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ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ЩОДО ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ 
ФІНАНСОВИХ РОЗСЛІДУВАНЬ 

 

Фінансова система країни відіграє важливу роль у реалізації соціально-економічних 

функцій  держави. В той же час забезпечення фінансово-економічної сфери як для окремого 

підприємства так і для держави в цілому без належного використання консалтингових та 

аудиторських послуг, фінансових розслідувань з  метою забезпечення належної економічної  

безпеки. Для цього є потреба формування нових підходів до реорганізації усієї системи 

боротьби із правопорушеннями у фінансово-економічній сфері та приведення її у відповідність 

до чинного вітчизняного законодавства та міжнародних вимог із врахуванням  національних 

особливостей  кожної країни.  

Основним завданням державної політики, спрямованої на забезпечення економічної 

безпеки держави, є впровадження системи заходів для забезпечення соціально-економічних 

інтересів суспільства та досягнення стабільності національної економіки, її фінансової стійкості 

під час військової агресії. 

Фінансова безпека як структурна складова національної безпеки та одна з найважливіших 

складових економічної безпеки. Вона має цілий ряд складників як на  макрорівні, так і на 

мікрорівні. Кожна із цих складових фінансової безпеки характеризується певними 

особливостями та проблемами забезпечення. 

Аналізуючи дослідження теоретичних і практичних аспектів економічних 

правопорушень слід виокремити основні завдання і тенденції: 

1. Дослідити основні законодавчі і нормативно-правові акти, що регулюють питання 

проведення розслідувань економічних правопорушень. 

2. Розкрити сутність і особливості фінансових розслідувань таких порушень. 

3. Проаналізувати види відповідальності за здійснення економічних правопорушень і 

попереджувальні заходи щодо їх недопущення надалі. 

4. Запропонувати шляхи удосконалення порядку проведення аналітично-

консультаційного порядку фінансових розслідувань економічних правопорушень. 
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5. Внести конкретні пропозиції щодо створення нових або практичного удосконалення 

роботи діючих державних інструкцій стосовно проведення фінансових розслідувань. 

Ефективним механізмом протидії злочинності та забезпечення конфіскації злочинних 

доходів є інструмент фінансових розслідувань. Держава та її органи не повинні орієнтуватися у 

ході його використання виключно на притягнення правопорушників до кримінальної 

відповідальності, застосування до них найсуворіших видів покарання. Важливо, щоб вигоди та 

прибутки, набуті за результатами злочинної діяльності, вилучалися у дохід держави та 

спрямовувалися на суспільно-корисні цілі, сприяли загальному економічному розвитку країни 

за рахунок інвестування їх у соціальні послуги й проекти. Завдання державних органів, які 

проводять фінансові розслідування, повинні включати не лише забезпечення економічної 

безпеки держави, профілактику, виявлення й попередження злочинів та адміністративних 

правопорушень, учинених в економічній сфері, у тому числі корупційних правопорушень, 

легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та ін., 

а й охоплювати значно ширше коло завдань у сфері боротьби із злочинністю.  

Дослідження роботи державних установ, які законодавчо уповноважені проводити 

фінансові розслідування економічних правопорушень показують, що через різну природу, 

складність та структуру таких злочинів, їх досить  багато. До цих інституцій крім вище 

згаданого новоутвореного у 2021 році Бюро економічної безпеки, відносяться : Національне 

антикорупційне бюро, Служба безпеки України, Спеціалізована антикорупційна прокуратура 

(САП). 

 В результаті проведеного дослідження обгрунтовано сучасні тенденції фінансових 

розслідувань у сфері економіки в Україні, шляхи трансформації  системи правоохоронних 

органів з врахуванням досвіду країн ЄС та вимог сьогодення. 
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СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ І МЕХАНІЗМИ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ В БІЗНЕСОВИХ 

СТРУКТУРАХ 

Даний етап розвитку економіки України є надзвичайно складним для функціонування 

бізнесових структур. В умовах ринкової економіки підприємства перебувають під тиском 

конкурентної боротьби. Це зумовлює потребу у розробці та використанні ефективних 

механізмів забезпечення фінансової безпеки підприємства, які здатні попередити кризові 

ситуації. 

Проблематика забезпечення фінансової безпеки в бізнесових структурах висвітлена у 

наукових працях Барановського А.О., Бланка І.А., С.Дж.Брауна, Гончаренка Л., Реверчука Н. та 

ін. Проте питання сучасних тенденцій та механізмів фінансової безпеки у підприємництві 

потребують додаткових досліджень. 

Метою даної роботи теоретичне обгрунтування фінансової безпеки бізнесових структур 

на базі механізмів забезпечення фінансової безпеки. 

На даному етапі розвитку економіки в кризових умовах, функціонування підприємств 

стає ускладненим. Перш за все, ефективність господарювання бізнесових структур залежить від 

рівня фінансової безпеки. 

У вітчизняній науці дефініцію фінансової безпеки розглядали безліч науковців. Наведемо 

декілька прикладів визначення даного поняття: 

Автор Визначення 

Барановський 

А.О. 

Фінансова безпека – це: 

– ступінь захищеності фінансових інтересів на усіх рівнях 

фінансових відносин; 

– рівень забезпеченості громадянина, домашнього 
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Продовження табл.  
  господарства, верств населення, підприємства, організації, 

установи, регіону, галузі, сектора економіки, ринку, держави, 

суспільства, міждержавних утворень, світового співтовариства 

фінансовими ресурсами, достатніми для задоволення їх потреб і 

виконання існуючих зобов’язань; 

– стан фінансової, грошово-кредитної, валютної, банківської, 

бюджетної, податкової, розрахункової, інвестиційної, митно-тарифної 

та фондової систем, а також системи ціноутворення, який 

характеризується збалансованістю, стійкістю до внутрішніх та 

зовнішніх негативних впливів, здатністю відвернути зовнішню 

фінансову експансію, забезпечити фінансову стійкість (стабільність), 

ефективне функціонування національної  економічної системи та 

економічне зростання; 

– якість фінансових інструментів і послуг, що запобігає 

негативному впливу можливих прорахунків і прямих зловживань на 

фінансовий стан наявних та потенційних клієнтів, а також гарантує (у 

разі потреби) повернення вкладених коштів [1]. 

Ревенчук 

Н.Й. 

Фінансова безпека підприємства – це захист від можливих 

фінансових втрат і попередження банкрутства підприємства, 

досягнення найбільш ефективного використання корпоративних 

ресурсів [2]. 

Бланк І.О. Фінансова безпека підприємства як кількісно та якісно 

детермінованого рівня фінансового стану, що забезпечує стабільний 

захист його пріоритетних збалансованих фінансових інтересів від 

ідентифікованих реальних і потенційних загроз внутрішнього та 

зовнішнього характеру, параметри якого визначаються на основі його 

фінансової філософії і створюють необхідні передумови фінансової 

підтримки стійкого розвитку в поточному та перспективному періоді 

[3]. 
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Отже, проаналізувавши дані дефініції, ми хочемо зазначити, що незважаючи на 

відмінності у формулюванні, вчені розуміють поняття фінансової безпеки як фінансову та 

економічну стійкість підприємства та захищеність від зовнішніх чинників. 

Варто зазначити, що фінансова безпека є однією з найважливіших компонентів 

економічної безпеки бізнесової структури. Рівень фінансової безпеки у бізнесових структурах 

включає в себе наступні компоненти: 

- існуючий рівень економічної самостійності бізнесу (про забезпечення промислово-

економічними ресурсами та фінансова діяльність, формування необхідної матеріально-технічної 

бази тощо); 

- рівень фінансової ефективності існування бізнесової структури; 

- здатність до розвитку в подальшому функціонуванні (покращення ефективності 

фінансової діяльності). 

Для ефективного досягнення достатнього рівня фінансової безпеки у бізнесових 

структурах, потрібно детально розглянути механізми її досягнення. 

Економічний механізм є системою між економічними явищами та процесами та визначає 

порядок деякого виду діяльності. Дане поняття є впливом на процеси, явища та основою 

реалізації економічних закономірностей. 

Фінансовий механізм – складова економічного механізму. Це є система форм, методів 

створення а також використання фінансових ресурсів задля забезпечення цілей бізнесових 

структур.  

Об'єкт механізму фінансово – економічної безпеки фінансових структур є включеним до 

його складу.  Предметом механізму фінансово – економічної безпеки фінансових структур є 

функціонування суб'єктів фінансової безпеки. 

У зв'язку зі зростанням рівня економічної невизначеності та загроз, функціонування 

механізму безпеки підприємництва набуває особливого значення. 

Проте реалії сучасності підкреслюють недостатність існуючого теоретичного 

забезпечення функціонування механізму фінансово – економічної безпеки суб’єкта 

підприємництва, що відзначають й інші науковці [4]. 

Механізм фінансової безпеки має ряд функцій, які мають бути детально розглянуті: 

- накопичувальна – повне забезпечення суб’єкта господарювання за їх раціональною 

вартістю; 

- ощадна – запобігання нераціонального використання фінансових ресурсів; 

- відтворювальна – протидія небезпекам та загрозам; 
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- контрольна – спостереження за рухом фінансових ресурсів; 

- інформаційна – надання потрібної інформації щодо рівня невизначеності. 

Основна спрямованість функціонування фінансової безпеки у бізнесових структурах 

обумовлюється його метою. Глобальна ціль діяльності підприємств є фундаментом для 

формування напрямів та способів використання ресурсів, скерування визначення планових 

показників. 

Серед завдань фінансової безпеки стоять декілька основних: 

- ідентифікація небезпек та загроз; 

- визначення індикаторів фінансової безпеки; 

- забезпечення зростання прибутків та доходів суб’єкта підприємництва; 

- забезпечення зростання вартості суб’єкта підприємництва; 

- оптимізації поточних та капітальних витрат суб’єкта підприємництва; 

- підтримання нормального фінансового стану суб’єкта підприємництва; 

- забезпечення обсягу фінансових ресурсів суб’єкта підприємництва; 

- забезпечення сталості руху фінансових потоків суб’єкта підприємництва; 

- розробка системи моніторингу рівня фінансової безпеки; 

- контроль за виконанням заходів із підтримання фінансової безпеки, їх 

аналіз та коректування; 

- забезпечення зменшення трансакційних витрат. 

Ми можемо зробити висновки, що для забезпечення успішного функціонування 

бізнесових структур необхідно забезпечити його фінансову безпеку. Тому, для ефективного 

впровадження фінансової безпеки підприємства необхідно розробити та використовувати 

механізми забезпечення фінансової безпеки. Слід зазначити про необхідність визначення 

єдиного підходу до оцінки рівня фінансової безпеки бізнесових структур.  

Таким чином, проблема науково-методичного забезпечення процесу оцінювання 

фінансової безпеки підприємств залишається невирішеною та потребує подальших досліджень, 

що дасть змогу приймати ефективні управлінські рішення щодо нейтралізації потенційних 

загроз та небезпек. 
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ОСНОВНІ АСПЕКТИ ФУНКЦІОНУВАННЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО 

АУТСОРСИНГУ В УКРАЇНІ 
 

Динамічність функціонування ринкової економіки та сучасні умови підприємницької 

діяльності зумовлюють постійний пошук напрямків підвищення ефективності функціонування 

суб’єктів господарювання та підтримки їх конкурентоспроможності на ринку. Це досягається, 

зокрема, за допомогою налагодження та удосконалення системи управління, що призводить до 

поширення застосування бухгалтерського аутсорсингу, який на сучасному ринку вважається 

одним із найпотужніших інструментів підвищення ефективності діяльності. Динамічний ріст 

попиту на послуги бухгалтерського аутсорсингу можна відслідкувати в багатьох країнах світу, 

зокрема популярність на спеціалізовані послуги зростає і в Україні. Оскільки вагомих 

аргументів на користь застосування аутсорсингу більше, ніж недоліків, зарубіжні та вітчизняні 

підприємства почали широко його впроваджувати на практиці. Саме цим зумовлена 

актуальність теми даної роботи. 

У працях вітчизняних та зарубіжних економістів досліджене широке коло питань, 

пов’язаних з аутсорсингом бухгалтерських послуг, його оцінкою та впливом на діяльність 
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вітчизняних підприємств. Серед науковців, які приділили значну увагу дослідженням 

аутсорсингу бухгалтерських послуг, слід виділити таких, як Воскресенська Т. І., Топоркова 

О.А., Шот А.П. та інші. Однак незважаючи на велику кількість наукових досліджень та 

публікацій, вважаємо, що ще є багато питань, які залишаються не розкритими. 

Сутність аутсоргингу неодноразово намагалися охарактеризувати у своїх працях 

зарубіжні та вітчизняні вчені, однак єдиної думки не існує до нині. Узагальнюючи різні 

трактування до визначення сутності аутсорсингу вважаємо, що під аутсорсингом розуміють 

угоду, згідно з якою замовник доручає підряднику виконати певні завдання, зокрема частину 

виробничого процесу або повний виробничий процес, надання послуг щодо підбирання 

персоналу, допоміжні функції [1]. 

Аутсорсинг — передача організацією на підставі договору певних бізнес-процесів або 

виробничих функцій на обслуговування іншій компанії, що спеціалізується у цій галузі. Іншими 

словами, це спосіб ведення бізнесу, при якому виконання робіт по деяким видам діяльності 

передається стороннім компаніям. 

Що стосується бухгалтерського аутсорсингу, то дане поняття являє собою послугу з 

прийняття аутсорсинговою компанією за договором обов’язків та відповідальності з виконання 

функцій бухгалтерської служби в іншому підприємстві чи організації (замовника).  

Ринок бухгалтерського аутсорсингу у світі, тай в Україні зокрема, зростає швидкими 

темпами. Кожне підприємство, яке зацікавлене у посиленні своїх позицій і зміцненню свого 

фінансового стану все більше обирають послуги сторонньої фірми, отримуючи зиск у вигляді 

скорочення витрат на утримання бухгалтерії та отримання більш якісного бухгалтерського 

обслуговування.  

В Україні така послуга з'явилася на початку 2000-х. Зараз близько 30% малих і середніх 

компаній делегують бухоблік фірмам-підрядникам. Для порівняння: в Америці цей показник 

досяг 96%, а в Європі — 82%. 

Оскільки практична потреба в суб’єктів господарювання у послугах з аутсорсингу 

бухгалтерського обліку зростає, то розглянемо загальну процедуру його реалізації. Спочатку 

суб’єкт господарювання на основі об’єктивних чи суб’єктивних суджень обирає компанію 

аутсорсера (аудиторську чи консалтингову компанію) із представлених на ринку, і лише після 

цього відбувається отримання цієї послуги. Для того, щоб реалізувати надання послуги з 

аутсорсингу бухгалтерського обліку, проводиться її документальне оформлення (укладання 

договору). У договорі фіксуються всі особливості надання (отримання) послуг з аутсорсингу 

бухгалтерського обліку, вказуються його вид, права, обов’язки, відповідальність сторін тощо.  
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Після того, як договір укладено, додаткові гарантії забезпечено або ні (за згодою клієнта), 

проводиться двостороннє виконання умов договору. Зокрема, суб’єкти господарювання 

своєчасно передають інформацію аутсорсеру про здійснення господарських операцій 

(документацію), відповідний співробітник аутсорсера, своєю чергою, веде бухгалтерський 

облік, складає і подає звітність у відповідні державні інстанції. Після цього суб’єкт 

господарювання здійснює оплату послуг (щомісячно) [2].  

Для розуміння можливостей, вигод і недоліків від використання бухгалтерського 

аутсорсингу пропонуємо розглянути його основні переваги та недоліки для підприємства-

замовника. На рис.1. зазначено переваги надання послуг бухгалтерського обліку на засадах 

аутсорсингу. 

Головною причиною, чому система аутсорсингу, зокрема надання послуг 

бухгалтерського обліку на засадах аутсорсингу користується такою широкою популярністю у 

світі є можливість зекономити з її допомогою до 20-30% від загальних витрат підприємства. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Переваги надання послуг бухгалтерського обліку на засадах аутсорсингу 
Джерело складено авторами на основі [3] 
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штат і організацію умов 

праці (приміщення, 
обладнання, програмне 

забезпечення). 

 

Немає необхідності 
шукати 

висококваліфікованих 
бухгалтерів, проводити 
співбесіду, перевіряти 

чи навчати 

Повна 
конфіденційність і 
відповідальність 

Підприємство 
знаходитиметься під 
захистом фірми, яка 
буде Вам надавати 

послуги з ведення обліку 
і представляти ваші 
інтереси перед усіма 

контролюючими 
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Що стосується недоліків, то знову таки, потрібно розуміти, що кожен бухгалтер в 

аутсорсинговій компанії веде по декілька підприємств одночасно. Тому якщо компанія бажає 

творчого підходу бухгалтера до діяльності підприємства (наприклад, продумувати на декілька 

місяців вперед, які оплати і від кого потрібно приймати, щоб вирівняти ПДВ) то, як правило, це 

не до аутсорсингу. Бухгалтер на аутсорсингу виконує чіткі задачі: звітність, податки, зарплати, 

створення документів. Так само бухгалтерський аутсорсинг може покрити не всі сфери бізнесу. 

Велике виробництво, агросектор, роздрібна торгівля у великих масштабах - це такі сфери, де 

краще відразу взяти спеціаліста в штат, так як на настільки великих об'ємах бухгалтерських 

операцій вартість послуг сягатиме вище зарплати бухгалтера в штаті, а специфіка роботи таких 

підприємств передбачає, як правило, живу присутність спеціаліста, а не віддалену роботу. Тобто 

найкращим застосування бухгалтерського аутсорсингу є для малих і середніх підприємств. 

Оскільки вони можуть передати всі ділянки бухгалтерського обліку аутсорсинговій компанії, 

так 6як кількість господарських операцій є невеликою. 

Для бізнесу з малими обігами та невеликою кількістю співробітників краще звернутися за 

бухгалтерським обслуговуванням до фахівця на аутсорсі. У такому випадку компанія отримує 

висококваліфіковане обслуговування з мінімальними матеріальними витратами. Бухгалтер на 

аутсорсі отримує оплату лише за виконану роботу, в той час як бухгалтер в штаті вимагає 

заробітну плату за відпрацьований час незалежно від результату своєї роботи. При проблемах з 

контролюючими органами або при перевірці бухгалтер на аутсорс завжди надасть професійну 

допомогу. Робота зі штатним бухгалтером не така надійна, як може здатися на перший погляд: 

через відсутність досвіду, почуття своєї провини або з інших причин він може звільнитися в 

будь-який момент і компанії самостійно доведеться розбиратися з помилками в обліку. 

Таким чином, переваги передачі бухгалтерії на аутсорсинг очевидні. По-перше, це якість 

надання послуг. Так як у спеціалізованій компанії працює команда бухгалтерів, ведення 

документації і складання звітності проходить багаторівневий контроль. До того ж бухгалтерська 

компанія, крім того, що несе матеріальну відповідальність у випадку нарахування пені або 

штрафу, відповідає перед клієнтом і своєю репутацією.  По-друге, це значне скорочення витрат 

підприємства на утримання бухгалтера у штаті. По-третє, головною відмінністю аутсорсингу від 

інших форм співпраці є гарантії відповідальності з боку виконавця, а також наявність постійної 

основи такого співробітництва. Важливим є те, що аутсорсинг підвищує 

конкурентоспроможність тих компаній, які його використовують.  
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ЯКІСНІ АСПЕКТИ АУДИТУ В СУЧАСНИХ УМОВАЖ 

Актуальною проблемою ефективного забезпечення якості аудиторських послуг, які 

надаються аудиторськими фірмами, є управління оцінкою та контролем їх якості. Вагому роль 

відіграє не лише фіксація невідповідності якості послуг міжнародним стандартам або 

очікуванням клієнтів, але й виявлення внутрішніх причин, що обумовили невідповідність, 

визначення способів підвищення якості послуг до необхідного рівня та контроль утримання 

даного рівня. 

Якість аудиторських послуг – це їх відповідність встановленим стандартам.  

Критерієм якості при проведенні аудиту вважається, насамперед, виконання аудиторами 

вимог Міжнародних стандартів контролю якості аудиту, огляду, іншого надання впевненості та 

супутніх послуг, а також  Кодексу професійної етики. Суворе дотримання вимог нормативних 

документів з аудиту пов’язане зі збільшенням трудовитрат аудиторів, необхідністю збору 

додаткової інформації, документуванням процесу перевірки, здійсненням аналітичних 

розрахунків. Такі витрати неохоче відшкодовуються замовниками. 

В Україні залишається проблемним питанням контроль якості аудиту та аудиторських 

послуг. 



 17 

Міжнародний стандарт контролю якості (МСКЯ) 1 «Контроль якості для фірм, що 

виконують аудити та огляди фінансової звітності, а також інші завдання з надання впевненості і 

супутні послуги» треба розглядати разом із МСА 200 «Загальні цілі незалежного аудитора та 

проведення аудиту відповідно до Міжнародних стандартів аудиту. 

Цей Міжнародний стандарт контролю якості (МСКЯ) розглядає відповідальність фірми за 

її систему контролю якості для аудитів та оглядів фінансової звітності, а також інших завдань з 

надання впевненості і супутніх послуг. Його потрібно застосовувати разом із відповідними 

етичними вимогами. 

Додаткові стандарти щодо відповідальності персоналу фірми за процедури контролю 

якості при виконанні певних типів завдань викладено в інших документах Ради з Міжнародних 

стандартів аудиту та надання впевненості (РМСАНВ). Наприклад, МСА 220 розглядає 

процедури контролю якості під час аудитів фінансової звітності. 

Цей МСКЯ застосовується в усіх фірмах професійних бухгалтерів стосовно аудитів та 

оглядів фінансової звітності, а також інших завдань з надання впевненості і супутніх послуг. 

Характер і обсяг політик та процедур, розроблених окремою фірмою з метою дотримання вимог 

цього МСКЯ, залежать від таких чинників, як розмір та операційні характеристики фірми, а 

також від того, чи входить вона до складу мережі. 

У цьому МСКЯ викладено ціль фірми при дотриманні МСКЯ та вимоги, що дадуть змогу 

фірмі досягти зазначеної цілі. Крім того, стандарт містить відповідні рекомендації у формі 

матеріалів для застосування та інших пояснювальних матеріалів. 

Ціль надає контекст, в якому викладено вимоги цього МСКЯ, та призначена допомогти 

фірмі в: 

• розумінні того, що необхідно виконати; 

• прийнятті рішення, що ще потрібно зробити для досягнення цілі. 

Фірма повинна встановити та підтримувати систему контролю якості, яка  включає 

політики і процедури стосовно кожного з наведених нижче елементів (рис.1):  

 

- відповідальність керівництва за організацію контролю якості на фірмі; 

- етичні вимоги; 

- прийняття завдання та продовження відносин з клієнтами і виконання специфічних завдань; 

- людські ресурси; 

- виконання завдання;  

- моніторинг. 
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Рис. 1. Елементи системи контролю якості аудиторських послуг згідно 

міжнародних стандартів складено за даними[2]  
Усі зазначені елементи контролю якості взаємозалежні. 

Аудиторська фірма зобов'язана документувати дотримання принципів роботи і 

процедури системи контролю якості.  

Фірма повинна встановити політики і процедури, спрямованих на підвищення 

внутрішньої культури, за умов якої якість – це основне питання при виконанні завдань.  

            Такі політики і процедури повинні вимагати, щоб вища адміністративна посадова особа 

або рада керуючих партнерів брали на себе остаточну відповідальність за систему контролю 

якості фірми. Ці особи повинні мати достатній та відповідний досвід, здатність і необхідні 

повноваження для прийняття на себе такої відповідальності. 

Політики і процедури повинні надавати достатню впевненість у тому, що фірма та її 

персонал дотримуються відповідних етичних вимог. 

Список використаної літератури: 
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ЗАКОНОДАВЧІ ЗМІНИ ПРОДИКТОВАНІ ВОЄННИМ ЧАСОМ: БУХГАЛТЕРСЬКИЙ 

АСПЕКТ  

 

10 серпня 2022 р. набрав чинності Закон України від 19.07.2022 р. № 2435-IX, яким 

внесено зміни до Закону України від 16.07.1999 р. № 996-XIV «Про бухгалтерський облік та 

фінансову звітність в Україні» [1], яким зокрема встановлено наступне[2]: 

 Уточнено критерії розмірів підприємств. Як відомо, розмір підприємств згідно з ч. 2 ст. 2 

Закону № 996 визначається за трьома критеріями – балансовою вартістю активів, чистим 

доходом від реалізації і кількістю працівників. Раніше всі критерії визначалися до відповідної 

межі. Відтепер в усіх критеріях з’явилося слово «включно». Тобто «до 10 осіб» тепер означає 10 

осіб включно. 

Дозволено вести бухгалтерський облік мікропідприємствам, які не є платниками ПДВ, 

без застосування подвійного запису (ч. 3 ст. 2 Закону № 996). Особливості ведення обліку без 

застосування подвійного запису наведені в Методичних рекомендаціях із застосування регістрів 

бухгалтерського обліку малими підприємствами, затверджених наказом Міністерства фінансів 

від 15.06.2011 р. № 720[4]. 

Уточнено, що перелік обов’язкових реквізитів стосується тільки первинних документів, а 

не зведених. Крім того, в оновленій редакції ч. 2 ст. 9 Закону № 996 з’явилося технічне 

уточнення, згідно якого залежно від характеру господарської операції та технології обробки 

облікової інформації первинні документи можуть включати додаткові реквізити – печатку, 

номер документа, підставу для здійснення операції тощо і  нова норма, за якою первинні 

документи, створені автоматично в  електронній формі програмним забезпеченням 

інформаційно-комунікаційної системи, застосовуються у бухгалтерському обліку за умови 

наявності накладеного електронного підпису чи печатки з дотриманням вимог законодавства 

про електронні документи та електронний документообіг. 

У Законі визначено поняття документообороту – це рух первинних документів з моменту 

їх складання підприємством або одержання від інших підприємств до передавання на зберігання 

в архів після прийняття до обліку. Раніше таке визначення було відсутнє. Згідно з ч. 5 ст. 8 



 20 

Закону № 996 підприємство самостійно затверджує правила документообороту і технологію 

обробки облікової інформації, додаткову систему рахунків і регістрів аналітичного обліку. 

 Щодо консолідованої фінансової звітності: надано визначення поняття «група» – це 

група юридичних осіб, що складається з підприємства, яке контролює інші підприємства 

(материнське підприємство), та всіх підприємств, які ним контролюються (дочірніх 

підприємств) (ст. 1 Закону № 996). Такі групи підприємств поділяються на три види – малі, 

середні або великі відповідно до визначених критеріїв (ч. 1 ст. 12 Закону № 996).  

          Згідно з ч. 2 ст. 121 Закону № 996 до переліку підприємств, які зобов’язані складати 

фінансову звітність та консолідовану фінансову звітність за міжнародними стандартами, 

додані:1)материнські підприємства груп, у складі яких є підприємства, що становлять 

суспільний інтерес;2)материнські підприємства великої групи, які не належать до категорії 

великих підприємств.  В статті 1 Закону № 996 уточнено, що таксономія фінансової звітності – 

це склад статей і показників фінансової звітності та її елементів, які підлягають розкриттю. за 

міжнародними стандартами видається Радою міжнародних стандартів бухгалтерського обліку. 

Рада – це міжнародний орган, який займається розробкою міжнародних стандартів. До внесення 

змін таксономію затверджувало Міністерство фінансів України.  

Щодо строків подання та оприлюднення фінансової звітності (відповідно до ч. 3 ст. 14 

Закону № 996, яка викладена в новій редакції): відтепер підприємства, що становлять 

суспільний інтерес (крім великих підприємств, які не є емітентами цінних паперів), публічні 

акціонерні товариства, суб’єкти природних монополій на загальнодержавному ринку та 

суб’єкти господарювання, які здійснюють діяльність у видобувних галузях, зобов’язані 

оприлюднювати не тільки річну фінансову звітність (включаючи консолідовану) разом з 

аудиторським звітом, але, крім того, оприлюдненню підлягають: звіт про управління; 

консолідований звіт про управління; звіт про платежі на користь держави; консолідований звіт 

про платежі на користь держави. 

Розширено коло підприємств, що мають оприлюднювати річну звітність до 1 червня 

року, що настає за звітним періодом:1) недержавні пенсійні фонди, що належать до 

мікропідприємств та малих підприємств – фінансову (включаючи консолідовану) разом з 

відповідними аудиторськими звітами, звітом про управління, консолідованим звітом про 

управління;2)малі підприємства, що є суб’єктами господарювання державного сектору 

економіки – фінансову разом з відповідним аудиторським звітом (якщо обов’язковий аудит 

фінансової звітності проводився на вимогу законодавства);3)материнські підприємства великої 

групи, які не належать до категорії великих підприємств (крім суб’єктів інвестиційної 
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діяльності, які не складають консолідовану фінансову звітність відповідно до міжнародних 

стандартів) – консолідовану фінансову, складену за міжнародними стандартами, разом з 

аудиторським звітом, консолідованим звітом про управління, консолідованим звітом про 

платежі на користь держави;4) материнські підприємства, які одночасно є дочірніми 

підприємствами та відповідно до вимог НП(С)БО або міжнародних стандартів не подають 

консолідовану фінансову звітність – консолідовану фінансову свого материнського 

підприємства разом з аудиторським звітом та консолідованим звітом про управління. 

Оприлюднення здійснюється підприємствами на своїй вебсторінці або своєму вебсайті (у 

повному обсязі). Малі та середні групи (крім груп, у складі яких є підприємства, що становлять 

суспільний інтерес) звільняються від обов’язкового складання та подання консолідованої 

фінансової звітності та консолідованого звіту про управління. 

Виключено норму щодо нерозповсюдження заборони на поширення фінансової звітності. 

В «старій» редакції ч. 2 ст. 14 Закону № 996 зазначалося, що на фінансову звітність не 

розповсюджується заборона щодо поширення статистичної інформації. Але відтепер ця норма 

виключена. Зауважимо, що згідно зі ст. 21 Закону України від 17.09.1992 р. № 2614-XII «Про 

державну статистику» [3] поширення статистичної інформації, на підставі якої можна визначити 

конфіденційну статистичну інформацію щодо конкретного респондента, забороняється.  

    У тексті Закону № 996 слова «державну політику у сфері бухгалтерського обліку» 

скрізь замінили на «державну політику у сфері бухгалтерського обліку та аудиту». Отже, 

робимо висновок, що Міністерство фінансів України тепер визначає державну політику не 

тільки у сфері бухгалтерського обліку, а й у сфері аудиту. 
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 АКТУАЛЬНІ АСПЕКТИ ДІАГНОСТУВАННЯ БАНКРУТСТВА В БІЗНЕСІ 

   

В умовах економічної кризи, а на сьогодні вона викликана пандемією COVID-19 та 

широкомасштабним вторгненням Росії в Україну, особливої актуальності набуває необхідність 

своєчасного аналізу фінансово-майнового стану підприємства з метою запобігання його 

погіршення та застосування превентивних заходів щодо діагностування ймовірності 

банкрутства. 

Банкрутство - визнана господарським судом неспроможність боржника відновити свою 

платоспроможність за допомогою процедури санації та реструктуризації і погасити встановлені 

у порядку, визначеному цим Кодексом, грошові вимоги кредиторів інакше, ніж через 

застосування ліквідаційної процедури [1].  

Проблема діагностики ймовірності банкрутства підприємства є актуальною і сьогодні, 

оскільки з одного боку, вона є результатом діяльності підприємства, тобто його досягнення, а з 

іншого боку – визначає передумови розвитку підприємства. За нестійких умов розвитку 

економіки зростає залежність підприємств від інфляційних процесів, надійності контрагентів, 

складних організаційно-правових форм функціонування та багатьох інших чинників. Це 

зумовлює особливу увагу до оцінки фінансового стану підприємства як домінантного важеля 

виявлення слабких та сильних позицій підприємства, його фінансових резервів і ринкових 

можливостей. Комплексне дослідження всіх аспектів фінансово-господарської діяльності 

дозволяє підвищити ефективність управління господарськими суб’єктами та зменшити 

негативний вплив зовнішніх та внутрішніх факторів [2]. 

Все більше підприємств стикаються з кризами у своєму розвитку, що призводить до 

банкрутства багатьох з них. Застосування методів прогнозування та оцінки ймовірності 

банкрутства може допомогти при діагностиці поточного фінансового стану підприємства і 

своєчасному запобіганню настанню несприятливих наслідків [3].  
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З метою уникнення краху компаній були розроблені різні методики прогнозування 

майбутнього неплатоспроможних підприємств. Не існує бездоганних методів прогнозування 

банкрутства. Кожна з методик має свої переваги та недоліки, тому під час здійснення аналізу 

виникає необхідність вибору такого підходу, який дасть змогу з мінімальними витратами 

ресурсів отримати найбільш однозначну та точну оцінку фінансово-економічного стану. 

Обираючи метод діагностики, необхідно ретельно аналізувати доцільність застосування 

комплексу аналітичних процедур. Метою оцінки банкрутства підприємства є прогнозування 

кризових ситуацій і ймовірності банкрутства, яке можливо за 1,5-2 роки до появи його 

очевидних ознак. 

Компанії в процесі своєї діяльності стикаються з різноманітними дестабілізуючими 

факторами, які можуть потенційно або реально загрожувати підприємницькій діяльності та в 

цілому існуванню бізнесової структури, руйнуючи її зсередини чи ззовні. Щоб протидіяти 

внутрішнім і зовнішнім загрозам, потрібно їх своєчасно діагностувати.  

Складно чітко розмежувати зовнішні причини фінансової кризи підприємства, проте 

навіть виявлення минулих помилок може допомогти в досягненні фінансової стійкості при 

різних несприятливих обставинах. Внутрішні причини фінансової кризи підприємства не менш 

важливі для розпізнання, адже на них можна безпосередньо впливати. 

Фінансовий стан доцільно систематично і всебічно оцінювати з використанням різних 

методів, прийомів та методик аналізу. Це уможливить критичну оцінку фінансових результатів 

діяльності підприємства та його фінансового стану  як у статиці за певний період, так і в 

динаміці – за низку періодів, дасть змогу визначити “больові точки” у фінансовій діяльності та 

способи ефективного використання фінансових ресурсів, їх раціонального розміщення. 

Своєчасна та об’єктивна діагностика фінансового стану підприємства різноманітних 

форм власності набуває особливого значення, оскільки жодний власник не повинен нехтувати 

потенційними можливостями підвищення рівня конкурентоздатності підприємства, які можна 

виявити, тільки своєчасно й об’єктивно провівши діагностику фінансового стану підприємства.  

Оцінка фінансового стану підприємства є необхідним етапом для розробки планів і 

прогнозів фінансового оздоровлення підприємств. 

Якість аналізу залежить від багатьох факторів, як то: 

ü Методологія діагностики, що використовується при проведенні комплексного 

дослідження фінансово-майнового стану. 

ü Компетенція керівника чи уповноважених органів, що приймають  управлінське рішення 

щодо подальшого функціонування суб’єкта бізнесу. 
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ü Інформаційна база діагностування банкрутства суб’єкта бізнесу, до прикладу,    

достовірна річна фінансова звітність  підприємства, оприлюднена на офіційних порталах 

бізнесової структури.  

У результаті фінансового аналізу менеджмент бізнесової структури одержує певну 

кількість основних, найбільш інформативних параметрів, які дають об'єктивну та точну картину 

фінансових позицій підприємства. Цілі, які в ході аналізу менеджер може ставити перед собою 

зображено у табл. 1. 

Таблиця 1  

Структура цілей фінансової діагностики в бізнесі 

Оцінка фінансового 

стану підприємства 

Дослідження рентабельності та фінансової стійкості   

Дослідження ефективності використання майна (капіталу), 
забезпечення суб’єкта власними оборотними активами 

Об'єктивна оцінка динаміки і стану ліквідності, 
платоспроможності та фінансової автономії  

Визначення ефективності використання фінансових ресурсів 
Оцінка ринкових позицій та   конкурентоспроможності 
Короткострокове прогнозування та дослідження стратегічного 

розвитку  
Джерело: [4]. 

Уміння здійснювати ефективне управління фінансовим станом підприємства, у тому 

числі й у плані перспектив його розвитку, залежить не лише від мети його проведення, а й від 

доцільності використання того чи іншого методу оцінки фінансового стану підприємства, його 

адаптації до сучасних значень і цілей розвитку, а також вимог, висунутих з боку зовнішніх 

суб'єктів господарювання, інвестиційного і податкового середовища [5]. 

Якість здійсненого фінансового діагностування банкрутства суб’єктів бізнесу визначає 

ефективність управлінських рішень, а відтак і результативність діяльності їх в цілому. 

Удосконаленню фінансової діагностики банкрутства сприятиме автоматизоване складання 

робочих і підсумкових документів та інтеграція даних, використання екранних форм 

відображення документів з допомогою комп’ютерних мереж, однозначне тлумачення положень 

чинного законодавства щодо питань банкрутства, широке використання можливостей і резервів 

для підвищення рівня конкурентоздатності підприємства. 
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ГАРМОНІЗАЦІЯ ОБЛІКУ І ЗВІТНОСТІ В КОНТЕКСТІ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ 

Гармонізація стала важливою і невід’ємною складовою процесу реформування 

бухгалтерського обліку та фінансової звітності в Україні. Розпорядженням КМУ було ухвалено 

Стратегію застосування МСФЗ в Україні, з метою удосконалення системи бухгалтерського 

обліку в Україні з урахуванням вимог міжнародних стандартів та законодавства Європейського 

Союзу [1]. 

Крім цього у березні 2014 р. була підписана Угода про  асоціацію  між  Україною  й  

Європейським Союзом [2], згідно з якою Україна взяла на себе певні зобов’язання, зокрема 

щодо гармонізації законодавства, яке здійснює регулювання підприємницької діяльності. 

Угодою передбачено  реформування  бухгалтерського обліку  й  аудиту  з  переходом  на  

міжнародні стандарти.   

Слід зазначити,  що  вимоги  Угоди  сприяли  прийняттю нової  редакції  Закону  України  

«Про  бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» [3] та Закону України «Про аудит 

фінансової звітності та аудиторську діяльність» [4]. Саме внесеними змінами до закону [3] було 

введено в дію ст. 12 «Застосування міжнародних стандартів», якою визначено перелік 

підприємств, що складають фінансову звітність та консолідовану фінансову звітність за 

міжнародними стандартами (публічні акціонерні товариства, банки, страховики, а також 

підприємства, які провадять господарську діяльність за видами, перелік яких визначається 

КМУ), а також оновлено  критерії  підприємств,  які  зобов’язані готувати фінансову звітність за 

МСФЗ. 

Серед основних причин переходу  України на МСФЗ можна виділити наступні: недоліки 

вітчизняної фінансової звітності (звітність містить інформацію яка вигідна для власників);  
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непередбачливість, неузгодженість, суперечливість правового регулювання фінансової 

звітності; у фінзвітності недостатньо інформації за нефінансовими показниками; інформація 

вітчизняної звітності спрямована потреби контролюючих органів, а не інвесторів чи кредиторів 

як це передбачено МСФЗ та інші.  Таким чином, невідповідність складеної за національними 

стандартами фінансової звітності міжнародним вимогам,  ускладнює стандартизацію та 

уніфікацію облікової системи України. 

Суть стандартизації полягає в розробці уніфікованого набору стандартів, що 

застосовуються до будь-якої ситуації в будь-якій країні, завдяки чому відпадає необхідність 

створення національних стандартів. Стандартизація дає можливість різним економічним 

суб’єктам взаємодіяти більш ефективно і є основним чинником розвитку підприємницького 

середовища. На сьогодні в економічній літературі немає єдиного тлумачення як поняття 

«стандартизація» так і «гармонізація» та «уніфікація», які з нею пов’язані. Гармонізація, 

стандартизація та уніфікація не обмежуються тільки розробкою і прийняттям стандартів. 

Підтримуємо думку деяких авторів і вважаємо гармонізацію бухгалтерського обліку як процес 

уніфікації методів і принципів бухгалтерського обліку у формі стандартів, а також те, що 

стандартизація дає змогу глобалізувати облікову політику, принципи і систему бухгалтерського 

обліку та звітності. 

Стандартизація  бухгалтерського  обліку трактується як процес розроблення та 

послідовного використання єдиних вимог, правил і принципів для визнання, оцінки та 

відображення  в  фінансових  звітах  окремих  об’єктів бухгалтерського обліку, застосування 

уніфікованого набору стандартів, які регулюють облікову подію та її відображення в звітності. 

Вона дає змогу глобалізувати  облікову  політику,  принципи  і  системи бухгалтерського обліку 

та звітності, здійснюється в межах уніфікації обліку на міжнародному рівні, яку здійснює 

Комітет із міжнародних стандартів бухгалтерського обліку.  

Отже, гармонізація є процесом зближення методів, норм, інструментів, принципів і 

правил ведення обліку та складання фінансової звітності, а стандартизація – це процес 

формування норм, принципів і правил, що оптимально задовольняють і об’єднують вимоги 

користувачів інформації в різних країнах.  

Гармонізація фінансової звітності на міжнародному рівні значить, що фінансова звітність 

окремої країни має відповідати вимогам МСФЗ. Гармонізація  фінансової   звітності   на 

локальному  рівні  передбачає,  що  фінансова звітність у країні, яка входить в континентальну  

групу,  має  відповідати  вимогам  стандартів обліку країн певного континенту. Країни ЄС 

мають власні директиви з обліку й аудиту та вимоги по гармонізації фінансової звітності. 
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Очевидним є те що, на тлі глобалізаційних процесів посилюється роль бухгалтерського 

обліку як основного інструменту ділової комунікації, що здатен передавати економічну 

інформацію про діяльність суб’єкта господарювання. Варто зазначити, що протягом тривалого 

часу ведеться діяльність з розробки єдиних правил і стандартів бухгалтерського обліку, котрі 

можуть бути визнані в більшості країн поряд з національними стандартами обліку, без 

використання яких унеможливлюється ведення бізнесу на міжнародному рівні. Розвиток бізнесу 

і підприємництва в умовах глобалізації економічних процесів, що супроводжується зростанням 

ролі міжнародної інтеграції у сфері економіки, висуває певні вимоги до стандартизації 

застосовуваних в різних країнах принципів формування фінансової звітності.  

Слід констатувати, що в Україні існували так і на сьогодні існують проблеми 

застосування МСФЗ через недосконалість  трансформації  фінансової  звітності до  вимог  

МСФЗ  (брак  висококваліфікованих професіоналів з МСФЗ призвів  до  ряду  технічних 

проблем,  пов’язаних  з  їхнім  застосуванням; брак  фінансування;  ускладнена  процедура 

оприлюднення тощо). Проте з часу їх застосування здійснено ряд важливих кроків, які 

посприяли переходу на міжнародну фінансову звітність.  

Отже, не дивлячись на труднощі переходу вітчизняних підприємств на МСФЗ можна з 

впевненістю сказати, що їх застосування дало змогу українським підприємствам: зменшити 

ризики  для  інвесторів  та  кредиторів;  забезпечити прозорість і зрозумілість інформації; 

підвищити  зростання  довіри  до  показників фінансової звітності; поглибити міжнародну 

кооперацію у галузі бухгалтерського обліку; зменшити витрати на розроблення власних 

стандартів тощо. 
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РЕІНЖИНІРИНГ ЯК ПІДХІД ДО ДІДЖИТАЛІЗАЦІЇ В ОБЛІКУ НА ПІДПРИЄМСТВАХ 
 

Реінжиніринг бізнес-процесів – найбільш радикальний підходів до покращення бізнес-

процесів, щодо діджиталізації в обліку та використовується для досягнення 

конкурентоспроможних цілей підприємствами. Незважаючи на практичну відсутність прикладів 

застосування його в практиці бізнесу України, особливо в період війни, як методу управління, 

інтерес до нього є величезним. Часто цей підхід називають інновацією процесу, оскільки його 

успіх в основному ґрунтується на інноваціях та творчих здібностях команди по покращенню 

процесів ведення обліку та управління з прийняттям довгострокових рішень.  

Метою роботи є дослідження теоретичних і практичних підходів реінжинірингу щодо 

діджиталізації бухгалтерського обліку на підприємствах. 

Реінжиніринг як підхід до діджиталізації  в обліку забезпечує новий погляд на цілі 

процесу обліку і структуру організації управління зокрема. Історія реінжинірингу бізнес-

процесів (РБП) бере свій початок від двох статей, написаних ще у 1990 році Хаммером 

(Hammer) та Давенпортом і Шортом (Davenport and Short). Хоча самому терміну РБП зовсім 

небагато років, більшість теорій, на яких він базується, набагато старші. У 1980-х рр. у багатьох 

організаціях було впроваджено систему Тотальної якості (Total Quality). Саме ця система була 

родоначальником ідеї управління процесами. Багато методів системи «тотальної якості» 

змушують по-новому подивитися на роботу і на її мету, і ці методи дають цінну інформацію для 

управління бізнес-процесами (Business Process Management, BPM). На рис.1 подано перелік 

методів системи «тотальної якості», які відіграють важливу роль у будь-якому масштабному 

проекті з реінжинірингу бізнес-процесів. Власне, реінжиніринг бізнес-процесів, якщо його 

проводити правильно, знижує витрати та тривалість циклу на 60-90% і рівень помилок на 40-



 29 

70%. Даний підхід використовується в тих випадках, коли процес на теперішній момент 

настільки застарілий, що не варто навіть намагатись його зберегти або поліпшувати.  

 

 
Рис.1. Методи системи «тотальної якості» 

 

Безумовно реалізація робіт з реінжинірингу як підходу діджиталізації в обліку на 

підприємствах, вимагає відповідної методичної та інструментальної підтримки обліку, які як 

правило забезпечують консалтингові компанії. В ході розгортання програми реінжинірингу слід 

чітко розрізняти заходи, які покращують бізнес, та заходи, що складають процес реінжинірингу 

та докорінно змінюють бізнес. На відміну від традиційного процесу покращення в якості 

початкової точки беруть не існуючий процес, а «чистий листок», тобто відбувається 

проектування нового процесу.  Якщо покращення відбуваються знизу-вгору, то реінжиніринг 

навпаки – згори вниз. Реінжиніринг охоплює всі сфери діяльності підприємства, а не лише 

«вузькі місця» окремих поліпшуючих заходів. 

До факторів, що сприяють успішній реалізації реінжинірингу, слід віднести, перш за все, 

готовність керівництва до змін, розуміння та віру в кінцевий результат, розумну оцінку ризиків, 

з якими пов’язана реалізація програми. При наявності готовності з боку керівництва доцільно 

наділити відповідними повноваженнями персонал, що займається реалізацією програми, та 

чітко визначити роль і обов’язки кожного.  

Для підтримання темпу проведення програми важливо передбачити необхідний бюджет 

для реалізації перш за все пріоритетних цілей та моніторинг результатів реалізації програми 

реінжинірингу.  

На практиці найчастіше реінжиніринг включає і інші елементи: наприклад, правильне 

використання принципів управління процесами, деякі підходи до вирішення проблем, 

використання методів розвитку організації і методів Тотальної якості, а також сучасні методи 
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мотивації і управління персоналом. РБП — це один з багатьох засобів, що є у розпорядженні 

менеджерів, зацікавлених у покращенні роботи своїх організацій. Він може допомогти досягти 

значних змін і покращень, так само як і більшість інших засобів, але залишається усього лише 

інструментом. Це поняття найважливіше, що має засвоїти керівництво організації. Так як, не 

вловивши суті бізнес-процесів, не можна зрозуміти всю сутність реінжинірингу, що призводить 

згодом до невдалого досвіду впровадження даної методології. Помилки, які роблять компанії, 

полягають в тому, що вони орієнтуються не на процеси, а на окремі структури і завдання. 

Безсумнівно, окремо кожна задача і структура мають свою цінність, але якщо споживач 

незадоволений кінцевим результатом, то весь бізнес-процес стає неефективним. 

Тому реінжиніринг, як підхід діджиталізації в обліку є необхідний і доцільний якщо 

(рис.2): 

§ компанія знаходиться у вкрай важкому стані на межі розорення (причиною може 

стати менш якісне надання товарів і послуг або завищені ціни в порівнянні з конкурентами); 

§ компанія, у якої в даний час немає проблем, але в майбутньому прогнозується 

поява важкорозв'язних проблем; 

§ компанії-лідери, які за допомогою даного методу націлені отримати ще більшого 

результату. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.2 . Умови реінжинірингу, як підходу діджиталізації в обліку 

 

Проте, першочерговою складовою для запровадження процесу кардинального 

покращення стану підприємства є, безумовно, ресурси. Не можна розраховувати на внутрішні 

ресурси компанії, для даного проекту обов’язково повинен бути виділений бюджет. Також, не 

менш важливою складовою є участь керівництва в наміченому проекті. Керівник повинен бути 

компетентний в питанні реінжинірингу, щоб уникнути помилок в перебудові і зуміти правильно 

УМОВИ ДЛЯ РЕІНЖИНІРИНГУ ПІДПРИЄМСТВА 
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мотивувати співробітників підприємства. Приклад здійснення реінжинірингу – підходу 

діджиталізації в обліку подано на рис.3. 

 
Рис. 3. Здійснення реінжинірингу – підходу діджиталізації в обліку 

 

Отже, результат виконаної роботи визначається ефективністю мотиваційних систем і 

технології реінжинірингу бізнес-процесу. Основною особливістю вирішення і реалізації 

процесів є те, що в роботі працівники, які виконують делеговані повноваження, мають 

можливість самостійно приймати рішення в рамках своїх обов’язків. Це сприяє поліпшенню і 

підвищенню ефективності роботи як самого підприємства, так і співробітників. Саме 

реінжиніринг як підхід діджиталізації в обліку ґрунтується на використанні радикальних 

заходів, робота виконується один раз, але при цьому охоплення має широкий спектр. 

Впровадженого процесу вимагає використання дороговартісних інформаційних систем, методів, 

які будуть поширюватися на штатних співробітників (в тому числі бухгалтерів), знадобиться 

підвищення кваліфікації працівників і їх подальше навчання, що проблематично в умовах війни. 

Однак. незважаючи на це позитивний ефект удалих проектів значний і дозволяє перейти від 

функціональної структури до проектної, наблизити керівництво безпосередньо до виконавців і 

клієнтам, скоротити час і витрати на виробництво продукції. 
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ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ В УКРАЇНІ 
 

З розвитком суспільно-виробничих відносин змінюється і ключові складові їх 

обслуговування, однією з яких є бухгалтерський облік, який безперечно, є невід’ємною 

частиною діяльності будь-якого суб’єкта господарювання. Питання перспективи розвитку 

бухгалтерського обліку як в Україні так і в усьому світі є актуальною темою для багатьох 

науковців. Так, дану тематику досліджували такі науковці як: Ф. Ф. Бутинeць, Г. Г. Кірейцева, 

Д. О. Панкова, В. Г. Лінник, О. С. Бородкін, С. Ф. Голов, М. В. Жук, П. Т. Cаблук, М. Я. 

Дем’яненко та багато інших.   

Основною функцією бухгалтерського обліку є забезпечення внутрішніх та зовнішніх 

користувачів повною, неупередженою та достовірною інформацією щодо майнового стану 

суб’єкта господарювання. В часи бурхливих трансформаційних перетворень змінюються 

можливості та роль бухгалтерського обліку в суспільстві, що обумовлює зміну 

фундаментальних засад – його принципів. Сучасні виробничі, трудові та соціальні відносини 

обумовлюють необхідність введення нових підходів до формування фінансової звітності. Мова 

йде не лише про появу нових соціальних явища таких, як: відкритість національних та 

міжнародних ринків; зростання мобільності трудових ресурсів; зростання транспортної 

мобільності; природно-екологічні зміни; науково-технічний прогрес. Йдеться про становлення 

нового високотехнологічного світоустрою, на засадах всебічної соціологізації, соціальної 

відповідальності, сталого розвитку, міжнародної безпеки, особистісного зростання людей. 

Останні десятиріччя характеризуються посиленням проявів глобалізації у всіх сферах 

суспільного життя що стало передумовою виникнення Міжнародних стандартів 

бухгалтерського обліку та фінансової звітності. Основним завданням яких є зменшення 

розмаїття підходів до відображення в бухгалтерському обліку та висвітлення у фінансовій 

звітності економічної інформації суб’єктів господарювання. У контексті глобалізації світової 

економіки через призму бухгалтерського обліку, необхідно звернути увагу і на підвищення 

рівня мобільності капіталу, що обумовлює необхідність єдиного підходу до вимірювання та 

обслуговування інвестицій. З початком процесу Європейської інтеграції в Україні можна 
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спостерігати поступовий перехід суб’єктів господарювання до Міжнародних стандартів 

бухгалтерського обліку та фінансової звітності, що пожвавлює приток іноземного капіталу у 

країну, а також забезпечує підвищення якісного стану бухгалтерської звітності та подання більш 

детальної інформації про результати діяльності підприємств. 

Існуюча теоретична основа Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку та 

фінансової звітності має дійсно високий рівень практичного використання, в першу чергу через 

свою зручність та відповідність вимогам часу. Водночас, світ не стоїть на місці і вимоги 

користувачів постійно трансформуються. Так, в умовах автоматизації обробки облікової 

інформації повне висвітлення всіх фактів господарського життя перестає бути проблемним 

питанням для практиків, більш актуальним для них постає питання щодо способу групування 

інформації з метою її аналізу та ефективного використання. Через те, що на ефективність 

діяльності підприємств усе частіше впливають показники які важко піддаються грошовій оцінці, 

наприклад, вартість бренду, кадровий потенціал та технологічність забезпеченості, грошова 

оцінка об’єктів обліку, яка довгий час уважалася універсальним інструментом для прийняття 

рішень щодо ефективності діяльності підприємства, поступово втрачає свою актуальність. 

Окрім того, саме поняття ''гроші'' активно розширюється, бо до нього вже відносяться не тільки 

валюти різних країн, а й електронні гроші, крипто валюти 

Як спеціальна галузь наукового знання бухгалтерський облік перебуває на стадії 

швидкого накопичення емпіричних даних, виникнення нових теоретичних положень та 

методологічних підходів. Проте базова чисельність різноманітних економічних ресурсів і 

процесів реальної економіки зростає ще стрімкіше, на які традиційна бухгалтерська методологія 

ефективної відповіді не має, що є однією з проблем розвитку бухгалтерського обліку в умовах 

сучасної економіки. Тому сучасний етап розвитку концептуальної основи обліку вирізняється 

інтенсивним законодавчим розробленням наявних теоретичних положень. Шлях удосконалення 

бухгалтерського обліку на основі його цілісності, системності та дієвості – це збереження його 

концептуальних основ в межах чинного правового поля. Передумовами подальшого розвитку 

бухгалтерського обліку є насамперед: - уточнення та дотримання в умовах активного розвитку 

різноманітних облікових систем концептуальних основ і методологічної бази бухгалтерського 

обліку; - уніфікація методики визначення даних бухгалтерського обліку та показників 

фінансової звітності, термінології бухгалтерського обліку із застосуванням міжнародної 

практики стандартизації; - гармонізація на основі міжнародних стандартів фінансової звітності 

та з урахуванням вітчизняних потреб і можливостей методики обліку підприємницької та 

непідприємницької діяльності (підприємств, фінансових установ, органів державного сектора); - 
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безперервна професійна освіта, реалізація програми сертифікації бухгалтерів та аудиторів із 

забезпеченням прийнятних для широкого загалу умов та належного рівня оцінювання. 

Отже, подальший розвиток теорії бухгалтерського обліку пов’язаний з інтеграцією всіх 

підсистем і видів обліку в єдину інформаційну систему на основі новітніх комп’ютерно-

інформаційних технологій. Звичайно, загальноприйняті в бухгалтерському обліку постулати за 

своєю суттю не є догматичними і вони можуть змінюватися. Однак, за нашими переконаннями, 

такі зміни мають бути науково обгрунтованими і враховувати як специфіку розвитку 

національної економіки, так і ментальність бухгалтерів-практиків. 

Із зазначеного випливає насамперед потреба у критичному аналізі всіх наявних 

методичних засобів бухгалтерського обліку та складових (елементів) його методу з позицій їх 

відповідності вимогам ринкової економіки та можливостей подальшої модифікації. У сучасному 

світі інтенсивно відбувається становлення і функціонування глобальної економіки сталого 

розвитку. А це, в свою чергу, потребує адекватного вимірювання фактів господарської 

діяльності в усіх країнах світу. Глобальна система передбачає використання сучасних 

інформаційних технологій, не обмежується грошовим вимірником, подвійним записом 

системою рахунків, і документами з попередніх періодів, що змушує регулярно слідкувати за 

його тенденціями. Відповідно розвиток бухгалтерського обліку можна розглядати як його зміну, 

удосконалення в порівнянні з існуючим його станом. Враховуючи економічні, соціальні 

особливості розвитку України варто запровадити державне регулювання. Необхідно здійснити 

чітке дотримання вимог нормативних актів, що формують українську систему бухгалтерського 

законодавства. На сьогоднішній день необхідна інституційна перебудова системи регулювання 

бухгалтерського обліку та звітності, де держава буде відігравати провідну роль за активної 

участі професійних громадських бухгалтерських організацій. 
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КОНТРОЛЬ ЯКОСТІ АУДИТОРСЬКИХ ПОСЛУГ В УКРАЇНІ 

 

Надання якісних аудиторських послуг є важливою та невід’ємною запорукою успішної й 

конкурентоспроможної роботи аудитора. В сучасних умовах розвитку економіки України 

особливо зростає значення контролю якості аудиторських послуг, адже об’єктивна аудиторська 

оцінка надає можливість користувачам приймати відповідні управлінські рішення. 

Мета нашої роботи – дослідити сутність поняття контролю якості аудиторських послуг, 

визначити рівні контролю та критерії якості послуг аудиту в Україні. 

В сфері аудиторської діяльності основним та головним професійним принципом 

вважається забезпечення якості і не дарма, адже саме він дає гарантію громадськості та 

наглядовим органам у тому, що аудитори та аудиторські фірми у своїй роботі 

дотримуватимуться встановлених стандартів аудиту та етичних норм. Однак, повинен бути 

контроль за тим, що фірма та її персонал діють у відповідності до професійних стандартів, 

регуляторних та законодавчих вимог, а звіти, що надаються фірмою або партнерами по 

завданню, відповідають обставинам, відтак Міжнародний стандарт контролю якості 1 зобов’язує 

фірм встановлювати систему контролю якості.  

Система контролю якості аудиторських послуг в Україні формується Інспекцією з 

контролю якості і містить в собі:  

- регулярну звітність суб'єктів аудиторської діяльності за затвердженою ОСНАД 

формою;  
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- моніторинг з питань якості аудиторських послуг;  

- перевірки якості аудиторських послуг;  

- додаткові процедури забезпечення контролю якості та дисциплінарні заходи за 

наслідками контролю;  

- інформування суспільства про функціонування системи контролю якості 

аудиторських послуг в Україні [1, с. 158]. 

Досліджуючи поняття контролю якості, слід зазначити, що він може бути двох видів: 

зовнішнім та внутрішнім. Таким чином, процес контролю якості, що має певну послідовність 

дій, здійснюється не тільки аудиторською фірмою, але й зовнішніми установами й 

професійними організаціями.  

Відтак погоджуємося із визначенням Одінцової Л.М. та Загорянської О.Л., що «контроль 

якості роботи аудитора - це система заходів політики й процедури контролю, спрямовані на 

забезпечення виконання всіх аудиторських перевірок відповідно до встановлених стандартів 

(МСА) і чинного законодавства, здійснювані шляхом зовнішніх і внутрішніх контрольних дій» 

[3, с. 146]. 

Питання контролю якості аудиторських послуг на сьогодні регулюється і здійснюється на 

різних рівнях (табл. 1). 

Таблиця 1 

Рівні контролю якості роботи аудиторів в Україні 

№ Рівні  Заходи/елементи контролю якості  

1 
Рівень Інспекції з 
контролю якості (із 
забезпечення якості) 

- затвердження стандартів і відповідних рекомендацій для 
аудиторів;  
- складання програми перевірки якості, погодженої 
членами організації;  
- забезпечення професійної компетенції, осіб, залучених до 
аудиторських перевірок;  
- освітні і дисциплінарні заходи тощо.  

2 Внутріфірмовий 
контроль якості 

- етичні вимоги (незалежність, чесність і об'єктивність, 
професійна компетентність та професійна поведінка);  
- прийняття завдання, продовження співпраці з клієнтом та 
виконання конкретних завдань;  
- призначення груп із завдання та керування персоналом;  
- виконання завдань (включаючи консультації та 
вирішення питань розбіжності у думках);  
- перевірка контролю якості виконання завдання;  
- моніторинг. 

Складено автором на основі [4, с. 66; 2, с. 70] 
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Інспекція із забезпечення якості є складовою Органу суспільного нагляду за 

аудиторською діяльністю. У своїй діяльності Інспекція керується Конституцією та законами 

України, указами Президента, постановами Верховної Ради України, які прийняті відповідно до 

Конституції, законів, актів, а також актами Міністерства фінансів України, статутами Органу 

суспільного нагляду за аудиторською діяльністю.  

Для забезпечення ефективного здійснення контролю якості роботи аудиторської фірми 

варто перевіряти: звіт аудиторської фірми; дані про наявність філій, дочірніх підприємств, 

інших офісів та їх адреси; зв'язок з іншими компаніями й установами; установчі документи; 

інформацію про внутрішній контроль в аудиторській фірмі; кількість працівників та їх особисті 

справи; кількість відпрацьованих годин; детальну інформацію про доходи в розрізі видів 

діяльності; інформацію з етичних питань; список клієнтів аудиторської фірми й кількість 

здійснених перевірок протягом періоду, що перевіряють; фінансову бухгалтерську звітність 

аудиторської фірми (баланс, звіт про фінансові результати, звіт про рух грошових коштів, звіт 

про власний капітал, примітки); посадові інструкції; внутрішні стандарти й методики перевірки; 

матеріали конкретної аудиторської перевірки (якщо проводиться цільова перевірка) або 

матеріали (аудиторські досьє), відібрані вибірково [3, с. 148]. 

Також чинним законодавством встановлені критерії якості аудиту. Зокрема, це: 

- дотримання вимог Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську 

діяльність»; 

- дотримання стандартів аудиту, які формують єдині вимоги до проведення аудиту, 

оформлення результатів аудиту, оцінки якості аудиту та супутніх послуг. 

Таким чином, кожна аудиторська фірма зобов’язана створити таку систему контролю 

якості, яка забезпечує достатній рівень контролю для всіх завдань, насамперед, для завдань із 

обов’язкового аудиту. Це, в свою чергу, має на меті формування довіри до аудиторської 

діяльності у суспільстві та перевірку виконаних робіт з погляду відповідності її нормам 

професійної етики та незалежності.  
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ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ БІЗНЕСУ В СУЧАСНИХ 

УМОВАХ 

У сучасних умовах інформатизація поширилась на всі сфери життя людини. Без 

допомоги комп’ютерної техніки та програмного забезпечення дуже тяжко зорієнтуватись в 

сучасному інформаційному потоці досить складно або майже неможливо. 

Відповідно, цифровізація, як об’єктивна реальність нової інституціональної економіки, 

формує перед господарюючими суб’єктами різних форм власності та організаційно-правових 

форм принципово нові, складні виклики, успішність реагування на які в найкоротші строки стає 

головною передумовою їх виживання на ринку, забезпечення конкурентоспроможності та 

довгострокового розвитку. 

Цифровізація стає проривною технологією, яка забезпечує стрімкий розвиток бізнесу. За 

даними консалтингової компанії McKinsey, успішна цифровізація призводить до підвищення 

продуктивності праці на 55% і скорочує час виходу на ринок на 40%. Можна погодитися з 

фахівцями у сфері інформаційних технологій, що цифрову трансформацію не варто розглядати 

спрощено, лише як автоматизацію і комп’ютеризацію окремих процесів чи підрозділів 

підприємств, а слід розуміти як повне переосмислення методів ведення бізнесу, формування 

додаткових компетентностей, впровадження нових і реконструкцію існуючих бізнес-процесів, їх 



 39 

інтеграцію, як в межах підприємства, так і з зовнішніми контрагентами на засадах сучасних ІТ-

технологій (хмарні обчислення, штучний інтелект, машинне навчання тощо). 

Як відомо, під інформаційною безпекою бізнесу розуміється такий стан інформаційних 

ресурсів і пов’язаних з ними інформаційних засобів і систем суб’єкта господарювання, який 

гарантує якісне і безперебійне забезпечення його діяльності необхідною інформацією за умови 

високого рівня її захищеності від внутрішніх і зовнішніх загроз. Відповідно, можна виокремити 

2 проблемних поля забезпечення інформаційної безпеки бізнесу: 

 а) діагностика і протидія загрозам інформації; 

б) створення передумов ефективного її використання в контексті тих викликів і 

актуальних завдань, які стоять перед бізнесом в даний час[4]. 

Щодо  першого аспекту, варто враховувати, що цифровізація економіки поряд з 

традиційними (промислове шпигунство, навмисне і ненавмисне розголошення конфіденційної 

інформації та комерційної таємниці працівниками, недобросовісні дії конкурентів, включаючи 

шкоду діловій репутації, втручання сторонніх осіб в інформаційні системи і мережі, порушення 

цілісності баз даних тощо), генерує множину додаткових загроз інформаційним ресурсам і 

технологіям бізнесу, методи діагностики і протидії яким поки що відпрацьовані не в повній мірі. 

Мова йде, перш за все, про загрози, які пов’язані з кібератаками, розкриттям персональних 

даних, впливом шпигунських програм і вірусів, фішингом, загрозами, пов’язаними з 

оновленням комп’ютерних програм тощо.  

Другий аспект інформаційної безпеки спрямований, головним чином, на постійне 

забезпечення відповідності інформаційних ресурсів бізнесу потребам в них, що обумовлює 

безперебійність і високу ефективність процесу прийняття та реалізації рішень в межах 

організації. В результаті досягається цілісність, захищеність і доступність інформації для 

користувачів бізнесу. 

Різнобічний характер та зростаюча кількість загроз інформаційній безпеці бізнесу в 

умовах формування цифрової економіки обумовлює необхідність розробки та впровадження 

комплексного характеру дій, спрямованих на її захист. Варто щонайменше виокремлювати 

взаємопов’язані між собою технічний, організаційний та економічний напрями забезпечення 

інформаційної безпеки бізнесу. 

Заходи технічного характеру пов’язані, в першу чергу, з використанням сучасних 

технічних засобів і технологій, які, з одного боку, дозволяють ефективно накопичувати, 

зберігати, обробляти і передавати інформацію, а, з іншого, – забезпечувати її високий рівень 

захищеності (розподілені бази даних, блокчейн-технології, мережеві екрани, хмарні сервіси, 
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захищені сервери, антивірусні програми тощо). Ключовими суб’єктами в цій сфері є фахівці з 

інформаційних систем і технологій, системні адміністратори, які вживають заходів щодо 

безперебійності функціонування інформаційних мереж організації і забезпечують їх захист[2]. 

Центром інтернет безпеки (CIS)[1], переконливо довело, що головною дієвою особою і 

найслабшою ланкою в системі інформаційної безпеки є якраз не технічні системи і 

використовувані технології, а працівники самого підприємства. Саме через навмисні або 

ненавмисні дії персоналу здійснюється найбільший відсоток витоку конфіденційної інформації, 

відбувається втручання в захищені мережі і системи. 

У зв’язку з цим важливого значення набуває обізнаність персоналу про можливі дії, які 

можуть призвести до такого витоку (розголошення) інформації Відповідно одним з 

пріоритетних напрямів забезпечення інформаційної безпеки бізнесу має стати постійне 

підвищення рівня інформаційної (цифрової) грамотності працівників та усебічне організаційно-

документальне врегулювання процесів збору, накопичення, обробки використання і зберігання 

інформації в системі положень і інструкцій поводження з інформацією, які можуть 

імплементуватися в їх посадові інструкції. Такі завдання відповідають організаційному напряму 

забезпечення інформаційної безпеки бізнесу, який додатково охоплює такі дії, як визначення 

відповідальних за дотримання тих або інших заходів інформаційної безпеки, формування 

спеціалізованих на інформаційному захисті підрозділів в рамках організаційної структури 

організації та захисту інформації в діяльність суб’єктів бізнесу . 

Отож, в сучасних умовах, без належного захисту інформаційного середовища 

підприємства неможливо забезпечити стабільну роботу всіх його бізнес-процесів. Сьогодні в 

умовах ринкових відносин підприємства є самостійними у виборі своєї економічної політики, 

виборі постачальників, організації виробництва та збуту продукції, впровадженні режиму 

комерційної таємниці на підприємстві та типу договорів про нерозголошення. Задля того, щоб 

зберегти бізнес, розвиватися і бути конкурентноспроможним, підприємствам необхідно 

створити ефективну та дієву систему управління інформаційною безпекою. Варто зазначити, що 

проблема інформаційної безпеки бізнесу в умовах цифровізації  економіки набуває великої 

актуальності та залучає все ширше коло спеціалістів, а ті загрози, які породжує цифрова 

трансформація можуть бути успішно подолані лише завдяки взаємопов’язаній дії технічних, 

організаційних та економічних методів та засобів. 

Список використаних джерел: 

1. CIS Center for Internet Security. URL: https://www.cisecurity.org/wp-

content/uploads/2017/09/CIS-Controls-Guide-for-SMEs.pdf (дата звернення: 03.10.2022). 



 41 

2.  Кирилов Іван. Загрози інформаційної безпеки в епоху цифрової трансформації. 

URL: https://habr.com/ru/post/544932/ (дата звернення: 03.10.2022). 

3.  Економічна правда. Цифрова трансформація бізнесу: кому потрібна і з чого 

почати.URL: https://www.epravda.com.ua/rus/columns/2020/10/27/666627/ (дата звернення: 

03.10.2022). 

4. Кузьомко В. М. Концептуальні підходи до виокремлення функціональних складових 

економічної безпеки підприємства. Формування ринкової економіки : зб. наук. пр.Вип. 26. У 

2-х ч.Ч.І. К. : КНЕУ, 2011. С. 206-216. 

5. Інформаційна безпека підприємства в сучасних умовах. CUNTUR: Головна 

сторінка.URL: http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/bitstream/123456789/10806/1/Materiali%20konfere

nts%2016-04-2021%20CUNTU.pdf (дата звернення: 03.10.2022). 

Братух Д.Є.  

здобувач освітнього ступеня університету «магістр» 

Львівського національного імені Івана Франка 

науковий керівник к.е.н., доцент Шот А.П. 

ВНУТРІШНІЙ КОНТРОЛЬ ЯК ВАЖЛИВИЙ ІНСТРУМЕНТ ПОПЕРЕДЖЕННЯ 

ПРОСТРОЧЕННЯ КРЕДИТОРСЬКОЇ І ДЕБАТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТЕЙ 

ПІДПРИЄМСТВА 

 

Контроль – найважливіша складова будь-якої системи управління, яка гарантує та 

забезпечує якісне, а також ефективне здійснення будь-якого виду діяльності. В сучасних 

нелегких умовах ведення бізнесу важливим є попередити прострочення кредиторської і 

дебіторської заборгованостей підприємства. Цього можна досягти завдяки ефективно 

працюючій системі внутрішнього контролю. 

Метою цієї роботи є дослідження внутрішнього контролю як важливого інструмента 

попередження прострочення кредиторської та дебіторської заборгованостей підприємства.  

Внутрішній контроль вважається невід’ємною функцією управління підприємством, яку 

забезпечує керівництво чи власники підприємства, керівники структурних підрозділів, 

функціональні служби, спеціальні підрозділи контролю згідно чинного законодавства.  

Слід зазначити, що внутрішній контроль – це не разова подія, а постійний управлінський 

процес, що здійснюється для забезпечення впевненості керівництва всіх рівнів у досягненні 

найбільшої ефективності, результативності, економічності та прозорості діяльності, 

забезпеченні достовірності звітності, належному збереженні активів. 
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Отож, внутрішній контроль – це один із різновидів контролю, який охоплює всі етапи 

управлінської діяльності: плани, процедури й практичні дії, необхідні управлінцям для 

досягнення завдань організації. Відтак, безперервність та систематичність на всіх напрямках 

господарювання дає можливість називати цей вид контролю найбільш дієвим та оперативним. 

До основних завдань внутрішнього контролю розрахункових операцій на підприємстві 

відносять:  

1) встановлення реальності та простроченої дебіторської та кредиторської 

заборгованості;  

2) виявлення заборгованості, за якої минув строк позивної давності;  

3) перевірка правильності обліку розрахунків залежно від прийнятого методу визначення 

видів реалізації;  

4) перевірка списання заборгованості на збитки, строк позовної давності з якої минув;  

5) перевірка правильності та обґрунтованості списання заборгованості; 

6) перевірка доцільності і реальності виникнення заборгованості;  

7) перевірка своєчасності і правильності складання договорів та їх виконання; 

8) дотримання розрахункової дисципліни; 

9) виявлення причин та осіб винних у допущенні заборгованостей;  

10) перевірка своєчасності і правильності платежів до бюджету та позабюджетні фонди;  

11) перевірка повноти оприбуткування товарів і приймання виконаних робіт від 

постачальників і підрядників;  

12) перевірка обґрунтованості розрахунків з покупцями і замовниками;  

13) виявлення фактів порушення платіжної дисципліни, договірних зобов’язань;  

14) перевірка стану обліку і системи внутрішнього контролю розрахунків при здійсненні 

контролю [2, с. 76-77].  

Власне вся інформація, що необхідна для проведення внутрішнього контролю здійснення 

розрахункових операцій може бути одержана за допомогою системи бухгалтерського обліку, і 

міститься як у первинних облікових документах, так і у фінансовій та податковій звітностях.  

Інформаційні дані формуються на основі застосування відповідних методичних прийомів 

фактичного та документального контролю. Зокрема, прийоми фактичного контролю можна 

поділити на три групи: 

- інвентаризацію; 

- експертну оцінку; 
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- візуальне спостереження [1]. 

Для проведення інвентаризації бухгалтерія складає довідку про дебіторську та 

кредиторську заборгованість, в якій зазначає відомості про заборгованість, відображеної в 

бухгалтерському обліку, де наводяться найменування конкретних дебіторів і кредиторів, 

підстави виникнення заборгованості та реквізити документів, що її підтверджують. У довідці 

суми заборгованості групують в розрізі бухгалтерських рахунків [4]. 

Документальний внутрішній контроль розрахункових операцій може проводиться за 

допомогою таких методичних процедур як: взаємозвірка з контрагентами, порівняння, 

арифметична та загальна перевірка первинної і вторинної документації підприємства, 

економічний аналіз тощо. 

Одним із головних напрямків внутрішнього контролю розрахунків між контрагентами 

вважається перевірка юридичного оформлення, що передбачає: встановлення відповідності 

змісту укладених договорів діючій правовій базі України; перевірку врахування усіх важливих 

аспектів договірних відносин, обов’язкових реквізитів: строки, умови розрахунків тощо. 

Для того, аби виявити помилки при обліку та оподаткуванні розрахункових операцій 

підприємства і забезпечити зведення їх до нуля в майбутньому, внутрішній контроль повинен 

базуватися на застосуванні різного роду методичних прийомів. Практика показує, що 

найчастіше порушення залежать від людського фактору. Їх різновиди наведемо в табл. 1. 

Таблиця 1 
Порушення, які залежать від людського фактору 

№ з/п Вид порушення Негативний наслідок 

1. Помилки в процесі проведення 
класифікації заборгованості 

Викривлення показників фінансової 
звітності 

2. 
Відсутність оригіналів первинної 
документації або недоліки в процесі їх 
оформлення 

Суттєві помилки в процесі 
формування остаточної фінансової 
звітності періоду, недоліки ведення 
бухгалтерського та фінансового обліку 

3. 

Не оприбуткування сум погашення 
покупцями заборгованості готівкою в 
касу і як результат переведення 
заборгованості в клас безнадійної 

Списання безнадійної заборгованості з 
Балансу до інших операційних витрат, 
при виникненні різниці сума 
списується на витрати періоду 

4. 
Недостовірність відображення 
заборгованості на рахунках 
бухгалтерського обліку 

Недостовірність бухгалтерського 
обліку і як наслідок складеної 
фінансової звітності 

5. 
Недостовірність відображення залишків 
заборгованості в розрізі статей Балансу і 
перекручування даних сум 

Завищення / заниження сум 
заборгованості, що може призвести до 
настання стану банкрутства 

6. Відсутність проведення взаємозвірок з 
контрагентами підприємства Наявність фальсифікацій, перекручень 
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Джерело: власна розробка  

Але дотримуючись певного алгоритму роботи, можна забезпечити ефективний 

внутрішній контроль розрахункових операцій (рис. 2). 

Таким чином, додержуючись послідовності етапів здійснення внутрішнього контролю 

розрахункових операцій забезпечуватиметься документальна фіксація заходів внутрішнього 

контролю, тривалість перевірки, періодизація, відповідальні особи за його проведення.  

Ефективність проведення внутрішнього контролю безпосередньо впливає на якість 

розрахунків між контрагентами. До основних завдань контролю розрахунків з контрагентами 

можна віднести: 

- зниження дебіторської та кредиторської заборгованості, визначення реальності і 

обґрунтованості сум, що значаться на балансі і належать підприємству, та підлягають 

виконанню зобов‘язань на користь інших юридичних і фізичних осіб [3];  

- дотримання правил платіжної дисципліни, обґрунтованості застосовуваних цін, тарифів 

і забезпечення збереження коштів під час розрахунків;  

- своєчасне погашення боргів, з метою щоб уникнення штрафних санкцій і в цілях  

безперебійного забезпечення основними і допоміжними матеріалами, а також стягнення в 

судовому порядку прострочених і несплачених сум заборгованості;  

- обґрунтованість списання дебіторської та кредиторської заборгованості [2, с. 77]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Етапи здійснення внутрішнього контролю розрахункових операцій 

Джерело: власна розробка 

П
ос

лі
до

вн
іс

ть
 зд

ій
сн

ен
ня

 в
ну

тр
іш

нь
ог

о 
ау

ди
ту

 р
оз

ра
ху

нк
ів

 з 
ко

нт
ра

ге
нт

ам
и Етап 1  Оперативне планування здійснення контрольних  

заходів 

Накопичення інформації про розрахунки 

Етап 
2  

Аналіз системи управління зобов’язаннями 

Етап 
3  

Аналіз та оцінка роботи осіб, відповідальних за 
здійснення розрахункових операцій 

Етап 
4  

Формування висновків, підготовка звіту, прийняття 
управлінських рішень 
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Слід зазначити, що проведення внутрішнього контролю має бути обов’язковим і 

систематичним заходом перевірки стану розрахункової дисципліни на підприємстві. 

Насамперед це необхідно для формування правильних показників звітності шляхом внесення 

коригувань, пов’язаних із можливим виявленням недостач і лишків за результатами проведеної 

інвентаризації, а також виявлення та усунення фактів навмисного зменшення різними шляхами 

обсягів товарно-матеріальних активів матеріально-відповідальними особами, що дозволить 

вжити вчасних заходів і попередити негативні наслідки, які можуть при цьому виникнути. 
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ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ПОТОКІВ ОБЛІКУ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ 

ПІДПРИЄМСТВОМ 

 

Процес управління підприємством базується на обробці величезної кількості різноманітної 

інформації. Інформаційний потік — стабільний рух інформації, спрямований від джерела 

інформації до отримувача, визначений функціональними зв’язками між ними. Він стосується як 

внутрішнього становища підприємства, так і його зовнішнього оточення. Цей потік можна 

аналізувати в трьох аспектах: 

• синтаксичному — встановлює формальні правила (параметри) побудови інформаційного 

потоку, взаємозв’язок між його елементами. 
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• семантичному — встановлює правила інтерпретації кожного елементу інформаційного 

потоку. 

• прагматичному — встановлює ступінь корисності кожного елементу інформаційного потоку 

для цілей управління [1]. 

Вимірюється інформаційний потік кількістю обробленої або переданої інформації. 

Інформаційний потік ґрунтується на переміщенні паперових або електронних документів. 

Залежно від цього, він може вимірюватися або кількістю оброблених і переданих одиниць 

паперових документів або сумарною кількістю документорядків у цих документах, або 

кількістю інформації (біт), яка міститься в тому чи іншому повідомленні. Інформаційний потік 

характеризується такими параметрами: джерело виникнення; напрямок руху потоку; 

періодичність; вид існування; швидкість передачі та прийому; інтенсивність потоку тощо [4]. 

Необхідно відмітити, що інформаційні потоки обліку є складовою загальної системи 

управління, які базуються тільки на даних бухгалтерського обліку і здійснюються працівниками 

бухгалтерії. Їхня суть полягає в об’єднанні облікових та аналітичних операцій в один процес, 

проведення оперативного мікроаналізу, забезпеченні безперервності даного процесу і 

використання його результатів при формуванні рекомендацій для прийняття управлінських 

рішень. При цьому загальна методологія і нормативні положення обліку і аналізу 

удосконалюються для раціонального використання в єдиній обліково-аналітичній системі. 

Основним завданням бухгалтерського обліку з метою стратегічного управління 

промисловим підприємством є саме обґрунтування прийняття всієї множини управлінських 

рішень. Від тактичних та оперативних - до стратегічних. Адже стратегічні рішення складаються 

саме з тактичних. Необхідна облікова та аналітична інформація повинна бути спрямована й 

зосереджена у єдиному поєднанні стратегічних рішень різних рівнів [2]. 

Стратегічний стиль управління підприємством передбачає необхідність використання 

величезних обсягів аналітичної фінансової та не фінансової інформації. Система 

бухгалтерського обліку з метою стратегічного управління промисловим підприємством повинна 

забезпечити управлінців високоякісним аналітичним матеріалом на базі інформації за минулі 

часи й сьогодення. Також від системи бухгалтерського обліку вимагається надання прогнозів 

можливих наслідків тих чи інших рішень [3]. 

У випадку, коли маса статистичної інформації за минулі періоди містить інформацію про 

певні стандартні однотипні господарські ситуації, класичні (стандартні) стратегічні рішення і 

наслідки від їх прийняття, то в цьому разі прогнозні варіанти розгортання подій будуть досить 

точними і на їх базі можна приймати вірні стратегічні рішення. 
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Проте більшість стратегічних завдань вимагають саме унікального підходу, наслідки 

вирішення яких дуже важко спрогнозувати. Відповідно до цього, для досягнення більш точних 

варіантів прогнозованих значень необхідно застосовувати складні методи моделювання рішень, 

що займає багато часу [3]. 

Недостатність чи відсутність достовірної інформації призводить до необґрунтованості 

управлінських рішень, а несвоєчасне використання інформації значно впливає як на якість 

окремої господарської операції, так і на ефективність функціонування економічного суб’єкта у 

цілому. Поширеність використання інформації потребує чіткого визначення характерних рис та 

особливостей групування інформаційних потоків за класифікаційними ознаками для розуміння 

механізму управління ними на підприємствах. 

Якщо система бухгалтерського обліку буде дуже довго опрацьовувати інформацію для 

проведення такого аналізу, а потім проводити такий аналіз, то дані для прийняття стратегічного 

рішення можуть потрапити до керівника надто пізно. За час обробки, аналізу та передачі 

необхідних даних ситуація може змінитися, а відтак рішення, що буде прийнято, може 

виявитися невірним. У разі над швидкої передачі даних погіршується якість їх обробки, і 

менеджери можуть просто не взяти їх для використання і, взагалі, відмовитися віл прийняття 

стратегічного рішення.  

Якщо ж керівники самі спробують розібратися у всій масі наданої їм інформації, то в більшості 

випадків вони просто «потонуть» у ній і також відмовляться від прийняття стратегічного 

рішення, або приймуть його без урахування наданої інформації. 

Отже, ключовими властивостями інформації є: 

• точність означає, що інформація не містить помилок; 

• можливість перевірити інформацію (забезпечується, наприклад, таким способом: два фахівці 

створюють одну і ту ж інформацію незалежно один від одного, після чого отриману 

інформацію порівнюють); 

• своєчасність означає, що одержувачі можуть отримати інформацію, коли їм це потрібно; 

• актуальність; 

• зрозумілість – інформація повинна бути надана в ясному і зрозумілому форматі; 

• повнота – інформація повинна містити всі важливі відомості, які чекають від неї користувачі 

[4]. 

Виходячи зі ступеня мотивації, вищі менеджери, в цілях реалізації бізнес-плану прагнуть 

ухвалення стратегічних рішень на користь організації, і це слід враховувати при модернізації 
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існуючої на підприємстві системи бухгалтерського обліку. Це, перш за все, пов’язано з тим, що 

у тих, хто стане ухвалювати стратегічні рішення, не буде часу на опрацьовування маси 

непотрібних фінансових і не фінансових даних.  

Отже, основні вимоги до вихідної інформації системи бухгалтерського обліку з метою 

стратегічного управління промисловим підприємством можна сформулювати як: інформація, що 

подається, повинна бути обробленою і підготовленою, а не бути простим набором даних; 

фінансова та не фінансова інформація повинна надаватися у зручній для сприйняття формі; 

повинна надаватися тільки потрібна (цільова) інформація; інформація повинна бути надана у 

формі підготовлених конкретних цільових звітів з теми окремих рішень. 

Зрозумілим є те, що для цього повинні існувати можливості дуже швидкої обробки масиву 

різнорідних даних. У значній мірі така можливість виникає на основі поєднання комп'ютерної 

бази даних і попереднього аналізу потенційних видів стратегічних рішень, який дозволяє 

визначити характер потрібної інформації. Тому, система бухгалтерського обліку з метою 

стратегічного управління промисловим підприємством повинна забезпечити збір необроблених 

даних і здійснити такий попередній аналіз з метою підготовки базової і фінансової і не 

фінансової інформації для ухвалення майбутніх стратегічних рішень. 

Дуже поширеною є проблема, що полягає у визначені конкретних підрозділів і відділів, і 

які повинні відповідати за збір, реєстрацію, облік, аналіз, передачу основної інформації для і 

прийняття стратегічних рішень. Найголовніше - визначити, хто відповідає за зміст і надійність 

інформації, що потрапила в систему управління. Традиційно відповідальність за достовірність 

інформації покладається на облікові служби. Це не завжди є вірним. 

В умовах стратегічного управління питання збору та обліку інформації виходять значно 

ширше, ніж межі відповідальності класичної облікової служби. У цьому процесі задіяна 

більшість управлінських служб і підрозділів. У разі, коли вся відповідальність буде перекладена 

саме на облікову службу, всі процедури по збору всієї різнорідної маси даних буде 

сконцентровано під патронатом обліковців. Адже якщо вже бути відповідальним за зміст 

інформації в системі управління, то необхідно контролювати її збір та введення у систему. Це є 

практично неможливим через обсяги інформації, які треба опрацювати, та через її змістовну 

неоднорідність. 

Зрозуміло, що така система має значні переваги, оскільки автоматично й точно збирає 

дані, необхідні для ухвалення майбутніх стратегічних рішень. Крім того, при цьому не 

збільшується робоче навантаження на окремий відділ підприємства [1]. Навпаки, завдяки цій 
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системі вивільняються досвідчені аналітики, які можуть зосередитися на аналізі одержаної 

таким чином фінансової та не фінансової інформації. 
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ПРО ОКРЕМІ АСПЕКТИ ЗБЛИЖЕННЯ НАЦІОНАЛЬНИХ І МІЖНАРОДНИХ СТАНДАРТІВ 
ОБЛІКУ І ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ В УКРАЇНІ 

 
На сьогодні одним із шляхів гармонізації є поступова трансформація Національних 

стандартів з наближенням їх до Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ). Одним з 

основних складових, що характеризує підприємство та є важливим для користувачів, є 

зрозуміла звітність.  

Представлення звітності за Міжнародними стандартами фінансової звітності  не є 

обов’язковим для всіх компаній, але звітність у такій формі дедалі частіше хочуть бачити 

потенційні іноземні інвестори або банки чи інші фінансові установи при наданні кредитів. 

Гармонізація бухгалтерського обліку та фінансової звітності суб’єктів господарювання тісно 

пов’язана з глобалізацією економічних процесів та економіки у світовому масштабі. Фінансова 

звітність є структурованим відображенням фінансового стану та фінансових результатів 

діяльності суб'єкта господарювання. Оптимальним напрямом розвитку національної системи 

обліку та фінансової звітності, враховуючи світовий досвід, є її гармонізація з МСФЗ, тобто 

наближення систем, а не повна їх імплементація. 

Міжнародні  стандарти  фінансової звітності  (МСФЗ)  являють  собою  найбільш універсальну 

систему обліку на сьогодні, яка є  зрозумілою  та  доступною  для  сприйняття користувачами  



 50 

різних  країн  світу.  Впровадження  МСФЗ  дозволяє  почергово  усунути недоліки  та  

невідповідності  вітчизняної  системи бухгалтерського обліку без порушення її цілісності. 

Слід зазначити, що чинна нормативно-правова база України, зокрема стаття 12 Закону України  

«Про  бухгалтерський  облік  та  фінансову звітність в Україні» та Національні положення 

(стандарти)  бухгалтерського  обліку,  регулюють  складання  та  подання фінансових звітів 

підприємства, які включають: баланс  (звіт  про  фінансовий  стан),  звіт  про фінансові 

результати (звіт про сукупний дохід), звіт про рух грошових коштів, звіт про власний капітал та 

примітки до фінансових звітів. 

Міжнародні стандарти фінансової звітності нині є ефективним інструментом підвищення 

прозорості та чіткості інформації при розкритті діяльності суб’єктів господарювання, створення 

надійної бази для визнання доходів і витрат, оцінки активів і зобов’язань, щоб можна було 

об’єктивно розкрити наявні фінансові ризики. Підприємства, що звітують, та порівняння 

результатів їх діяльності для забезпечення належної оцінки їх потенціалу та відповідних 

управлінських рішень. Крім того, МСФЗ якісно впливає на здатність керівництва керувати 

організацією та забезпечує значну перевагу перед конкурентами.  

Підприємства, що звітують за МСФЗ, мають значні можливості для залучення 

додаткових джерел капіталу та ділових партнерів для забезпечення економічного зростання та 

процвітання. У свою чергу, використовуючи МСФЗ, суб’єкти господарювання можуть отримати 

доступ до інформації про фінансове здоров’я потенційних партнерів, додаткового інструменту 

на свій вибір. 

Міжнародні   стандарти   бухгалтерського обліку  та  фінансової  звітності  містять  такі 

складники: 

1) Концептуальна основа фінансової звітності (документ, який описує загальні вимоги до 

якісних характеристик фінансової інформації та основні облікові концепції, що дозволяють 

скласти звітність МСФЗ); 

2) Інтерпретації (роз’яснення) (нові IFRIC (Міжнародний комітет з інтерпретації фінансової 

звітності) і старі SIC (Постійний комітет з інтерпретацій)); 

3) МСФЗ для малих та середніх підприємств (IFRS for SMEs); 

4) 25 діючих Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку 17 Міжнародних стандартів 

фінансової звітності (МСФЗ, англ. –IFRS) [1]. 

Розглядаючи  позитивні  сторони  використання  МСФЗ, схиляємося до того, що максимальне  

зближення  національних  стандартів фінансової звітності з міжнародними сьогодні є одним з 

першочергових завдань, що зумовлено основними перевагами МСФЗ. 



 51 

Таблиця 1 
Переваги Міжнародних стандартів фінансової звітності 

Переваги МСФЗ 

 

Характеризуються чіткою економічною логікою та узагальнюють у собі світову 

практику складання фінансової звітності 

 

Інформація дозволяє користувачам аналізувати наслідки прийняття рішень, 

здійснювати прогнозування майбутнього розвитку та виступає основою 

прийняття стратегічних рішень 

 

Містить не лише показники господарської діяльності підприємства, а й 

характеристики здійснюваних процесів, які відображають як масштаби, так і 

якість такої господарської діяльності 

 

Показники у звітності характеризуються співставністю, що обумовлює 

підвищення інвестиційної привабливості таких підприємств 

 

Інформація є доступною для широкого кола споживачів  

 

Джерело: побудовано на основі [2; 3] 

Адаптація звітності українських підприємств до МСФЗ надасть змогу: уникнути  необхідності  в  

складанні  податкової  й  спеціалізованої  звітності;  зменшити ризики  для  інвесторів  та  

кредиторів;  забезпечити прозорість і зрозумілість інформації; підвищити  зростання  довіри  до  

показників фінансової звітності; поглибити міжнародну кооперацію у галузі бухгалтерського 

обліку; зменшити витрати на розроблення власних стандартів. 

Досить важливим є вивчення міжнародних та вітчизняних стандартів щодо розкриття 

інформації про фінансові результати. Методика аналізу та розкриття фінансових результатів 

наведена у вітчизняному НП(С)БО 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності» та у МСБО 1 

«Подання фінансової звітності», порівняння яких наведено у табл. 2.  

Порівнюючи НП(С)БО 1 та МСБО 1, можна простежити, що вимоги до складання Звіту про 

фінансові результати згідно із НП(С)БО 1 наближені до Звіту про прибуток чи збиток (згідно із 
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МСБО 1), однак є розбіжності, зокрема, вимоги до наведення інформації про інший сукупний 

дохід. 

Таблиця 2 

Порівняння положень національних та міжнародних стандартів обліку фінансових 

результатів 

Положення МСБО 1 «Подання фінансової 

звітності» 

НП(С)БО 1 «Загальні вимоги 

до фінансової звітності» 

Форма звіту Назва: «Звіт про прибутки та 

збитки». Не має чітко 

регламентованої форми звіту. 

Вказано набір необхідних статей. 

Відсутні чіткі вказівки щодо 

заповнення. Дозволено 

класифікувати операційні витрати 

за функціями або за елементами. 

Назва: «Звіт про фінансовий 

стан». Чітко регламентована 

форма. Вказано єдину форму та 

порядок заповнення статей. 

Визначено, що у розділі І 

операційні витрати подаються за 

функціями, а у розділі ІІІ за 

елементами. 

Деталізація 

інформація 

У разі необхідності відображення 

особливостей діяльності 

підприємства, дозволено наводити 

додаткові рядки, заголовки та 

проміжні підсумки 

Наведення додаткових рядків, 

заголовків або підсумків не 

передбачено (окрім додаткових 

статей у консолідованій 

звітності) 

Подання 

доходів та 

витрат 

Доходи та витрати пов’язані з:  

− операціями;  

− фінансовими інвестиціями;  

− залученням фінансування.  

У додатку до МСБО 1 наведено 

приклади звітів про фінансові 

результати 

Доходи та витрати звичайної 

діяльності поділено на: 

 − операційні;  

− фінансові;  

− інвестиційні;  

− інші. 

Види 

діяльності, 

що 

подаються 

Основна, операційна, фінансова, 

інша. 

Операційна, інша операційна, 

фінансова, інвестиційна, інша. 

Джерело: на основі [4], [5] та [6]. 
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У той час, як МСБО 1 дозволяє певні альтернативи подання інформації про інший сукупний 

дохід, вітчизняний стандарт вимагає складання безальтернативного гібриду: єдиний звіт із двох 

розділів (для формування фінансових результатів і для формування іншого сукупного доходу) 

[7]. Вітчизняний підхід до подання статей іншого сукупного доходу не дозволяє виконати 

вимоги МСБО 1 щодо окремого подання статей іншого сукупного доходу. Аналогічна 

невідповідність стосується і відображення у звітності податку на прибуток з іншого сукупного 

доходу.  

Тим часом, сьогодні вже чимало вітчизняних підприємств складають звітність за Міжнародними 

стандартами фінансової звітності. Згідно із чинним законодавством України, підприємства, що 

становлять суспільний інтерес, публічні акціонерні товариства та підприємства, які здійснюють 

діяльність із видобутку корисних копалин загальнодержавного значення зобов'язані складати 

фінансову звітність та консолідовану фінансову звітність за міжнародними стандартами [8].  

Такі тенденції позитивно впливають на привабливість вітчизняних підприємств для потенційних 

інвесторів, але водночас здійснюють негативний вплив на нормативне забезпечення обліку 

безпосередньо зі сторони українського законодавства. Об’єктивно стає зрозумілим, що постає 

необхідність у переведенні обліку та фінансової звітності на міжнародні стандарти.  

У нижче наведеній таблиці розглянемо основні відмінності при визнанні активів за 

Національними та за Міжнародними стандартами бухгалтерського обліку. 

 

 

Таблиця 3 

Основні відмінності при визнанні активів за Національними та за Міжнародними 

стандартами бухгалтерського обліку 

Активи НСБО МСБО 

 

 

 

 

 

 

 

НП(С)БО 7 «Основні засоби»: 

- вибуття основних засобів 

здійснюється на основі їх продажу, 

безоплатної передачі або списання 

внаслідок невідповідності 

критеріям активу; 

- первісна (переоцінена) вартість 

МСБО 16 «Основні засоби»: 

 

- слід припиняти визнання 

балансової вартості об’єкта 

основних засобів після вибуття 

або коли не очікують майбутніх 

економічних вигод від його 
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Продовження табл.  
Основні 

засоби 

 основних засобів може бути 

збільшена на суму витрат, 

пов’язаних із поліпшенням та 

ремонтом об’єкта, визначену у 

порядку, встановленому 

податковим законодавством; 

- нарахування амортизації 

починається з наступного місяця, 

від того, коли об’єкт основних 

засобів став придатним для 

корисного використання. 

 використання або вибуття; 

- критеріями визнання витрат на 

поліпшення основних засобів є наявність 

ймовірності надходження майбутніх 

економічних вигод, пов’язаних з 

об’єктом, на підприємство та 

достовірність оцінки собівартості такого 

об’єкта; 

- не розглядається момент початку 

нарахування амортизації та момент 

припинення нарахування амортизації. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Запаси 

НП(С)БО 9 «Запаси»: 

 

- Собівартість формується:  

1) при придбанні у постачальника;  

2) при виготовленні власними 

силами; 

3) при внесенні до статутного 

капіталу; 4) при безоплатному 

отриманні; 

5) при отриманні у результаті 

обміну на подібні активи; 

6) при отриманні в результаті 

обміну на неподібні активи. 

- собівартість перших за часом 

надходження запасів (ФІФО), 

ідентифікована собівартість, 

середньозважена собівартість, 

МСБО 2 «Запаси»: 

 

1) витрати на придбання; 

2) витрати на переробку;  

3) інші витрати.  

- допускається метод ЛІФО – 

собівартість останніх за часом 

надходження запасів; 

- чиста вартість реалізації. 
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Продовження табл.  

  нормативні затрати, ціна продажу; 

- найменша з двох оцінок: первісна 

вартість або чиста вартість 

реалізації. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нематеріальні 

активи 

НП(С)БО 8 "Нематеріальні 

активи": 

 

- Облік нематеріальних активів 

ведеться щодо кожного об’єкта за 

групами;  

- підприємство може здійснювати 

переоцінку за справедливою 

вартістю на дату балансу тих 

нематеріальних активів, щодо яких 

існує два підходи: базовий і 

дозволений альтернативний. У 

першому випадку після первісного 

визнання активний ринок. У разі 

переоцінки окремого об'єкта 

нематеріального активу слід 

переоцінювати всі інші активи 

групи, до якої належить 

нематеріальний актив; 

- визначення строку корисного 

використання необхідно врахувати 

моральний знос, що 

передбачається; 

- періодична перевірка на 

знецінення. 

 

 

МСБО 38 "Нематеріальні активи": 

 

- Не визначаються групи; 

- два підходи: базовий і дозволений 

альтернативний. У першому випадку 

після первісного визнання активний 

ринок. У разі переоцінки окремого 

об'єкта нематеріального активу слід 

переоцінювати всі інші активи групи, 

до якої належить нематеріальний актив 

нематеріальний актив слід відображати 

за його собівартістю. У другому 

випадку після первісного визнання 

нематеріальний актив слід відображати 

за переоціненою сумою; 

- визначення строку корисного 

використання необхідно врахувати 

технічне, технологічне та інші види 

старіння в тій галузі, в якій функціонує 

актив; очікувані дії конкурентів і 

потенційних конкурентів; 

- не потрібна перевірка на знецінення. 
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Джерело: на основі [10], [11]. 

Впровадження МСФЗ зумовлює для країн і деякі проблеми. Їхнім джерелом є сам процес 

упровадження МСФЗ. Він передбачає залучення висококваліфікованих кадрів, тому що 

стандарти не написані як інструкція, вони написані як філософія. Тому йдеться не лише про 

підготовку звітності за МСФЗ, а й про її розуміння і використання. Необхідно зазначити і 

фінансові труднощі, пов’язані з вартістю переходу на МСФЗ, необхідністю формування 

інституційних механізмів, що забезпечують розроблення, упровадження МСФЗ і нагляд за їх 

дотриманням. Також складнощі спричиняє вирішення питань правового впровадження МСФЗ в 

національне законодавство і розроблення нових нормативів фінансової звітності. Також, що до 

негативних фактів можна віднести те, що досить повільно йдуть оновлення і переклад МСФЗ, 

тобто часто спостерігається відставання в часі перекладу тексту або некоректність наявного 

перекладу [9]. 

 Слід зазначити, що перехід до використання міжнародних стандартів має бути поступовим і 

цілеспрямованим, оскільки суть процесу полягає в усуненні недоліків і невідповідності у 

внутрішніх системах бухгалтерського обліку, як того вимагає ринкова економіка . 

Справді, необхідні певні інституційні корективи до системи регулювання бухгалтерського 

обліку та звітності. Слід зазначити, що, як один із чинників розвитку національних інновацій та 

інвестицій, ефективне впровадження МСФЗ в Україні має супроводжуватися розробкою 

рекомендацій щодо застосування МСФЗ з урахуванням ринкової економічної кон’юнктури, 

міжнародного обліку та стандартів фінансової звітності, удосконалення первинної 

бухгалтерської документації, координації дій органів державної влади, міжнародного 

співробітництва в рамках професійних організацій тощо. 
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ОСОБЛИВОСТІ ВИКОНАННЯ ФІСКАЛЬНИХ ФУНКЦІЙ ДЕРЖАВИ В УМОВАХ 

ВОЄННОГО ЧАСУ 

Під час війни перелік перевірок значно скоротився , але перевірочна робота все ж таки 

відбувається, і заборони перевірок урядовці поступово скасовують. 

Під час воєнного стану та протягом місяця після його припинення або скасування 

Державна аудиторська служба України та її міжрегіональні територіальні органи виконують 

свої повноваження зважаючи на особливості воєнного часу: 

1. Здійснюють заходи державного фінансового контролю з урахування воєнного стану; 

2. До тривалості заходів державного фінансового контролю (інспектування, державного 

фінансового аудиту, перевірки закупівель) та інших строків, визначених порядками 

проведення цих заходів, не включають строк, упродовж якого такий захід (організація 

проведення, оформлення, реалізація) не здійснювався у зв'язку з обставинами, 

обумовленими воєнним станом; 
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3. Надання документів під час заходів державного фінансового контролю, зустрічних 

звірок, збору інформації та документування процесу контролю, реалізація матеріалів за 

його результатами здійснюють в паперовій та/або електронній формі [1]. 

На даний момент проводять такі заходи державного фінансового контролю як:  

ü інспектування;  

ü державний фінансовий аудит;  

ü перевірка закупівель;  

ü моніторинг процедури закупівлі. 

До тривалості заходів державного фінансового контролю та інших строків, визначених 

порядками проведення цих заходів, не включають строк, протягом якого такий захід разом з 

організацією, оформленням, реалізацією не проводили через обставини, зумовлені воєнним 

станом. 

Державна аудиторська служба, зокрема, здійснює заходи державного фінансового 

контролю, за умови реального функціонування об’єктів контролю, сервісів та інформаційних 

платформ, можливості забезпечити збереження життя і здоров’я працівників [2]. Однак було 

зазначено, що замовники повинні дотримуватися принципів, визначених статтею 5 Закону 

України «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні» від 

19.08.2022  № 2939-ХІІ (зі змінами і доповненнями), не зважаючи на умови воєнного стану та не 

допускати неефективного і не законного використання державних фінансових ресурсів: 

1) Добросовісна конкуренція серед учасників; 

2) Максимальна економія, ефективність та пропорційність; 

3) Відкритість та прозорість на всіх стадіях закупівель; 

4) Недискримінація учасників та рівне ставлення до них; 

5) Об’єктивне та неупереджене визначення переможця процедури закупівлі/спрощеної 

закупівлі; 

6) Запобігання корупційним діям і зловживанням [3]. 

У разі встановлення порушення законодавства у сфері закупівель Державна аудиторська 

служба зобов’язує замовника здійснити заходи з усунення виявлених порушень. 

За наслідками контрольних заходів органи державного фінансового контролю 

притягають до адміністративної, дисциплінарної та матеріальної відповідальності працівників 

об’єктів контролю, винних у порушеннях. Також може бути застосовано заходи впливу до 

об’єктів контролю: 

- Зупинення операцій з бюджетними коштами; 
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- Зменшення бюджетного асигнування; 

- Призупинення бюджетного асигнування.  

Отже, контрольні заходи аудиторів будуть жорсткішими в час воєнного стану для 

уникнення неприємних ситуацій замовникам потрібно неухильно дотримуватись вимог 

законодавства під час проведення процедур закупівель, а в разі встановлення за результатами 

заходів державного фінансового контролю порушень законодавства у сфері закупівель усунути 

порушення у спосіб та терміни, визначені законодавством [4].  

Відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі» від 10.09.2022 №922-VIII статті 8 

за результатами моніторингу процедури закупівлі було виявлено ознаки порушення 

законодавства, то замовник має право протягом трьох робочих днів з дня оприлюднення 

висновку одноразово звернутися до органу державного фінансового контролю за роз’ясненням 

змісту висновку та його зобов’язань, визначених у висновку. 

Протягом п’яти робочих днів з дня оприлюднення органом державного фінансового 

контролю висновку замовник оприлюднює через електронну систему закупівель інформацію 

та/або документи, що свідчать про усунення порушення (порушень) законодавства у сфері 

публічних закупівель, викладених у висновку, або аргументовані заперечення до висновку, або 

інформацію про причини неможливості усунення виявлених порушень. 

У разі підтвердження органом державного фінансового контролю факту усунення 

замовником порушення (порушень) законодавства у сфері публічних закупівель, викладених у 

висновку, про що цей орган зазначає в електронній системі закупівель протягом п’яти робочих 

днів з дня оприлюднення замовником відповідної інформації в електронній системі закупівель, 

службова (посадова) особа замовника та/або уповноважена особа замовника не притягається до 

адміністративної відповідальності за порушення законодавства у сфері закупівель з порушень, 

що були усунуті замовником відповідно до висновку [5]. 
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ПРО ОКРЕМІ АСПЕКТИ ВИКОРИСТАННЯ ФІНАНСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ 

У ПЕРІОД ВОЄННОГО ЧАСУ 

 

Нові виклики у сучасній економіці України вимагають впровадження рішень у 

найкоротші терміни, оскільки військова загроза не дає часу на роздуми.  І зараз це є важливою 

функцією для роботи як малого так і великого бізнесу. Адже на основі фінансової інформації 

приймаються і контролюються управлінські рішення.  

Фінансова інформація - це такі дані, як кредитні рейтинги, залишки на рахунках та інші 

грошові дані про особу чи організацію, що використовуються для виставлення рахунків, оцінки 

кредиту, кредитних операцій та іншої фінансової діяльності. Фінансова інформація повинна 

оброблятися для ведення бізнесу, але також вона повинна ретельно оброблятись компаніями, 

щоб забезпечити безпеку клієнтів та уникнути судових процесів та поганої публічності, які 

можуть виникнути внаслідок необережного або неналежного використання. 

Фінансова інформація різноманітна і може бути багатогранною, залежно від рецензента 

та мети дослідження. Вона також включає інформацію, яка зберігається з метою отримання 

кредиту або позики, доступу до рахунків або ініціації транзакції. 

Фінансова інформація, представляється у фінансовій звітності та повинна мати деякі 

ключові якості, які роблять її корисною для користувачів. Загальновизнані стандарти 

бухгалтерського обліку описують у своїх рамках, класифікуючи їх як основні якісні 

характеристики. 

Фінансова інформація повинна бути легко зрозумілою для користувачів, які мають 

достатнє знання про господарську діяльність. Тобто інформація у фінансовій звітності повинна 
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бути подана чітко, з додатковою інформацією, яка міститься у виносках, за необхідності, щоб 

допомогти у її роз'ясненні. 

Фінансова інформація не повинна містити суттєвих помилок та упереджень, вона не 

повинна вводити в оману. Отже, інформація повинна достовірно відображати операції та інші 

події, відображати суть подій та розсудливо представляти оцінки та невизначеності шляхом 

відповідного розкриття інформації. 

Фінансова інформація повинна бути порівнянна з інформацією, представленою за інші 

звітні періоди, щоб користувачі могли ідентифікувати тенденції в результатах діяльності, а 

також фінансовий стан суб’єкта звітності. 

Фінансові аналітики покладаються на фінансову інформацію, щоб аналізувати результати 

діяльності компанії та робити прогнози щодо майбутнього напрямку курсу акцій компанії. 

Розуміючи фінансову інформацію, можна визначити коливання фондового ринку, а також 

найважливіші концепції, на які інвестори звертають увагу при купівлі чи продажу активів. 

Завдяки цьому можна усвідомити, чому деякі компанії випереджають конкурентоспроможний 

пакет, тоді як інші відчувають труднощі. Аналіз фінансової інформації можна здійснити за 

допомогою оцінки тенденцій, аналізу коефіцієнтів та моделей фінансового планування. 

Також існує так звана система фінансової інформації. Завдяки ній записуються та 

аналізуються фінансові дані, які використовуються для оптимального фінансового планування, 

прогнозування рішень та результатів. 

Добре керована фінансова інформаційна система є важливою для компанії, оскільки 

керівники потребують отриманої інформації для прийняття рішення про те, як керувати 

організацією.  

Якщо говорити про джерела фінансової інформації, то можна виділити такі: 

• Бюджети. Вони дозволяють організаціям оцінити вплив діяльності на бізнес та вирішити, 

чи варто їм продовжувати або змінювати курс. Переглядаються корпоративні робочі 

процеси, щоб виділити сфери, в яких компанія втрачає гроші, і з’ясувати, чи можна 

заощадити гроші, уникаючи перевитрат коштів, з більш жорсткими обмеженнями. 

• Pro Forma. Вони пропонують фінансову інформацію на основі прогнозів або припущень 

корпоративного управління. Це показує, чи стикається цей процес мислення з ринковим 

твердженням чи відповідає йому. 
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• Виробничі аркуші. Виробничі аркуші вказують, скільки бізнес витрачає на витрати на 

оплату праці та чи можна знизити витрати на робочу силу за рахунок скорочення робочої 

сили або дозволеної понаднормової роботи. 

• Фінансова звітність. Фінансова звітність має на меті представити фінансову інформацію 

компанії якомога чіткіше і коротше як для суб’єкта господарювання, так і для читачів. 

Вона часто перевіряється державними органами, бухгалтерами, фірмами тощо. для 

забезпечення точності та для цілей оподаткування, фінансування чи інвестування. Одним 

з найважливіших джерел достовірної та перевіреної фінансової інформації є річний звіт. 

Тут міститься фінансова звітність компанії. 

• Міжнародні стандарти. Головна мета є підтримка стабільності та прозорості у всьому 

фінансовому світі. Це дозволяє компаніям та інвесторам приймати обґрунтовані 

фінансові рішення, оскільки вони можуть точно бачити, що відбувалося з компанією, в 

яку вони хочуть інвестувати [1]. 

Протягом останніх двох років Уряд провадив інноваційну політику у сфері 

«цифровізації» державних послуг у смартфоні, але нові виклики часу, зовнішні загрози 

створили й нові передумови для необхідності прийняття рішень щодо посилення та збереження 

великих масивів інформації (в тому числі конфіденційної) через «хмарні технології».  

У даному контексті важливим є те, що 17 лютого 2022 року Президент України підписав 

Закон «Про хмарні послуги» (набрав чинності з 16 вересня 2022 року), який визначає правові 

відносини, пов’язані із обробкою та захистом даних при використанні технології хмарних 

обчислень, наданні хмарних послуг та особливостей їх використання у публічному секторі. 

Закон закладає засади для розвитку платформ інформаційно-комунікаційних технологій, 

що базуються на хмарних обчисленнях та реалізації принципу переваги хмарного середовища 

(cloud first) і визначає наступне:  

− поняття «хмарних обчислень», «хмарних послуг», «надавача хмарних послуг», 

«користувача хмарних послуг», «хмарних ресурсів», «центр обробки даних (ЦОД)»; 

− перелік хмарних послуг, способи їх надання, встановлює вимоги до надавача хмарних 

послуг для публічних замовників;  

− правові засади надання хмарних послуг, істотні умови договору про надання хмарних 

послуг;  

− особливості надання та споживання хмарних послуг, обробки персональних даних та 

захисту інформації при наданні хмарних послуг.  
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Відповідно до Закону, хмарна послуга – це послуга з надання хмарних ресурсів за 

допомогою технології хмарних обчислень, що передбачає можливість дистанційного доступу 

користувача до хмарної інфраструктури через електронні комунікаційні мережі. Усі послуги 

надаються за допомогою технології хмарних обчислень і до них належать:  

− інфраструктура як послуга, що полягає у наданні користувачу ресурсів зберігання або 

систем електронних комунікацій;  

− платформа як послуга, що полягає у наданні користувачу доступу до інфраструктури та 

наборів комп'ютерних програм; 

 − програмне забезпечення як послуга, що полягає у наданні користувачу доступу до 

прикладних комп'ютерних програм; 

− безпека як послуга з кіберзахисту, що надається користувачу з використанням хмарних 

ресурсів;  

− інші послуги, що відповідають визначенню хмарних послуг [2]. 

Саме цей Закон був у практиці діяльності однієї з найбільших банківських установ 

України – «ПриватБанк» [3].  Під час загроз функціонування банківської системи, банк 

скористався для захисту даних своїх клієнтів та безперебійної роботи банківської структури 

технологією cloud first та перевів усі свої сервери з фізичного центру зберігання даних у 

«хмару», що дозволило зменшити залежність від комп’ютерного обладнання в тих регіонах 

України, де воно знищене під час війни. Варто зазначити, що Національний Банк України 

дозволив банкам зберігати і обробляти дані «у хмарі» з 8 березня 2022 року. 

Як результат, усі основні застосунки даного банку було успішно перенесено у хмарне 

сховище, при цьому було забезпечено доступ клієнтів до отримання фінансових послуг у будь-

який момент. Усього «ПриватБанк» переніс у хмарне середовище 3500 серверів, завантаживши 

понад 4 петабайти клієнтських даних і транзакцій, а також понад 270 застосунків. Це є 

наймасштабнішим проєктом у даній сфері, над яким працювало понад 470 ІТ-фахівців і 

підрядників [4]. Окрім того, важливим є той факт, що банку потрібно було адаптуватись до 

нових умов функціонування максимально швидко, адже від оперативності прийняття 

відповідних рішень залежала робота усієї установи, а це можливість отримання фінансових 

послуг сотнями тисячами клієнтів. Хакерські атаки на сервери банку мали місце саме перед 

російським вторгненням в Україну, тому актуальність і своєчасність прийняття адекватних 

рішень фактично врятувала банківську систему від несанкціонованого доступу. У звичному 

режимі реалізація такого проєкту зайняла б 1,5 роки або більше; в кризовій же ситуацій при 

налагодженій роботі та швидкості прийнятих рішень, банк впорався за 45 днів. 
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Таким чином,  перехід на хмарні технології є вимогою сьогодення, а не винятковим 

явищем. Це важливо зробити не лише у банківській системі України, але й інших сферах 

державної діяльності, бізнесу тощо. Зважаючи на існуючі загрози і виклики, треба звертати 

увагу на важливості оперативного прийняття рішень, адже від них залежить стійкість та стан 

функціонування ключових галузей національної економіки України. 
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ФІНАНСОВИЙ КОНТРОЛІНГ У СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ 

 

Досвід успішно функціонуючих підприємств та тих, які тільки розвиваються на 

інноваційних засадах, показує, що в сьогоднішніх умовах потрібно, з одного боку, орієнтуватися 

на бажання клієнтів, а з другого – постійно покращувати результативність роботи самого 

підприємства.  

Однією з основ виникнення кризової ситуації на багатьох українських підприємствах є 

низький рівень менеджменту. Саме некваліфіковані та помилкові дії керівництва привели 

велику кількість суб’єктів господарювання на межу банкрутства. Істотним фактором, який 

зумовлює прийняття неправильних управлінських рішень, є відсутність на вітчизняних 

підприємствах ефективної системи контролінгу. 

Поняття «контролiнг» походить від англійського «to control», яке в економічному 

розумінні означає управління, спостереження, контроль. Сутність фінансового контролінгу 
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прийнято розглядати, як формування стратегій та пріоритетів розвитку, аналіз та контроль 

поточної діяльності, формування оперативних та перспективних планів, прогнозів, кошторисів і 

бюджетів, аналітичний висновок щодо причин відхилень фактичних результатів. 

Зміни в мисленні повинні відображатися у внутрішній будові управління підприємством, 

тобто кожен підрозділ має функціонувати, орієнтуючись на покращення результативності фірми 

в цілому, спрямованої на зміцнення іміджу та конкурентних позицій, задоволення потреб 

власників і клієнтів підприємства. На сьогоднішній день застосування контролінгу допомагає 

керівникам та акціонерам володіти необхідною інформацією.  

Метою здійснення фінансового контролінгу в діяльності суб’єктів господарювання є 

функціональна система планування та контролю, аналізу за відхиленням, внутрішнього 

консалтингу та змістовного інформаційного забезпечення керівництва підприємством.  

Основними цілями фінансового контролінгу є: забезпечення оптимального рівня 

ліквідності; підтримка платоспроможності в тривалому періоді; забезпечення рентабельності. 

Підприємство може одним з основних завдань контролінгу вважати забезпечення належного 

рівня рентабельності при збереженні його ліквідності [1].  

За цільовим напрямком фінансовий контролінг буває операційний та стратегічний. 

Операційний контролінг пов’язаний з досягненням цілей у короткостроковій перспективі, які 

зазвичай визначаються протягом процесу розроблення стратегічного плану. При проведенні 

даного виду фінансового контролінгу, особлива увага надається статтям «доходи» і «витрати» 

та звіту про рух грошових коштів. Стратегічний фінансовий контролінг характеризується 

досягненням довгострокових цілей, забезпечуючи при цьому ефективність діяльності 

підприємства. Він базується на вивченні ризиків, розробленні перспектив, виявленні сильних та 

слабких сторін суб’єкта господарювання. 

Кожне підприємство самостійно обирає, як організовувати контролінг: створювати 

окремі постійні відділи контролінгу або утворити тимчасову групу, метою роботи якої буде 

реалізація функцій контролінгу. Частіше підприємства не виділяють окремі групи контролінгу, а 

функції покладають на робітників фінансово відділу, які виконують методи та інструменти 

фінансового контролінгу (табл. 1).  

Фінансовий контролінг допомагає досягти фінансових цілей підприємства, з його 

сприянням можна зробити аналіз відмінностей між фактичними та прогнозованими 

результатами, коригувати напрям розвитку підприємства відповідно до цілей та задач, які 

поставило керівництво.  

Процедура фінансового планування містить в собі такі стадії, як:  
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¾ дослідження реального фінансового стану підприємства 

¾ моделювання майбутніх значень планових показників 

¾ пряме складання планів і розробка методики внесення поправок у процес їх 

здійснення.  

Без дієвої системи контролінгу неможливо гарантувати виконання планів. Процес 

контролінгу дає можливість своєчасно виявляти проблеми, швидко реагувати на несподівані 

події і вводити належні поправки в адміністративні рішення з ціллю ліквідації відхилень. 

Практики міжнародних організацій показують, що для того, щоб фінансовий план 

перетворився на дієвий засіб управління, його потрібно контролювати на основі реальної 

інформації, одержуваної з управлінського обліку. Проведення фінансового контролінгу на 

підприємстві повністю залежить від точності складання документів та від системи 

документообігу [2].  

Такий тісний зв'язок між фінансовим плануванням й фінансовим контролінгом вказує на 

те, що для ефективного функціонування єдиної системи необхідно чітко поставити стратегію, 

цілі та задачі розвитку підприємства. 

 

Таблиця 1  

Основні методи та інструменти фінансового контролінгу та їх сутність 

Метод/інструмент 
фінансового 
контролінгу 

Сутність 

Система директ-
костинг 

це система управлінського обліку, яка базується на класифікації витрат 
на змінні та постійні і включає в себе облік витрат за їх видами, 
місцями виникнення й носіями, облік результатів виробничої 
діяльності, а також аналіз витрат і результатів для прийняття 
управлінських рішень. 

Аналіз точки 
беззбитковості 

метод контролінгу, який зводиться до визначення мінімального обсягу 
реалізації продукції (за стабільних умовно постійних витрат), за якого 
підприємство може, з одного боку, забезпечити беззбиткову операційну 
діяльність у плановому періоді, з іншого – створити умови для 
самофінансування підприємства. 

АВС-аналіз 

полягає у виявленні та оцінці незначного числа кількісних величин, які 
є найціннішими та мають найбільшу питому вагу у загальній 
сукупності вартісних показників, використовується при селективному 
відборі найцінніших для підприємства постачальників і клієнтів, 
найважливіших видів сировини і матеріалів, найвагоміших елементів 
затрат, найрентабельнішої продукції, найефективніших напрямів 
капіталовкладень.  
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Продовження табл.  

Функціонально-
вартісний аналіз 

це метод контролінгу, що полягає в дослідженні функціональних 
характеристик продукції, яка виробляється, на предмет 
еквівалентності їх вартості та корисності. 

SWOT-аналіз (аналіз 
сильних і слабких 

сторін на 
підприємстві) 

метод стратегічного контролінгу, мета якого усунення наявних 
слабких місць; нейтралізація ризиків; ефективне використання 
існуючого потенціалу (сильних сторін); використання додаткових 
шансів.  

Бенчмаркінг 

це перманентний, безперервний процес порівняння товарів (робіт, 
послуг), виробничих процесів, методів та інших параметрів 
досліджуваного підприємства (структурного підрозділу) з 
аналогічними об’єктами інших підприємств чи структурних 
підрозділів.  

Портфельний аналіз ефективний інструмент стратегічного контролінгу, який 
використовується при оптимізації портфеля цінних паперів інвестора.  

Система раннього 
попередження та 

реагування 

це особлива інформаційна система, яка сигналізує керівництву про 
потенційні ризики та шанси, які можуть вплинути на підприємство як 
з боку зовнішнього, так і внутрішнього середовища. 

Джерело: складено на основі даних [3]. 

 

Досліджений матеріал приводить до наступних висновків, головна мета існування будь-

якого підприємства направлена на його розвиток, це відображається у таких показниках як: 

ефективне використання фінансових ресурсів, забезпечення стійкого розвитку та ліквідності 

активів підприємства, підвищення прибутку акціонерів і власників підприємства, покращення 

якості прийняття управлінських рішень та їх оперативності. Впровадження  фінансового 

контролінгу на підприємстві дає можливості для більш продуктивного та 

конкурентоспроможного розвитку підприємства.  

На сьогодні фінансовий контролінг є пріоритетним в системі управління суб’єктами 

господарювання. Дуже важливо правильно організувати фінансовий контролінг, для того щоб 

запобігти появі фінансових криз. Все більше підприємств в Україні застосовує фінансовий 

контролінг, проте не всім поки вдається успішне його запровадження. 
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БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК В УМОВАХ ЦИФРОВОЇ ЕКОНОМІКИ 

 

Розвиток цифрової економіки зробив можливим цифрову обробку бухгалтерської 

інформації та використання програмних засобів для ведення бухгалтерського обліку та 

складання бухгалтерської (фінансової) звітності. Поряд з цим, актуальним є безперервне 

оновлення і вдосконалення таких програмних засобів з урахуванням реформування самого 

бухгалтерського обліку, а також змін економічних умов, в яких функціонують організації. Слід 

зазначити, що, починаючи з інтеграції України в світовий економічний простір, система 

стандартів бухгалтерського обліку та фінансової звітності безперервно реформується і 

вдосконалюється. Причиною цього є як зміна економічних умов, так і той факт, що вітчизняна 

бухгалтерська система цілеспрямовано зближується з міжнародних стандартів фінансової 

звітності (МСФЗ) [1]. При цьому слід врахувати, що сама система МСФЗ також безперервно 

змінюється і це призводить до необхідності постійної адаптації національної системи 

бухгалтерських стандартів до оновлених міжнародних стандартів. В таких умовах застосування 

програмних продуктів для ведення бухгалтерського обліку та формування фінансової звітності 

ставить за мету забезпечення якісної та належної взаємодії між фахівцями з програмування та 

фахівцями з бухгалтерського обліку при розробці програмних продуктів [2]. 

Сучасне ведення бізнесу в Україні доводить, що сьогодні ефективна організація 

управління бухгалтерського обліку на підприємстві неможлива без застосування інформаційних 
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технологій і ефективного їх використання. Відтак, питання автоматизації бухгалтерського 

обліку безумовно є та залишається вкрай актуальним [3]. 

 

Розширення інформаційного потенціалу об’єктивного економічного простору зумовлює 

розвиток теорії і вдосконалення практики ведення бухгалтерського обліку. Сукупність 

тенденцій і факторів розвитку обліку в умовах цифрової економіки (табл. 1.) визначають 

облікову методологію, принципи, процедури, змістовну спрямованість та характеристики 

інформаційного продукту, внутрішнє структурування, виділення видів обліку та їх інтегрування, 

ідентифікацію й систематизацію облікових об’єктів, встановлення критеріїв їх визнання та 

таксономії тощо [4]. 

Таблиця 1. 

Фактори розвитку обліку в умовах цифрової економіки 

Фактори розвитку обліку Характеристика факторів 

Технічні та технологічні можливості 
облікового процесу щодо оперативності 

збору, обсягів та якості опрацювання 
інформації: 

¾ потужна обчислювальна техніка;   
¾ сучасні інформаційні системи та інноваційні 

технології збору та обробки інформації;  
¾ широкий спектр програмних продуктів: 

спеціалізовані облікові програми, програми і сервіси 
для дистанційного банкінгу, інформаційно-правові 
системи. 

Прискорений розвиток електронного 
документообігу: 

¾ внутрішній, документообіг;  
¾ адміністрування податкових платежів;  
¾ електронний формат фінансової звітності. 

Виокремлення інформації як чинника 
вартості бізнесу: 

¾ інформація займає чільне місце з поміж економічних 
ресурсів; 

¾ інформація та інформаційна послуга стають 
продуктом діяльності, товаром. 

Виникнення нових об’єктів обліку: 

¾ віртуалізація одиниць вартості (електронні 
гроші, криптовалюти);  

¾ токеніовані активи, інструменти власного і 
позикового капіталу, зобов’язання.  

Розширення області відображення 
діяльності, розвиток нематеріальних й 
інтелектуальних складових капіталу: 

¾ людський капітал;  
¾ клієнтська база, ділова репутація, товарні знаки, 

марки, бренди;  
¾ інноваційні продукти, результати науково-дослідних 

і розвідувальних робіт. 

Орієнтування на нефінансові цільові 
пріоритети: 

¾ соціальна відповідальність бізнесу;  
¾ сталий розвиток;  
¾ енергозберігаючі технології. 

Залучення до облікової системи 
нефінансової інформації: 

¾ покупці, постачальники, партнери;  
¾ стан ринку, конкуренція в галузі;  
¾ економічна сталість, екологічна безпека 
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Продовження табл.  

Застосування альтернативних облікових 
методик: 

¾ актуарні розрахунки;  
¾ види вартості;  
¾ методи оцінки;  
¾ аналітичний інструментарій тощо. 

Формування глобального інформаційного й 
телекомунікаційного середовища та 
пов’язаних з ним технологій і вимог 

інформаційної безпеки: 

¾ сервери мережевої присутності для 
оприлюднення інформації, 
Інтернетпросування бізнесу, Інтернет-
торгівлі, ділового листування;  

¾ пошукові системи; 
¾ блокчейн-технології;  
¾ технологічні та інформаційні платформи, 

хмарні сховища даних;  
¾ технології супутникового, стільникового 

та радіозв’язку;  
¾ антивірусний та контентний захист. 

Розробка і застосування альтернативних 
видів обліку, формування підходів до їх 

інтегрування: 

¾ управлінський;  
¾ стратегічний;  
¾ соціальний;  
¾ багатоцільовий;  
¾ глобальний тощо. 

Джерело: [4]. 

Зазначені обставини створюють передумови для побудови такої системи бухгалтерського 

обліку, яка б відповідала запитам користувачів, містила інформацію про внутрішні бізнес-

процеси і стан зовнішнього середовища, виражені у фінансових і нефінансових показниках, з 

врахуванням соціо-гуманітарних пріоритетів, передбачала застосування альтернативних 

облікових методів, нових об’єктів обліку, результати застосування інтегрованих видів обліку у 

режимі реального часу з використанням новітніх інформаційних технологій [4]. 

Важливо, щоб теоретичні напрацювання знайшли своє втілення при розробці методичних 

рекомендацій, практична реалізація яких сприятиме ефективному впровадженню і розвитку 

системи бухгалтерського обліку. 

Подання звітності в електронному вигляді - це, по суті, простий переклад інформації з 

паперового на цифровий носій. При цьому зміст фінансової звітності, представленої в 

паперовому і цифровому вигляді, є ідентичним. 

Однак сучасна цифрова техніка може надати великі можливості для представлення 

звітної інформації про діяльність організації, ніж просте копіювання даних паперових носіїв. 

Таке можливості забезпечуються на сьогоднішній день формуванням XBRL-звітності [1].  

У системи, яка базується на стандарті XBRL (Xtensible Business Reporting Markup 

Language – розширювана мова розмітки ділового звітування), поширеному в світі і обраному 
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Україною стандарті подання в електронному вигляді ділової інформації, а зокрема фінансової 

звітності, є чимало переваг – це швидкість і автоматичність формування звіту, в тому числі 

консолідованого; спрощений пошук даних фінансової звітності в Інтернеті, можливість обробки 

і аналізу даних; більш ефективний регуляторний процес і багато іншого. Формат XBRL 

однаково зручний як для подання обов’язкової звітності в державні контролюючі органи, так і 

для представлення звітів на веб-сайтах підприємств [4]. 

Цифрова економіка, яка зачіпає всі аспекти формування і використання фінансової 

звітності, актуалізує питання про те, в якій мірі при цьому зачіпаються якісні характеристики 

цієї звітності.  

Очевидно, що цифровізація сфери бухгалтерського обліку безпосередньо впливає на його 

наступні основні аспекти:  

¾ отримання, накопичення, зберігання та надання необхідної облікової інформації;  

¾ систематизацію одержуваної облікової інформації;  

¾ доступ до зібраної та систематизованої інформації [1]. 

Важливим напрямком облікової та контрольно-аналітичної роботи підприємства є 

інформування про наявність і стан необоротних активів, адже ці матеріальні цінності пов’язані з 

інвестиціями, переважно значними. Втрата, непридатність активів зумовлюють недоодержання 

доходів, а необхідність їх відновлення або заміщення – нових інвестицій. 

Вагомим надбанням цифрової економіки є застосування технології безконтактної 

ідентифікації інформації (карткових, біометричних технологій, технологій штрихового 

кодування, радіочастотної ідентифікації, мовленнєвого введення даних, машинного зору), 

зокрема QR-кодів та пристроїв для їх зчитування.  

QR-коди є простим, зручним та інтерактивним способом розповсюдження і отримання 

інформації. Перевагами цього коду є значний обсяг інформації, яку можна закодувати, та 

швидкий доступ до неї за допомогою сканування і розпізнавання сучасними цифровими 

пристроями. Термін "QR-code" є абревіатурою від англійського "Quick Responsecode" (код 

Швидкого Відгуку). Ці графічні коди вперше були розроблені та використані в Японії. Вони 

застосовуються для передачі інформації від носія до пристрою і можуть містити таку 

інформацію як: нагадування, телефонні номери, описи продукції, текстові повідомлення, 

повідомлення електронної пошти та багато що інше. Коди можуть бути використані на 

пакуванні, вітринах, дошках оголошень, вивісках, візитках або рекламних буклетах, а також для 

відстежування товарів, продукції та ідентифікування об’єктів. 
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Для побудови нової системи важлива також "таксономія". Це перелік статей і показників 

фінансової звітності та її елементів, що підлягають розкриттю, а також взаємозв’зків між ними 

та іншими елементами таксономії. На виконання статті 1 Закону України "Про бухгалтерській 

облік та фінансову звітність в Україні" Міністерством фінансів України прийнято наказ від 

07.12.2018 р. № 983 "Про затвердження перекладу таксономії фінансової звітності за 

міжнародними стандартами фінансової звітності" контекстного наповнення фінансової 

звітності, яке традиційно вважалося найбільш складною, трудомісткою та відповідальною 

ділянкою роботи професійного бухгалтера.  

Програмне забезпечення цифрової фінансової звітності "розуміє", що таке балансовий 

звіт, як і звіт про прибутки та збитки, яке розкриття інформації, як активи трансформуються у 

баланс, і що активи дорівнюють зобов’язанням та капіталу за одиницями бухгалтерського 

обліку. Цифрова фінансова звітність, доступна для її користувачів завдяки поширенню в 

електронному форматі сучасними засобами комунікації та глобальній електронній мережі 

Інтернет у будь-який момент у будь-якому місці. Така інформація не потребує декодування, а 

регулятори, фінансові та державні органи, бізнесові системи отримують однакове розуміння 

фінансових фактів та зв’язків між зареєстрованими фактами.  

Сприйняття машиною цифрового фінансового звіту забезпечується структурованим 

характером інформації, представленої в електронному фінансовому звіті, метаданими, що 

пояснюють бізнес-правила, пов’язані із створенням комп’ютеризованого фінансового звіту, а 

також мета-метаданими, які допомагають іншим користувачам фінансової звітності, такими як 

інвестори та аналітики, що використовують звітну фінансову інформацію, взаємодіяти із цими 

машинозчитуваними документами для ефективного та успішного обміну значень між бізнес 

системами та процесами. 

Комп’ютеризація завдань, які виконувалися людьми, призводить до зменшення витрат 

праці, пов’язаних із створенням фінансових звітів, усунення людських помилок, підвищення 

якості і зниження ризику невідповідності, скорочення часу на складання фінансових звітів. Як 

очікується, цифрова система звітування виключить дублювання при поданні інформації у різні 

інстанції за тотожними або подібними формами звітності залежно від вимог регуляторів або 

контролюючих органів, оскільки передбачається створення єдиного вікна подання електронної 

звітності, доступ до якого буде у всіх інстанцій, які здійснюють нагляд за цим підприємством.  

Блокчейн – це розподілений реєстр даних, у якому й зберігається інформація про кожну 

транзакцію, здійснену в закритій одноранговій системі користувачів. Дані зберігаються у 

вигляді послідовності блоків (звідси і назва – blockchain) із записами про транзакції. Їх 
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неможливо підробити, оскільки кожен новий запис здійснює підтвердження вже існуючих 

ланцюжків. Щоб змінити певні дані, потрібно змінювати інформацію в усіх інших блоках. При 

цьому, так як система розподілена, актуальна інформація про записи в ній зберігається у всіх її 

учасників і автоматично оновлюється при внесенні будь-яких змін. На відміну від 

централізованих грошових систем, де верифікація інформації здійснюється центральним 

сервером, який реєструє залишки. Тобто, у системі блокчейн не існує нікого, хто може, умовно 

"розірвати ланцюг" і спотворити інформацію, оскільки остання версія інформації є у всіх 

учасників системи.  

Блокчейн технологія набула широкої популярності у контексті криптовалют, але на 

сьогодні вона має самостійне значення як надійний спосіб зберігання інформації, захищений 

веденням розподіленого реєстру даних. Потенційно блокчейн може бути корисний у будь-якому 

середовищі. Сфер, де вже застосовується або тестується технологія, багато: це і банківський 

сектор, енергетика, авіація, медицина, аукціони, електронне урядування, електронна демократія, 

платформи для мультимедійного контенту, криптофонди тощо.  

Нинішні цифрові технології, і насамперед, блокчейн, можна розглядати як передумову 

революції в методах обліку, зокрема, системи облікової реєстрації господарських операцій. 

"Замість формування і локального зберігання окремих транзакційних записів, суб’єкти можуть 

записувати їх в об’єднаний реєстр, створюючи розподілену і взаємопов’язану систему надійної 

бухгалтерської інформації", – відзначається в повідомленні Deloitte. Оскільки всі записи 

розподілені і криптографічно захищені, їх фальсифікація або знищення стає практично 

неможливим Bitcoin Magazine називає це потрійний обліковим записом. Мова йде про спосіб 

реєстрації і зберігання бази господарських фактів, яка може розвиватися в базу узагальнених 

даних, фінансових і нефінансових звітів та фільтрів їх достовірності, як інформаційний ресурс 

глобального інформаційного економічного середовища. 

Що стосується методів обліку в умовах цифрової економіки, то на наш погляд, доцільно 

відмовитися від стереотипів їх сприйняття, як чогось раз і назавжди вирішеного, статичного і 

непорушного. При збереженні методологічного ядра обліку, важливо розвивати і розширювати 

коло застосовуваних методів, забезпечуючи при цьому їх відповідність як традиційним, так і 

новим завданням обліку. 

Таким чином, перспективи розвитку та впровадження у бухгалтерський облік цифрових 

технологій відповідає вимогам сьогодення, які продиктовані цифровим розвитком економіки. 

Виникає нагальна потреба у формуванні належної нормативної бази, існуванні високих вимог 

щодо технічного забезпечення підприємства та відповідних вмінь і навичок професійних 
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бухгалтерів та аудиторів. В умовах розвитку інформаційного суспільства та цифрової економіки 

виникає ряд передумов для формування нової парадигми бухгалтерського обліку, обриси якої 

лише вимальовуються, тому вкрай важливими є подальші наукові здобутки у цій царині – нові 

концепції, дослідницькі підходи, розробки певних видів обліку тощо. 
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ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ ЗА СЕГМЕНТАМИ У СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ 

ПІДПРИЄМСТВОМ 

 

Міжнародна інтеграція економічних відносин та специфіка діяльності структурних 

підрозділів підприємств різних географічних регіонів, процеси виокремлення операційних 

сегментів призводять до необхідності укрупнення інформації бухгалтерського обліку, особливо 

в частині складання звітності. З огляду на це актуалізується проблема сегментації діяльності 

підприємств, оскільки узагальнена звітна інформація формує основу здійснення аналізу 

господарської діяльності структурних підрозділів та підприємства загалом, що важливо для 



 75 

обґрунтування перспектив його розвитку, оцінки привабливості інвестицій та можливості 

кредитування. З використанням достовірної інформації, представленої у звітності підприємства, 

користувачі можуть визначити вартість майна, джерела його формування, обсяг власних та 

залучених коштів, джерела отримання прибутку та напрями його розподілу. 

Аналіз нормативно-правового забезпечення, наукових публікацій та видань практичного 

характеру з питань організації та методики складання фінансової звітності за сегментами дає 

підстави стверджувати про багатоаспектність напрямів їх дослідження, необхідність вирішення 

проблемних питань та потреби в 4 удосконаленні. Вагомий внесок у розробку теоретичних, 

організаційно-методичних та методологічних положень щодо вдосконалення процесу складання 

звітності за сегментами здійснили вітчизняні вчені, зокрема: С. І. Грібова, С. Ф. Голов, О. В. 

Гудима, Т. В. Ігнатенко, Л. О. Жилянська, Т. М. Кондрашова, С. О. Левицька, С. Ф. Легенчук, А. 

В. Озеран, В. І. Шевцова, М. П. Лучко, А. А. Соколов, Л. В. Івченко, В. В. Ходзицька, Н. О. 

Лоханова. Отримані теоретичні та практичні наукові результати мають важливе значення для 

удосконалення процесу складання звітності за сегментами. Проте сучасні економічні умови 

ведення бізнесу, зокрема і фармацевтичними підприємствами, вимагають перегляду та 

дослідження наявних проблемних питань. Передусім важливо уточнити понятійний апарат 

щодо звітності за сегментами, окреслити роль та місце звітності за сегментами у системі 

звітності підприємства з урахуванням факторів зовнішнього середовища та його невизначеності, 

обґрунтувати підходи до сегментації фармацевтичних підприємств. До невирішених проблем 

організаційнометодичного характеру відносяться такі: формування облікової політики як базису 

складання звітності за сегментами фармацевтичних підприємств; удосконалення 

інформаційного забезпечення складання звітності за сегментами; обґрунтування організаційно-

методичних засад аудиту звітності за сегментами підприємств фармацевтичної галузі. 

Головне завдання звітності за сегментами полягає у наданні інформації для формування 

показників, важливих з точки зору управління, які використовуються для прийняття 

управлінських рішень. Вона повинна відображати зв’язок між фінансовою звітністю та 

інформацією, яка подається у коментарях до неї (наприклад, Операційний та Фінансовий огляд 

у корпоративній звітності підприємства). Саме звітність за сегментами дозволяє представити 

користувачам більш релевантну та достовірну інформацію, оскільки зацікавлені особи можуть 

оцінити діяльність підприємства та його структурних підрозділів через призму управлінського 

обліку та ефективного менеджменту. 

У процесі еволюції підходів до формування показників звітності за сегментами вважаємо 

за доцільне виділити три основні етапи в розвитку правил підготовки звітності за сегментами:  
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Етап І. Формування показників звітності за сегментами на основі фінансового обліку.  

Етап ІІ. Запровадження у звітність за сегментами елементів управлінського обліку.  

Етап ІІІ. Превалювання значення управлінського обліку над фінансовим у процесі 

формування показників звітності за сегментами.  

В Україні передумови для впровадження звітності за сегментами у практику вітчизняних 

підприємств виникли з прийняттям Програми реформування системи бухгалтерського обліку із 

застосуванням міжнародних стандартів, що була затверджена Постановою Кабінету Міністрів 

України від 28 жовтня 1998 р. № 1706. Ухвалені з того часу нормативні документи 

поширюються також і на регламентацію питань підготовки та подання звітності за сегментами 

[3]. 

Варто зазначити, що роль сегментів у сучасній системі управління компанії постійно 

зростає, а фінансова інформація про їх діяльність актуалізується. Використання сегментів у 

системі фінансової звітності підприємства (табл. 1.1) дозволяє розширити її управлінські 

функції й передусім функцію контролю, оскільки інформація формується у бухгалтерському 

обліку за господарськими та географічними сегментами, які визначаються підприємством на 

основі його організаційної структури.  

Таблиця 1.1 

Види сегментів відповідно до вітчизняного та міжнародного законодавства 
 

№ 
з/п 

Види 
сегментв Трактування сутності поняття 

1 2 3 
Відповідно до МСФЗ (IFRS) 8 “Операційні сегменти” [2]: 

1 Операційнй  
сегмент 

Це компонент суб’єкта господарювання: 
а) який займається економічною діяльністю, від якої він може заробляти 
доходи та нести витрати (включаючи доходи та витрати, пов’язані з 
операціями з іншими компонентами того самого суб’єкта 
господарювання); 
б) операційні результати якого регулярно переглядаються вищим 
керівником з операційної діяльності суб’єкта господарювання для 
прийняття рішень про ресурси, які слід розподілити на сегмент, та 
оцінювання результатів його діяльності; та 
в) про який доступна дискретна фінансова інформація. 

Відповідно до НП(С)БО 29 “Фінансова звітність за сегментами” [1]: 

2 Звітний 
сегмет 

Господарський або географічний сегмент, який визначений 
підприємством за критеріями, наведеними у пунктах 6-9 НП(С)БО 29, 
щодо якого має розкриватися у річній фінансовій 
звітності інформація 
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Продовження табл.  

3 Географічнй 
сегмент 

Відокремлювана частина діяльності підприємства з виробництва та/або 
продажу певного виду (або групи) продукції (товарів, робіт, послуг) у 
конкретному економічному середовищі, яка відрізняється від інших: 
– економічними і політичними умовами географічного регіону; 
– взаємозв’язком між діяльністю в різних географічних регіонах; 
– територіальним розташуванням виробництва продукції (робіт, послуг) 
або покупців продукції (товарів, робіт, послуг); 
– характерними для географічного регіону ризиками діяльності; 
– правилами валютного контролю і валютними ризиками в таких 
регіонах 

4 Господарськй 
сегмент 

Відокремлювана частина діяльності підприємства з виробництва та/або 
продажу певного виду (або групи) продукції (товарів, робіт, послуг), яка 
відрізняється від інших: 
– видом продукції (товарів, робіт, послуг); 
– способом отримання доходу (способом розповсюдження продукції, 
товарів, робіт, послуг); 
– характером виробничого процесу; 
– характерними для цієї діяльності ризиками; 
– категорією покупців 

 

У даному випадку спостерігається зближення вітчизняного НП(С)БО 29 і МСФЗ 8. Проте 

слід вказати, що недоліком вітчизняного стандарту є нечітке визначення поняття “організаційна 

структура” і, як результат, інформація, надана у звітності за сегментами, не формує цілісної 

картини про внутрішню структуру суб’єкта господарювання, а отже виникає загроза 

достовірності та релевантності поданої інформації. 

Наявні відмінності між вимогами МСФЗ 8 “Операційні сегменти” та П(С)БО 29 

“Звітність за сегментами” щодо складання та подання звітності за сегментами значно ускладнює 

процес її підготовки. Взаємозв’язок складових зовнішнього середовища та системи 

бухгалтерського обліку і його вплив на формування звітності за сегментами підтверджує 

необхідність розробки моделі формування звітності за сегментами залежно від принципів їх 

формування (зі створенням юридичної особи та без створення юридичної особи) та в частині 

визначення видів звітних сегментів (за видами діяльності, центрами відповідальності, видами 

продукції (товарів, робіт, послуг), ринками збуту продукції, розташуванням активів). 

Особливості та недоліки аналізу звітності за сегментами важливо враховувати при 

виокремленні варіантів аналітичних процедур у ході аудиту звітності за сегментами, які 

передбачають комплексний розгляд питань щодо діяльності окремих звітних сегментів та 

підприємства загалом. Це забезпечує формування завершеної методики аудиту звітності за 

сегментами. 
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АДАПТАЦІЯ ПОДАТКОВОЇ СИСТЕМИ ДО РЕАЛІЙ СЬОГОДЕННЯ 

Податкова система - це результат розвитку країни і відображення всіх процесів і соціально-

економічних явищ, які в ній відбуваються. Тому передумовами ефективності податкової системи є її 

відповідність до вимог сьогодення і здатність швидко реагувати на виклики сучасності, які, як 

правило, раптово виникають і дуже швидко стають повноцінною частиною життя суспільства. Саме 

тому здатність податкової системи адаптуватися до реалій сьогодення - це обов’язкова умова 

виконання державою своїх функцій. 

Становлення податкової системи України відбувалося у складних умовах набуття державності 

та відсутності досвіду регулювання соціально-економічного розвитку країни за допомогою 

справляння податку. Податкове законодавство України формувалося під виразним впливом 

радянського минулого, а допущені на початку помилки важко виправити до сьогодні. Тому в 
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українському суспільстві досі немає партнерських стосунків та довіри між державою та бізнесом, а 

сплата податків вважається покаранням, а не обов'язком.   

В Україні були проведені численні податкові реформи, що були передбачені адаптацією 

податкової системи до європейських стандартів, проте українська податкова система залишається 

однією з найбільш складних у світі. У рейтингу зручності та актуальності оподаткування у 2020 році 

Україна втратила 11 сходинок і стала на 65 позицію. Це відбулося через те, що інші країни 

гармонізують податкову систему, враховують науково-технічний прогрес та намагаються зробити 

процес оподаткування злагодженим та прозорим. 

Багатокомпонентність та нестабільність податкового законодавства завжди були причинами 

складнощів оподаткування та розвитку тіньової економіки, а після початку повномасштабної війни 

гостро постало питання здатності податкової системи України відповідати на критичні обставини, які 

ставлять під загрозу існування та функціонування держави. Усі війни в першу чергу є війнами 

економік. Тому економіка та бізнес мають працювати. За для цього держава має адаптувати 

податкове навантаження і податкові правила до воєнних умов, для сприяння виживанню бізнесу в 

умовах війни. 

В умовах війни податкова система гостро зіштовхується з проблемою мультизадачності 

податків, адже потрібно не лише зберегти фінансування загальних функцій держави, що залишаються 

незмінними і в мирний час, і під час військового стану, але й забезпечувати оборону та ведення війни, 

що є надзвичайними витратами бюджету. Ворог виснажує не лише на полі бою, а й всю економічну 

систему: видатки на ведення війни, матеріальні збитки, прямі та непрямі втрати, втрачені можливості, 

скорочення або припинення економічної діяльності суб’єктів господарювання, тощо. Верховна Рада 

України продовжує вносити зміни у законодавство, щоб підлаштувати його під реалії воєнного часу. 

Не стає винятком і оподаткування, адже під час війни як ніколи необхідно знайти розумний баланс, 

щоб підтримувати бізнес та водночас мати змогу забезпечувати всім необхідним і армію, і громадян. 

Оскільки податки завжди були основним джерелом надходжень до державного бюджету (85% 

до повномасштабного вторгнення, зараз 70%), то окремі представники влади ратують за збільшення 

податків, обгрунтовуючи це стрімким збільшенням видатків держави, проте потрібно зважати на те, 

що збільшення податкового навантаження може призвести не до наповнення бюджету, а до 

скорочення економічної діяльності суб'єктів господарювання та подальшому розвитку тіньової 

економіки, а отже ще більшому дефіциту. До того ж українські підприємці самостійно взяли на себе 

додаткову допомогу державі у вигляді волонтерських рухів, які закривають чимало потреб на 

забезпечення оборонних функцій державі.  
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Держава на час війни спростила податкові правила та умови для ведення підприємницької 

діяльності. Як наслідок, за даними опитування Європейської Бізнес Асоціації серед учасників проєкту 

Unlimit Ukraine (мікро та малий бізнес), в березні кожне восьме підприємство МСБ працювало в 

повному обсязі, у квітні – кожне п’яте. В умовах воєнного стану законодавство для бізнесу 

змінюється щодня тому кількість змін настільки велика, що представникам бізнесу важко 

зорієнтуватися в питаннях актуальних пільг, стимулів та податкових ставок. А це досі зупиняє чимало 

суб'єктів господарювання відновити чи розпочати економічну діяльність. А отже, в першу чергу 

податкова політика повинна бути максимально зрозумілою та простою з точки зору обліку та 

здійснення платежів до державного та місцевих бюджетів. Крім того, вона не повинна надмірно 

обтяжувати бізнес та населення прямими податками (податок на прибуток підприємств, податки на 

фонд оплати праці). 

Неготовність податкової системи України до надзвичайних умов також можна аргументувати 

рішенням, яке було ухвалено у перші дні війни щодо максимального спрощення системи 

оподаткування і зниження податкового навантаження. В цілому, це рішення має своє право на 

існування, але, очевидно, це не могло стосуватись імпорту та/або придбання коштовних активів. Саме 

масові факти імпорту дорогих авто без сплати податків стали найбільш очевидним прикладом того, як 

це рішення не відповідає реаліям суспільного життя і було прийнято без аналізу всіх факторів і 

далекоглядного прогнозу. Тому з точки зору наповнення державної скарбниці необхідно, у першу 

чергу, відновити у повному обсязі сплату ПДВ при імпорті готової продукції, а також при її реалізації 

в межах країни вітчизняними виробниками. У той же час, якщо йдеться про реалізацію готової 

продукції в районах бойових дій та наближених до них, то суб'єктам бізнесової діяльності доцільно 

дозволяти працювати на спрощеній системі оподаткування, де вони не є зареєстрованими платниками 

ПДВ. 

Отже розглянувши лише кілька напрямків функціонування податкової системи стає цілком 

зрозуміло, що податкове законодавство потребує глобальних змін, що дозволять податковій системі 

України бути гнучкою та здатною до швидких реакцій на будь-які зовнішні чинники. 
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Проблеми та перспективи розвитку аудиторської діяльності в Україні 

 
Відповідно до Закону України «Про аудиторську діяльність», аудит – це перевірка даних 

бухгалтерського обліку і показників фінансової звітності суб’єкта господарювання з метою 

висловлення незалежної думки аудитора про її достовірність в усіх суттєвих аспектах та 

відповідність вимогам законів України, положень (стандартів) бухгалтерського обліку або 

інших правил (внутрішніх положень суб’єктів господарювання) згідно із вимогами 

користувачів. Дослідженням розвитку аудиту в Україні займаються чимало вітчизняних 

спеціалістів та науковців, а саме: В. Рудницький, С. Канигін, С. Голов,Б. Усач, В. Жук, Ю. 

Прозоров, В. Галкін, М. Білуха, А. Кузьминський, Н. Дорош та інші. 

Ситуація, що склалася в Україні, потребує вирішення проблем, які мають місце у 

професійній діяльності аудиторів, аудиторських фірм і роблять неможливим успішний розвиток 

аудиту. 

До основних проблем розвитку аудиту в Україні, слід віднести: 
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– проблема сучасного аудитора та довіри до нього. Тобто перед тим як клієнт вирішить 

надати інформацію аудитору, він повинен бути впевнений, що в аудитора вистачить сил і 

можливостей зберегти її в конфіденційності; 

– брак достатнього досвіду аудиторської діяльності, адже аудит в Україні в порівнянні з 

іншими країнами зародився досить недавно. Проте на сьогодні дедалі більше українських 

аудиторів проходять стажування за кордоном, здобуваючи сертифікати міжнародного зразка; 

– низька якість аудиторських послуг. В українській практиці визначення якості реально 

формує замовник аудиторських послуг, в основному це вищий управлінський персонал. На 

першому місці щодо якості стоїть відповідність результату аудиторських послуг очікуванням 

безпосереднього замовника. Невідповідність такого очікування є першопричиною скарг на 

аудиторів та невдоволення якістю аудиту в цілому. З 2005 року протягом наступних трьох років 

АПУ створила організаційно-правові підстави для започаткування системи зовнішнього 

контролю за якістю аудиторських послуг та організації внутрішнього контролю безпосередньо у 

суб’єкта аудиту. За основу було взято модель АССА, яку дещо змінено з огляду на вітчизняну 

ментальність та аудиторську практику; 

– недостатню кількість методичних розробок з аудиторського контролю. В Україні в 

цілому об’єктивно відчувається недостатність вітчизняної спеціальної літератури, а тим більше 

докладних розробок, посібників з проведення аудиту ефективності, що являє собою певну 

прогалину у формуванні його методології та вимагає науково обґрунтованих теоретичних 

розробок у цьому напрямі та їх практичного втілення; 

– проблема формування ціни на аудиторські послуги. Єдиної системи розрахунку вартості 

послуг аудиторської фірми в Україні не існує, тому аудитори часто використовують власну 

систему формування ціни. 

Щоб вирішити вищеописані проблеми, необхідно використовувати різні шляхи подолання 

та перспективи розвитку в Україні, а саме:  

1) розробити механізм ціноутворення на аудит та аудиторські послуги шляхом вивчення 

міжнародного досвіду з цього питання;  

2) зменшити обсяги «тіньового» бізнесу;  

3) підвищити престиж аудиторської професії;  

4) розробити внутрішньо-фірмові методики аудиту, робочої документації;  

5) удосконалити навчальні плани підготовки обліковців у вищих навчальних закладах, 

адаптувати їх знання до потреб практики реального життя. 
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      Розвиток ринкових відносин, виникнення недержавної форми власності  суттєво 

змінили систему фінансового контролю в Україні. Потреба у гарантії достовірності, 

об’єктивності та законності фінансової звітності для широкого кола її користувачів зумовила 

виникнення  і подальший розвиток в Україні аудиту як незалежної форми контролю. Аудит має 

тривалу історію у розвинених зарубіжних країнах і запозичений у вітчизняну практику. У той 

же час за десять років  становлення аудиторської діяльності на законодавчій основі 

виокремилась низка проблем, які потребують першочергового розв’язання. Аудит  в Україні вже 

набув чітких ознак  невід’ємного елемента інфраструктури ринкової економіки.  Діяльність 

Аудиторської палати України (АПУ) та Спілки аудиторів України (САУ) спрямовані на 

подальший розвиток аудиторської діяльності, удосконалення її нормативного регулювання. 

Проте заходи, що ними вживаються, не повною мірою вирішують проблеми у сфері аудиту, 

мають не системний характер, а прийняті рішення не завжди знаходять практичну реалізацію. 

       Незважаючи на те, що для розвитку аудиту в Україні вже зроблено дуже багато, ще 

залишаються питання, від правильного, успішного вирішення яких залежить перспективи його 

подальшого розвитку. Отже, першочергового роз’яснення потребує удосконалення 

законодавчого регулювання аудиту в Україні; подальша розробка і впровадження національних 

нормативів аудиту; поліпшення методики та організації аудиторських перевірок, їх якості та 

розробка оптимальної методики визначення вартості аудиту, аудиторських послуг, питання 

аудиторської етики, підготовки і підвищення кваліфікації аудиторів та інші. Вирішення 

зазначених проблем спрямоване укріпленню позицій та авторитету аудиту, удосконалення 

аудиторської діяльності в Україні. Таким чином, можна зробити висновки, що вчорашній аудит 

– це невизначеність обов’язковості, невпевненість у майбутньому (чи існуватиме аудит взагалі), 

не вирішення питання про віднесення чи заборону віднесення затрат на аудит на валові витрати 

підприємства, практично відсутність регулярного та обов’язкового підвищення кваліфікації 

аудиторів, розпорошення аудиторів по різних професійних об’єднаннях. Серед здобутків – 

прийняття та введення в дію в 1999 році Кодексу професійної етики аудитора України, а також 

рішення Аудиторської палати України у квітні 2003 р. прийняти Стандарти аудиту та етики 

Міжнародної Федерації бухгалтерів як Національні стандарти аудиту, які діють в Україні з 2004 

року. Усе це є певними ознаками становлення цивілізованого ринку аудиту в країні.  

       Отже, аудиторські послуги в Україні розвиваються досить швидкими темпами, хоча 

існують певні проблеми. Більш глибоке дослідження цих проблем може стати основою для 

визначення пріоритетних напрямків вдосконалення аудиторської діяльності з огляду на 

перспективи розвитку ринкової економіки і відносин власності в Україні, а їх розв’язання 



 84 

сприятиме подальшому впровадженню аудиторської професії в господарську практику і 

формуванню у громадськості впевненості у високій професійній майстерності аудиторів. 

Основними напрямками для розвитку аудиту в Україні можуть стати: 

1. Розробка механізму практичного застосування МСА в Україні, створення до них 

коментарів у повному обсязі. 

2. Внесення необхідних змін і доповнень до Закону України «Про аудиторську діяльність» 

з метою приведення його у відповідність до інших законодавчих актів України, які прямо чи 

опосередковано впливають на регулювання аудиторської діяльності та розширення переліку 

підприємств, для яких щорічна аудиторська перевірка обов'язкова, а це, у свою чергу, збільшить 

ринок аудиторських послуг, а також введення додаткових положень, які б більш чітко 

унормували взаємовідносини аудитора та клієнта. 

3. Використовуючи узагальнений практичний досвід роботи міжнародних і вітчизняних 

аудиторських фірм, розробка типових методик аудиторської перевірки фінансової звітності 

підприємств У розрізі галузей їх діяльності (банківська, торговельна, страхова, хімічна, 

металургійна, харчова, легка промисловості). 

4. Поглиблення співпраці професійних аудиторських організацій України з міжнародними 

та європейськими професійними організаціями бухгалтерів і аудиторів. 

5. Розробка механізму ціноутворення на аудит та аудиторські послуги на основі вивчення 

міжнародного досвіду з цього питання та ін. 
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ІННОВАЦІЇ У БАНКІВСЬКІЙ СИСТЕМІ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ 

 

Вже протягом дев’яти місяців країна перебуває в стані війни. Під час того як наші воїни 

продовжують вести боротьбу та захищати нашу країну, фахівці цивільної сфери підтримують 

економічний стан держави. Незважаючи на активні бойові дії та усі ризики, банківська система 

України продовжує працювати та повноцінно виконувати свої обов’язки. Доказами цьому є 

можливість користуватись послугами банкінгу, а саме: здійснювати покупки товарів або послуг 

використовуючи банківську картку чи роблячи онлайн-донати на потреби ЗСУ. 

Саме злагоджена і стабільна робота банків в умовах війни набуває ще більшої цінності, 

ніж у мирний час. Тому ще від початку повномасштабної війни Національний банк України 

створює усі належні умови для роботи банків у надважких умовах [1]. 24 лютого 2022 року 

Правління Національного банку України прийняло постанову "Про роботу банківської системи 

в період запровадження воєнного стану" № 18 від 24.02.2022 р. [2]. Згідно з Постановою банки 

забезпечують роботу відділень у безперебійному режимі в умовах відсутності загрози життю та 

здоров'ю населення, але з огляду на певні обмеження, а саме:  

• банки продовжують роботу з урахуванням обмежень, визначених цією постановою; 

• банки забезпечують роботу відділень в безперебійному режимі в умовах відсутності загрози 

життю та здоров’ю населення; 

• безготівкові розрахунки здійснюються без обмежень; 

• банкомати поповнюються готівкою без обмежень; 

• забезпечується доступ до сейфових скриньок в безперебійному режимі; 
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• платежі Уряду здійснювати без обмежень згідно законодавства про особливий період [2]. 

Прийняття регулятором антикризових рішень базується на трьох основних принципах: 

1) підтримання діяльності та ліквідності банків. Тимчасовий негативний вплив військових 

дій на діяльність банків не повинен призвести до визнання найбільш постраждалих з них 

неплатоспроможними. У разі потреби такі фінансові установи матимуть час відновити 

фінансову стабільність після закінчення воєнного стану; 

2) чесне відображення реального фінансового стану банків. Не дивлячись на збитки, завдані 

війною, їх неможливо приховати "прикрашаючись" звітами. Бачити реальну картину дуже 

важливо. Без цього буде важко реалізувати ефективний план відновлення банківської 

системи після війни; 

3) захист інтересів клієнтів банків, перш за все вкладників. Вони повинні мати доступ до 

власних та кредитних коштів, переказів і платежів. 

Виходячи з цих принципів, НБУ розробив низку заходів щодо підтримки функціонування 

банківської системи. Проте доцільність застосування тих чи інших заходів на практиці залежить 

від контексту події, що відбувається. НБУ дуже швидко реагує і приймає рішення. Дії банків 

ефективні та злагоджені. Вони докладають максимум зусиль для продовження своєї діяльності. 

Можливо забезпечити безготівкові та онлайн операції, коли відділення банків не працюють.  

Таким чином, дозволено зняття готівки в національній або іноземній валюті на суму до 

100 тис. грн на день, за винятком випадків, зазначених у постанові. Тим часом банкомати 

автоматично видають гроші, а інкасатори за можливості підкріплюють їх готівкою. 

Не менш важливим і дуже корисним є те, що окрім зняття готівки в банкоматах, у разі 

гострої потреби, готівку можна отримати також у торговельних підприємствах, кожне з яких 

самостійно визначає одноразовий ліміт зняття: від 500 грн., але не понад 6000 грн. 

Тож, незважаючи на воєнний стан, банківська система продовжує працювати, для 

розрахунків використовуються картки, працюють платіжні термінали. Крім того, як і раніше, 

можна безготівково поповнювати мобільні рахунки, оплачувати житлово-комунальні послуги та 

здійснювати безготівкові перекази. Важливо зазначити, що нарахування та виплата заробітних 

плат, стипендій, пенсій та державних допомог під час воєнного стану не припиняється. 

Якщо людина виїжджає за кордон і має готівку в національній валюті, то їй краще 

заздалегідь перерахувати її на свій картковий рахунок в Україні. Це можна зробити у 

відкритому відділенні банку або за допомогою платіжного терміналу, що приймає купюри. Це 

заощадить час надалі, а курс обміну в країні перебування буде максимально наближений до 
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офіційного курсу, і вже іноземну валюту можна зняти в банкоматі або далі за кордоном 

розраховуватися карткою. 

Обмежень на продаж іноземної валюти (готівкової та безготівкової) немає. Обмін 

USD/EUR можливий лише в безготівковій формі. Продати іноземну валюту можна у відкритих 

відділеннях банків, поштових операторів та обмінних пунктах, а також через інтернет-банкінг. 

Наступні зміни передбачають відмову від штрафних санкцій за прострочення кредитів, 

запровадження можливості "кредитних канікул" - період, коли виплати по кредитах тимчасово 

призупиняються, а також заборону на підвищення процентної ставки за користування кредитом, 

якщо це не передбачено кредитним договором. 

Що стосується депозитів, то операції з вкладами можуть здійснюватися у відділеннях 

комерційних банків. Якщо ви не можете зв’язатися з банком особисто, ви можете розрахуватися 

дистанційно, розмістивши гроші на свою платіжну картку через онлайн-банкінг [3]. 

Але в умовах падіння економічної активності скорочення кредитного портфеля 

неминуче. Зменшення кредитів, недоотримання доходів і втрата частини кредитного портфеля 

зменшать капітал банків. Однак банки продовжуватимуть працювати, навіть якщо їхні 

показники достатності капіталу впадуть нижче встановлених стандартів. Після війни фінансові 

установи матимуть достатньо часу, щоб нормалізувати свою діяльність і знову сформувати 

власний капітал [1]. 

Отже, НБУ відмовився від введення нових регуляторних вимог і максимально спростив 

вимоги до поточної роботи банків. Вимоги до капіталу для ринкового ризику було 

відтерміновано, періодичні оцінки стійкості було вилучено, а буфери капіталу не будуть 

активовані. 

На думку НБУ необхідно розуміти та оцінювати справжній стан банків навіть у 

найважчих умовах. Тож робота здійснена за принципами регулятора який очікує, що активи 

будуть належно відображені банками. За останні роки банківська система набула прозорості, 

ефективності та стійкості – це саме те надбання, яке зараз дає змогу утримувати міцні позиції 

України на "фінансовому фронті". 
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ОРГАНІЗАЦІЙНІ АСПЕКТИ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ І ЇЇ 

ЗАКОНОДАВЧО-НОРМАТИВНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ В УМОВАХ ВІЙНИ 

    

Досвід і сучасні тенденції розвитку економіки у світі та в Україні доводять, що без 

ініціативних, ділових людей, без розвитку різних форм підприємницької діяльності прогрес 

неможливий. Підприємницька діяльність – особливий вид господарської діяльності людей, з 

метою досягнення економічних і соціальних результатів та отримання прибутку. Бажання 

отримати прибуток – основна рушійна сила виробництва в системі вільного підприємництва. 

Підприємництво здійснюється на постійній основі (систематична діяльність), а не на основі 

разових угод. Крім цього, важливими рисами підприємництва є діяльність «своїм коштом» (на 

основі приватної власності), з власної ініціативи, на власний ризик,  складова бізнесу як 

особлива, інноваційна його форма. 

Метою дослідження є вивчення вивчення організаційних і законодавчо-нормативних 

аспектів здійснення підприємницької діяльності в умовах війни. 

В сучасних умовах саме підприємці реалізовують нові ідеї, упроваджують наукові 

розробки, пов’язані з господарським ризиком в умовах війни. Рушійною силою економіки та 

основою середнього класу в усьому розвиненому світі вважають підприємництво. Його 

діяльність забезпечує зайнятість населення, надходження податкових та інших платежів до 

бюджету, потужний чинник розвитку науково-технічного прогресу, здорове конкурентне 

середовище в різних галузях економіки. Власне ресурсна функція передбачає, що підприємці 

націлені найефективніше використовувати задіяні в бізнесі ресурси – матеріальні, трудові, 

фінансові, інтелектуальні, інформаційні тощо, організаційна – передбачає органіацію 

виробництва та збуту товарів або послуг; а стимулююча функція полягає у формуванні 

механізму, що мотивує і ефективно використовувати ресурси, і максимально задовольняти 

потреби споживачів. Тоді як соціальна функція – забезпечує вироблення товарів і послуг, 
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необхідних суспільству; а роль особистісної функці зводиться до самореалізації підприємця, 

отримання задоволення від своєї діяльності.   

Водночас важливим є вільний вибір підприємцем видів підприємницької діяльності; 

самостійне формування програми своєї діяльності, переліку постачальників і споживачів своєї 

продукції, джерел залучення ресурсів тощо; встановлення ціни на продукцію (товари, послуги) 

відповідно до законодавства країни; наймання підприємцем працівників; комерційний 

розрахунок та власний комерційний ризик; вільне розпорядження прибутком, що залишається у 

підприємця після сплати податків, зборів та інших платежів, передбачених законом. Також 

мають забезпечуватися його права і обов’язки щодо організації підприємницької діяльності: 

створювати будь-які види підприємництва; купувати майно та набувати майнових прав;

 самостійно організовувати господарську діяльність, обирати постачальників, 

встановлювати ціни та тарифи; вільно розпоряджатися прибутком; укладати з громадянами 

трудові договори про використання їхньої праці; самостійно встановлювати форми, систему і 

розміри оплати праці;  отримувати будь-який не обмежений за розмірами особистий 

доход; участь у зовнішньоекономічних відносинах, для здійснення валютних операцій;  

користуватися державною системою соціального забезпечення та соціального страхування. 

Обов'язками підприємства є : дотримуватися чинного законодавства;  вести фінансовий облік;

 здійснювати обов’язкові платежі; укладати трудові договори з громадянами, яких 

прийнято на роботу за наймом; забезпечувати належні та безпечні умови праці, оплату праці, не 

нижчу від визначеної законом, та її своєчасне одержання працівниками, а також інші соціальні 

гарантії; дотримуватися прав споживачів, щоб реалізувати їх законні інтереси, забезпечуючи 

надійну якість вироблених товарів (послуг);  не завдавати шкоди довкіллю; отримувати 

ліцензію на діяльність у сферах, які підлягають ліцензуванню відповідно до чинного 

законодавства.  

Прийняті нормативні акти, що регламентують особливості ведення обліку і фінансової 

звітності підприємництвом подано  в табл. 1. 

 

Таблиця 1. 

Законодавча бази України, що регулює облік і звітність підприємництва 

Назва нормативно-
правових документів 

Дата і № 
затвердження 

Визначення  

Закон України «Про 
бухгалтерський облік та 

фінансову звітність в 
Україні»  

від 16.07.1999 р.  
№ 996 

визначає правові засади регулювання, організації, ведення 
бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності в 
Україні  
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Продовження табл.  
Закон України «Про 

внесення змін до Закону 
України «Про 

бухгалтерський облік та 
фінансову звітність»  

від 19.07.2022 р. № 
2435-IX 

Визначає правові засади регулювання, організації, ведення 
бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності в 
Україні. Адже належно організований бухгалтерський облік 
на підприємстві є надійною та об’єктивною основою 
відсутності незаконних дій працівників підприємства та 
інформаційним джерелом проведення зовнішнього і 
внутрішнього аудитів. Від правильності обліку зобов’язань, 
пов’язаних з купівлею-продажем активів, нарахуванням 
заробітної плати, лікарняних тощо, доходів та витрат 
залежить повнота і своєчасність розрахунків з бюджетом за 
податком на додану вартість, податком на прибуток 
підприємств, податком на доходи фізичних осіб, єдиним 
соціальним внеском, військовим збором та іншими 
податками, зборами та обов’язковими платежами.  
 

Податковий кодекс 
України 

02.12.2010 р. № 2755-
VІ 

регулює відносини, що виникають у сфері справляння 
податків і зборів, зокрема визначає вичерпний перелік 
податків та зборів, що справляються в Україні, та порядок їх 
адміністрування, платників податків та зборів, їх права та 
обов’язки, компетенцію контролюючих органів, 
повноваження і обов’язки їх посадових осіб під час 
адміністрування податків, а також відповідальність за 
порушення податкового законодавства 

Цивільний кодекс України від 16.01.2003 р. № 
435-IV 

регулює особисті немайнові та майнові відносини (цивільні 
відносини), засновані на юридичній рівності, вільному 
волевиявленні, майновій самостійності їх учасників 

Господарський кодекс 
України 

від 16.01.2003 р. 
№436-IV 

встановлює правові основи господарської діяльності 
(господарювання), яка базується на різноманітності суб’єктів 
господарювання різних форм власності; основні принципи 
побудови правових відносин у бізнесі 

НП(С)БО 1«Загальні 
вимоги до фінансової 

звітності»  

від 27.06.2013 р.  
№ 627 

Передбачає ведення обліку витрат за рахунком 23 
«Виробництво» 

НП(С)БО 7 «Основні 
засоби»  

від 27.04.2000 р.  
№ 92  

Капітальні інвестиції в будівництво, виготовлення, 
модернізацію, реконструкцію, придбання об’єктів 
необоротних матеріальних активів, які на дату балансу не 
введено в експлуатацію, а також авансові платежі для 
фінансування будівництва, передбачає застосування рахунку  
15 «Капітальні інвестиції» 

НП(С)БО 9 «Запаси»  від 20.10.1999 р.  
№ 246 

визначає методологічні засади формування у 
бухгалтерському обліку інформації про запаси і розкриття її 
у фінансовій звітності 

НП(С)БО 16 «Витрати»  від 31.12.1999 р.  
№ 318 

визначає методологічні засади формування в 
бухгалтерському обліку інформації про витрати 
підприємства та її розкриття в фінансовій звітності 

НП(С)БО 15 «Дохід»  від 29.11.1999 р.  
№ 290    

визначає методологічні засади формування в 
бухгалтерському обліку інформації про доходи підприємства 
та її розкриття у фінансовій звітності 

План рахунків 
бухгалтерського обліку  

від 30.11.1999 р.  
№ 291 

ведення обліку і звітності 

 

Тому, економічний фронт держави під час війни є одним із питань, забезпечення діяльності 

якого сприяє поповненню бюджету та збереженню платоспроможності населення. Війна 

вдарила практично по кожному бізнесу в Україні та нанесли державі втрати у сотні мільярдів 
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доларів США. Але економіка держави має працювати за будь-яких умов. Тому Урядом 

затверджено та введено у дію Програму щодо тимчасового переміщення підприємств з 

постраждалих під час війни регіонів. Зокрема зазначається, що українські підприємства, які 

знаходяться у зоні активних бойових дій, можуть отримати державну допомогу в переміщенні 

своїх потужностей до західних областей України. Держава визначила підприємства (та їх 

відокремлені підрозділи), допомога у релокації яких є пріоритетною - це стратегічно важливі 

підприємства та підприємства, які виробляють товари першої необхідності (хліб та інша їжа, 

питна вода, одяг та інше) для забезпечення потреб цивільного населення, військових та бійців 

територіальної оборони. Однак на практиці, заявку на отримання допомоги та допомогу може 

подати та отримати будь-яке підприємство, оскільки кожне із таких здійснює вклад у роботу 

економіки, а тому є важливим для держави. Найбільших зусиль для допомоги у релокації 

підприємств докладає Галичина, вона ж найбільше приймає внутрішньо переміщених осіб. 

Львів та Львівська область загалом є привабливими і для власників бізнесу, оскільки місто у 

мирний час має досить високу кількість іноземних інвесторів, а близькість до кордонів ЄС 

дають можливість розширити бізнес і на європейський ринок. Щодо трудових відносин на 

відокремленому підрозділі, яке ліквідується, то окрім Кодексу законів про працю варто 

звернути увагу також і на Закон України «Про організацію трудових відносин в умовах 

воєнного стану». За загальними нормами при ліквідації відокремленого підрозділу, 

здійснюється вивільнення або переведення працівника на роботу на інше підприємство, в 

установу, організацію або в іншу місцевість, хоча б разом з підприємством, установою, 

організацією, для чого від працівника необхідно отримати письмову згоду. З урахуванням 

обмеженого часу на повідомлення, згода має містити конкретні дати та місцевість розташування 

підприємства, на яке здійснюється переведення працівника. Крім того, у період дії воєнного 

стану роботодавець має право перевести працівника на іншу роботу, не обумовлену трудовим 

договором, без його згоди (крім переведення на роботу в іншу місцевість, на території якої 

тривають активні бойові дії), якщо така робота не протипоказана працівникові за станом 

здоров'я, лише для відвернення або ліквідації наслідків бойових дій, а також інших обставин, що 

ставлять або можуть становити загрозу життю чи нормальним життєвим умовам людей, з 

оплатою праці за виконану роботу не нижче середньої заробітної плати за попередньою 

роботою. Додатково необхідно зазначити, якщо працівник залишає межі України, останні може 

розірвати трудовий договір за власною ініціативою у строк, зазначений у його заяві (крім 

випадків примусового залучення до суспільно корисних робіт в умовах воєнного стану, 

залучення до виконання робіт на об'єктах критичної інфраструктури). В умовах війни кожен має 
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працювати на своєму фронті та робити свій вклад у забезпечення роботи економіки країни. 

Нажаль, частина бізнесу, що розташована у зонах активних бойових дій, назавжди втрачена, 

заблокована, розкрадена. Проте інша частина може здійснити релокацію, зберегти (і частково 

надати) робочі місця і таким чином забезпечити власну платоспроможність, платоспроможність 

населення та забезпечити надходження до бюджету держави.  

Отже, підприємництво в Україні в умовах війни працює і має перспективи своєї діяльності. Так, 

є свої переваги і недоліки у сучасному бізнесі, які необхідно враховувати, але чітко бачимо, що 

є підтримка держави різних напрямів діяльності, державна підтримка, Європейського Союзу, 

МВФ, інших великих держав і всього світу, іноземних інвесторів, для нашої перемоги над 

ворогом. 
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ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ 

 

Будь-який господарський процес потребує забезпечення, відсутність якого 

унеможливлює успішну реалізацію як діяльності в цілому, так і її окремих складових. Райзберг 

Б.А. у своєму економічному словнику наводить таке визначення забезпечення: «це сукупність 

заходів та умов, які сприяють нормальному здійсненню економічних процесів, реалізації 

запланованих програм, проектів, підтримці стабільного функціонування економічної системи та 

її об’єктів, усуненню порушень нормативних актів» [1].  

Тому слід зазначити, що забезпечення є невід’ємною частиною будь-якої діяльності 

(процесу), без якого неможливе нормальне та стабільне функціонування окремої системи. 

Зважаючи на вагомість і особливу роль забезпечення у функціонуванні господарюючих 

суб’єктів, можна відокремити такі його види: 

• інформаційне; 
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• технічне;  

• методичне;  

• організаційне;  

• кадрове;  

• матеріальне;  

• тощо.  

У сучасних реаліях господарювання важлива увага приділяється всім типам забезпечення 

діяльності суб’єктів підприємництва. Однак, саме облік та інформація є головними чинниками, 

які здійснюють визначальний вплив на управління та господарські процеси на макрорівні 

(державне управління, нормативно-правову й законодавчу базу, регулювання сфер і галузей 

національної економіки) і мікрорівні (прийняття інвестиційних та управлінських рішень, 

розширення обсягів, масштабів діяльності, цінова та кредитна політика) [2]. 

Загалом облік – це певним чином організована система збирання, обробки, використання 

і реєстрації необхідної інформації, яка характеризує кількісні і якісні показники певних явищ та 

процесів. Саме тому можна зазначити, що облік неможливий без достовірної інформації. Отож, 

обліково-аналітичне забезпечення безпосередньо залежне від інформаційного забезпечення. Все 

це прямо впливає на успіх ведення господарської діяльності, а також на прийняття 

управлінських рішень щодо неї. 

А. Г. Загородній визначає термін "обліково-аналітичне забезпечення" як сукупність 

облікових і аналітичних процесів, які об’єднано в обліково-аналітичну систему та спрямовано 

на задоволення інформаційних потреб користувачів завдяки перетворенню первинної 

інформації в узагальнюючу згідно з визначеними цілями, а також інформаційним, технічним, 

методичним, організаційним, кадровим, матеріальним та іншими видами забезпеченнями [3]. 

Обліково-аналітична система виступає складовою загальної системи управління. Вона 

опирається на дані оперативного, статистичного, фінансового і управлінського обліку і 

використовує для економічного аналізу статистичну, виробничу, довідкову та іншу інформацію. 

За рахунок впровадження в систему управління підприємством обліково-аналітичного 

забезпечення, завдяки накопиченню інформації у реєстрах фінансового, управлінського та 

податкового обліку, які виступають ключовими джерелами формування обліково-аналітичних 

даних, на підприємстві можна організувати якісний аналіз умов його функціонування, що 

дозволить виробити стратегічні напрямки подальшої роботи. Також, формування системи 

обліково-аналітичного забезпечення передбачає організацію на підприємстві фінансового, 
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управлінського та податкового аудиту та використання багатьох видів аналізу, які дозволяють 

отримати якісну обліково-аналітичну інформацію [4]. 

Облікова інформація дає можливість керівництву підприємства розуміти справжній стан 

показників господарювання їх підприємства, оцінювати шляхи покращення та вдосконалення. 

Ця інформація, зокрема, висвітлюється та систематизується у бухгалтерських рахунках і за 

допомогою бухгалтерських проведень. Будь-який синтетичний рахунок у плану рахунків 

бухгалтерського обліку під час складання бухгалтерського проведення відображає обсяги 

придбаних/отриманих ресурсів та коштів, розміри та напрями їх використання, а також залишки 

на кінець періоду. Все це відображається у вартісній формі, а тому дозволяє доступно зрозуміти, 

які суми фінансових ресурсів обертаються у процесі діяльності, та які рішення можна прийняти 

стосовно регулювання їх обсягів. 

В цілях управління дана інформація є корисною виходячи з можливості отримання даних 

про зміни функціонування певного об’єкта активів, пасивів, доходів, витрат та фінансових 

результатів. Слід відмітити, що інформація з рахунків бухгалтерського обліку перебуває в 

загальному масиві даних системи бухгалтерського обліку, тобто вона не ідентифікована 

відносно інформаційних запитів управлінського персоналу. Крім цього дана інформація має 

тільки вартісне вираження. Тому більш доцільно для управління використовувати інформацію з 

облікових регістрів.   

Облікова інформація в регістрах систематизується та узагальнюється пооб’єктно та за 

функціональними ознаками. За потреби, в умовах застосування комп’ютерних технологій, 

облікові регістри можуть систематизувати та узагальнювати облікові дані не тільки у 

вартісному, але й в натуральному вираженні. Саме дані облікових регістрів можуть стати 

основою у побудові різноманітних форм управлінської бухгалтерської звітності, зміст 

показників яких відповідає інформаційним запитам управлінського персоналу [5]. 

Обліково-аналітична інформація, незважаючи на те, на якому етапі та з якого джерела 

опрацьовується, повинна бути релевантною. Релевантна інформація – термін, за якого реальна 

інформація відповідає бажаній. Крім того, це дані, які є корисними при використанні в 

інформаційному забезпеченні процесу прийняття управлінських рішень. 

Оскільки релевантна обліково-аналітична інформація є основою прийняття рішення, то 

закономірним є потреба домагатися її максимальної точності і відповідності управлінській 

проблемі (запиту). Використання релевантної інформації полегшує управлінському персоналу 

аналіз існуючих альтернатив, їх правильний вибір і дозволяє обґрунтувати свої рішення. 
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Таким чином, можна зробити висновок, що система обліково-аналітичного забезпечення 

управління підприємством являє собою систему забезпечення стабільного функціонування 

господарюючого суб’єкта за рахунок прийняття вірних та обґрунтованих управлінських рішень. 

Керівництво кожного підприємства, яке бажає створити ефективну організацію процесу ведення 

діяльності, полегшено і безперебійно аналізувати та оцінювати умови його функціонування та 

досягати високого рівня ефективності господарювання, потребує створення системи обліково-

аналітичного забезпечення управління. Саме обліково-аналітична інформація відіграє важливе 

значення в процесі прийняття управлінських рішень. Її вагомість підвищується за умови, коли 

облікова інформація повною мірою задовольняє інформаційні запити управлінського персоналу 

та не є надлишковою, тобто містить в собі всі характеристики релевантної інформації. 
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АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ВЗАЄМОДІ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОГО ФІНАНСОВОГО 

КОНТРОЛЮ З ПРАВООХОРОННИМИ ОРГАНАМИ 

 

Завдання з протидії тінізації економіки держави організованій злочинності й корупції 

покладено як на контролюючі, так і на правоохоронні органи. Саме тому, питання ефективності  
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співпраці та взаємодії  державного фінансового контролю з правоохоронними органами є 

актуальним і потребують дослідження. 

Контроль є однією із важливих функцій управління, значення якої дедалі зростає. Тільки 

ефективне та належне використання результатів контролю в управлінні державними 

фінансовими ресурсами дасть можливість створити необхідні передумови для функціонування в 

країні ефективної економічної політики. Тому розбудова цілісної системи фінансового 

контролю є важливим кроком у забезпеченні функціонування системи державної публічної 

влади й викликає особливе зацікавлення в теоретичному та практичному аспектах. На даний час 

в Україні здійснюють фінансово-економічний контроль відповідні органи і служби. До них, як 

правило, відносять Державну аудиторську службу, Державну податкову службу, Державну 

казначейську службу, Національний банк та інші пов’язані структури. 

У своїй діяльності Держаудитслужба дотримується принципів прозорості, відкритості та 

налаштована на діалог і співпрацю з органами державного фінансового контролю, 

правоохоронними органами, органами державної влади і місцевого самоврядування, 

інститутами громадянського суспільства. 

В процесі аудиторської та контрольно-ревізійної діяльності Державна аудиторська 

служба України взаємодіє з правоохоронними органами. Взаємодія органів державного 

фінансового контролю та правоохоронних органів здійснюється відповідно до їх основних 

функцій у двох напрямах: 

- по-перше, за ініціативи правоохоронного органу щодо організації ревізій (перевірок) із 

питань, що належать до компетенції служби, надання ревізійних матеріалів та іншої інформації 

за матеріалами ревізій (перевірок) у порядку, визначеному Законом України «Про основні 

засади здійснення державного фінансового контролю в Україні»[1]; 

- по-друге, за ініціативи органів Держаудитслужби стосовно передачі матеріалів 

планових ревізій (перевірок) у порядку, визначеному чинним законодавством, у разі виявлення 

істотних порушень фінансової дисципліни, недостач коштів і матеріальних цінностей, інших 

зловживань, за які передбачено кримінальну відповідальність та/або коли в діях посадових осіб 

об’єктів контролю вбачаються ознаки корупційних діянь [2]. 

Варто зазначити, що взаємовідносини органів Держаудитслужби з правоохоронними 

органами постійно вдосконалюються та врегульовуються відповідними нормативними 

документами. Проте наявні певні проблемні питання як стосовно координування ревізійних та 

слідчих дій, організації виконання прийнятих рішень, так і щодо сприяння органами поліції 

працівникам Держаудитслужби під час здійснення своїх повноважень. 
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На сьогодні органи Держаудитслужби постійно беруть участь у проведенні спільних з 

правоохоронними органами заходів, спрямованих на виявлення та припинення зловживань і 

порушень у фінансово-економічній сфері держави, у тому числі бюджетній сфері. 

Динаміка передачі матеріалів контрольних заходів, проведених Держаудитслужбою до 

правоохоронних органів та стан реагування протягом 2019-2021 рр. подана на рис. 1. 

 
Рис. 1. Динаміка передачі матеріалів контрольних заходів, проведених 

Держаудитслужбою, до правоохоронних органів та стан реагування протягом 2019-2021 рр. 

Джерело: побудовано на основі [3]. 

За проаналізованими даними, які зображені на рис. 1 ми можемо стверджувати, що у 

2020 році спостерігалося зменшення кількості матеріалів, які передаються правоохоронним 

органам за результатами ревізій та перевірок Держаудитслужби і кількості матеріалів ревізій та 

перевірок, що долучені правоохоронними органами до кримінальних проваджень, проте у 2021 

році їх кількість стрімко зросла. 

19 жовтня 2006 року наказом Головного контрольно-ревізійного управління України, 

Міністерства внутрішніх справ України, Служби безпеки України, Генеральної прокуратури 

України за № 346/1025/685/53 було затверджено Порядок взаємодії між органами державної 

контрольно-ревізійної служби та органами прокуратури, внутрішніх справ і Служби безпеки 

України [4]. 

Порядок визначає механізм розгляду звернень правоохоронних органів, призначення, 

організації та проведення ревізій за ними, передачі їм матеріалів ревізій за власною ініціативою 
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органів державного фінансового контролю, зворотного інформування про результати розгляду 

переданих матеріалів, виділення спеціалістів органів державного фінансового контролю, 

вирішення інших питань, що мають місце при виконанні органами державного фінансового 

контролю та правоохоронними органами покладених на них завдань. 

За зверненнями правоохоронних органів працівники органів державного фінансового 

контролю можуть приймати участь у ревізіях (як планових, так і позапланових), а також у 

перевірках, що проводяться правоохоронними органами у підконтрольних установах та на 

інших об'єктах контролю, як залучені спеціалісти. 

У ході участі у перевірці працівники органів державного фінансового контролю фіксують 

факти порушення законодавства з питань використання і збереження фінансових ресурсів, 

необоротних та інших активів, правильності визначення потреби в бюджетних коштах та взяття 

зобов'язань, стану і достовірності бухгалтерського обліку і фінансової звітності, визначають 

розмір заподіяної матеріальної шкоди (збитків) та посадових (службових) осіб, внаслідок дій 

або бездіяльності яких допущено порушення законодавства та завдано матеріальну шкоду 

(збитки). 

7 жовтня 2021 року наказом Міністерства фінансів України, Національного 

антикорупційного бюро України за №545/145 затверджено «Порядок взаємодії між Державною 

аудиторською службою України та Національним антикорупційним бюро України з питань 

проведення, реалізації результатів деяких заходів державного фінансового контролю та 

залучення спеціаліста» [5]. Механізм взаємодії практично аналогічний попередньому. 

Також варто відмітити, що у податковому законодавстві відбуваються часті зміни, є 

неоднозначне трактування та колізії, що в свою чергу дозволяє контролюючим органам 

маніпулювати законодавством та приймати рішення не на користь платників податків. 

Нестабільність економічної, політичної ситуації в Україні, низький рівень податкової культури, 

несприйняття платниками податків податкового контролю вимагають його удосконалення та 

підвищення ефективності. 

Основна діяльність органів державного фінансового контролю спрямована на оцінку 

ефективного, законного, цільового використання коштів та збереження державних фінансових 

ресурсів, необоротних та інших активів, досягнення економії бюджетних коштів, а також 

забезпеченні належного рівня фінансово-бюджетної дисципліни в державі. Проведене 

дослідження показало,  як перевиконання так  і не виконання планових показників загальних 

надходжень до державного бюджету. Протягом 2018-2021 років до державного бюджету 

надійшло лише 5,4 млрд грн при плані затвердженому у бюджетах на ці роки 7,9 млрд грн. Так, 
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у 2018 і 2021 роках ці показники не виконано (66% та 33,7% відповідно), а у 2019 і 2020 роках 

(144,6% та 129,6% відповідно) – перевиконано. 

З усього вищесказаного, можна зробити висновок, що питання формування ефективної 

системи фінансового контролю в сучасних умовах залишається однією із важливих 

загальнодержавних проблем. В Україні контроль за формування і використанням фінансових 

ресурсів держави здійснює низка контролюючих органів, наділених відповідними 

повноваженнями. Взаємодія правоохоронних органів та органів державного контролю є 

необхідною умовою ефективності протидії порушенням бюджетного законодавства. Сучасний 

стан нормативно-правового забезпечення узгодженої діяльності цих суб’єктів постійно 

вдосконалюється. Не дивлячись на недоліки в законодавстві, завдяки зусиллям і прагненням 

органів державного фінансового контролю та правоохоронних органів забезпечується ефективна 

боротьба зі злочинами в економічній сфері та в найближчій перспективі буде досягнуто 

максимального рівня показників рівня фінансової безпеки в державі. 
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РОЛЬ БІЗНЕС –ПРОЦЕСІВ В УПРАВЛІННІ ПІДПРИЄМСТВ 

«Кожен суб’єкт господарювання залежно від розмірів, ринкової спрямованості діяльності, 

завдань дослідження повинен визначати притаманний тільки йому набір бізнес-процесів» [1]. 

Бізнес-процеси постійно існували в діяльності підприємства, але об’єктами аналізу і відповідно 

управління вони стали зовсім недавно. Це пояснюється неоднозначністю їх трактування як 

економічної категорії, складністю формалізованого опису та моделювання. Бухгалтерії компанії 

працюють за своїми бізнес-процесами, які часто бувають неефективними й містять нікому не 

потрібні витрати, а  ціль підприємства – отримати прибуток (і при цьому максимально 

задовольнити потреби клієнтів), що актуальним в сучасний період. 

Міжнародний стандарт ІСО 9000:2000 визначає бізнес-процес як «сукупність 

взаємопов'язаних і взаємодіючих видів діяльності, яка перетворює входи і виходи». Кожен 

бізнес-процес має: свої межі; кінцевого споживача; свого власника. Бізнес-процес розглядають 

як сукупність послідовних пов’язаних бізнес-операцій, яким управляє, так званий, «власник» – 

(посадова особа, яка відповідальна за його хід і результати), використовуючи входи (сировину, 

матеріали, інформацію), за допомогою ресурсів, які є у його розпорядженні (персоналу, 

устаткування, технології, інфраструктури) перетворює їх у виходи (готову продукцію, 

інформацію, документацію) – результати бізнес-процесу, які використовують споживачі. Проте, 

для управління бізнес-процесом «власник» повинен отримувати зворотну інформацію про хід 

його виконання та інформацію від споживачів (клієнтів) бізнес-процесу. Власне, вищому 

керівництву підприємства повинна регулярно надходити звітність про результати здійснення 

бізнес-процесу. Бізнес-процес має постачальників і споживачів, з якими він взаємодіє. Ними 

можуть бути інші бізнес-процеси підприємства, фізичні і юридичні особи. Впровадження засад 

процесного управління базується на виокремлені та групуванні бізнес-процесів, які 

визначаються галузевою приналежністю суб’єкта господарювання [1]. Класифікацію бізнес-

процесів підприємства за основними ознаками групування відображено на рис. 1. За 

результативністю бізнес-процеси поділяють на основні, обслуговуючі, управління та розвитку: 

основні бізнес-процеси, спрямовані на виробництво продукції, виконання робіт, надання послуг 

у результаті чого зростає цінність для споживача (постачання, виробництво, збут) і формується 

дохід підприємства; обслуговуючі – необхідні для функціонування основних, не створюють 
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цінності, однак вимагають затрат (промислова безпека і охорона праці, охорона навколишнього 

середовища, енергозабезпечення); бізнес-процеси управління є також забезпечуючими, оскільки 

охоплюють всі функції управління підприємством в цілому як бізнес-системи (кадрове, 

фінансово-облікове забезпечення діяльності підприємства); бізнес-процеси розвитку, які також 

носять обслуговуючий характер, пов’язані з удосконаленням діяльності підприємства (бізнес-

процеси аналізування та поліпшення). 

Рис. 1. Класифікація бізнес-процесів підприємства 

 

Якщо «вхід» та «вихід» бізнес-процесу лежить поза межами підприємства, то його 

називають зовнішнім, а бізнес-процеси замовники і виконавці яких знаходяться у межах 

підприємства називають внутрішніми. 

За рівнем деталізації вивчення виокремлюють бізнес-процеси верхнього рівня, детальні 

та елементарні. Бізнес-процеси верхнього рівня (або крос-функціональні процеси) відображають 

сукупність його функцій без деталізації на окремі підпроцеси. Складовими елементами бізнес-

процесів верхнього рівня є підпроцеси або детальні бізнес-процеси, що є згрупованою частиною 

функцій, які беруть участь у формуванні їх кінцевих результатів. Підпроцеси мають власні 

атрибути, однак спрямовані на досягнення цілей основного бізнес-процесу підприємства. У 

свою чергу детальні бізнес-процеси складаються з елементарних, тобто окремих операцій, що не 

здатні самостійно створювати кінцеві результати і не підлягають поділу. Окремі операції 

(функції) самого нижнього рівня декомпозиції діяльності підприємства виконуються окремими 

працівниками[3]. 
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Сучасні технології бізнесу характеризуються високою динамічністю, пов'язаної з 

постійно змінюються потребами ринку, орієнтацією виробництва товарів і послуг на 

індивідуальні потреби замовників і клієнтів, безперервним вдосконаленням технічних 

можливостей і сильною конкуренцією. У цих умовах в управління підприємств відбувається 

зміщення акцентів з управління використанням окремих ресурсів на організацію динамічних 

бізнес-процесів. Управління бізнес-процесами націлене на виконання якісного обслуговування 

споживачів (клієнтів). 

При цьому в ході управління бізнес-процесами всі матеріальні, фінансові та інформаційні 

потоки розглядаються у взаємодії (рис. 2) 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Структура 

бізнес-процесу 

Основними показниками оцінки 

ефективності бізнес-процесу є: - кількість виробленої процесом продукції на виході заданого 

якості, оплачений за певний інтервал часу (оплата - зовнішня чи внутрішня при організації 

внутрішнього ринку в компанії, при якому механізм взаємодії між процесами в організації 

намагаються наблизити до ринкового); - кількість споживачів вихідної продукції процесу; - 

кількість типових операцій, які необхідно виконати вході бізнес-процесу за певний інтервал 

часу; - вартість витрат виробництва вихідної продукції бізнес-процесу; - тривалість виконання 

типових операцій; - капіталовкладення в бізнес-процес. 

Класифікацію бізнес-процесів можуть здійснювати за ознаками: 1) класифікація за 

категоріями споживачів, результатів виконання процесу: - зовнішні процеси (входи утворені 

зовнішніми суб'єктами, виходи призначені для зовнішніх споживачів); - внутрішні процеси 

(постачальник і споживач знаходиться всередині організації, є її структурним підрозділом або 

посадовою особою); 2) класифікація по сфері охоплення підрозділів організації [2]: 

корпоративні процеси, що охоплюють всю організацію (їх кількість може досягати 6-10); 

процеси, що охоплюють частину підрозділів і орієнтовані на конкретні види продукції. 
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Розглянемо перелік типових бізнес-процесів з управлінського обліку на підприємстві «Мрія».  1. 

Бухгалтерський облік. 1.1. Облік готової продукції: Складський облік готової продукції, 

Проведення робіт з обліку руху готової продукції, Облік втрат від браку. 1.2. Облік витрат на 

соціальну сферу. 1.3.Облік основних засобів : Надходження обладнання; Облік в ході 

експлуатації; Списання обладнання; Облік руху; Облік трудовитрат і розрахунків з персоналом; 

Облік інвестиційних витрат; Податковий облік; Фінансовий облік (облік заборгованості, облік 

фінансування, облік кредитів, облік фондів і резервів, облік і контроль за фактичним 

використанням (витрачанням) фондів, облік використання прибутку і т.п.).  

2. Управлінський облік: Зведений облік витрат на виробництво; Облік фактичних витрат на 

виробництво; Визначення фактичної собівартості; 

3. Організація і координація обліку: Організація і контроль діяльності бухгалтерського 

апарату; Ведення облікових регістрів відповідно до прийнятого плану рахунків; Підготовка 

бухгалтерських звітів відповідно до діючого законодавства; Контроль над своєчасністю надання 

даних в системі фінансового аналізу; Удосконалення методів обліку, що застосовуються на 

підприємстві [1]. 

Отже, виконання бізнес-процесу передбачає структурований, вимірюваний набір видів 

діяльності, циклічно здійснюваних різними структурними підрозділами підприємства і в 

комплексі складових один логічно цілий акт бізнес-діяльності, організовуваний для досягнення 

результатів підприємства за допомогою задоволення потреб клієнтів. Не існує стандартного 

переліку бізнес-процесів підприємства і як показує бізнес – аналіз відсутня єдина їх 

класифікація. Кожен суб’єкт господарювання залежно від розміру, ринкової спрямованості 

діяльності, широти та завдань дослідження повинен визначати притаманний тільки йому набір 

бізнес - процесів.  
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ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ НА ПІДПРИЄМСТВІ 

БУДІВЕЛЬНОЇ ГАЛУЗІ 

Галуззю матеріального виробництва, діяльність якої спрямована на зведення нових i 

реконструкцію старих будівель i споруд, об’єктів виробничого i невиробничого призначення є 

будівництво. Тому саме організація його бухгалтерського обліку направлена на створення, 

постійне впорядкуванню і вдосконаленню з метою забезпечення інформацією внутрішніх і 

зовнішніх користувачів.  

Метою роботи є дослідження підходів до організації бухгалтерського обліку в 

будівництві. 

Організація бухгалтерського обліку на підприємстві будівельної галузі передбачає 

удосконалення та раціоналізація обробки інформації, розподіл робіт між персоналом 

бухгалтерії, наукова організація праці. Завдання організації бухгалтерського обліку: своєчасне, 

повне, достовірне, безперервне відображення всіх фактів господарської діяльності, які були 

здійснені на підприємстві; обробка даних за допомогою відповідних процедур, прийомів та 

способів у відповідності до вихідної інформації; складання на основі отриманого масиву 

обробленої інформації зафіксованої у первинних документах і регістрах балансу і фінансової 

звітності та подачі їх зацікавленим користувачам; розробка концепції облікової політики 

підприємства; межі застосування фінансового та управлінського обліку.  

На рис.1 подано схему організації обліку. Відповідальність за організацію 

бухгалтерського обліку  та забезпечення   фіксування  фактів  здійснення  всіх  господарських 

операцій у первинних документах, збереження оброблених документів,  

регістрів і звітності протягом встановленого терміну, але не менше  

трьох років,  несе  власник  (власники)  або  уповноважений  орган  

(посадова   особа),   який   здійснює   керівництво  підприємством  

відповідно до законодавства та установчих документів.  

Основні етапи організації бухгалтерського обліку передбачають:  

перший етап - вибір конкретного застосування елементів методу бухгалтерського обліку 

(методичний);  
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другий етап - вибір оптимальної форми обліку (технічний); 

третій організаційний. 

 
Рис.1 Схема організації бухгалтерського обліку на підприємстві 

На рис. 2 подано схему організації управління підприємством. 

 

Рис.2 Організація управління підприємством 

Організація управління бухгалтерією передбачає чітко визначену облікову політику 

підприємства, у якій  прописано елементи організації відображені на рис. 3, а саме:  

ü встановлення найбільш економної і зручної загальної системи обліку: 

ü визначення оптимальної структури облікового апарату; 
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ü встановлення норм праці та часу, необхідного для виконання робіт і визначення 

оптимальної чисельності бухгалтерів; 

ü набір кадрів та їх навчання; 

ü організація робочих місць бухгалтерів, безпеки та захисту облікової інформації; 

ü раціональне розміщення облікового апарату; 

ü встановлення належних інформаційних зв’язків між окремими частинами бухгалтерії та 

оперативними підрозділами, а також із зовнішнім середовищем; 

ü організація матеріального, інформаційного і технічного забезпечення облікових 

працівників, організація архіву документів; 

ü встановлення найбільш економної і зручної загальної системи обліку; 

ü мотивація та стимули працівникам бухгалтерії.  

 
Рис.3. Організація облікової політики підприємства 

Отже, належна організація бухгалтерського обліку на підприємстві будівельної галузі має 

істотний вплив на достовірність показників звітності, податкових розрахунків та аналізу 

критеріїв результативності його діяльності. Ефективна та раціональна організація 

бухгалтерського обліку визначається сформованою облікової політикою підприємства, яка за 

умови правильності складання дає можливість ще й управляти фінансовим результатом. 
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АНАЛІЗ НОВОВВЕДЕНЬ В ЧАСТИНІ ОПОДАТКУВАННЯ  ПОДАТКОМ НА ДОДАНУ 

ВАРТІСТЬ В УМОВАХ ВОЄННОГО ЧАСУ 

 

З початку воєнного стану в України чимала кількість підприємств була змушена 

тимчасово призупинити роботу, особливо в тих містах, селах України, де така робота виявилася 

взагалі неможливою через жорсткі військові дії країни-агресора. Зважаючи на складні для 

бізнесу обставини Верховна Рада України прийняла низку Законів,  мета яких — спростити 

життя бізнесу. Зокрема були прийняті такі Закони: 

1. Закон України від 03.03.2022 р. № 2115-IX «Про захист інтересів суб’єктів подання 

звітності та інших документів у період дії воєнного стану або стану війни» (набув 

чинності з 07.03.2022 р.) [1]; 

2. Закон України від 03.03.2022 р. № 2118-IX «Про внесення змін до Податкового кодексу 

України та інших законодавчих актів України щодо особливостей оподаткування та 

подання звітності у період дії воєнного стану» (набув чинності з 07.03.2022 р.) [2]; 

3. Закон України № 2120 від 15.03.2022 р. «Провнесення змін до. Податкового 

кодексуУкраїни та   інших законодавчих  актів України щодо дії норм на період дії  

воєнногос стану» (набув чинності з 17.03.2022 р.) [3]; 

4. Закон Украіни від 24 березня 2022 Р. № 2142-ІХ «Про внесення змін до Податкового 

кодексу України та інших законодавчих актів України щодо вдосконалення 

законодавства на період дії воєнного стану» (опубліковано 05.04.2022 р.) [4]; 

5. Закон України від 01.04.2022 №2173-IX «Про внесення змін до Податкового кодексу 

України та інших законодавчих актів України щодо адміністрування окремих податків в 

період воєнного, надзвичайного стану» (набрав чинності 16.04.2022 р.) [5]. 
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Мета роботи полягає у аналізі прийнятих нововведень до законодавства України у 

частині обкладання Податком на додану вартість, у зв’язку із воєнними діями на території. 

Далі переходимо до змін, які на час дії воєнного стану вплинули на оподаткування 

ПДВ.Почнемо з операцій постачання як пального, так і інших товарів, послуг на користь 

військових. 

На період дії воєнного стану неє постачанням передання будь-яких товарів / послуг на 

користь ЗСУ, ТРО та іншим військовим формуванням України, утвореним відповідно до Закону. 

Тобто, така операція — не є об’єктом оподаткування ПДВ.А, от якщо підприємство буде 

постачати товари для заправки (дозаправки) або для забезпечення транспорту військових, то 

таке постачання буде оподатковуватися ПДВ за ставкою 0%. 

Слід визначити, що зміни торкнулись і розміру ставок ПДВ на час воєнного стану. Так, 

під час дії воєнного / надзвичайного стану встановлено ставку ПДВ 7% до операцій з ввезення 

та постачання на митній території України пального та нафтопродуктів.Формування ПК 

здійснюється в загальному порядку, бюджетне відшкодування ПДВ за такими операціями не 

здійснюється, а зараховується до складу податкового кредиту та зменшує суму податкових 

зобов’язань до сплати в бюджет у наступних звітних періодах. 

Звідси виходить, що, якщо в платника податку, який протягом звітного періоду 

здійснював операції з постачання за ставкою 7%, за результатом звітного періоду різниця між 

сумою ПЗ та ПК у декларації з ПДВ від’ємна, то така від’ємна різниця не може бути 

задекларована (ні в поточному звітному періоді, ні в наступних звітних періодах) до 

бюджетного відшкодування, а має бути зарахована виключно до складу податкового кредиту 

наступних звітних періодів. Щоправда, ця тимчасова заборона на заяву бюджетного 

відшкодування не стосується тієї ситуації, коли платник ПДВ у звітному періоді здійснював 

експорт товару і за рахунок експорту за ставкою 0% за результатом звітного періоду в нього в 

декларації з ПДВ вийшла від’ємна сума різниці між ПЗ та ПК. 

Також, в період дії воєнного стану податковий кредит з ПДВпо незареєстрованих в ЄРПН 

податкових накладних / розрахунках коригувань включають до складу податкового кредиту 

звітного періоду суми ПДВ, сплачені (нараховані) у складі вартості придбаних товарів/послуг, 

на підставі наявних у платника первинних (розрахункових) документів, складених відповідно до 

Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні».Протягом 6-

тимісяців після припинення або скасування дії правового режиму воєнного стану платники: 
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• зобов’язані забезпечити реєстрацію в ЄРПН всіх податкових накладних та розрахунків 

коригування, реєстрація яких відтермінована на час дії правового режиму воєнного 

стану; 

• податковий кредит, задекларований платниками на підставі наявних у платника 

первинних (розрахункових) документів, підлягає обов’язковому уточненню (приведенню 

у відповідність) з урахуванням даних податкових накладних та розрахунків коригування. 

Щодо нарахування компенсуючих податкових зобов’язань з ПДВ, то протягом дії 

воєнного / надзвичайного стану, якщо товар раніше був придбаний з ПДВ, але через військові 

дії такий товар був знищений або втрачений, то нараховувати компенсуючі ПЗ з ПДВ не 

потрібно, тому що знищення / втрата товару не розцінюється в цьому випадку як використання в 

негосподарській діяльності або в неоподатковуваних операціях. Також, не буде вважатися 

використанням у негосподарській діяльності / неоподатковуваних операціях — передання 

товару / послуг у власність держави на потреби оборони. 

З огляду на обставини, через які багато підприємств втратили не тільки майно, а й товар, 

який міг зберігатися на виробничих складах на дату початку військових дій (здебільшого 

підприємства Маріуполя, Харківської, Київської, Чернігівської, Донецької, Луганської 

областей), то можливість звільнення від нарахування компенсуючих ПЗ за перелічених 

обставин є гарною новиною для підприємств, які суттєво постраждали від дій агресора. 

Водночас, на нашу думку, задля звільнення від нарахування компенсуючих ПЗ із ПДВ не 

буде зайвим отримати індивідуальний сертифікат про засвідчення форс-мажорних обставин для 

підприємств, чиє майно та товари дійсно постраждали під час війни. А на операції 

добровільного передання товару / послуг військовим утворенням на потреби оборони, також, не 

завадило б мати первинні документи, які б підтверджували таке передання. 

Важливою складовою, на на сьогодні  виступає здійснення операцій з постачання  

товарів/послуг як благодійної  допомоги, якіне враховують для визначення обсягів обов’язкової 

реєстрації платником ПДВ. Відповідно    до п. п. 69.12 п. 69 підрозд. 10 розд. ХХ «Перехідні 

положення» Податкового кодексу України (далі – ПКУ) операції, передбачені п. п. 197.1.15 п. 

197.1 ст. 197 ПКУ, що здійснені протягом 2022 року громадськими об’єднаннями та/або 

благодійними організаціями, не включаються такими громадськими об’єднаннями або 

благодійними організаціями при визначенні загальної суми для обов’язкової реєстрації 

платником ПДВ відповідно до ст. 181 ПКУ.При цьому п. п. 197.1.15 п. 197.1 ст. 197 ПКУ 

передбачено режим звільнення від оподаткування ПДВ для операцій з безоплатного (без будь-

якої грошової, матеріальної або інших видів компенсації) постачання товарів/послуг 
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благодійним організаціям, утвореним і зареєстрованим відповідно до законодавства, а також 

надання такої допомоги благодійними організаціями набувачам (суб’єктам) благодійної 

допомоги відповідно до законодавства про благодійну діяльність та благодійні організації[6]. 

Відтак операції громадських об’єднань та/або благодійних організацій з безоплатного 

(без будь-якої грошової, матеріальної або інших видів компенсації) постачання товарів/послуг 

благодійним організаціям, утвореним і зареєстрованим відповідно до законодавства, а також 

надання такої допомоги благодійними організаціями набувачам (суб’єктам) благодійної 

допомоги відповідно до законодавства про благодійну діяльність та благодійні організації, не 

враховуються платниками, що здійснюють такі операції, при обрахунку ними загальної суми від 

здійснення операцій з постачання товарів/послуг для визначення необхідності реєстрації 

платником ПДВ в обов’язковому порядку. 

Згідно Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших 

законодавчих актів України щодо вдосконалення законодавства на період дії воєнного стану» № 

2142-ІХ від 24.03.22 р. тимчасово, з 1 квітня 2022 року на період дії воєнного стану на території 

України звільняються від оподаткування згідно підпунктів 69.23 та 69.24 [4]: 

1. податком на додану вартість операціїз ввезення товарів на митну територію України у 

митному режимі імпорту суб’єктами господарювання, які зареєстровані платниками єдиного 

податку першої, другої та третьої групи, крім фізичних та юридичних осіб, які обрали ставку 

єдиного податку, визначену підпунктом 1 пункту 293.3 статті 293 ПКУ; 

2.  податком на додану вартість, акцизним податком операції з ввезення фізичними 

особами на митну територію України автомобілів легкових, кузовів до них, причепів та 

напівпричепів, мотоциклів, транспортних засобів, призначених для перевезення 10 осіб iбільше, 

транспортних засобів для перевезення вантажів у митному режимі імпорту.  

Але, звільнення від оподаткування, встановлене підпунктами 69.23 та 69.24 цього пункту, 

не застосовується до операцій з ввезення на митну територію України у митному режимі 

імпорту товарів, які мають походження з країни, визнаної державою-окупантом згідно із 

законом та/або визнаною державою-агресором щодо України згідно із законодавством, або 

ввозяться з території держави-окупанта (агресора) та/або з окупованої території України, 

визначеної такою згідно із законом [4]. 

Важливим кроком, також є створення спеціального режиму оподаткування, згідно з яким 

суб’єкти господарювання, які обирають третю групу єдиного податку зі ставкою 2 % доходу та 

на час переходу на спрощену систему оподаткування перебувають у статусі платника ПДВ, у 
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відповідності до положень підпунктів 9.5 та 9.9 пункту 9підрозділу 8 розділу ХХ «Перехідні 

положення» Кодексу реєстрація платника ПДВ не анулюється. 

З огляду на те, що в період дії воєнного стану платники ПДВ, які використовують 

особливості оподаткування, встановлені пунктом 9 підрозділу 8 розділу ХХ «Перехідні 

положення» Кодексу звільняються від обов’язку нарахування, сплати та подання податкової 

звітності з податку на додану вартість, то всі операції з реалізації товарів, послуг, місце 

постачання яких розташоване на митній території України, вважаються такими, що не є 

об’єктом оподаткування ПДВ, податкові накладні за такими операціями не складаються. 

Як висновок зауважимо, що на сьогодні головним пріоритетом для бізнесу є: вистояти у 

випробуваннях продиктованих війною, зберегти життя своїх працівників, налагодити роботу в 

тих регіонах України, де робота під час війни можлива задля підтримки економіки нашої 

країни в цілому. Прогнозуємо, що більшість підприємств скористається всіма тимчасовими 

податковими нововведеннями, що допоможе їм законно зменшити податкове навантаження. 
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ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ДОСВІД ЩОДО ФОРМУВАННЯ ЗВІТНОСТІ В УКРАЇНІ:  ОЦІНКА 

ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЗАСТОСУВАННЯ 
Гармонізація бухгалтерського обліку та фінансової звітності суб’єктів господарювання 

тісно пов’язана з глобалізацією економічних процесів та економіки загалом у світовому 

масштабі. З отриманням Україною статусу незалежної держави, поглибленням економічної та 

політичної співпраці між членами Європейського Союзу все частіше постає питання про 

необхідність уніфікації норм законодавства як перспективного кроку до господарської 

інтеграції. Окрім цього, входження України в Європейський простір поставило нові виклики до 

системи бухгалтерського обліку та фінансової звітності. 

Фінансова звітність є одним з головних джерел інформації для розуміння вихідної точки 

змін та прорахунку можливих варіантів дій, спрямованих на покращення ефективності 

функціонування підприємства. Це пов’язано з тим, що інформація, яка викладена в фінансовій 

звітності підприємства, дозволяє виробити необхідні заходи і процедури, спрямовані на 

виживання підприємства в умовах конкурентної боротьби, запобігання банкрутства і 

фінансових невдач, лідерство в боротьбі з конкурентами, а також росту економічного 

потенціалу підприємства. Саме тому розвиток ринкових відносин та інтеграція України у 

європейську економічну систему обумовлює потребу забезпечення користувачів адекватною 

економічною інформацією про діяльність суб‘єктів господарювання через систему 

бухгалтерського обліку та фінансової звітності, яка буде зрозумілою та доступною як 

вітчизняним, так і зарубіжним користувачам.  
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У науковій сфері відчувається нестача досліджень у сфері бухгалтерського обліку та 

фінансової звітності, її уніфікації, гармонізації та стандартизації. Питанням європейського 

досвіду щодо формування фінансової звітності у різний час присвячували свої праці провідні 

вітчизняні і зарубіжні науковці та практики: Ф.Ф. Бутинець, С.Ф. Голов, В.М. Пархоменко, В.Г. 

Швець, М.Р. Лучко, О.П. Петрук та ін. Та незважаючи на значну кількість досліджень та 

наукових публікацій, варто зазначити, що багато питань ще залишаються не розкритими. 

Розвиток глобалізації у світі нові створює економічні передумови для розробки і 

впровадження загальноприйнятих вимог до ведення бухгалтерського обліку та формування 

фінансової звітності на основі міжнародних стандартів фінансової звітності. Історично 

сформовані національні моделі бухгалтерського обліку і звітності не завжди забезпечують 

відображення глобальних господарських явищ і процесів та не створюють умов для взаємного 

обміну економічною інформацією. Один з головних міжнародних процесів, які відбуваються 

сьогодні у світі, – узгодження національних систем обліку та фінансової звітності різних країн. 

З урахуванням зовнішньополітичного курсу України на євроінтеграцію було прийнято 

відповідні постанови та рішення, спрямовані на запровадження Міжнародних стандартів 

фінансової звітності в Україні. Міжнародні стандарти фінансової звітності стали інструментом 

реалізації економічної політики, основна мета використання якого полягає у забезпеченні 

прозорості та зрозумілості інформації щодо діяльності суб’єктів господарювання.  

Першим кроком по втіленню ідеї реформування бухгалтерського обліку в Україні була 

постанова Кабінету Міністрів від 28.10.1998 року № 1706 «Про затвердження Програми 

реформування системи бухгалтерського обліку зі застосуванням міжнародних стандартів». 

Постановою затверджена Програма реформування системи бухгалтерського обліку, а також 

було передбачено її фінансування в 1999 – 2001 рр.[1]. Головним завданням трансформації 

бухгалтерського обліку згідно з Програмою є приведення національної системи обліку і 

звітності у відповідність до ринкової економіки та міжнародних стандартів фінансової звітності.  

Необхідно відзначити, що приведення законів України та інших нормативно-правових 

актів у відповідність з acquis communautaire було умовою виконання Угоди про партнерство і 

співробітництво з Європейськими Співтовариствами та їх державами-членами від 14 червня 

1994 року. Однак заходи, що здійснювалися у напрямі адаптації законодавства України у сфері 

бухгалтерського обліку до acquis communautaire, обмежувалися, як зауважив проф. С. Ф. Голов, 

лише «запровадженням МСФЗ, ігноруючи Директиви ЄС» [2], а питання узгодження фінансової 

звітності українських підприємств з вимогами ЄС «не були об’єктом серйозного дослідження» 

[3]. Здійснюючи аналіз вимог Директиви 2013/4/ ЄС до складу фінансової звітності, необхідно 
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наголосити на обов’язковості таких елементів як примітки та звіт про управління для всіх 

категорій підприємств, які не передбачені чинним законодавством України. Впровадження цих 

складових звітності не означатиме для бухгалтерів зменшення витрат на її формування, проте 

сприятиме більшій прозорості діяльності підприємств.  

Крім того, варто наголосити, що в ЄС публічність розглядається як основний інструмент 

запобігання можливих правопорушень у сфері фінансової звітності та покарання за здійснені 

правопорушення. Підприємства країн-учасниць ЄС повинні розкривати громадськості будь-які 

вжиті заходи і накладені санкції за порушення нормативноправових актів тощо. Таке розкриття 

не повинно проводитися лише в тому випадку, якщо це створює серйозну загрозу для 

фінансових ринків або завдасть непропорційний збиток залученим у справу сторонам. Тому 

Директива 2013/34/ ЄС вимагає підприємства складати звіт про управління , який є важливим 

елементом фінансового звітування [4]. Перехід на нові стандарти ніколи не дається легко. В 

Україні гармонізація національної системи бухгалтерського обліку відповідно до міжнародних 

систем проводиться на основі міжнародних стандартів фінансової звітності, оскільки вони 

відображають умови ринкової економіки, мають міжнародне визначення, а також дають змогу 

забезпечити більшу порівнянність обліково-звітної інформації, яку представляють українські та 

зарубіжні суб’єкти господарювання. 

Позитивні сторони впровадження міжнародних стандартів наведені на рис. 1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Рис.1. Позитивні сторони застосування МСФЗ 

Джерело: складено на основі [5] 

Позитивні сторони впровадження міжнародних 
стандартів 

можливість отримання необхідної інформації для 
прийняття управлінських рішень 

престижність, забезпечення більшої довіри з боку 
потенційних партнерів 

можливість залучення іноземних інвестицій і 
позик, а також виходу на зарубіжні ринки 

у багатьох випадках велика надійність інформації 

забезпечення порівнянності звітності з іншими 
організаціями, незалежно від того, резидентом 
якої країни вони є і на якій території здійснюють 
господарську діяльність 

прозорість інформації, що забезпечується шляхом 
дотримання правил її складання, а також 
численними поясненнями до звітності 
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З точки зору потреб підприємства можна сказати, що запровадження міжнародних 

стандартів в побудову бухгалтерського обліку України сприяє поліпшенню обґрунтованості та 

ефективності обліку і контролю, не позбавляючи компанії належної самостійності у 

відображенні особливостей його діяльності.  

Таким чином, підсумовуючи вище зазначені аргументи можна дійти до висновку, що 

досвід та тенденції регулювання бухгалтерського обліку та фінансової звітності в ЄС свідчать, 

що важливим питанням подальшого розвитку бухгалтерського обліку в Україні є визначення 

вимог до обсягу та якості інформації, яка надається зовнішнім користувачам у вигляді 

фінансової звітності. Європейська інтеграція та державна політика України щодо адаптації 

національного законодавства до європейських норм, повинні визначити перелік пріоритетних 

завдань наближення діючого та майбутнього законодавства України до законодавства ЄС, що є 

важливою передумовою зміцнення економічних зв’язків між Україною та ЄС у найближчому 

майбутньому.   

Впровадження цих складових  звітності   у  практику   українських  підприємств 

сприятиме більшій прозорості їх діяльності, надасть  можливість оцінити  фактичний стан 

фінансово-господарської діяльності. Також, окрім вирішення проблеми комунікації між 

бізнесменами різних країн і взаєморозуміння, - вигідний також в економічному аспекті. Це 

стосується, зокрема усунення зайвих витрат на адаптацію національної системи обліку до 

міжнародних норм; довіра іноземців до інформації про бізнес і безпека інвестицій дозволяють 

залучити в економіку України необхідні кошти для її розвитку, а також однаковий підхід до 

визначення фінансових результатів. 
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ОБЛІКОВІ ТА ПОДАТКОВІ НАСЛІДКИ ПЕРЕОЦІНКИ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ 

  

Для приведення вартості основних засобів, що фактично склалася в бухгалтерському 

обліку, до реального її ринкового рівня, підприємством проводиться переоцінка основних 

засобів.  Головною метою переоцінки є прагнення підприємства до достовірності фінансової 

звітності. В наслідок чого, підприємство може переоцінити об’єкт ОЗ, якщо залишкова вартість 

даного об’єкта значно відрізняється від його справедливої вартості на дату балансу.  

Предметом переоцінки основних засобів на підприємстві є: 

§ об’єкти нерухомості (наприклад, будівлі, споруди, передавальні пристрої);  

§ робочі силові машини та обладнання;  

§ вимірювальні і регулюючі прилади та пристрої;  

§ обчислювальна техніка, інша оргтехніка;  

§ транспортні засоби;  

§ інструмент;  

§ виробничий і господарський інвентар;  

§ інші види основних засобів, які діють, знаходяться на консервації або в резерві, 

підготовлені до списання, але не оформлені у встановленому порядку 

відповідними актами [1]. 

Щоб прийняти рішення про проведення чи непроведення переоцінки ОЗ, підприємство в 

першу чергу має проаналізувати аргументи, які наведені нижче. Проте, підприємство може мати 

власні аргументи за чи проти.  

Виділяють такі аргументи:  

1) «за» проведення переоцінки: 
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§ в результаті дооцінки збільшується первісна і залишкова вартість ОЗ. Дооцінка 

може збільшувати розмір капіталу в дооцінках, який є частиною власного 

капіталу; 

§ в результаті зменшення залишкової вартості ОЗ зменшується база для 

нарахування ПДВ за деякими операціями, наприклад, під час продажу об’єкта; 

§ зменшення амортизованої вартості ОЗ  зменшує амортизаційні відрахування і 

собівартість продукції. 

2) «проти» проведення переоцінки: 

§ якщо прийнято рішення про переоцінку одного об’єкта, то доведеться на цю ж 

дату переоцінити всі об’єкти його групи основних засобів; 

§ переоцінку об’єктів тієї групи, яка вже була переоцінена, згодом потрібно буде 

проводити з такою регулярністю, щоб залишкова вартість цих об’єктів на дату 

балансу істотно не відрізнялася від їх справедливої вартості; 

§ оцінку може проводити тільки суб’єкт оцінної діяльності, тому підприємство не 

може провести переоцінку ОЗ тільки силами своїх фахівців, тобто переоцінка 

потребуватиме додаткових витрат[1]. 

Механізм проведення переоцінки основних засобів: для початку потрібно визначити 

справедливу вартість об’єкта, який підприємство має намір переоцінити; потім необхідно 

визначити індекс переоцінки (потрібно справедливу вартість даного об’єкта поділити на його 

залишкову вартість) і вже тоді обчислюється переоцінена первісна вартість об’єкта і 

переоцінений знос (тобто первісну вартість і суму зносу множимо на індекс переоцінки). 

Різниця між цими показниками і буде переоціненою залишковою вартістю об’єкта. Якщо 

залишкова вартість об’єкта дорівнює нулю, то його переоцінена залишкова вартість 

визначається шляхом збільшення справедливої вартості цього об’єкта до його первісної 

(переоціненої) вартості без зміни суми зносу 

Залежно від величини річного доходу підприємства результати переоцінки по-різному 

впливають на об’єкт оподаткування. Підприємства з річним доходом не більше 40 млн. грн. 

мають право не коригувати бухгалтерський фінрезультат на різниці, щоб визначити об’єкт 

обкладення податком на прибуток. Виняток становить різниця в розмірі податкових збитків 

минулих років [1, 2].  

Якщо, що такий платник податків приймає рішення не застосовувати коригування на 

різниці і зазначив це у відповідній таблиці декларації з податку на прибуток. В даному випадку 
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він не повинен застосовувати коригування на різниці аж до того звітного року, у якому його 

дохід перевищить 40 млн. грн [1, 3].  

Варто зазначити, якщо однією з різниць виступають доходи і витрати, які виникають в 

обліку в результаті проведення переоцінок основних засобів та їх амортизації. Проте якщо 

підприємство не зобов’язане розраховувати різниці, зокрема такі, які пов’язані з основними 

засобами, то немає необхідності вести окремий податковий облік основних засобів. Таким 

чином, у підприємств з річним доходом, що не перевищує 40 млн. грн., бухгалтерські доходи і 

витрати, пов’язані з переоцінками, які беруть участь у формуванні фінансового результату до 

оподаткування, впливають на об’єкт оподаткування [1]. 

Підприємства, у яких річний дохід перевищив поріг у 40 млн. грн., для визначення 

об’єкта оподаткування повинні коригувати фінансовий результат на різниці, передбачені ПК. 

Різниці, пов’язані з основними засобами, наведені в п. 138.1 та п. 138.2 ПК [4]. Це різниці у 

вигляді бухгалтерської та податкової залишкової вартості й амортизації ОЗ, а також різниці, що 

виникають від проведення переоцінок і втрат/вигод від зменшення/відновлення корисності ОЗ 

[1].  

Для того щоб мати можливість відкоригувати фінансовий результат на суми таких 

різниць, підприємство зобов’язано користуватися податковим визначенням поняття ОЗ, 

наведеним у пп. 14.1.138 ПК, керуватися нормами розд. ІІІ ПК, вести облік податкової 

залишкової вартості та розраховувати податкову амортизацію ОЗ. Тобто паралельно з 

бухгалтерським обліком вести облік операцій з ОЗ за правилами Податкового кодексу. 

Підприємства з річним доходом понад 40 млн. грн. повинні виключити вплив 

бухгалтерських переоцінок на об’єкт обкладення податком на прибуток. Із цією метою вони 

повинні фінрезультат до оподаткування (п. 138.1, п. 138.2 ПК):  

– збільшити на суму уцінки ОЗ, включену до бухгалтерських витрат;  

– зменшити на суму дооцінки в межах суми уцінки ОЗ, раніше віднесеної до складу; слід 

зазначити, що фінансовий результат можна зменшити тільки на суму дооцінки, яка знаходиться 

в межах уцінки.  

Тобто зменшити фінансовий результат за новими правилами можна тільки після того, як 

його збільшили за новими правилами. У деяких випадках переоцінка може впливати на 

податкові зобов’язання з ПДВ. Це можливо, коли ПДВ нараховується, виходячи з 

бухгалтерської залишкової вартості ОЗ.  

Згідно з п. 188.1 ПК під час продажу необоротних активів база оподаткування не може 

бути нижче за їх балансову (залишкову) вартість, що склалася за даними бухгалтерського обліку 
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на початок звітного (податкового) періоду, у якому продається такий об’єкт. Тому в разі 

переоцінки база для нарахування ПДВ під час продажу об’єкта визначатиметься, виходячи з 

його нової (уціненої або дооціненої) залишкової вартості [4]. 

Висновки 

Проводячи переоцінку, завжди потрібно пам’ятати про податкові наслідки, які 

спричинятимуть операції з переоцінки. У випадку дооцінки шляхом відображення податкових 

різниць вплив на об’єкт оподаткування формується виключно з балансової вартості (основних 

засобів) ОЗ, що очищена від переоцінки. А у випадку уцінки ОЗ податкові різниці, які 

виникають на момент ліквідації ОЗ, є цілком компенсованими попередніми податковими 

різницями, що відображаються в декларації з податку на прибуток у момент проведення уцінки 

такого ОЗ. 

Переоцінка ОЗ проводиться за рішенням підприємства і здебільшого не є для нього 

обов’язковою процедурою. Приводом для переоцінки може стати істотна відмінність 

залишкової вартості об’єкта ОЗ від його справедливої вартості. При цьому проводити 

переоцінку повинні професійні оцінювачі. Підприємства, річний дохід яких не перевищує 40 

млн. грн., під час визначення об’єкта оподаткування враховують доходи і витрати, пов’язані з 

переоцінкою ОЗ, у повному обсязі; перевищує 40 млн. грн., коригують фінансовий результат на 

різниці, які повністю усувають вплив бухгалтерських переоцінок ОЗ на об’єкт оподаткування. У 

деяких випадках (наприклад, під час «дешевого» продажу ОЗ) переоцінена вартість об’єкта 

може вплинути на базу нарахування ПДВ. 
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НОВІТНІ ТЕХНОЛОГІЇ, ЯК НАПРЯМ УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ ОБЛІКОВО-

АНАЛІТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АУДИТУ ЛОГІСТИЧНИХ ПІДПРИЄМСТВ 

У сучасній економіці хід процесів глобального розвитку залежить, перш за все, від якості 

стратегічних компетенцій підприємств і галузей, зокрема логістичної. Функціонування систем 

управління підприємствами базується більшою мірою на тій інформації, якою володіє 

керівництво та яка формується всередині організації. Точніше, на таких підприємствах 

спостерігається прийняття управлінських рішень несвоєчасно та не якісно, в основному через 

відсутність, недостатню ефективність і недосконалість методів і засобів обробки необхідної 

облікової інформації, однією з головних причин такої тенденції є відсутність ефективної 

системи обліково-аналітичного забезпечення управління. 

Складність формування такої обліково-аналітичної системи передбачає розумне 

поєднання показників і їх аналітичну інтерпретацію в області планування, бухгалтерського та 

управлінського обліку, звітності, аналізу, контролю з метою надання необхідних даних, 

реалізованих в системі управління поточними і стратегічними функціями і завданнями. Саме 

тому, інтенсивний прогрес інноваційної економіки нашої країни, що спостерігається в останні 

роки, впливає на розвиток логістичних підприємств, та всвою чергу дозволяє формувати 

необхідне обліково-аналітичне забезпечення відповідно до трансформації усіх бізнес-процесів 

за допомогою новітніх програмних ресурсів і технологій.  

 Метою дослідження  є впровадження новітніх технологій на логістичні підприємства, як 

напряму удосконалення обліково-аналітичного забезпечення аудиту. 

 Розвиток світової економіки та економіки України в усіх сферах бізнесу великою мірою 

залежать від застосування новітніх інформаційних технологій. Сучасні виклики цифрової 

економіки потребують використання інноваційних інформаційних технологій в системі 

забезпечення управління підприємством оперативною та достовірною обліково-аналітичною 

інформацією з необхідним рівнем її деталізації. 

Серед різноманіття систем обліково-аналітичного забезпечення підприємств виділимо 

лише кілька видів, що найчастіше використовуються підприємствами України для автоматизації 

процесу взаємовідносин з контрагентами (табл. 1.). 
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Таблиця 1 
Обліково-аналітичні інформаційні системи підприємств України 

№ з/п Назва системи Загальна характеристика 

1. 

Система планування 
ресурсів підприємства ERP 

(Enterprise Resource 
Planning) 

Системи ERP дозволяють оперувати всією інформацією про діяльність, 
забезпечують створення консолідованої інфраструктури електронного 
обміну даними. Системи ERP, призначені для автоматизації обліку й 
управління, будуються за модульним принципом та охоплюють всі 
ключові процеси діяльності підприємства.  

2. 

Система управління 
взаємовідносинами з 

клієнтами CRM (Customer 
Relationship Management) 

Системи CRM – своєрідний інструмент управління знаннями про 
клієнтів підприємства і про їхній взаємозв’язок з ним. Суть роботи 
інформаційних систем CRM полягає в індивідуально-аналітичному 
підході до визначення основної мети діяльності підприємства в 
контексті максимізації прибутку.  

3. 

Система зберігання 
інформації і методів її 

аналітичної обробки BI 
(Business Intelligence) 

Системи BI включають інтегрований набір засобів обробки інформації 
та даних для стратегічного аналізу діяльності підприємства, що отримані 
іншими інформаційними системами. За допомогою систем BI 
інформаційні дані можуть бути перетворені в комплексну інформацію, 
яка може використовуватись управлінням підприємства для прийняття 
ефективних рішень. 

4. 

Система програмного 
забезпечення для 

управління корпоративним 
контентом ECM (Enterprise 

content management) 

ECM-система - програмне забезпечення для управління корпоративним 
контентом. На пострадянському просторі поняття ECM-системи часто 
трактується як подібне з поняттям «системи електронного 
документообігу». ECM - це стратегічна інфраструктура і технічна 
архітектура для підтримки єдиного життєвого циклу неструктурованої 
інформації (контенту) різних типів і форматів. 

5. 
Система управління бізнес-
процесами BPM (Business 

Process Management) 

BPM - це концепція управління процесами організації, що поєднує 
ідеологію і програмне забезпечення для управління бізнес-процесами. 
Концепція BPM розглядає всю роботу компанії як сукупність безлічі 
бізнес-процесів і чітко відповідає на всі питання по кожному з них 
(наприклад, де і коли виконується процес, хто несе відповідальність і 
т.д.). 

 
Джерело: систематизовано на основі [1]  
 

На нашу думку, серед п’яти обліково-аналітичних інформаційних систем підприємств 

України, найбільш затребуваними у логістичні сфері є система планування ресурсів 

підприємства ERP (Enterprise Resource Planning) та система управління бізнес-процесами BPM 

(Business Process Management). Так, як будь-яка обліково-аналітична система логістичного 

підприємства повинна бути орієнтована на використання системи стратегічного обліку, а отже 

потребує великих фінансових витат. Саме тому, використання можливостей вище виділених 

систем є необхідним для побудови відповідної стартегічної обліково-аналітичної системи 

логістичного підприємства. Пропонуємо більш детальніше розглянути особливості ERP та BPM-

систем. 

Система ERP являє собою організаційну стратегію інтеграції операцій виробництва, 

управління трудовими ресурсами, фінансового менеджменту та управління активами, що 
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спрямована на оптимізацію ресурсів підприємства за допомогою спеціалізованого інтегрованого 

пакета модульного програмного забезпечення. Розбивка по модулях та їх угруповання різні, але 

у більшості постачальників ERP-систем виділяються три групи модулів: фінанси, персонал, 

операції [1].  

На кінець 2020 року на ринку України можна виділити декілька основних ERP-систем: 

«1С», SAP, Microsoft Dynamics (Navision), Oracle, «Галактика», «Парус», перші чотири з яких є 

лідерами українського ринку ERP-систем.  

В свою чергу BPM система дозволяє підприємствам знижувати витрати, не 

сповільнюючи зростання. За допомогою системи можна домогтися такого ж результату при 

меншій кількості ресурсів - або отримати кращий результат, використовуючи ті ж ресурси. 

Співробітники не будуть приділяти багато часу і сил виконанню рутинної роботи, але зможуть 

зосередитися на клієнтах, аналізі важливих показників, стратегічному плануванні і вирішенні 

значущих завдань.  

Вимоги клієнтів в сфері логістики постійно зростають. З'являються нові технології в 

організації ведення бізнесу. Отже, сьогодні багато компаній змушені переглядати свою 

стратегію, щоб визначити резерви для конкуренції. Саме тому, ефективним методом оцінки 

тактики логістичного підприємства, виступає аудит за технологією LFA. 

Аудит логістичного підприємства, побудований за технологією LFA – це найбільш 

ефективний управлінський інструмент, широко використовуваний провідними світовими 

компаніями, що забезпечує істотне скорочення дистанції між одержанням об'єктивної оцінки 

логістичної функції компаній, розробкою рекомендацій і впровадженням інновацій, що 

досягається введенням логістів-аудиторів у практику реальних операцій [2]. 

Такий підхід є більш ефективним, так як дозволяє постійно вдосконалювати діяльність 

підприємства і економить час на вивчення ситуації, що склалася. Технологія LFA заснована на 

трьох ключових принципах побудови ефективної логістичної стратегії, а саме: розробка 

стратегії управління матеріальними потоками відповідно до загальної мети підприємства; 

розрахунок загальних витрат на виконання логістичних функцій; визначення показників 

ефективності логістичної системи та їх постійний контроль. 

Вище зазначене дає підстави стверджувати, що використання технології LFA в процесі 

аудиту дозволяє швидко зібрати повну інформацію, яка потрібна для обґрунтованого рішення, 

спрямованого на вдосконалення логістичної системи. 

На сьогодні використання універсального чи спеціалізованого новітнього програмного 

забезпечення для автоматизації окремих обліково-аналітичних задач або обліково-аналітичної 
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системи загалом вже стало нормою і сприймається як обов’язкова умова діяльності фахівця з 

обліку та аудиту. 

Отже, формування та функціонування ефективного обліково-аналітичного забезпечення 

управління підприємством неможливе без широкого застосування елементів моделювання на 

основі автоматизованих інформаційних систем. Тому вважаємо, що повноцінна обліково-

аналітична система логістичного підприємства в умовах стрімкого поширення інформаційних 

технологій у сфері обліку та аналізу повинна бути представлена комплексом інформаційних 

системам, які пов’язані між собою і забезпечують увесь спектр автоматизації діяльності 

підприємства у сфері обліку, аналізу та аудиту. 
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ОРГАНІЗАЦІЯ ОБЛІКУ І ОЦІНЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ЗА ЦЕНТРАМИ 

ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ 

У сучасних кризових умовах ефективний розвиток економіки потребує впровадження на 

підприємствах адекватного менеджменту, який би відповідав ринковим умовам. Удосконалення 

системи управління супроводжується підвищенням потреб до оперативності та достовірності 

його інформаційного забезпечення. Вирішення цих завдань потребує докорінної зміни існуючих 

методів управління господарюючими суб’єктами. Одним із напрямів вирішення зазначених 

проблем є перехід до децентралізованої системи управління, що дасть змогу керівникам різних 

рівнів приймати рішення, а також розподілить відповідальність стосовно прогнозування та 

контролю за основними показниками діяльності.  
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Управління за допомогою центрів відповідальності спрямоване на активізацію 

внутрішніх організаційно-економічних чинників ефективності діяльності 

підприємства. Організація обліку та оцінювання діяльності підприємтсва за 

центрами відповідальності є одними із важливих елементів управлінського обліку, які сприяє 

реалізації основних функцій системи управління, а саме: планування, обліку, контролю, аналізу, 

координації та регулювання, обміну інформацією. 

Центр відповідальності — сегмент діяльності, в межах якого встановлено персональну 

відповідальність менеджера за показники діяльності, які він контролює.  

У системі управління вищий керівник має контролювати і оцінювати діяльність 

менеджера нижчого рівня, а вони здійснювати самоконтроль та інформувати вище керівництво 

про результати діяльності. Для здійснення такого контролю існує система обліку 

відповідальності[1]. 

Облік відповідальності — система обліку, що забезпечує контроль і оцінку діяльності 

кожного центру відповідальності. 

Система обліку центрів відповідальності повинна ґрунтуватися на таких принципах:  

– відповідальності менеджерів тільки за ту діяльність, яка перебуває під їх впливом;  

– визначення цілей, за якими оцінюватиметься діяльність менеджерів спільно з 

ними; 

– бажання менеджерів досягти поставлених цілей;  

– чіткості визначення ролі обліку у заохоченні працівників;  

– регулярності складання звітів про виконання бюджетів. 

Концепцію центрів та обліку відповідальності вперше сформулював Джон А. Хіггінс 

(США, 50 роки ХХ ст.). На сучасному етапі розвитку завданнями такої системи обліку є не лише 

встановлення персональної відповідальності для контролю, а допомога в організації 

самоконтролю, тобто допомога у складанні звітів про виконання бюджетів та оцінюванні 

результатів. 

Створення й функціонування системи обліку за центрами відповідальності передбачає:  

– визначення центрів відповідальності з урахуванням особливостей організаційної 

структури підприємства; 

– складання бюджету для кожного центру відповідальності;  

– регулярне складання звітності про виконання центрів відповідальності;  

– своєчасний аналіз причин відхилень та оцінка діяльності центрів відповідальності. 
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Відмінності в характері відповідальності менеджерів дають змогу відокремити чотири 

типи центрів відповідальності: центр витрат, центр доходу; центр прибутку, центр інвестицій. 

Різний характер і масштаби центрів відповідальності визначають різний підхід до оцінки їх 

діяльності. При цьому використовують як фінансові (у гривнях), так і нефінансові показники. 

(виражені не у грн, наприклад: якість продукції та дефекти, перелік досягнень, рівень 

ліквідності, кількість нових соціальних програм). 

В основу визначення відповідальності покладено принцип контрольованості. Комітетом з 

питань стандартів та концепцій витрат розроблено такі рекомендації: 

– якщо певна особа має право замовляти і використовувати послуги, то вона 

повинна відповідати за величину витрат на ці послуги;  

– якщо певна особа своїми діями може впливати на витрати, то вона повинна нести 

за них відповідальність; 

– якщо певна особа своїми діями не може значною мірою впливати на суму витрат, 

на неї може бути покладено відповідальність за ті елементи, на які вона впливає через осіб, 

котрі безпосередньо відповідають за ці елементи[2].  

Крім того необхідно враховувати, що витрати, які не контролюються на одному рівні, 

можуть бути контрольованими на іншому. Наприклад, витрати на утримання приміщень цеху 

неконтрольовані щодо майстра чи начальника цеху, але контрольовані на рівні директора з 

виробництва, що затверджує бюджет цеху. Також неконтрольовані витрати у 

короткостроковому періоді можуть стати такими у довгостроковому. Наприклад, амортизація 

неконтрольована у поточному місяці, але у перспективі, через застосування прискореного 

зменшення вартості або реалізації основних засобів, стає контрольованою. 

Облік витрат і доходів за центрами відповідальності вимагає їх систематизації і 

кодування за кожним центром відповідальності так, наприклад код витрат виробничого 

підприємства може мати таку структуру:  

1 — ознака діяльності (основна);  

2 — функція (виробництво, збут, адміністрування.);  

3 — структурна одиниця (цех 1); 

4 — стаття витрат (транспортно-заготівельні витрати);  

5 — контрольованість витрат (визначає міру відповідальності начальника цеху 1);  

6 — код об’єкту витрат (код виробу чи замовлення). 
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Інформація про результати діяльності кожного центру відповідальності періодично 

узагальнюються у звіті центру відповідальності, зміст, форма, періодичність складання яких є 

різною на кожному підприємстві[3]. 

Система управління підприємством неможлива без оцінки діяльності центрів витрат. Для 

оцінки діяльності центрів дискреційних витрат використовують бюджети цих центрів, для 

центрів технологічних витрат використовують стандартні витрати, тобто ті, що необхідні для 

виробництва певної продукції (робіт, послуг) за нормальних умов діяльності. На відміну від 

бюджетів стандарти відображають заплановані витрати на одиницю продукції, величина яких 

базується на обґрунтованих нормах праці та інженерних розрахунках. Розрізняють базисні, 

теоретичні та поточні стандарти. 

Особи, що відповідають за витрачання ресурсів повинні мати завдання не 

документування відхилення, а своєчасного реагування на них в межах своїх посадових 

обов’язків і компетенцій.  

Для оцінки діяльності центрів доходу необхідно зіставити бюджетну і фактичну суму 

доходу, визначити відхилення та проаналізувати причини їх виникнення, аналіз відхилень від 

бюджету продажу може бути здійснено з різною мірою деталізації. 

Оцінку діяльності центрів прибутку здійснюють на підставі управлінської звітності — 

сегментного звіту про прибуток, який відображає доходи, витрати та фінансовий результат 

діяльності підприємства в цілому та за його основними сегментами. Він може бути складений на 

основі калькулювання повних і неповних виробничих витрат. Залежно від цього застосовується 

відповідна методика аналізу відхилень фактичного прибутку від запланованого (рис. 1). 
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Рис. 1. Деталізація відхилень доходу від продажу 

Для оцінки діяльності центрів інвестицій прибуток не може бути використано, оскільки 

він не враховує масштабів центрів відповідальності на практиці. Найпоширенішим показником 

для оцінки є прибутковість інвестицій. Прибутковість інвестицій змінюється під впливом різних 

чинників[4].  

Отже, аналізуючи усе вищесказане, можна зробити висновки про те, що центри 

відповідальності створюють для оцінки роботи керівників структурних підрозділів. У концепції 

центрів відповідальності діє правило, згідно з яким кожна структурна одиниця підприємства 

несе відповідальність лише за ті витрати або доходи, які перебувають під її контролем. Центри 

відповідальності повинні забезпечити оптимальне поєднання усіх елементів в єдину систему 

управління; сполучення виробничої, науково-технічної, комерційної та економічної 

діяльностей; отримання найбільшого економічного ефекту та ефективності використання 

виробничого потенціалу. 
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СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОГО 

АНАЛІЗУ 

 

Інформаційне забезпечення економічного аналізу фінансово-господарської діяльності за 

своєю суттю є систематично організованими потоками документації та даних нормативного, 

планового, статистичного, бухгалтерського та оперативного характеру, що містять відомості про 

результати та умови діяльності об'єкта дослідження. Інформація має бути об'єктивною, єдиною, 

оперативною, раціональною, достатньою та систематизованою для ефективності її аналізу, 

причому для деяких видів джерел правовими актами можуть бути пред'явлені додаткові вимоги. 

У суспільстві та її економіці інформація має особливе значення. На основі інформації, що 

розглядається як різновид ресурсу, приймаються господарські рішення, що забезпечують 

прогрес економіки. Економічна інформація, тобто інформація про економічні процеси, що 

протікають - виробництво, управління, фінанси, є особливо значущою, оскільки від її якісних і 

кількісних параметрів залежить і оцінка поточного стану бізнесу та економіки в цілому [1, c. 

59]. 

У зв'язку з цим від інформаційного забезпечення економічного аналізу фінансово-

господарської діяльності багато в чому залежить результат самого аналізу, який у свою чергу 

виступає як один з найбільш ефективних методів управління та елемента прийняття значущих 

управлінських рішень. Так, інформаційне забезпечення має відповідати ряду вимог, що 

пред'являються для того, щоб бути ефективним і далеко не всяка інформація може бути базою 

для аналізу при прийнятті управлінських рішень. 

В епоху інформатизації та комп'ютеризації інформаційне забезпечення набуває нового 

формату – електронного. Сучасні технології змінили систему інформаційного забезпечення 

економічного аналізу, а також відкрили нові перспективи щодо його розвитку [2, c. 78]. 
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Основною метою економічного аналізу фінансово-господарської діяльності є об'єктивна 

оцінка результатів діяльності, їхнє подальше вдосконалення.  

У літературі інформаційному забезпеченню економічного аналізу дають визначення як 

набору ресурсів, що забезпечують діяльність підприємства, і методів їх використання, які 

необхідні для того, щоб реалізувати аналітичні процедури. Слід зазначити, що інформаційне 

забезпечення управлінської діяльності є широким поняттям, що включає у тому числі 

інформаційне забезпечення аналізу, що у своє чергу є етапом управління. 

Так, під інформаційним забезпеченням економічного аналізу фінансово-господарської 

діяльності слід розуміти систематично організовані дані та прийоми їх обробки, які дозволяють 

вивчити поточний стан об'єкта та оцінити необхідний керуючий вплив. Окремими авторами 

особливо наголошується на впливі інформаційного забезпечення на прийняття ключових рішень 

[2, c. 226-227]. 

На сьогоднішній день система інформаційного забезпечення економічного аналізу 

динамічно розвивається. Проблеми в інформаційному забезпеченні виникають через 

неоднорідність економічної інформації, складність структури взаємозв'язків окремих показників 

звітності, недостатність інформації, ресурсозатратність пошуку інших джерел необхідної 

інформації. Названі проблеми впливають і на результат аналізу, створюючи цим можливість 

прийняття неправильного рішення з урахуванням наявних даних. У зв'язку з цим суб'єкти 

господарської діяльності роблять спроби вирішення зазначених проблем, що породжує певні 

тенденції. 

Як основні тенденції можна назвати інформатизацію, комп'ютеризацію, автоматизацію 

обліку інформації. Дані процеси сприяють підвищенню оперативності, системності аналізу, 

поєднанню процесів обробки інформації та прийняття рішення.  

Автоматизація також дозволяє забезпечити контроль, хоча створює ризик помилки під 

час аналізу даних. І все ж таки дані тенденції видаються позитивними, оскільки дозволяють 

забезпечити вищеназвану вимогу системності, єдності, в деяких випадках достовірності 

інформації. 

Ефективність аналізу сьогодні забезпечується за допомогою підвищення оперативності її 

обробки різного роду ЕОМ і з використанням спеціального програмного забезпечення. Сприяє 

розвитку та здешевленню у тому числі зручність зберігання та передачі інформації за 

допомогою електронних пристроїв. 
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 Як особливості сучасного аналізу можна назвати також нову цільову спрямованість на 

розширення інформаційної бази та інструментів його проведення. Також сьогодні економічний 

аналіз є ключовим інструментом, який визначає стратегію розвитку [4]. 

Таким чином, саме використання сучасних технологій в здійсненні економічного аналізу 

може стати для багатьох підприємств каталізатором їхнього розвитку. Адже в міру шаленого 

розвитку світу все більшої популяризації набувають інноваційні технології, які не тільки 

пришвидшують усі процеси на підприємстві, але і й мінімізують витрати впроваджуючи в 

кожен з процесів ефективне використання ресурсів.  
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У процесі господарської діяльності кожне підприємство вступає у відносини із іншими 

суб’єктами діяльності, як з юридичними та і фізичними особами. Основними наслідками 

проведення господарських операцій є виникнення зобов’язань, що призводить до появи 

кредиторської заборгованості, в тому чисті перед постачальниками та підрядниками. Виникає 

необхідність не тільки точно і своєчасно вести облік розрахунків з усіма кредиторами і 

дебіторами, а й правильно документально оформляти розрахункові операції, не допускати 
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наявності великої дебіторської та кредиторської заборгованості, періодично проводити звірку 

розрахунків. 

Сутність та економічний зміст зобов’язань розкривається у Господарському та 

Цивільному кодексах України. Також теоретичні аспекти та правильність відображення 

заборгованості у фінансовій звітності описані у НП(С) БО 1 «Загальні вимоги до фінансової 

звітності», НП(С)БО 11 «Зобов’язання», НП(С)БО 13 «Фінансові інструменти». 

У загальному розуміння зобов’язання можна трактувати як заборгованість підприємства, 

що виникла внаслідок минулих подій та погашення якої в майбутньому, як очікується, призведе 

до зменшення ресурсів підприємства, що втілюють у собі економічні вигоди [3]. 

Згідно Господарського кодексу України: «Господарським зобов’язання визнається 

зобов'язання, що виникає між суб'єктом господарювання та іншим учасником (учасниками) 

відносин у сфері господарювання з підстав, передбачених цим Кодексом, в силу якого один 

суб'єкт (зобов'язана сторона, у тому числі боржник) зобов'язаний вчинити певну дію 

господарського чи управлінсько-господарського характеру на користь іншого суб'єкта 

(виконати роботу, передати майно, сплатити гроші, надати інформацію тощо), або утриматися 

від певних дій, а інший суб'єкт (управнена сторона, у тому числі кредитор) має право вимагати 

від зобов'язаної сторони виконання її обов'язку» [1]. Термін «зобов’язання» також визначено у 

Цивільному кодексі України – зобов'язанням є правовідношення, в якому одна сторона 

(боржник) зобов'язана вчи- нити на користь другої сторони (кредитора) певну дію (передати 

майно, виконати роботу, надати послугу, сплатити гроші тощо) або утриматися від вчинення 

певної дії (негативне зобов’язання), а кредитор має право вимагати від боржника виконання 

його обов'язку [2]. Разом із тим у НП(С)БО 11 відсутнє визначення поняття «зобов’язання». 

Для відображення кредиторської заборгованості за розрахунками з постачальниками та 

підрядниками в бухгалтерському обліку та балансі підприємства її слід розділити на дві групи 

відповідно до класифікації зобов’язань, передбаченої в П(С)БО 11 [4]. 
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Рисунок 1. Класифікація зобов’язань підприємства відповідно до вимог П(С)БО 11 

«Зобов’язання» [4] 

Як видно з рисунка, заборгованість підприємства перед постачальниками може 

відноситися як до довгострокових зобов’язань, так і до поточних. При цьому, слід відмітити, що 

частину довгострокової заборгованості, яка буде погашена протягом найближчих дванадцяти 

місяців, слід перевести до складу поточних зобов’язань. 

Слід зазначити, що кредиторська заборгованість як в цілому, так і за товари, роботи, 

послуги становить значну частину пасивів вітчизняних підприємствах (табл.1) . 

Таблиця 1 
Динаміка кредиторської заборгованості на підприємствах України за 2018–2020 рр. 

№ 
з/п 

Показник Рік 
 

2018 2019 2020  

1. Загальний обсяг пасивів, млрд. грн. 10878,05 11494,98 12682,48  

2.  Поточні зобов’язання і забезпечення      

- млрд. грн. 6408,55 6764,59 7424,97  

- у % до пасивів 58,91 58,85 58,55  

3. Кредиторська заборгованість за товари     

- млрд. грн. 3327,26 3486,72 3729,04  

- у % до пасивів 30,59 30,33 29,40  

- у % до поточних зобов’язань  51,92 51,54 50,22  

Джерело: складено автором на основі [5] 
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Рис. 2 Динаміка кредиторської заборгованості 2018-2020 р.р. 

Джерело: складено автором на основі [5] 

 
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги може бути як позитивним 

елементом фінансово-господарської діяльності, так і негативним. Порівняно із зобов’язаннями 

за отриманими кредитами банків, векселями, облігаціями, вона є «дешевою» заборгованістю. 

Також виникає можливість користуватися коштами інших підприємств. З іншого боку, якщо 

величина кредиторської заборгованості є досить великою, то відбуватиметься зниження 

платоспроможності суб’єктів господарювання. Це може стати причиною відмови інших 

підприємств та фінансових структур від співпраці. 

Одним із напрямів удосконалення забезпечення обліку і контролю виконання договірних 

зобов'язань з постачальниками є підвищення аналітичної цінності облікової інформації. 

Належним чином здійснені та задокументовані розрахунки з постачальниками та підрядниками 

є  

запорукою платоспроможності та стійкого майбутнього розвитку підприємства. Метою 

компанії повинно бути управління кредитним ризиком шляхом контролю й перевірки 

потенційних та існуючих постачальників а саме: фінансовий стан контрагента, кредитні 

рейтинги, коефіцієнти ризику банкрутства, а також ціни на їх акції. Для ефективного 

забезпечення обліку виконання договірних зобов'язань з постачальниками система 

внутрішнього контролю повинна сприяти раціональному використанню ресурсного потенціалу 

підприємства та запобігати порушенню вимог чинного законодавства. 
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ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ ТА ЇХ РОЛЬ В УПРАВЛІННІ ЕКОНОМІКОЮ 

 

Інформаційна революція привела до фундаментальних змін в економіці і суспільстві. 

Ринкова система господарювання в умовах формування інформаційного суспільства дала змогу 

швидко наситити ринок інформаційними системами. Інформаційна система  -  організований 

набір елементів, що збирає, обробляє, передає, зберігає та  надає  дані.  Інформаційна  система  

складається  із  людей,  обладнання,  процесів,  процедур, даних та операцій [1]. Кожна 

інформаційна система включає в себе наступні компоненти:  

• структура системи;  

• функції кожного елемента системи;  

• вхід і вихід кожного елементу і системи в цілому;  

• мета і обмеження системи та її окремих елементів.  
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Призначення ІС – описати економічний об’єкт, його стани, взаємодію, виражену 

економічними показниками. Він призначений для своєчасного забезпечення органів управління 

необхідною та достатньою для прийняття рішень інформацією, якість якої забезпечує 

високоефективну роботу об’єкта управління та його підрозділів.До головних завдань належать:  

• виявлення джерел інформації;  

• збирання, реєстрація, обробка та видача інформації, що характеризує стан 

виробництва та управління;  

• розподіл інформації між керівниками, підрозділами та виконавцями відповідно до 

їх участі в управлінні [2]. 

Основними компонентами інформаційних систем є комп’ютерне обладнання та програмне 

забезпечення , телекомунікації, бази даних і сховища даних, людські ресурси та процедури. 

Апаратне забезпечення, програмне забезпечення та телекомунікації становлять інформаційну 

технологію (ІТ), яка зараз вкорінена в діяльності та управлінні організаціями. 

Інформаційна технологія - сукупність процесів циркуляції та переробки інформації і опис 

цих процесів.  

Основними властивостями інформаційної технології є: 

-доцільність; 

-наявність компонентів і структури;  

-взаємодія із зовнішнім середовищем;  

- цілісність; 

-розвиток у часі. 

Способи збору і реєстрації даних:  

Механізований — збір і реєстрація інформації здійснюється безпосередньо людиною за 

допомогою найпростіших приладів (ваги, лічильники, мірні ємності, прилади обліку часу тощо). 

Автоматизований - використання документів, що зчитуються ЕОМ (наприклад, штриховий 

код), реєстраційних машин, універсальних збірно-реєстраційних систем, що забезпечують 

поєднання операцій формування первинних документів і приймання машинних носіїв. 

Автоматичний - використовується в основному для обробки даних в режимі реального 

часу (on-line). При цьому методі інформація надсилається безпосередньо на комп’ютер у момент 

її виникнення (наприклад, курси валют і цінних паперів на фінансових ринках через Інтернет) 

[3]. 
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Забезпечуючі підсистеми об’єднують всі види ресурсів, необхідні для функціонування 

системи. До їх складу відносять такі підсистеми (рис.1):  

 
Рис. 1. Забезпечуючі підсистеми інформаційної системи 

 

Інформаційне забезпечення (немашинне та внутрішньомашинне) — це сукупність 

уніфікованих форм первинних документів, систем класифікації та кодування та способів їх 

застосування в банківській справі, а також масивів даних, що зберігаються в базі даних і 

використовуються для автоматизованого вирішення функціональних завдань. завдання. 

Технічне забезпечення– це комплекс технічних засобів, що включає обчислювальну 

техніку та засоби збору та передачі даних для обміну інформацією як усередині банку, так і при 

взаємодії з іншими банками та клієнтами. 

Програмне забезпечення – це комплекс програм, що реалізують призначення і завдання 

АІС та забезпечують функціонування технічних засобів (загальних і спеціальних). 

Математичне забезпечення – це сукупність алгоритмів та економіко-математичних 

моделей, що характеризують процедури обробки даних та формування облікової статистичної 

звітності. 

Ергономічне забезпечення – це сукупність прийомів і засобів для створення оптимальних 

умов для високоефективної роботи в умовах АІС людей. Найвигідніші умови праці. 

Лінгвістичне забезпечення включає мовні засоби, що використовуються в системі: мови 

програмування, інформаційно-пошукові мови, мови опису метаданих, мови запитів і 

спілкування користувача з системою та інші мовні засоби. 

Правове забезпечення – це сукупність нормативно-правових документів та інструктивно-

методичних матеріалів, які регламентують права та обов’язки спеціалістів та визначають 

технологічний порядок функціонування БАІС та правовий статус результатів такого 

функціонування. 
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Організаційне забезпечення - це сукупність методів і засобів, що дозволяють удосконалити 

організаційну структуру об'єктів, управління і функцій, що визначає чисельність і чисельність 

кожного підрозділу, розробити посадові інструкції для керівного персоналу в умовах 

функціонування даних система обробки. 

Методичне забезпечення – містить комплекс документів, що описують технологію 

функціонування ІС, методи вибору та застосування технологічних прийомів (технологічне 

забезпечення) [4].Підприємства та інші організації покладаються на інформаційні системи, щоб 

здійснювати та керувати своїми операціями, взаємодіяти зі своїми клієнтами та 

постачальниками та конкурувати на ринку. Інформаційні системи використовуються для 

управління міжорганізаційними ланцюгами поставок та електронними ринками. Наприклад, 

корпорації використовують інформаційні системи для обробки фінансових рахунків, для 

управління своїми людськими ресурсами та для охоплення своїх потенційних клієнтів за 

допомогою онлайн-реклами. Багато великих компаній повністю побудовані навколо 

інформаційних систем. 

Існують різні інформаційні системи, і тип інформаційної системи, яку використовує бізнес, 

залежить від його мети та завдання. Ось чотири основні типи інформаційних систем : 

1. Системи підтримки операцій. Такий тип інформаційної системи в основному 

підтримує певний вид діяльності в бізнесі. Прикладом є система обробки транзакцій, яка 

використовується в усіх банках світу. 

2. Інформаційні системи управління – це друга категорія інформаційних систем, що 

складається з інтеграції апаратного та програмного забезпечення, що дозволяє організації 

виконувати свої основні функції. Вони допомагають отримувати дані з різних онлайн-систем. 

3. Системи підтримки прийняття рішень – організація може приймати обґрунтоване 

рішення щодо своєї діяльності за допомогою систем підтримки прийняття рішень. Вони 

аналізують інформацію, що швидко змінюється, яку неможливо визначити заздалегідь. 

4. Системи виконавчої інформації –є останньою категорією, яка слугує системами 

підтримки управління. Вони допомагають приймати рішення на вищому рівні для організації. 

Отже, переробка інформації – найважливіша функція, без якої немислима цілеспрямована 

діяльність будь-якої соціально-економічної, організаційно-виробничої системи (підприємства, 

організації, території і т.п.). Систему, що реалізує функції збору, зберігання, обробки і передачі 

інформації, називають інформаційною системою (ІС). Впровадження інформаційних систем і 

технологій є обов'язковою умовою діяльності сучасного підприємства, що сприятиме 
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прийняттю обґрунтованих стратегічних управлінських рішень, спрямованих на зростання 

конкурентоспроможності і посилення економічної безпеки підприємства. 
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