні можливості 

динамічного розвитку туристичної індустрії й відповідної інтеграції у світовий 

туристичний простір. 3 урахуванням цього уряд має сприяти створенню 

організаційно-правових та економічних засад становлення туризму як 

високорентабельної галузі економіки, сприяти залученню міжнародного 

досвіду. 

2. Продовжувати розвиток політичної стабільності, майбутнього вступу 

України до НАТО та ЄС. Це забезпечить створення високоприбуткової 

туристичної галузі, яка задовольнить потреби внутрішнього та міжнародного 

туризму, з урахуванням природно-кліматичного, соціально-економічного та 

історико-культурного потенціалу країни, її національних особливостей. 

3. Вдосконалити систему обліку, як засобу організації діяльності 

підприємств туристичної сфери. При цьому слід враховувати: вид діяльності 
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суб’єкта господарювання, процес виробництва послуги, який співпадає з 

моментом її споживання, зміна якості туристичного продукту, що потребує 

чіткої організації обліку розрахунків за претензіями споживачів до якості 

послуг. 

4. Підвищити рівень сервісу, створити відповідну інфраструктуру 

відпочинку та розваг. Це мінімізує основні перепони, що перешкоджають 

розвитку туристичної галузі в Україні, а також сприятиме зростанню кількості 

іноземних туристів, збільшенню обсягів внутрішнього туризму. 
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поведінки витрат. Саме ефективність системи управління витратами визначає їх 

прибутковість. Здатність правильно керувати витратами в періоди погіршення 

кон'юнктури ринку підвищує шанси підприємства. На рис. 1 наведені кроки 

побудови або реформування системи управління витратами [1].  

 

 

Рис. 1. Кроки побудови або реформування системи управління витратами 

 

При цьому потрібно враховувати три основні аспекти в системі 

управління витратами:  

- планування витрат;  

- облік та внутрішній контроль;  

- аналіз чинників формування витрат.  

Планування витрат передбачає такі процеси: розрахунок вартості витрат 

за допомогою даних про заплановані витрати ресурсів та реальні ціни на них; 

розробка програм збереження ресурсів; складання класифікації витрат; 

визначення норми споживання ресурсів на основі запланованого обсягу 

виробництва продукції та необхідності підтримання оптимального режиму 

роботи технологічного обладнання; складання кошторисного плану на витрати;  

Вибір основні концепції та процедури, системи 

управління витратами 

Побудова інформаційної системи 

Адаптація документообігу до вибраної 

інформаційної системи 

Формування моделі управління витратами з 

урахуванням характеристик галузі та підприємства 

Виявлення наявних проблем формування та 

контролю витрат на підприємстві 
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визначення умов, за яких можливо економити ресурси [2]. 

Управлінський облік витрат на підприємстві – це групування та 

відображення вартості матеріальних, трудових та інших ресурсів витрачених у 

звітному періоді. Такий облік дає змогу керувати діяльністю підприємства, 

групувати витрати за об’єктами управлінського обліку, відображати 

інформацію на рахунках обліку відповідно до нормативної бази, досягати 

зниження витрат і збільшення доходів. Вимогою до управлінського обліку 

витратами є ведення обліку за їх видами, місцями виникнення, центрами 

відповідальності, носіями витрат. Належна організація обліку витрат забезпечує 

точність калькуляції, що сприяє підвищенню ефективності управління. 

Внутрішній контроль – це форма вивчення витрат, яка оцінюється в основному 

двома показниками: натуральним та вартісним. Тому система обліку витрат має 

вказувати на причину відхилення фактичного показника від планового [3]. 

Аналіз процесу формування витрат містить в собі три основні елементи: 

оцінка обсягу і графіка витрачання ресурсів відповідно до змін у виробничих і 

фінансових можливостях підприємства; забезпечення відповідності між 

фактичними споживанням ресурсів та їх плановими витратами; досягнення 

економії шляхом зменшення витрат ресурсів у порівнянні з нормативними 

витратами без зниження корисного ефекту витрат. Ці завдання завжди повинні  

бути в полі зору особи, яка відповідальна за управління витратами [4]. 

У наш час актуальним завданням є побудова такої системи 

управлінського обліку, яка надавала б зовнішню і внутрішню інформацію для 

забезпечення потреб не тільки виробництва, а й маркетингу, керування 

дослідженнями й іншими функціями бізнесу. Така інформація дає змогу 

аналізувати діяльність з врахуванням як поточних, так і довгострокових цілей, 

формувати відомості про ключові фактори успіху: витрати, якість, час тощо [5]. 

Системи управління витратами, які застосовуються на підприємствах 

нині, є неефективними, Їх недієздатність проявляється у зростанні рівня 

непродуктивних оперативних витрат. Тому головною метою стає пошук дієвої 

системи управління витратами стратегічного характеру. Такою може стати 
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система функціонального управління витратами, яка є адаптивною до змін 

зовнішнього та внутрішнього середовища. В її основі покладено постійний 

посилений моніторинг рівня витрат, котрі формуються у функціональних 

центрах підприємства. Це дає змогу вчасно виявляти проблеми та позбуватися 

їх за допомогою управлінських рішень. Система функціонального управління 

витратами містить в собі такі підходи для розв’язання поставлених питань:  

- проведення аналізу функціональних витрат підприємства з метою 

виявлення шляхів для більш раціонального використання 

можливостей підприємства; 

- аналіз функціональної структури витрат, визначення співвідношень 

на виконання загальних функцій підприємства; 

- повний контроль витрат підприємства; 

- отримання й аналіз інформації про зміни рівня витрат у 

функціональних центрах в цілому; 

- інформаційне забезпечення прийняття управлінських рішень з 

огляду на загальні функції, що виконує підприємство [6]. 

Отже, підприємства постійно здійснюють пошук та виявлення резервів 

економії ресурсів, нормування їх витрат, планування, облік та аналіз витрат за 

їх видами, стимулюючи збереження ресурсів і знижуючи витрати з метою 

підвищення ефективності фінансово-господарської діяльності підприємства. 

Тому удосконалення системи управління витратами є надзвичайно важливим. 

Кожна компанія повинна подбати про перспективи розвитку та зменшити 

витрати в довгостроковому періоді, щоб оптимізувати їх рівень. Застосування 

системи стратегічного управління витратами є дуже ефективним. Її слід широко 

використовувати в практичній діяльності вітчизняних підприємств.  
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ТУРИСТИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ В УКРАЇНІ, ОСОБЛИВОСТІ ОБЛІКУ 

І ОПОДАТКУВАННЯ 

 

Туризм є важливим джерелом податкових надходжень для держав усього 

світу у т. ч. і України. Оподатковування туризму має істотний вплив на 

загальний добробут країни, тому він здається порятунком для країн, які 

зіштовхуються з бюджетними обмеженнями і дефіцитом. 

Проведені дослідження показали, що сума надходжень лише 

туристичного збору  до місцевих бюджетів за 2020 рік склала більше 130 млн. 

грн. Проте від запровадження карантину, у зв’язку з пандемією коронавірусу  

туристичний бізнес виявився на другому місці у списку найбільш 

постраждалих. У зв’язку з цим у березні-вересні 2020 року податкові 

надходження від цього бізнесу, порівняно з 2019 роком, упали на 49% або  на 

210,6 млн грн. Враховуючи вищевказане правильна організація обліку та вибір 
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оптимальної системи оподаткування для туристичного бізнесу на сьогодні є 

надзвичайно важливими та актуальними. 

Відповідно до Закону України про туризм [1], туристична діяльність 

може здійснюватися такими суб’єктами: туроператорами, турагентами, 

екскурсоводами, гідами-перекладачами тощо, ключову роль при цьому 

відіграють туроператори і турагенти. У зв’язку з цим та змінами у 

законодавстві, доцільно розглянути особливості обліку і оподаткування саме 

цих суб’єктів туристичного бізнесу. 

Отже, відповідно до чинного законодавства туроператор як юридична 

особа може обрати загальну систему або третю групу спрощеної системи 

оподаткування. У разі обрання спрощеної системи оподаткування ставка 

єдиного податку – 3 % доходу для платників   ПДВ та 5 % доходу для 

неплатників ПДВ [2]. 

Туроператорам на загальній системі оподаткування, які не є платниками 

ПДВ, потрібно враховувати те, що при досягненні загального обсягу 

оподатковуваних операцій з постачання товарів/послуг, поставлених протягом 

останніх 12 календарних місяців, 1 млн грн (без урахування ПДВ) вони 

зобов’язані зареєструватися платниками ПДВ. Водночас туроператор, який 

не досяг цього обсягу, має право добровільно зареєструватися. 

Отже, яку саме систему оподаткування обрати, залежить від показників 

фінансово-економічної діяльності туроператора. Для цього можна прорахувати 

передбачувані суми податків при обох варіантах оподаткування для фактичних  

(або планових) показників роботи підприємства. 

Стосовно тур агентів – юридичних осіб, то для них можливі ті самі 

варіанти обрання системи оподаткування, що і для туроператорів. 

У разі обрання турагентом – ФОП загальної системи оподаткування 

необхідно сплачувати ПДФО за ставкою 18% із суми чистого оподатковуваного 

доходу, тобто різниці між загальним оподатковуваним доходом (виручкою у 

грошовій та негрошовій формі) і документально підтвердженими витратами, 

пов’язаними з господарською діяльністю. Для платників ПДВ не включаються 
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до витрат і доходу суми ПДВ, що входять до ціни придбаних або проданих 

товарів (послуг) [1]. 

Слід зазначити, що ФОП мають право надавати послуги лише іншим 

платникам єдиного податку та/або населенню. Якщо турагент – ФОП надає 

посередницькі послуги туроператорам (іншим суб’єктам турдіяльності), які 

найчастіше перебувають на загальній системні оподаткування, він не має права 

перебувати на другій групі платників єдиного податку.  

Отже, для тур агентів-ФОП прийнятним варіантом оподаткування є третя 

група єдиного податку, але за умови, що граничний обсяг доходу не перевищує 

7 млн грн за календарний рік [1]. У зв’язку з цим турагенти, які обрали 

спрощену систему оподаткування мають певні переваги (рис.1). 

 

Рис.1. Переваги спрощеної системи оподаткування для турагентів 

Джерело : побудовано за даними [1] 

 

При здійсненні туристичної діяльності важливим аспектом є не тільки 

вибір оптимальної системи оподаткування бізнесу, а й організації та ведення 

бухгалтерського обліку. Ключовими об’єктами обліку при цьому є доходи та 

витрати, від правильності відображення яких залежать фінансові результати 

діяльності суб’єктів туристичного бізнесу.  

Особливістю бухобліку доходів і витрат туроператорів є те, що їх 

визначення здійснюється за кожним укладеним договором на  

туробслуговування. Доходи від надання турпослуг туроператор відображає за 

кредитом субрахунку 703 «Дохід від реалізації робіт та послуг». Якщо 
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туроператор надав знижку туристу, то він визнає дохід за мінусом знижки. 

Тобто знижка, надана в момент продажу, окремо в бухгалтерському обліку не 

відображається. Якщо туристи вносять передоплату (аванс) за тур, то такі 

надходження не визнаються доходом відповідно до НП(С)БО 15 «Дохід». 

На дату надання турпослуг (закінчення туру) туроператор визнає дохід 

на суму вартості турпродукту (кредит рахунку 703). Одночасно він визнає 

вирахування з доходу на суму вартості турпродукту за дебетом однойменного 

субрахунку 704. 

Доходи у сумі посередницької винагороди туроператор нараховує за 

кредитом субрахунку 703 (окремий бухгалтерський запис) на дату підписання 

акту наданих посередницьких послуг з туроператором-принципалом. 

Відповідно до НП(С)БО 15 дохід визнають за датою закінчення туру [3]. 

Відповідно до ПКУ доходом туроператора є будь-який дохід включаючи 

дохід його представництв, філій, відділень, отриманий у звітному періоді в 

грошовій формі, матеріальній або нематеріальній формі.  

Особливістю обліку витрат туроператора є облік витрат на формування 

туристичного продукту. При цьому прямі витрати доцільно обліковувати на 

рахунку 23 «Виробництво», непрямі – на рахунку 91 «Загальновиробничі 

витрати» (ті, які безпосередньо не можна віднести до одного туру).  

Якщо туроператор реалізує тур через посередника, то посередницьку 

винагороду турагенту він обліковує на рахунку 93 «Витрати на збут». 

Важливим аспектом на сьогодні для суб’єктів туристичного бізнесу є 

оподаткування діяльності ПДВ. Особливий порядок оподаткування ПДВ 

турдіяльності (так званий маржинальний принцип) згідно зі ст. 207 ПКУ 

обумовлено специфікою формування тур продукту – закупівлі послуг різних 

осіб для формування турпродукту, причому переважна більшість цих осіб може 

не бути платниками ПДВ.  

Отже, враховуючи вищевказане можна зробити висновок про те, що 

туристичний бізнес може суттєво впливати на розвиток економіки країни 

шляхом збільшення податкових надходжень до бюджету. Проте для цього 
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необхідні сприятливі умови для бізнесу, а також вибір оптимальної системи 

оподаткування та організації і ведення бухгалтерського обліку. 
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Бухгалтерський облік в установах державного сектора економіки є 

важливим інструментом у системі контролю за наявністю та рухом бюджетних 

і позабюджетних коштів. Останнім часом провідні науковці та економісти 

приділяють значу увагу такому важливому питанню як удосконалення 

організації бухгалтерського обліку в установах державного сектора.  

Тим самим, актуалізуючи необхідність реформування системи 

бухгалтерського обліку та фінансової звітності в державному секторі України 

потребує її гармонізації з міжнародними стандартами та директивами ЄС. 

Облікова система бюджетної сфери перебуває у перехідному стані і не  

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/324/95-%D0%B2%D1%80
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повною мірою відповідає сучасним потребам щодо прозорості інформації про 

державні фінанси для зовнішніх користувачів та забезпечення процесів 

прийняття рішень в системі державного управління і місцевого 

самоврядування. Для вирішення цієї проблеми схвалено Стратегію модернізації 

системи бухгалтерського обліку та фінансової звітності в державному секторі 

на період до 2025 року [4], яка передбачає цілий ряд заходів (табл. 1). 

Таблиця 1 

Стратегія модернізації системи бухгалтерського обліку та фінансової 

звітності в державному секторі до 2025 року 

Завдання Заходи 

Удосконалення нормативно- 

правової бази з 

бухгалтерського обліку та 

фінансової звітності 

- забезпечення перекладу на українську мову міжнародних 

стандартів з метою імплементації їх положень в 

національні положення (стандарти); 

- розроблення національних положень (стандартів) на 

основі міжнародних стандартів; 

- розроблення змін до національних положень (стандартів) 

у зв’язку зі змінами міжнародних стандартів та з 

урахуванням змін у національному законодавстві; 

- розроблення методичних рекомендацій до національних 

положень (стандартів). 

Удосконалення системи 

бухгалтерського обліку 

- забезпечення адаптації інформаційно-аналітичної 

системи Казначейства з метою застосування плану 

рахунків бухгалтерського обліку в державному секторі для 

підготовки інформації про виконання бюджетів; 

- проведення аналізу щодо можливості відображення в 

бухгалтерському обліку за методом нарахувань операцій з 

виконання бюджетів 

Підвищення рівня 

прозорості та якості 

фінансової звітності 

- забезпечення модернізації програмного продукту 

Казначейства для консолідації фінансової звітності; 

- підготовка технічних та функціональних вимог для ІТ-

систем; 

- розроблення з урахуванням вимог у сфері технічного 

захисту інформації уніфікованого програмного продукту з 

ведення бухгалтерського обліку та складення фінансової 

звітності розпорядниками бюджетних коштів 

інтегрованого до облікової системи Казначейства і системи 

подання електронної звітності 

Cтворення та впровадження 

інформаційно-аналітичної 

системи ведення 

бухгалтерського обліку та 

складення фінансової 

звітності суб’єктами 

державного сектору 

- забезпечення модернізації програмного продукту 

Казначейства для консолідації фінансової звітності; 

- підготовка технічних та функціональних вимог для ІТ-

систем 

Джерело: складено на основі [4] 
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В своїй сукупності вони спрямовані на вирішення не лише вже згаданої 

вище проблеми, але і на забезпечення: 

1) удосконалення нормативно-правової бази з бухгалтерського обліку та 

фінансової звітності в державному секторі; 

2) удосконалення системи бухгалтерського обліку; 

3) автоматизації ведення бухгалтерського обліку; 

4) введення електронного документообігу (подання електронної 

звітності); 

5) підвищення рівня прозорості та якості фінансової звітності;  

6) удосконалення системи підготовки та підвищення кваліфікації 

працівників бухгалтерських служб; 

7) створення та впровадження інформаційно-аналітичної системи ведення 

бухгалтерського обліку та складення фінансової звітності суб’єктами 

державного сектору тощо [6].  

Зміна стратегічних орієнтирів розвитку системи бухгалтерського обліку в 

Україні супроводжується переорієнтацією з обліку фінансових потоків за 

участю держави (касового обліку бюджетних коштів) до обліку ефективності 

використання бюджетних коштів. Основою цих процесів є відмова від 

традиційної континентальної (орієнтованої на функції держави і необхідність їх 

фінансового забезпечення) на користь англосаксонської (орієнтованої на 

результат, що вимірюється критеріями досягнення цілі та ефективністю 

витрачених на це коштів) моделі побудови державних фінансів, офіційно 

задекларована ще у 2002 році в Концепції застосування програмно-цільового 

методу у бюджетному процесі [5]. 

Головним здобутком і одночасно наріжним каменем модернізації системи 

обліку в державному сектор є перехід від касового методу до методу 

нарахування, який має на меті не тільки облік всіх прийнятих суб’єктом обліку 

зобов’язань, але й надає можливість об’єктивної оцінки результатів діяльності 

суб’єктів державного сектору внаслідок врахування отриманих доходів і 

понесених витрат за фактом фізичної поставки товарів, робіт, послуг [5]. 
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Cьогодні бухгалтерський облік виконання державного і місцевих 

бюджетів продовжує вестися органами казначейства за касовим методом із 

застосуванням методу нарахування за окремими операціями (облік державного 

боргу, зобов’язань розпорядників бюджетних коштів). Операції за доходами та 

видатками відображаються в бухгалтерському обліку в момент проведення 

відповідних платежів, а операції з фінансування бюджету – в момент руху 

коштів з одночасним відображенням активних операцій або боргу. 

Таким чином лише розпорядники бюджетних коштів (бюджетні 

установи) і державні цільові фонди ведуть бухгалтерський облік виконання 

кошторисів за методом нарахування. Така ситуація призводить до необхідності 

одночасного врахування касових видатків і фактичних витрат та суттєво 

підвищує трудомісткість облікового процесу в державному секторі, оскільки 

відповідні показники зазвичай не збігаються в часі. 

Опираючись на міжнародний досвід, визначено, що світовою практикою 

напрацьовано такі основні методи обліку в державному секторі [5]: 

1) касовий метод – передбачає реєстрацію в бухгалтерському обліку всіх 

господарських фактів і подій за фактом руху грошових коштів, 

використовується в обліку надходжень і витрачання грошових коштів на 

рахунках;  

2) метод нарахування – вимагає визнання в бухгалтерському обліку всіх 

господарських операцій у момент їх виникнення і списання активів на витрати 

пропорційно протягом усього терміну корисної служби; 

3) модифікований касовий метод – припускає реєстрацію в 

бухгалтерському обліку не тільки операцій за рухом грошових коштів, а й 

додаткових активів і зобов’язань;  

4) модифікований метод нарахування – скеровує до нарахування та 

визнання в бухгалтерському обліку доходів і витрат як активів і зобов’язань під 

час господарської операції. 

При цьому експертні оцінки, виконані на основі опрацювання результатів 

опитування казначейської практиці спільноти PEMPAL про бухгалтерський 
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облік і фінансової звітності у державному секторі, свідчать про пріоритетність 

методу нарахування: 16,7% сукупності країн його активно застосовують, 5,5% – 

мають детальний план переходу до його застосування, 50,0% – планують 

перехід у невизначеній перспективі, і лише 5,5% – не розглядають метод 

нарахування як перспективний для застосування в бюджетному обліку [2]. 

З усього вище сказаного можна зробити висновок, що дотримання 

світових тенденцій розвитку бухгалтерського обліку в державному секторі та 

виконання завдань вітчизняної Стратегії модернізації системи бухгалтерського 

обліку та фінансової звітності в державному секторі до 2025 року є найбільш 

раціональним напрямом оптимізації системи бухгалтерського обліку в 

державному секторі нашої країни; перспективними напрямами є дослідження 

комплексності та системності імплементації міжнародних стандартів та 

дериватив ЄС щодо бухгалтерського обліку і звітності в практику діяльності 

державного сектору України. 
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ВИБІРКОВЕ СПОСТЕРЕЖЕННЯ, ПРИЧИНИ І УМОВИ ЙОГО 

ЗАСТОСУВАННЯ 

 

Вибірковий метод стає все більш актуальним під час завершення 

переходу до ринкової економіки. Зміни в характері економічних відносин, 

широке поширення популярності оренди та власності колективів спричиняють 

зміни функцій обліку і статистики, спрощення звітності. Втім менеджмент 

потребує надійної своєчасної інформації. Через це в економіці широко 

використовують вибірковий метод. На сьогодні відсутні галузі статистики, де б 

не застосовували цей метод. Вибіркове дослідження отримало широке 

застосування в державній та відомчій статистиці. Так, в статистичній практиці 

за допомогою вибіркового спостереження здійснюють обстеження житлових 

умов сімей робітників і службовців, їх заробітної плати, цін на ринках. Під час 

статистичної обробки результатів дослідження у науковій роботі, також 

актуальним є застосування вибіркового спостереження щодо вивчення і 

контролю якості продукції, тощо.   

Метою дослідження є вивчення можливостей застосування вибіркового 

спостереження для оцінку параметрів генеральної сукупності процесів і явищ,   

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9669410:%D0%A1%D0%B5%D1%80.2
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9669410:%D0%A1%D0%B5%D1%80.2


 
85 

розвитку господарств і промисловості країни. 

За ступенем зони спостереження одиниць досліджуваної сукупності 

статистичне спостереження може бути суцільним і несуцільним. Суцільне 

спостереження означає обстеження усіх без винятку одиниць генеральної 

сукупності. Проте з деяких причин суцільне спостереження зазвичай буває 

економічно недоцільним або практично нереальним. Тому на практиці в 

основному застосовують несуцільне спостереження, різновидом якого є  

вибіркове.  

Вибіркове спостереження – науково обґрунтований вид несуцільного 

спостереження, при якому обстежується частина одиниць досліджуваної 

сукупності, відібрана за певними правилами, що дає змогу на підставі 

вибіркових оцінок отримати дані для характеристики сукупності в цілому [1]. 

Прикладом вибіркового спостереження можна виділити вибіркове дослідження 

умов буття домогосподарств, розрахунок втрат урожаю, визначення якості 

продукції тощо. 

Причини проведення вибіркового спостереження: 

- неможливість суцільного спостереження; 

- значні затрати на його виконання; 

- стислі терміни обробки даних; 

- перевірка результатів суцільного спостереження [1]. 

При виконанні правил наукової організації дослідження вибіркове 

спостереження дає достатньо точні результати, через це його часто 

використовують для висвітлення даних суцільного обліку. При проведенні 

перепису населення влаштовують вибіркові контрольні обходи для з’ясування 

точності записів суцільного спостереження, а під час перепису худоби на базі 

вибіркових даних визначають відсоток недообліку худоби у населення тощо. 

Науково організоване вибіркове спостереження має ряд переваг перед 

суцільним: 

- економія трудових, матеріальних ресурсів і коштів за рахунок 

скорочення обсягів робіт по збиранню, обробці і узагальненні даних (якщо 
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вибірці підлягає 10% загальної чисельності одиниць, то обсяг робіт 

скорочується порівняно з суцільним обстеженням в 10 разів); 

- проведення спостереження у стислі строки і за більш широкою 

програмою, одержання кінцевих результатів дослідження в коротші строки; 

- зведення до мінімуму псування або навіть знищення досліджуваних 

зразків при перевірці їх якості [2].   

Властивість вибіркової сукупності репродукувати генеральну сукупність 

отримала назву репрезентативності. Цей термін означає представництво з 

неодмінною вірогідністю. Так як при вибірковому спостереженні 

досліджується тільки частина одиниць генеральної сукупності, то 

характеристики вибіркової сукупності, зазвичай, мають різницю від 

характеристик вибіркової сукупності, іншими словами мають місце так звані 

помилки репрезентативності [3]. 

Основним завданням вибіркового методу є одержання таких вибіркових 

даних, які б точніше репродукували характеристики генеральної сукупності, 

інакше кажучи давали якомога менше помилок репрезентативності. 

Розглянемо застосування вибіркового методу під час дослідження. У 

магазинах селища міського типу, працюють 2100 продавців, з яких 1600 мають 

вищу освіту. Працівникам було нараховано заробітну плату в розмірі 600 тис. 

грн. За тиждень було проведено 10-процентне вибіркове дослідження 210 

продавців, яким було нараховано 60,6 тис. грн заробітної плати. У результаті 

вибіркового дослідження виявилося, що з 210 обстежених продавців 164 мають 

вищу освіту. Завдяки даним попереднього дослідження відомо, що середнє 

квадратичне відхилення  становить 30 грн. Потрібно визначити середню 

заробітну плату та частку продавців з вищою освітою в вибірковій та 

генеральній сукупностях ( , , , ). Середню заробітну плату продавців у 

генеральній і вибірковій сукупностях ми визначаємо діленням ФЗП = 600000 

грн (фонд заробітної плати продавців); на N (чисельність продавців):  
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Помилка вибірки дорівнює різниці між вибірковою та генеральною 

середніми: 

 

Частку продавців з вищою освітою в загальній чисельності продавців 

визначають за формулою відносної величини структури. 

Генеральна частка:  

Вибіркова частка:  

Здійснюючи підрахунки визначено, частки продавців з вищою освітою в 

генеральній сукупності становить 76 %, а у вибірковій — 78 %. Помилка 

вибірки для части становить : 78-76=2%. 

Отже, теорія вибіркового спостереження опирається на статистичні 

закономірності, які створюються і проявляються в масових явищах і процесах. 

Перелічені переваги вибіркового спостереження дійсні лише за умов 

дотримання наукових принципів його відтворення, що дає змогу отримати 

репрезентативну вибірку, яка репродукує характеристики генеральної 

сукупності. 
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ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ОПОДАТКУВАННЯ В 

УКРАЇНІ 

 

Проблема побудови ефективної податкової системи – одна із найбільш 

актуальних в умовах ринкових відносин та інтегрування української економіки 

в світовий ринок. Її вирішення повинно здійснюватись шляхом вивчення, 

аналізу і творчого осмислення як існуючої в Україні законодавчої бази, так і 

накопиченого у світі досвіду в сфері оподаткування. 

Сьогоднішній стан національної податкової системи є далеко не 

ідеальним, що засвідчує його невідповідність дійсним запитам та можливостям 

суспільства. Необхідність здійснення кардинальних реформ у податковій 

системі держави диктується нагальністю вимог виправлення кризової 

соціально-економічної ситуації [3, c. 12]. При цьому, держава повинна впливати 

на розвиток економіки  застосовуючи відповідну систему оподаткування 

шляхом врівноваження ставок податків, пільг, оптимізації порядку 

оподаткування, створення певних передумов для прискореного розвитку 

пріоритетних галузей та виробництв, сприяння розв’язанню нагальних проблем 

для суспільства. Зокрема, рівень податкової ставки повинен враховувати 

можливості платника податку, тобто рівень його доходів. Оскільки можливості 

різних фізичних і юридичних осіб неоднакові, для них мають бути встановлені 

диференційовані податкові ставки. Платежі кожного до бюджету мають бути 

пропорційні його доходам, і винятки для окремих осіб недопустимі. Порушення 

цього принципу призведе до того, що додаткове податкове навантаження ляже 

на законослухняних платників податків або на тих, хто має можливості 

ухилятися від оподаткування. 

На жаль, як показує вітчизняна практика, численні щорічні реформи у  
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сфері оподаткування не вирішують основних проблем справляння податків, 

таких як великі масштаби тіньової економіки, ухилення від сплати податків, 

обтяжливі податкові процедури, нестабільність податкового законодавства [1]. 

Детінізація є запорукою збільшення дохідної частини бюджету, адже тіньовий 

сектор не сплачує податків і фактично паразитує на «офіційному» сегменті. Як 

показує український досвід, для цього недостатньо зменшити ставки податків 

для бізнесу. Доцільно також зменшити податковий тягар кінцевих споживачів, 

застосовувати адекватні ставки оподаткування для крупних підприємств. Однак 

такі зміни мають поєднатися із системними змінами у фіскальній політиці: 

спрощенням адміністрування податків, підвищенням прозорості контролю за 

їхнім використанням, політичною стабілізацією в країні. 

В умовах глобалізації економічних процесів та загострення податкової 

конкуренції, у більшості розвинених країн спостерігається чітка тенденція до 

гармонізації та уніфікації національних податкових систем, а також до 

зниження податкового навантаження на економіку. Одночасно з цим 

відбувається також деяке скорочення пільг при оподаткуванні доходів від 

господарської діяльності. При розробці оптимальних ставок оподаткування 

прибутку суб’єктів господарювання потрібно додатково враховувати 

еластичність податкових надходжень. Крім того, як показує світова практика, 

на динаміку економічного зростання у середньо- та довгостроковій перспективі 

ставки оподаткування доходів та прибутку впливають суттєво менше, ніж 

процеси акумулювання та трансферу знань, рівень розвитку людського 

капіталу, рівень інституційного розвитку держави, рівень корупції та 

бюрократизації процесів у країні, впровадження нових технологій, інноваційна 

активність та загальна ефективність макроекономічного, у тому числі 

податкового, регулювання у країні, а також інформаційна прозорість державних 

витрат [2, c. 181]. 

Отже, з метою підвищення ефективності системи оподаткування в 

України необхідне:  

- посилення     стимулюючої     ролі     прямих    податків    шляхом  
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застосування обґрунтованої диференціації податкових ставок і податкових 

пільг;  

- забезпечення стабільності податкового законодавства з 

максимально чітким і несуперечливим формуванням норм податкового права; 

- спрощення процедур адміністрування податків та підвищення 

прозорості контролю їх використання;  

- підвищення ефективності роботи контролюючих органів із 

посиленням контролю над платниками податків, які умисно приховують 

об’єкти від оподаткування, та рівня відповідальності за податкові 

правопорушення.  

Реалізація вказаних заходів підвищить ефективність функціонування 

вітчизняної податкової системи, що дасть можливість активізувати 

господарську діяльність суб’єктів господарювання, забезпечити динамічне 

економічне зростання з підвищенням рівня та якості життя населення. 

В Україні необхідно сформувати податкову політику, спрямовану на 

побудову стабільної та зрозумілої податкової системи, зменшення податкового 

навантаження та забезпечення балансу між інтересами держави та інтересами 

суб’єктів господарювання.  
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