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УДК 657 

АЛГОРИТМ ВИЗНАЧЕННЯ ОБ’ЄКТА ОПОДАТКУВАННЯ ПОДАТКУ 

НА ПРИБУТОК З УРАХУВАННЯМ РІЗНИЦЬ 

Бабіч Віталій Васильович, 

к.е.н., професор кафедри обліку підприємницької діяльності 

ДВНЗ «Київський національний економічний університет 

імені Вадима Гетьмана» 

 

 Однією з умов проведення економічних реформ в Україні є 

функціонування ефективної податкової системи. Прийняття у 2010 році 

Податкового кодексу України (далі – ПКУ) стало важливим кроком у напрямі її 

створення. Найбільш інноваційним в ПКУ став Ш розділ «Податок на 

прибуток». У ньому запроваджені нові підходи до визначення об’єкта 

оподаткування податку на прибуток, які ґрунтуються на стандартах 

бухгалтерського обліку. Чотири роки науковці і практики з обліку і 

оподаткування обговорювали проблему реалізації названих підходів. І, 

накінець, Законом України «Про внесення змін до Податкового кодексу 

України і деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи» від 

28 грудня 2014 р. № 71-YIII було кардинально змінено редакцію ІІІ розділу 

ПКУ. 

 Відповідно до статті 134 нової редакції ПКУ з 1 січня 2015 р. об’єктом 

оподаткування податком на прибуток є прибуток із джерелом походження з 

України та за її межами, який визначається шляхом коригування (збільшення 

або зменшення) фінансового результату до оподаткування (прибутку або 

збитку), визначеного у фінансовій звітності підприємства відповідно до 

Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або Міжнародних 

стандартів фінансової звітності, на різниці, які виникають з причин, наведених 

в статтях 138-141 ПКУ. 

 Тобто відтепер оподатковуваний прибуток слід обраховувати виходячи із 

бухгалтерського фінансового результату до оподаткування (рядок 2290 або 

2295 Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) (форма № 2), 
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відкоригованого на різниці, які виникають при нарахуванні амортизації на 

необоротні активи (ст.138 ПКУ), формування резервів (забезпечень) (ст.139 

ПКУ), здійсненні фінансових операцій (ст.140 ПКУ) та різниці щодо операцій із 

продажу або іншого відчуження цінних паперів, а також операцій з 

інвестиційною нерухомістю та біологічними активами, які оцінюють за 

справедливою вартістю (п.2 ст.141 ПКУ). 

 Зазначимо, що якщо за даними обліку різниць необхідно коригувати 

фінансовий результат до оподаткування в сторону його збільшення, потрібно: 

- зменшувати збиток (рядок 2295 ф. № 2) 

або 

- збільшувати прибуток до оподаткування (рядок 2290 ф. № 2). 

Якщо ж за даними обліку різниць необхідно коригувати фінансовий 

результат до оподаткування в сторону його зменшення, то усе слід робити 

навпаки. 

Зауважимо, що в новій редакції ПКУ зникли поняття «податкові різниці», 

«тимчасові податкові різниці», «постійні податкові різниці» і з’явилось поняття 

«різниці», але від зміни терміну не змінилась суть самих різниць і причини їх 

виникнення. Тому, на нашу думку, біло б доцільно залишити поняття 

«податкові різниці», яке більш конкретно відображало суть цих різниць. Але 

далі ми будемо користуватись поняттям, яке застосовується в ПКУ. 

Важливою нормою ПКУ для платників податку (пп.1 п.1 ст.134 ПКУ) є 

те, що платники податку, у яких річний дохід від будь-якої діяльності (за 

вирахуванням непрямих податків), визначений за правилами бухгалтерського 

обліку за останній річний звітний (податковий) період не перевищує 20 млн 

грн, об’єкт оподаткування може визначатися без коригування фінансового 

результату до оподаткування на всі різниці, передбачені розділом Ш ПКУ (крім 

від’ємного значення об’єкта оподаткування минулих звітних років). Не 

дивлячись на деякі обмеження наведеною нормою може скористатися значна 

кількість середніх і малих платників податку, але ми зауважимо, що не слід це 
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робити механічно. Платникам податку слід проаналізувати за два-три минулих 

роки наявність таких різниць та їх вплив на фінансові результати до 

оподаткування (збільшення, зменшення), щоб не було втрат для підприємства 

від відмови від обліку різниць і лише після такого аналізу приймати рішення і 

фіксувати його у розпорядчому документі про облікову політику підприємства. 

Безумовно, що застосування нового алгоритму обчислення об’єкта 

оподаткування прибутку значно знизить витрати на ведення обліку доходів і 

витрат підприємства для цілей оподаткування, а також значно спростить 

податкову звітність з податку на прибуток за рахунок її гармонізації із 

фінансовою звітністю про фінансові результати. 

У той же час виникає необхідність ведення обліку різниць. 

Стаття 138 ПКУ «Різниці, які виникають при нарахування амортизації 

необоротних активів» містить перелік різниць та порядок їх визначення. На 

нашу думку дана стаття повинна називатись «Різниці, які виникають за 

операціями з необоротними активами», тому що в ній виписані різниці не 

тільки пов’язані з нарахуванням амортизації. 

Запропонований підхід до визначення різниці, які виникають при 

нарахування амортизації шляхом порівняння «бухгалтерської» і «податкової» 

амортизації необоротних активів (збільшення на суму амортизації нарахованої 

за П(С)БО або МСФЗ і зменшення на суму амортизації нарахованої за 

правилами ПКУ) складний, так як вимагає здійснення паралельних розрахунків. 

Як показує практика останніх років така різниця виникає, як правило, тільки на 

суму амортизації нарахованої на невиробничі основні засоби і тому 

підприємства в своїй обліковій політиці можуть передбачити саме в такий 

спосіб коригувати фінансовий результат до оподаткування відносно 

амортизації основних засобів. 

У ПКУ (пп.138.3.1 ПКУ) зазначено, що розрахунок амортизації 

здійснюється з методами, передбаченими національними П(С)БО, крім 

виробничого методу. Цей метод застосовується порівняно рідно (в основному в 
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добувних галузях та автотранспортних підприємствах). Цей метод не 

вписується в загальний підхід до нарахування «податкової» амортизації із-за 

неможливості чітко спрогнозувати строк корисного використання 

(експлуатації) об’єктів основних засобів і дотримання мінімально допустимих 

строків корисного використання. Тому, якщо в ПКУ не будуть внесені зміни 

щодо цієї норми, то підприємствам, які використовували виробничий метод 

нарахування амортизації, прийдеться від нього відмовитись в податкових 

розрахунках. 

До речі, у МСФЗ вичерпного переліку методів амортизації немає і тому 

підприємства, які ведуть облік за МСФЗ зобов’язані орієнтуватись на методи 

П(С)БО 7 «Основні засоби», крім виробничого. 

У ст.138 ПКУ не наводиться норма щодо амортизації малоцінних 

необоротних матеріальних активів, що означає, що за такими активами різниць 

з метою коригування фінансового результату до оподаткування не буде. 

Коригування фінансового результату до оподаткування здійснюється і за 

операціями дооцінки та уцінки необоротних активів: він збільшується на суму 

уцінки та втрат від зменшення корисності основних засобів та нематеріальних 

активів, включених до витрат звітного періоду відповідно до національних 

П(С)БО або МСФЗ і зменшується на суму дооцінки й вигід від відновлення 

корисності цих активів в межах попередньо віднесених до витрат уцінки та 

втрат від зменшення корисності основних засобів і нематеріальних активів 

відповідно до національних П(С)БО та МСФЗ. 

Таким чином, фінансовий результат до оподаткування коригується на 

різниці, які виникають за наявності попередніх дооцінок або уцінок 

необоротних активів, а без таких (попередніх) операцій різниць не має. 

Фінансовий результат до оподаткування збільшується на суму залишкової 

вартості ліквідованого або проданого об’єкта основних засобів чи 

нематеріальних активів, визначеної відповідно до національних П(С)БО (до 

речі, про МСФЗ тут в ПКУ не згадується)  і одночасно цей результат 
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зменшується на суму залишкової вартості ліквідованого або проданого об’єкта 

із цих активів, визначеної з урахуванням норм ПКУ. Різниця між 

«бухгалтерською і «податковою» залишковою вартістю може виникати з 

причини різної нарахованої амортизації (що буває дуже рідко), а також під 

впливом операцій з переоцінки необоротних активів. 

Фінансовий результат до оподаткування коригується на різниці, що 

виникають за операціями з резервами (забезпеченнями), пов’язаними з 

відшкодуванням майбутніх витрат. Ці різниці визначаються шляхом 

співставлення сум витрат на сформування резервів та забезпечень (крім 

забезпечень на відпустки працівників та інші виплати, пов’язані з оплатою 

праці та резервів сумнівних боргів) в сум витрат, які відшкодовані за рахунок 

цих резервів та зобов’язань за звітний (податковий) період. 

Фінансовий результат до оподаткування також коригується за операціями 

з резервом сумнівних боргів. Результат збільшується на суму витрат на 

формування цього резерву і зменшується на суму витрат від списання 

дебіторської заборгованості, яка не відповідає ознакам визначення активів 

(пп.14.1.1 п. 14.1 ст.14 ПКУ). 

Найбільш складним є визначення різниць, які виникають при здійсненні 

фінансових операцій і тому вони потребують окремого розгляду. 

Насамкінець зазначимо, що відповідно до нової редакції ПКУ звітним 

податковим періодом з податку на прибуток являється рік. Тобто за 2015 рік 

платники податку будуть звітувати в першій половині 2016 року. 

На нашу думку, підприємство не може працювати весь рік (до речі, 

сплачуючи аванс із податку на прибуток) не знаючи з яким фінансовим 

результатом воно спрацювало в квартальні звітні періоди та з початку року, і 

тому доцільно нараховувати і відображати у поточній фінансовій звітності 

податок на прибуток наростаючим підсумком з початку року і за результатами 

року, а податкову декларацію складати за результатами року. 
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УДК 657.1:336.67 

ПРОБЛЕМНО-ОРІЄНТОВАНИЙ АНАЛІЗ ДІЯЛЬНОСТІ КРЕДИТНИХ 

СПІЛОК ЯК АКТИВНИХ УЧАСНИКІВ ФІНАНСОВОГО РИНКУ 

УКРАЇНИ: ОБЛІКОВО-КОНТРОЛЬНИЙ ВИМІР 

Біляченко Олена Леонідівна, 

к.е.н., доцент, доцент кафедри обліку і аудиту 

Черкаського інституту банківської справи УБС НБУ (м. Київ) 

biljachenkoel@gmail.com 

Круподер Олексій Дмитрович, 

викладач кафедри обліку і аудиту 

Черкаського інституту банківської справи УБС НБУ (м. Київ) 

krupoder.od@gmail.com 

Сучасні трансформаційні перетворення, що характерні в останні 

десятиліття для багатьох країн світу в своїй основі ґрунтуються на збільшенні 

ролі фінансових ринків в порівнянні з ринками товарів та послуг. Швидкий рух 

ресурсів на фінансових ринках, що є наслідком розвитку останніх, забезпечує 

підвищення ефективності розподільчої функції фінансів, що в кінцевому 

випадку сприяє зростанню ВВП. 

У той же час економіка України має малорозвинену фінансову 

інфраструктуру, що призводить до гальмування розвитку інвестиційної 

діяльності, кредитування та економічного зростання загалом. У зв’язку з цим 

збільшення кількості фінансових посередників, диференціація фінансових 

послуг та підвищення довіри до інститутів фінансового ринку матиме 

позитивний вплив на економіку країни в цілому та на рівень ВВП, зокрема. 

Вагому частку вітчизняного фінансового ринку в сфері небанківського 

кредитування займають такі фінансові установи як кредитні спілки. Це 

пов’язано з тим, що саме кредитні спілки впродовж багатьох років частково 

фінансують розвиток підприємництва в Україні, переважно це кредитування 

суб’єктів сільського господарства та сфери торгівлі і послуг. 

У ринковій економіці кредитні спілки можуть конкурувати з банками та 

іншими фінансовими установами, оскільки здатні надавати своїм клієнтам такі 

самі послуги і забезпечувати при цьому ряд суттєвих переваг (табл. 1). 



Розвиток бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту в умовах трансформації системи управління 
 

11 

 

Таблиця 1 

Порівняльна характеристика кредитних спілок, банків та інших небанківських фінансових установ 

Ознака 

Види небанківських фінансових установ 

Банк 
Кредитна спілка Страхова компанія 

Недержавний пенсійний 

фонд 
Ломбард Фінансова компанія 

Інші фінансові 

установи 

Статус 
Неприбуткова 

організація 

Прибуткова 

організація 

Неприбуткова 

організація 
Прибуткова організація 

Організаційна 

форма 
Кооператив АТ, ПТ, КТ, ТзДВ 

Непідприємницьке 

товариство 
ТзПВ ТзДВ Будь-яка форма АТ 

Управління Демократичне Управління пропорційно частці у власному капіталі 

Власники Члени спілки Засновники та акціонери. Кількість фіксується у момент заснування та обмежується певною величиною 

Права голосу 
Кожен член має один 

голос 
Розподіл голосів пропорційно кількості акцій 

Цілі діяльності 

Фінансовий та 

соціальний захист 

членів шляхом 

залучення їх 

заощаджень для 

взаємного кредитування 

Отримання прибутку 

від операцій зі 

страхування, 

перестрахування 

Накопичення 

пенсійних внесків, 

управління 

пенсійними активами, 

здійснення пенсійних 

виплат 

Отримання 

прибутку 

власниками від 

надання 

фінансових позик 

Отримання прибутку власниками від 

надання фінансових послуг 

Сфера надання 

послуг 

Послуги надаються 

лише своїм членам 
Коло клієнтів не обмежується 

Законодавче 

регулювання 

Кооперативне та/або 

спеціальне 

законодавство 

Підприємницьке та/або спеціальне законодавство 

Державна 

підтримка 

У вигляді звільнення 

від податків 
У вигляді створення сприятливого законодавчого середовища 

Джерела власного 

капіталу 
Пайові внески членів 

Внески акціонерів до 

статутного капіталу, 

прибуток 

Пенсійні внески 

учасників 
Внески акціонерів до статутного капіталу, прибуток 

Розмір капіталу Не обмежено 
€ 1 млн.; € 1,5 млн. 

(страхування життя) 
Немає ₴ 200 тис. 

₴ 5 млн., ₴ 7 млн. 

(за наявності 

підрозділів) 

Відповідно до 

законодавства 

€ 10 

млн. 

Використання 

застави 
Так Ні Так 

Примітка. АТ – акціонерне товариство; ПТ – повне товариство; КТ – командитне товариство; ТзДВ – товариство з додатковою відповідальністю;  

ТзПВ – товариство з повною відповідальністю. 
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Основною відмінністю кредитних спілок від інших інститутів фінансового 

ринку є неприбутковість та соціальна спрямованість, а також кредитні спілки 

відрізняються від банків та інших фінансових установ організаційною формою, 

власниками та цілями діяльності, що робить їх особливими та специфічними 

учасниками фінансового ринку України. 

На основі проведеного аналізу згруповано переваги та недоліки кредитних 

спілок в порівнянні з іншими учасниками фінансового ринку (табл. 2). 

Таблиця 2 

Основні переваги та недоліки функціонування кредитних спілок на 

фінансовому ринку України 

Переваги Недоліки 

Перерозподіл різних за обсягом 

фінансових ресурсів країни 

Відсутність узгодженої стратегії розвитку даних 

інститутів на фінансовому ринку України 

Акумулюючи частину ВВП, кредитні 

спілки можуть перетворювати її на 

суттєвий інвестиційний ресурс 

Відсутність механізмів підтримання фінансової 

стабільності кредитних спілок та гарантування 

вкладів їх членів 

Більша процентна ставка на 

заощадження членів кредитної спілки 

Наявність значної кількості кредитних спілок з 

незначним капіталом 

Можливість розпоряджатися 

невеликими вкладами та кредитами 

Недостатнє впровадження нових видів послуг і 

ринкових інструментів 

Отримання кредитів за меншими 

процентними ставками 

Недосконала політика формування та 

управління активами й пасивами 

Підтримка малого підприємництва Порушення принципів діяльності 

Підвищення соціального становища 

вкладників 
Недосконала структура кредитного портфеля 

 

Підсумовуючи викладене вище, встановлено, що на сучасному рівні 

розвитку економіки України існують суттєві економічні проблеми на 

фінансовому ринку. Ефективним джерелом фінансового забезпечення 

населення є кредитні спілки як небанківські фінансові установи, що в останні 

роки є активними учасниками фінансового ринку України. 

Провівши аналіз проблемних питань у сфері діяльності кредитних спілок, 

встановлено, що дані учасники фінансового ринку не спроможні ефективно 

реалізувати наявний у них потенціал, віддаючи перевагу лише споживчому 

кредитуванню, сучасні умови розвитку вимагають пошуку можливостей 
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фінансування проектів реструктуризації економіки України, що є надзвичайно 

важливим для економічного становища держави. 

Крім того, недосконалість законодавчого регулювання діяльності, 

відсутність механізму підтримки фінансової стабільності та повільне 

впровадження нових видів фінансових послуг стримують розвиток кредитних 

спілок в Україні, що в свою чергу негативно впливає на фінансовий ринок та 

економіку країни в цілому. 

Одним із напрямів вирішення зазначених проблем є підвищення довіри до 

кредитних спілок та забезпечення належного рівня прибутковості даних 

установ, що можливе через удосконалення системи бухгалтерського обліку та 

забезпечення належного рівня контролю за діяльністю кредитних спілок, які є 

основними складовими системи управління суб’єктом господарювання. 
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ОСОБЛИВОСТІ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ З ОБЛІКУ І АУДИТУ  

В УМОВАХ РЕФОРМУВАННЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ 

Гончаренко Олена Олексіївна, 

к.е.н., доцент, доцент кафедри обліку і аудиту 

Черкаського інституту банківської справи УБС НБУ (м. Київ) 

goncharenko_elen@mail.ru 

Лук’янець Олена Вікторівна, 

к.е.н., старший викладач кафедри обліку і аудиту 

Черкаського інституту банківської справи УБС НБУ (м. Київ) 

alenlook@mail.ru 

Постановка проблеми. На сучасному етапі розвиток України 

визначається у загальному контексті Європейської інтеграції з орієнтацією на 

фундаментальні цінності західної культури, в тому числі і свободу отримання 

освіти будь-якого рівня, що є невід’ємним атрибутом громадянського 

демократичного суспільства. З метою реалізації такого стратегічного курсу та 

створення передумов для набуття Україною членства у Європейському Союзі 

mailto:goncharenko_elen@mail.ru
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указами Президента України затверджена «Стратегія інтеграції України до 

Європейського Союзу», згідно якої інтеграційний процес полягає у 

впровадженні європейських норм і стандартів в освіті, науці і техніці, 

поширенні власних культурних і науково-технічних здобутків у ЄС. У 

кінцевому результаті такі кроки мають призвести до міжнародної інтеграції та 

інтеграції системи вищої освіти України у Європейській простір вищої освіти, 

за умови збереження і розвитку досягнень та прогресивних традицій 

національної вищої школи. 

Незважаючи на досягнення вітчизняної освіти, вона, однак, ще не 

забезпечує потрібної якості. Необхідність реформування системи освіти 

України, її удосконалення і підвищення рівня якості є найважливішою 

соціокультурною проблемою, яка значною мірою обумовлюється процесами 

глобалізації та потребами формування позитивних умов для індивідуального 

розвитку людини, її соціалізації та самореалізації у цьому світі. Зазначені 

процеси диктують насамперед необхідність визначення, гармонізації та 

затвердження нормативно-правового забезпечення в галузі освіти з 

урахуванням вимог міжнародної та європейської систем стандартів та 

сертифікації. 

Метою є дослідження відповідності якості та професійності вищої освіти 

фахівців з обліку і аудиту. 

Виклад основного матеріалу. Законом України «Про вищу освіту» 

визначено, що вища освіта – це сукупність систематизованих знань, умінь і 

практичних навичок, способів мислення, професійних, світоглядних і 

громадянських якостей, морально-етичних цінностей, інших компетентностей, 

здобутих у вищому навчальному закладі (науковій установі) у відповідній 

галузі знань за певною кваліфікацією на рівнях вищої освіти, що за складністю 

є вищими, ніж рівень повної загальної середньої освіти [1].  

Здобувачами вищої освіти є особи, які навчаються у вищому навчальному 

закладі на певному рівні вищої освіти з метою здобуття відповідного ступеня і 
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кваліфікації – офіційного результату оцінювання і визнання, який отримано, 

коли уповноважена установа встановила, що особа досягла компетентностей 

(результатів навчання) відповідно до стандартів вищої освіти. В свою чергу, 

компетентність – це динамічна комбінація знань, вмінь і практичних навичок, 

способів мислення, професійних, світоглядних і громадянських якостей, 

морально-етичних цінностей, яка визначає здатність особи успішно 

здійснювати професійну та подальшу навчальну діяльність і є результатом 

навчання на певному рівні вищої освіти. 

Таким чином, вища освіта являє собою сукупність певних 

компетентностей, а якість вищої освіти визначається рівнем здобутих особою 

компетентностей, що відображає її компетентність відповідно до стандартів 

вищої освіти. 

Поняття компетентності визначені й Міжнародними стандартами освіти 

для професійних бухгалтерів (МСО). Компетентність – це здатність виконувати 

професійну роль за певним стандартом з урахуванням реальних робочих 

обставин. Крім того, МСО визначає й поняття здібностей – професійних знань; 

професійних навичок та професійних цінностей, етики та ставлення, 

необхідних для демонстрації компетентності. Здібності є якостями фахівця, які 

надають йому можливість виконувати свої функції [2]. 

У свою чергу, професійна освіта бухгалтерів визначена МСО як освіта, 

заснована на загальній освіті, передбачає професійні знання, професійні навички, 

а також професійні цінності, етику і підходи, тобто здібності. 

Отже, якісна вища освіта бухгалтерів, теоретично, повинна відповідати 

професійній освіті бухгалтерів (рис. 1). 

Основою оцінки якості вищої освіти та професійної підготовки, а також 

якості освітньої діяльності вищих навчальних закладів є стандарти вищої освіти, 

які включають державний стандарт вищої освіти, галузеві стандарти вищої освіти 

та стандарти вищої освіти вищих навчальних закладів. 
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Державний стандарт вищої освіти містить складові: перелік кваліфікацій за 

відповідними освітньо-кваліфікаційними рівнями; перелік напрямів та 

спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних 

закладах за відповідними освітньо-кваліфікаційними рівнями; вимоги до освітніх 

рівнів вищої освіти; вимоги до освітньо-кваліфікаційних рівнів вищої освіти.  

Галузеві стандарти вищої освіти містять складові: освітньо-кваліфікаційні 

характеристики або професійні стандарти випускників вищих навчальних 

закладів; освітньо-професійні програми підготовки; засоби діагностики якості 

вищої освіти.  

Стандарти вищої освіти вищих навчальних закладів містять складові: 

перелік спеціалізацій за спеціальностями; варіативні частини освітньо-

кваліфікаційних характеристик випускників вищих навчальних закладів; 

варіативні частини освітньо-професійних програм підготовки; варіативні частини 

засобів діагностики якості вищої освіти; навчальні плани; програми навчальних 

дисциплін.  

У вищих навчальних закладах підготовка за спеціальністю «Облік і аудит» 

фахівців всіх освітніх (неповна вища, базова вища, повна вища) та освітньо-

кваліфікаційних рівнів (молодший спеціаліст, бакалавр, спеціаліст, магістр) 

здійснюється за відповідними освітньо-професійними програмами (ОПП), які 

передбачають нормативну і вибіркову (варіативну) компоненти (дисципліни). Так, 

ОПП підготовки бакалавра передбачає три цикли: гуманітарної підготовки; 

Якість вищої освіти 

компетентність 

здібності 

професійні навички 

професійні знання 

професійні цінності, 

етика та ставлення 

загальна освіта 

Професійна освіта 

бухгалтерів 

Рис. 1 Відповідність якості та професійності вищої освіти бухгалтерів 
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природничонаукової та загальноекономічної підготовки; професійної та 

практичної підготовки. ОПП підготовки спеціаліста і магістра передбачають 

тільки професійну підготовку. 

Відповідно до МСО для бухгалтерів основну частину знань, пропонованих 

програмами професійної освіти бухгалтерів, складають три великих компоненти: 

бухгалтерський облік, фінанси і суміжні знання; знання організації та економіки 

підприємств; а також знання інформаційних технологій. Кожна компонента, в 

свою чергу, передбачає певний перелік обов’язкових предметів. 

Логічно припустити, що ОПП підготовки бакалавра зі спеціальності «Облік 

і аудит» та компонентів програми професійної освіти бухгалтерів згідно МСО 

повинні відповідати один одному, тобто, цикл гуманітарної та частково 

природничонаукової та загальноекономічної підготовки повинен задовольняти 

вимоги (відповідати) загальної освіти за МСО, а інша частина циклу 

природничонаукової та загальноекономічної підготовки та цикл професійної та 

практичної підготовки повинна відповідати трьом компонентам програми 

професійної освіти бухгалтерів за МСО.  

Проведений аналіз нормативних дисциплін ОПП підготовки бакалавра зі 

спеціальності «Облік і аудит» і вимог МСО для професійних бухгалтерів 

засвідчив, що з 23 позицій (предметів), передбачених МСО, нормативними 

дисциплінами перекрито (повністю або частково) лише 15, тобто 65,2 %. 

Врахувавши нормативні дисципліни ОПП підготовки магістра, цей показник 

становив 16 дисциплін (69,6 %). Не «перекритими» нормативними дисциплінами 

виявились такі предмети (згідно МСО для професійних бухгалтерів), як: торгове 

та комерційне право; професійні цінності та етика; ділове середовище; ділова 

етика; фінансові ринки; поведінка організацій; одна або кілька сфер 

компетентності і ролей (менеджер, оцінювач і розробник інформаційних систем). 

Висновки. Невідповідність програм підготовки професійних бухгалтерів за 

МСО та ОПП підготовки за спеціальністю «Облік і аудит» свідчить про 

необхідність вдосконалення системи стандартів вищої освіти. Оскільки зміна 
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галузевих стандартів вимагає значного часу, то розпочати можливо з стандартів 

вищої освіти навчальних закладів (за рахунок варіативної компоненти). 
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Від правильної організації обліку та об’єктивності оцінювання обсягів 

незавершеного виробництва залежить і достовірність визначення  виробничих 

витрат, калькулювання собівартості продукції. Саме тому актуальним є 

визначення методів та способів оцінювання залишків незавершеного 

виробництва. 

На практиці найбільшого поширення набув метод оцінювання за 

первісною фактичною (історичною) вартістю, яка визначається сумою 

фактично понесених витрат. Вона передбачає оцінювання минулих фактів, 

виходячи з умов на час їх виникнення. Орієнтація в обліку на первісну вартість 

має цілий ряд переваг: піддається контролю, оскільки формується на основі 

фактичних витрат підприємства при придбанні об’єктів обліку, які зафіксовані 

в первинних облікових документах; не вимагає проведення додаткових 

трудомістких розрахункових процедур; обумовлюється природою подвійного 

запису, що здійснюється на основі фактів господарського життя. 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1556-18
http://www.iaf.kiev.ua/library/379-msfz-osvity.html
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Методом оцінювання, що дозволяє усунути недоліки визначення 

історичної вартості, є оцінювання за відновною вартістю [2]. При застосуванні 

цього методу відображення вартості активів відбувається за обсягом грошових 

коштів або їх еквівалентів, які повинні бути витрачені в разі набуття чи 

створення таких же активів в даний час. Отже, даний вид оцінювання дозволяє 

відобразити факт господарського життя не в тій сумі, в якій він був фактично 

здійснено в минулому, а в тій, в якій цей факт оцінювався б, якби він відбувся 

сьогодні. Аналогічною за сутністю є і оцінювання за методом вартісного 

заміщення, який являє собою поточну собівартість об’єкта, що має корисність, 

еквівалентну оцінюваному об’єкту [2]. 

У пивоварному виробництві доцільно використовувати нормативні 

показники витрат, їх оцінювання передбачає обов’язкове попереднє 

нормування. За цим методом, підприємство визначає собівартість як плановий 

рівень витрат на  придбання ресурсів, виробництво та переробку. Нормативний 

рівень витрат підприємством встановлюється самостійно на підставі  

нормальних (звичайно необхідних) рівнів використання сировини, матеріалів, 

праці та інших ресурсів і завантаження виробничих потужностей. Норми 

регулярно переглядаються відповідно до поточних умов виробництва. 

В умовах недостатності даних про зміну об’єкту обліку застосовують 

експертні методи оцінювання, але вони не набули широкого застосування у 

пивоварному виробництві. Під експертним оцінюванням найчастіше розуміють 

сукупність оцінок, що визначаються на основі вражень експертів зазвичай 

незалежних. 

Оцінювання залишків незавершеного виробництва є одним із найбільш 

складних в обліку незавершеного пивоварного виробництва. Обсяг і порядок 

визначення таких залишків залежить від характеру та сфери виробництва. Для 

забезпечення високого рівня достовірності та визначення величини й обсягу 

незавершеного виробництва, уточнення даних бухгалтерського обліку доцільно 

проводити інвентаризацію залишків незавершеного виробництва, у ході якої 
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розкривають фактичну наявність обсягів незакінчених виробів, їх 

комплектність, обсяг технологічних витрат виробничого циклу, а також 

невиправний брак. 

Для витрат незавершеного пивоварного виробництва, згідно з 

нормативно-правового забезпечення законодавства України, передбачено різні 

варіанти оцінювання: за фактичною або нормативно-планової виробничої 

собівартості; за статтями прямих витрат;  за вартістю сировини, матеріалів і 

напівфабрикатів використовуються у виробництві;  за фактично понесеними 

витратами [1]. При виборі методу оцінювання витрат незавершеного 

виробництва, слід дотримуватися строго регламентованими обмеженнями та 

умовами застосування кожного з методів: отримання найбільш повної та точної 

інформації про фактичні витрати як на готову, так і залишилася незакінченою 

продукцію; встановлення приналежності виявлених або шляхом інвентаризації, 

або за даними балансів руху напівфабрикатів натуральних обсягів 

незавершеного виробництва до певних видів продукції; визначення ступеня 

готовності фактичного стану виконання окремого замовлення, випуску виробів 

при відсутності даних оперативного обліку в меж інвентаризаційний період; 

розрахунок коефіцієнта наростання витрат, відповідного ступеня готовності та 

місця зберігання досвіду незавершеного виробництва. 

При використанні того чи іншого методу варіанту оцінювання обсягів 

незавершеного виробництва, важливо забезпечити належний контроль за 

дотриманням технологічного процесу виробництва, передбачених і 

збалансованих відповідної програмою бюджетування виробничих витрат. У 

цілому порядок оцінювання обсягів і залишків незавершеного виробництва 

залежить від прийнятого варіанта зведеного обліку виробничих витрат на 

підприємстві. Підприємства, які враховують власних виробничі витрати по 

цехах (переділах), виробляють оцінки залишків незавершеного виробництва на 

підставі даних інвентаризаційних описів комісій з переважним виділенням 

витрат кожного цеху, що мають пряме відношення до продукції, що 
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випускається на підприємстві. Різноманітність застосовуваних методів в оцінці 

витрат незавершеного виробництва, видів вартості не вирішує проблему 

достовірності при оцінці роботи цехів і управлінських підрозділів, т.к. останні в 

своїх виробничих інвентаризаційних звітах вказують лише дебетове сальдо по 

рахунку 23 «Виробництво»,  що виникли у них безпосередньо і підтверджені 

документами. Величину виробничих витрат списуються на брак, відсоток 

готової продукції, відсоток виробничих втрат визначають з урахуванням змін 

залишків незавершеного виробництва на початок і кінець звітного періоду. Чим 

більше або ж менше ці зміни на протязі одного звітного періоду в порівнянні з 

початковими залишками, тим відповідно, вище або нижче собівартість 

виробничого випуску цехів (підрозділів). Треба відзначити, що дані 

інвентаризації та оперативного обліку не калькулюються, в наслідок чого, 

нерідко баланси і опису в бухгалтерію не здають, а замість них цеху складають 

оціночні відомості залишків незавершеного виробництва. Такий порядок обліку 

передбачає локалізацію витрат не за місцем їх виникнення, а за місцем 

знаходження виробничих напівфабрикатів. 
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Постановка проблеми. Енергетичний комплекс характеризується 

високою наукоємністю процесів, тому ефективність його роботи визначається 

інтелектуальним рівнем кадрового складу, який забезпечує науковий супровід 

та наукову підтримку всіх напрямків виробничої діяльності, що здійснюється 

галузевою наукою. При цьому мають вирішуватися проблемні питання, 

виконуватися науковий супровід впровадження у виробництво перспективних  

управлінських розробок та новітніх технологій, формуватися перспективи 

розвитку ПЕК.  

Однак, наразі провідна роль науки в енергетичному комплексі значною 

мірою втрачена. Припинено виконання важливих наукових, науково-технічних 

(НТР) та дослідно-конструкторських робіт (ДКР), спрямованих на модернізацію 

існуючого та створення і впровадження у виробництво новітніх управлінських 

розробок і освоєння нових технологій. При цьому загальні обсяги фінансування 

НТР та ДКР у розрахунку на одного виконавця у 50-80 разів нижчі ніж у 

провідних країнах світу [1, с. 58]. 

Мета. На відміну від промислово розвинутих країн, де енергозбереження є 

елементом економічної та екологічної доцільності, для України – це питання 

виживання в ринкових умовах та входження в європейські та світові ринки. 

Ціни на енергію, які не покривають затрат на енергопостачання і 

інвестиції, привели до суттєвих втрат, неефективності виробництва енергії та 

несприятливої дії зовнішніх факторів. З врахуванням обмеженого розміру 
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капіталу в країні  і конкуренції за нього на світових ринках, Україна повинна 

розвиватись по шляху ринкових реформ, включаючи використання ціноутво-

рення в якості головного елементу енергетичної політики, з метою досягнення 

прийнятих на Заході нормативів використання енергії на одиницю 

виробництва. Важлива роль при цьому відводиться проблемам управлінського 

обліку на підприємствах енергетики. 

Радикальні економічні перетворення вимагають суттєвих змін в управлінні 

енергетичною галуззю. Прийняття ефективних управлінських рішень щодо 

доцільності використання ресурсів, розміру та видів витрат стає можливим за 

умови раціональної побудови управлінського обліку і економічного аналізу 

виробничих витрат, від яких в основному залежить якість і оперативність 

інформаційного забезпечення управління.  

Переорієнтація обліку і аналізу витрат на задоволення потреб перш за все 

внутрішніх користувачів вимагає вирішення проблем методичного, 

організаційного та стратегічно-управлінського характеру. 

Отже стратегічний управлінський облік покликаний забезпечити 

виконання в умовах сучасних змін і перетворень [2, с. 112]: 

- стратегічного аналізу власного потенціалу та визначення ключових 

факторів успіху для підприємства;  

- розроблення системи показників для оцінки ключових факторів успіху 

підприємства;  

- надання адекватної інформації для забезпечення реалізації вибраної 

стратегії та складання звітності про ключові фактори успіху;  

- забезпечення зворотного зв’язку щодо досягнутих результатів та їх 

узгодження зі стратегічними цілями (моніторинг реалізації стратегії);  

- надання інформації стосовно довгострокових наслідків різних напрямів 

дії. 

Виклад основного матеріалу. Аналізуючи діючі методики управлінського 

обліку та аналізу на підприємствах енергетики України можна зробити 
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висновок, що вони не в повній мірі відповідають сучасним умовам 

господарювання, які склалися у зв’язку з переходом до ринкових відносин. У 

теперішніх умовах потрібна більш оперативна, гнучка і надійна обліково-

аналітична система, яка б стала фундаментом управління. При цьому 

залишаються невирішеними до кінця проблеми узгодження принципів і 

методик управлінського обліку та аналізу у вітчизняній і зарубіжній практиці; 

вибору оптимального методу управлінського обліку витрат на виробництво та 

визначення собівартості продукції  підприємств енергетики [3, с. 81]. 

Управлінський облік, який традиційно був спрямований лише на 

внутрішньогосподарське управління, в сучасних умовах все більшою мірою 

передбачає аналіз діяльності з урахуванням довгострокових цілей, 

використовує методи отримання інформації про вирішальні чинники успіху: 

якість, інновації, час тощо, що має надзвичайно важливе значення для 

оптимізації стратегії розвитку теплових електростанцій. Отже, стратегічне 

управління в умовах глобалізації економіки репрезентує новий етап розвитку 

управлінського обліку. Стратегічний управлінський облік, використовуючи 

зовнішню і внутрішню інформацію, покликаний забезпечити керівництво 

підприємства необхідною інформацією для прийняття стратегічних 

управлінських рішень. 

Функція стратегічного управлінського обліку не обмежується лише його 

зовнішньою спрямованістю. Якщо розглядати стратегічний управлінський 

облік як систему інформаційної підтримки стратегічних управлінських рішень, 

то неможливо не погодитися з К. Уордом, стосовно того, що «стратегічні 

рішення повинні прийматися тільки після всесторонньої оцінки їх фінансових 

наслідків, для чого необхідно, щоб діюча система стратегічного управлінського 

обліку працювала в межах конкретної бізнес-стратегії і відповідала б їй» 

[4, с. 21]. 

При цьому підсистема стратегічного управлінського обліку створюється за 

даними бухгалтерського обліку, і в першу чергу, бухгалтерського балансу, який 
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виступає як початкова точка відображення стратегії при складанні похідних 

балансових звітів. 

Бухгалтерський облік в рамках рекомендованої системи виступає 

інформаційним джерелом стратегічного управлінського обліку в частині 

надання інформації про балансову вартість активів, зобов’язань підприємства, 

балансових чистих активів. 

Бухгалтер для винесення професійної думки має орієнтуватися на дані, що 

підготовлюються в рамках управлінського обліку, і робити спробу заглянути в 

майбутнє [5, с. 142], що можливо на основі організації стратегічного 

управлінського обліку. 

Рекомендована система бухгалтерського обліку на підприємствах 

промисловості є комплексною системою, що включає три підсистеми: 

1) бухгалтерського обліку на основі елементів витрат; 

2) управлінського обліку на основі статей витрат; 

3) стратегічного управлінського обліку на основі інструментів 

бухгалтерського інжинірингу – системи похідних балансових звітів [6, с. 143]. 

Організація стратегічної бухгалтерії на промислових підприємствах 

передбачає необхідність використання різних стратегічних додатків 

інформаційних технологій і систем: стратегічні інформаційні системи, 

стратегічні системи баз знань, маркетингові інформаційні системи, 

інформаційні системи для керівників, експертні інформаційні системи тощо. 

Висновки. Стратегічне управління в умовах глобалізації економіки 

репрезентує новий етап розвитку управлінського обліку. Стратегічний 

управлінський облік, використовуючи зовнішню і внутрішню інформацію, 

покликаний забезпечити керівництво підприємством необхідною інформацією 

для прийняття стратегічних управлінських рішень [7, c. 121]. 

Добре розроблена система стратегічного управлінського обліку повинна 

бути не лише достатньо гнучкою, щоб адаптуватися до великих змін, але і 

давати змогу наперед виявляти можливі наслідки цих змін. Досягти цього 
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допоможе введення аналізу чутливості в систему стратегічного планування, а 

також використання комп’ютерного моделювання. 
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Постановка проблеми. Наростаюча глобалізація, необхідність 

приєднання суспільства в загальносвітові процеси, стрімкий технологічний 

прогрес призводять до потреби у фахівцях нового типу, що володіють якісно 

новими знаннями, інформаційними технологіями, здатних адекватно 

адаптуватися до економічних, технологічних та інформаційних реалій 
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сучасного світу. Найбільшим попитом користуються фахівці, здатні працювати 

саме в цих умовах.  

У багатьох країнах світу і в Україні в тому числі, існує незадоволеність 

сучасною системою освіти, зумовлена зміною пріоритету в оцінці цілей і 

результатів освітнього процесу. Особливо гостро сьогодні стоять проблеми 

розвитку вищої освіти. Прикро, але факт: більшість вітчизняних ВНЗ до 

ефективної роботи в умовах глобалізації, до реалізації нової моделі фахівця 

виявилися не підготовлені.  

Мета дослідження полягає у обґрунтуванні підвищення якості підготовки 

фахівців зі спеціальності «Облік і аудит» через діяльність навчально-наукових 

центрів (на прикладі кафедри обліку і аудиту Харківського інституту 

банківської справи УБС НБУ). 

Виклад основного матеріалу. В останні роки гостро відчувається нестача 

висококваліфікованих спеціалістів різних галузей економіки. Згідно 

інформаційно-аналітичного довідника Міністерства освіти і науки України 

показники випуску молодих спеціалістів закладів вищої освіти невпинно 

збільшується в середньому на 50 тисяч осіб щорічно. 

Перед Україною постає дилема: кількість науково-педагогічних прац-

івників, кількість молоді з дипломом про вищу освіту збільшується, а майже всі 

українські підприємства стикаються з дефіцитом кваліфікованих спеціалістів. 

Згідно досліджень провідної консалтингової компанії «Hudson», якщо ця 

тенденція збережеться, то в 2015 року потреба української економіки в 

кваліфікованих кадрах в більшості регіонів країни буде задоволена лише на 30-

37 %. Після закінчення навчального закладу майже 80 % молодих спеціалістів 

влаштовуються працювати за фахом, а вже через рік, або й раніше звільняються 

через малу заробітну плату (30 %), через незадовільні умови роботи (15 %), за 

скороченням (10 %), не витримали випробувального терміну (17 %). На ринку 

праці сталася інфляція професійних навиків і знань починаючи з початкової 

школи і закінчуючи ВНЗ [1]. 



Розвиток бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту в умовах 

трансформації системи управління 
 

28 

 

Саме тому для об’єднання, координації та міждисциплінарної інтеграції 

науково-дослідної, освітньої та інноваційної діяльності, організація взаємодії 

закладів вищої освіти з вітчизняними суб’єктами підприємництва кафедри ВНЗ 

створюють навчально-наукові центри. 

Кафедрою обліку і аудиту Харківського інституту банківської справи УБС 

НБУ створено навчально-наукові центри, якій функціонують при: 

1) аудиторській фірмі «Агентство з Міжнародних стандартів фінансової 

звітності»;  

2) аудиторській фірмі «Фактор-аудит»; 

3) ПАТ «Мегабанк»; 

4) державному науково-виробничому підприємстві «Об’єднання Комунар». 

Результатами роботи навчально-наукового центру кафедри обліку і аудиту 

є: 

1. Активне консультування з фахівцями цих суб’єктів підприємництва 

щодо:  

а) переліку дисциплін при розробці навчальних планів зі спеціальних 

дисциплін (вибіркових дисциплін навчальних планів) напряму підготовки 

(спеціальності) «Облік і аудит». 

б) формування тем магістерських робіт студентів спеціальності «Облік і 

аудит» магістерських програм «Облік і аудит у банках», «Облік і аудит в 

управлінні підприємницькою діяльністю». 

2. Залучення фахівців цих суб’єктів підприємництва у якості: 

а) зовнішніх рецензентів до виконання робіт наукового характеру, що 

подаються на конкурси студентських робіт, 

б) голів державних екзаменаційних комісіях по захисту магістерських 

робіт; 

в) членів журі інститутського конкурсу «Кращий за професією»; 
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г) лекторів з актуальних проблем обліку, аналізу та аудиту в рамках 

лекційних та семінарських занять для студентів напряму підготовки 

(спеціальності) «Облік і аудит» 

3. Забезпечення проходженню виробничої практики бакалаврами та 

переддипломної практики магістрами з наданням студентам матеріалів для 

оформлення звіту (для бакалаврів) та написання практичної частини 

магістерських дипломних робіт у відповідності із темами, що були обговорені 

із фахівцями цих суб’єктів підприємництва. 

4. Забезпечення проведення виїзних захистів магістерських робіт на базі 

суб’єктів господарювання. Так, в 2014-2015 н.р. 100 % захистів магістерських 

дипломних робіт було проведено на базі: аудиторської фірми «Агентство з 

Міжнародних стандартів фінансової звітності», ПАТ «Мегабанк» та 

державному науково-виробничому підприємстві «Об’єднання Комунар». 

5. Організація виконання спільних науково-дослідних робіт із залученням 

студентів, результатом яких є написання магістерських робіт, наукових статей, 

монографій. Так, зокрема, між ХІБС УБС НБУ та державним науково-

виробничим підприємствам «Об’єднання Комунар» укладено договорі на 

проведення науково-дослідної роботи на тему: «Управління ресурсами 

машинобудівного підприємства (на прикладі ДНВП «Об’єднання Комунар»)», 

до виконання якої залучено як викладачів кафедри обліку і аудиту, так і 

студентів напряму підготовки (спеціальності) «Облік і аудит». 

6. Організація стажування викладачів кафедри обліку і аудиту на базі цих 

суб’єктів підприємництва. 

Перераховані заходи, що виконані в межах навчально-наукового центру 

кафедри, мають значний вплив на удосконалення навчальної та наукової 

діяльності студентів, оскільки: 

1) забезпечують врахування побажань суб’єктів підприємництва у 

підготовці висококваліфікованих фахівців з урахуванням потреб часу; 
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2) сприяють якісній підготовці наукових робіт студентів, що виносяться на 

всеукраїнські та міжнародні конкурси; 

3) сприяють створенню позитивного іміджу навчального закладу через 

схвальну оцінку виконаних магістерських робіт та їх захист на 

виробничі базі, забезпечують платформу для майбутнього 

працевлаштування випускників. 

Висновки. Сучасне інформаційне суспільство потребує таких фахівцях, 

які крім професійної підготовки, здатні самостійно здобувати необхідні знання, 

вміти застосовувати їх на практиці для вирішення різних проблем і знаходити 

шляхи їх раціонального вирішення, критично мислити, вміти орієнтуватися в 

нестандартних умовах і ситуаціях, прагнути до безперервного особистісного і 

професійного удосконалення, а також мати здатність виходити за рамки своєї 

професійної діяльності. Саме цього можна досягти при активній співпраці 

закладів освіти та суб’єктів підприємництва в рамках діяльності навчально-

наукових центрів кафедр. 
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наповнення бухгалтерської системи – все це зумовлює необхідність перегляду 

концепції побудови автоматизованих систем бухгалтерського обліку, 

висуваючи на перший план проблему гнучкості, адаптованості та настройки 

автоматизованих систем бухгалтерського обліку. Саме використання 

можливостей комп’ютеризації інформаційних процесів є основою створення 

єдиних інтегрованих інформаційних систем, які здатні оперативно 

задовольняти керівників в повній і достовірній інформації. 

Організація ефективного управління будь-яким підприємством вимагає 

систематичної інформації про здійснювані господарські процеси. 

Вдосконалення та розвиток інформаційних технологій, поява сучасних видів 

обчислювальної техніки, а також нових підходів в інформаційному 

забезпеченні потреб керівництва, розширили сферу застосування обліку та 

використання обліково-аналітичної інформації.  

Підготовці фінансової звітності головну роль відіграє пізнання бухгалтера 

саме в автоматизації обліку. Ситуація така, що сам по собі бухгалтерський 

облік на підприємстві може розглядатися як внутрішня справа підприємства, а 

основою для оцінки фінансово-господарської діяльності підприємства з боку 

держави служить звітність. 

Крім того, існують планові і позапланові податкові перевірки, при 

проведенні яких можуть знадобитися всі бухгалтерські документи, включаючи 

первинні. Все це обумовлює широке застосування системи автоматизації 

бухгалтерського обліку. 

Вимоги до бухгалтерських систем полягають у забезпеченні якісного 

ведення обліку, надійності і зручності в експлуатації. Надійність системи в 

комп’ютерному плані означає захищеність її від випадкових збоїв і в деяких 

випадках від навмисного псування даних. Як відомо, сучасні персональні 

комп’ютери є досить відкритими, тому не можна вірогідно гарантувати захист 

чисто на фізичному рівні. Важливо, щоб після збою зруйновану базу даних 



Розвиток бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту в умовах 

трансформації системи управління 
 

32 

 

можна було легко відновити, а роботу системи відновити в найкоротший 

термін. 

Сучасне програмне забезпечення щодо автоматизації обліку розвивається 

за двома окремими напрямками: програми електронних таблиць або електронні 

бази даних (Excel, Access корпорації Microsoft, SQL, Quattro Pro фірми Borland 

(Inprise), SuperCalc фірми Computer Associates, Lotus корпорації Lotus 

Development Corp.)та безпосередньо комп’ютерні програми. 

 Основна перевага електронних таблиць – простота використання засобів 

обробки. Робота із ними не вимагає від користувача спеціальної підготовки у 

області програмування. В таблицю можна вводити будь-яку інформацію: текст, 

числа, дати і час, формули, малюнки, діаграми, графіки. Вся введена 

інформація у електронну таблицю Microsoft Excel може бути оброблена за 

допомогою спеціальних функцій, а саме: проведення різноманітних обчислень з 

використанням потужного апарату функцій і формул; дослідження впливу 

різноманітних чинників на показники; рішення задач оптимізації; отримання 

вибіркових даних; побудову графіків і діаграм; статистичний аналіз даних. 

Можливості засобів Microsoft Excel дозволяють також формувати и 

бухгалтерські документи. Однак недоліком Excel є те, що вона не формує 

кореспонденцій по господарських операціях, а також оформлення друкованого 

варіанту форм звітності є значно важчим ніж у тій же 1С Бухгалтерії, де все 

здійснюється за долі секунди.  

Найпоширенішими програмами автоматизації бухгалтерського обліку є 1С: 

Бухгалтерія, Парус-Бухгалтерія, Бест-Про, Галактика та багато інших. 

Більшість програм автоматизації процесів діяльності підприємств можна 

налаштувати для підприємств з урахуванням його особливостей та специфіки 

діяльності, при цьому враховуючи запровадження єдиних світових стандартів 

бухгалтерського обліку та фінансової звітності, а також зробити максимально 

зручними для їх використання конкретними користувачами. 
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Доступність сучасних комп’ютерних мов та зростання рівня комп’ютерної 

грамотності фахівців в області економіки та бухгалтерського обліку дозволяють 

створювати в короткий час програмні додатки високої якості з необхідним 

набором функцій. Для користувача може бути цікавий набір функцій, 

реалізованих у тих чи інших програмах. 

Безперечним лідером на сьогодні за популярністю та тиражем продажів є 

програми фірми «1 С». Перш за все, фірма відома завдяки своєму продукту під 

назвою «1С:Бухгалтерія». Існує базові та професійні різновиди цієї програми, а 

також їх різні модифікації, призначені для використання в локальному та 

мереженому варіанті. Почати працювати з даною програмою можна практично 

відразу після її установки на комп’ютер навіть без попереднього ознайомлення 

з технічною документацією. Освоєння базових програм – процедур ручного 

ведення бухгалтерських записів і одержання найбільш необхідних реєстрів, 

звітів, відомостей та багатьох інших – цілком під силу навіть самому 

непідготовленому в комп’ютерному відношенні бухгалтеру. 

Вдало підібране та ефективно налагоджене програмне забезпечення 

бухгалтерського обліку забезпечує максимальну ефективність управління 

підприємством в цілому та системи бухгалтерського обліку зокрема. Проте, 

застосування комп’ютерної техніки для автоматизації обліку має як переваги 

так і недоліки. Перевагою є те, що сучасні комп’ютерні засоби дозволяють 

значно полегшити працю бухгалтерів та знизити трудомісткість окремих 

операції, зменшити кількість помилок при складанні первинних документів та 

зведених облікових регістрів, терміново отримувати необхідну інформацію. Як 

недолік (особливо для малих підприємств) – високу вартість комп’ютерного 

обладнання та програмного забезпечення, що не завжди може дозволити собі 

підприємство з невеликими обсягами діяльності. 

Отже, в даний час існує широкий вибір різних систем автоматизації 

бухгалтерського обліку. Усі вони можливі для практичного застосування на 

підприємствах різного розміру, профілю і роду діяльності. При автоматизації 
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варто вибрати необхідну систему бухгалтерського обліку виходячи з задач і 

наявних ресурсів. 

При автоматизації бухгалтерського обліку важливо не просто перевести 

всю паперову роботу на комп’ютер. Важливо, щоб це збільшило ефективність 

роботи бухгалтерії і поліпшило контроль над фінансово-господарської 

діяльністю підприємства, що у свою чергу збільшить ефективність управління 

підприємством, і, як наслідок, ефективність його роботи. 
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Незважаючи на значні досягнення в напрямку наближення вітчизняної 

системи бухгалтерського обліку до міжнародних норм закріплених у МСФЗ та 

МСБО, а в деяких випадках навіть імплементації окремих норм, суб’єкти 

господарювання не набули відповідного рівня «культури» ведення 
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бухгалтерського обліку. Дана теза відображається на практиці не 

усвідомленням власниками підприємств та керівниками об’єктивної 

необхідності ведення бухгалтерського обліку та складання будь-якої звітності, 

окрім управлінської.  

Одним з аспектів розвитку вітчизняного обліку в період становлення 

ринкових відносин, був перехід від жорсткої його регламентації до вільного 

вибору методів і способів обліку на основі професійного судження. Тобто 

облікова політика підприємства стала своєрідним елементом нормативно-

правового регулювання обліку, який господарюючий суб’єкт має право обирати 

для забезпечення найбільш повної реалізації функцій управління. 

Враховуючи сучасні глобалізаційні тенденції бухгалтерського обліку, все 

більше уваги науковців та практиків приділяється виникненню нових видів 

звітності, зокрема соціально-орієнтованої (інтегрованої) звітності. Особливої 

актуальності набувають питання пов’язані з відображенням особливостей 

формування такої звітності в обліковій політиці підприємства. 

Проблемами розробки та удосконалення облікової політики підприємств 

займалися такі вчені як Ф.Ф. Бутинець, В.В. Ковальов, Т.В. Барановська, 

П.Є. Житний, Л. Б. Пантелейчук, М.С. Пушкар, та інші. 

Метою данного дослідження є виокремлення особливостей відображення 

методики формування інтегрованої звітності в обліковій політиці підприємств. 

Облікова політика, згідно вітчизняного законодавства, являє собою 

сукупність принципів, методів і процедур, що використовуються 

підприємством для складання та подання фінансової звітності. [1] 

Міжнародні стандарти фінансової звітності визначають облікову політику 

як конкретні принципи, основи, домовленості, правила та практику, застосовані 

суб’єктом господарювання при складанні та поданні фінансової звітності. [2] 

Тобто акцентується увага саме на фінансовій звітності, хоча доречніше б 

було використовувати ширше поняття «звітність», оскільки норми облікової 

політики використовуються безпосередньо для ведення бухгалтерського обліку, 
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на основі даних якого складаються різні звіти, в тому числі і фінансова 

звітність. 

Нормативне регулювання облікової політики в Україні представлено 

наступним чином: 

 Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в 

Україні» №996 від 16.07.1999р.; 

 Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 «Загальні 

вимоги до фінансової звітності», затверджене Наказом МФУ № 37 від 

07.02.2013; 

 Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 6 «Виправлення 

помилок і зміни у фінансових звітах», затверджене Наказом МФУ № 137 від 

28.05.1999р.; 

 Лист Міністерства фінансів України «Про облікову політику» N 31-

34000-10-5/27793 від 21.12.2005 р.; 

 Наказ Міністерства фінансів України «Про затвердження Методичних 

рекомендацій щодо облікової політики підприємства та внесення змін до 

деяких наказів Міністерства фінансів України» №635 від 27.06.2013р. 

В обліковій політиці не доцільно зазначати «імперативні норми», тобто 

норми, які підприємство не може змінювати на свій власний розсуд. до них 

можемо віднести подвійний запис, інвентаризацію, документування операцій, 

інші елементи методу бухгалтерського обліку. 

Протилежними імперативним є «диспозитивні норми». Диспозитивна 

норма описує умови договору у вигляді можливого варіанту, при цьому не 

обмежуються можливості сторін самостійно його змінювати. 

Саме диспозитивні норми щодо бухгалтерського обліку, на відміну від 

імперативних, повинні розкриватися у обліковій політиці підприємства. [3] 

Інтегрована звітність передбачає відображення фінансової, соціальної, 

екологічної та іншої інформації, яка може справити суттєвий вплив на 

суспільство. Відображувана інформація в значній мірі залежить від специфіки 
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діяльності підприємства, тому змістове наповнення у вигляді статей 

інтегрованого звіту, в кожному підприємстві будуть відрізнятися. 

Законодавчо не врегульовано порядок та обов’язковість складання 

інтегрованої звітності, відповідно така звітність буде складатися з 

використанням саме диспозитивних норм. Саме тому, є необхідність 

відображення цих норм у вигляді додатка, або ж вбудованих приміток до 

конкретних статей інтегрованої звітності. Але в будь-якому випадку, повинен 

бути розроблений та затверджений на підприємстві документ, який би містив 

інформацію про всі диспозитивні норми, які використовувалися при складанні 

інтегрованої звітності.  

Даний документ по своїй формі буде схожим на наказ про облікову 

політику на підприємстві, але об’єднувати їх не варто, оскільки другий 

документ є обов’язковим для складання згідно чинного законодавства, а 

перший має на меті узагальнення та пояснення використовуваних норм при 

складанні інтегрованої звітності, яка не є уніфікованою та обов’язковою для 

складання. 

Таким чином, є об’єктивна необхідність у розкритті інформації про 

методику формування інтегрованої звітності у обліковій політиці підприємства. 

Реалізація чого може бути у вигляді певного наказу, як варіант – наказу про 

методику формування інтегрованої звітності на підприємстві. Даний наказ 

повинен розроблятися та затверджуватися разом з наказом про облікову 

політику, або ж у момент коли підприємство вирішило складати інтегровану 

звітність. Доцільно також зазначити у наказі про облікову політику на 

підприємстві про прийняте рішення формування інтегрованої звітності та 

зробити посилання на розроблений та затверджений наказ про методику 

формування інтегрованої звітності на підприємстві. 

Усі ці заходи дозволять оптимізувати процес складання інтегрованої 

звітності, шляхом окреслення чітких норм, правил та процедур. Це дасть змогу 
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порівнювати як інтегровану звітність підприємства за різні звітні періоди, так і 

інтегровану звітність різних підприємств. 
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Постановка проблеми. Складні економічні умови, в яких сьогодні 

опинилася Україна, змушують керівників підприємств різних форм власності та 

видів діяльності переглянути свої погляди на питання ефективності 

функціонування підприємств, і нарешті усвідомити, що внутрішній аудит може 

стати важливим інструментом їх розвитку у перспективі. Безумовно, посилення 

ролі внутрішнього аудиту в системі корпоративного управління потребує 

удосконалення методичного забезпечення його проведення. Однак, на відміну 

від зарубіжних компаній, які активно використовують систему управління 

ризиками для ефективного проведення внутрішнього аудиту, підприємства 

нашої держави замало уваги приділяють питанням формалізації процесу 
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внутрішнього аудиту, тому використання методів і моделей управління 

ризиками під час його проведення знаходиться лише на стадії становлення. 

Мета. Розглянути можливості використання ризик-орієнтованого підходу 

для проведення внутрішнього аудиту підприємств у сучасних умовах. 

Виклад основного матеріалу. Внутрішній аудит, за переконанням 

Яневича П.В. [4, с. 46], є діяльністю з надання незалежних та об’єктивних 

гарантій і консультацій, спрямованих на удосконалення діяльності 

підприємства та досягнення його стратегічних цілей. З нашої точки зору, 

внутрішній аудит – це регламентована внутрішніми документами підприємства 

діяльність з контролю основних ланок управління і різноманітних аспектів 

функціонування підприємства, що здійснюється представниками спеціального 

контрольного органу в рамках надання допомоги існуючим органам управління 

на підприємстві (загальним зборам акціонерів, раді директорів тощо). Загальну 

характеристику основних підходів до визначення сутності внутрішнього аудиту 

на підприємстві наведено в табл. 1. 

З урахуванням виявлених недоліків традиційного підходу до визначення 

сутності внутрішнього аудиту, і в зв’язку з тим, що на підприємствах 

відбувається перетворення такого аудиту на важливий інструмент оцінки 

ризиків підприємства, вважаємо за доцільне розглядати це поняття з позиції 

ризик-орієнтованого підходу. Це означає, що проведення внутрішнього аудиту 

неодмінно пов’язане з ризиками, які впливають на ефективність усієї 

сукупності бізнес-процесів управління підприємством. 

Концепція ризик-орієнтованого внутрішнього аудиту може бути 

сформована на основі певної сукупності взаємопов’язаних елементів (рис. 1). 
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Таблиця 1 

Порівняльна характеристика основних підходів до визначення сутності 

внутрішнього аудиту підприємства [узагальнено автором на основі: 2; 3] 

Характеристики 

наукових підходів 

Внутрішній аудит підприємства 

Традиційний підхід Ризик-орієнтований підхід 

Об’єкт внутрішнього 

аудиту 

Переважно фінансова сфера 

операцій підприємства, а 

також її відповідність 

нормативним актам 

Вся діяльність підприємства 

Спрямованість 

внутрішнього аудиту  

Контроль за збереженням 

активів 

Ризики бізнес-процесів 

підприємства 

Мета внутрішнього 

аудиту 

Зменшення випадків 

неефективного використання 

ресурсів 

Підвищення ефективності 

діяльності підприємства на основі 

оцінки рівня управління ризиками 

бізнес-процесів 

Завдання 

внутрішнього аудиту 

Перевірка бухгалтерської та 

фінансової звітності, 

виконання ревізійної функції 

Підвищення ефективності 

діяльності підприємства на основі 

відповідної оцінки рівня 

управління ризиками бізнес-

процесів 

Періодичність 

проведення аудиту 

Періодичний характер 

проведення 

Тривалий, безперервний характер 

проведення 

Головні замовники 

аудиту 

Лінійне керівництво 

(фінансовий директор, 

головний бухгалтер)  

Власники в особі ради директорів і 

вище виконавче керівництво 

підприємства, які визначають 

напрями роботи і завдання 

внутрішнього аудиту 

підприємства 

Недоліки підходів до 

проведення 

внутрішнього аудиту 

Підхід орієнтований лише на 

фінансові аспекти діяльності 

підприємства, які в свою 

чергу не завжди 

відображають ризики, 

найбільш суттєві для даного 

суб’єкта господарювання 

Підхід не завжди може 

використовуватися на 

підприємствах України, оскільки 

передбачає наявність 

формалізованого процесу ризик-

менеджменту, а це сьогодні є 

досить рідкісним явищем для 

підприємств нашої держави 

 

Реалізація такої концепції дозволить виділити найбільш суттєві для 

управління ризики, з якими може зіткнутися підприємство і сформувати 

систему управління ризиками процесів внутрішнього аудиту і підприємства в 

цілому на основі використання методів їх комплексної оцінки і методів 

реагування на ризик. При цьому вибір методів реагування на ризики процесів 
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внутрішнього аудиту Аманова Г.Д. [1, с. 247] пропонує здійснювати на основі 

результатів проведення якісної і кількісної оцінки ризиків за допомогою 

використання спеціально розробленої матриці вибору методів управління 

ризиками, яка включає в себе різноманітні комбінації значень важливості та 

ймовірність настання ризиків, на основі чого здійснюється вибір оптимального 

методу управління (зниження ризику, його прийняття чи передавання). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1 Концепція ризик-орієнтованого внутрішнього аудиту підприємства 

[розробка автора] 

 

Згідно загальноприйнятої класифікації ризиків внутрішнього аудиту 

підприємства [3, с. 185], всі ризики можна умовно поділити на дві категорії: 

ризики, пов’язані з основними циклами господарської діяльності, і ризики, 

пов’язані з процесами проведення внутрішнього аудиту. При цьому слід 
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враховувати, що оцінка ризиків господарської діяльності будь-якого сучасного 

підприємства має бути спрямована на виявлення об’єктів аудиту з найвищою 

оцінкою ризику для розробки стратегічного плану внутрішнього аудиту, а 

оцінка ризиків, пов’язаних із проведенням внутрішнього аудиту, навпаки, 

дозволяє виявити процеси внутрішнього аудиту з найбільш високим рівнем 

ризику з метою своєчасної розробки заходів, спрямованих на його усунення. 

Висновки. Діяльність підприємства різних форм власності та видів 

діяльності підлягає впливу великої кількості чинників ризику. Аналізуючи 

чинники ризику у поєднанні з процесами, в яких вони виникають, і на які вони 

впливають, внутрішній аудитор може сформувати відповідну тематику своєї 

роботи. У цьому і полягає сутність ризик-орієнтованого підходу до 

внутрішнього аудиту: зрозуміти, що в першу чергу заважає підприємству в 

досягненні цілей, і знайти найбільш оптимальний спосіб нівелювання 

негативного впливу. Найбільш загальні аспекти доцільності створення відділу 

внутрішнього аудиту на підприємствах України полягають у наступному: по-

перше, це дозволить налагодити ефективний контроль за самостійними 

структурними підрозділами підприємства; по-друге, цільові контрольні 

перевірки, які систематично проводяться внутрішніми аудиторами, 

сприятимуть виявленню резервів виробництва і найбільш перспективних 

напрямів розвитку; по-третє, внутрішні аудитори поряд із контролем часто 

виконують і консультативні функції по відношенню до посадових осіб 

фінансово-економічних, бухгалтерських та інших служб головної організації, її 

філіалів і дочірніх компаній. 
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Перехід України до ринкової економіки, поява нових господарських 

структур різних форм власності та зростання виробничого потенціалу 

підприємств вимагає принципово нових підходів до управління запасами 

підприємства. Виробничі запаси є найбільш важливою частиною активів 

підприємства і займають особливе місце у складі його майна. Особливе 

значення приділяється вартісній оцінці активів господарюючого суб’єкта. 

«Оцінка» – є важливим елементом методу бухгалтерського обліку. Це процес 

формування інформації, яка включається в фінансову звітність у вартісному 

вираженні.  

Ряд учених з бухгалтерського обліку наголошували на необхідності 

контролю витрат, зокрема, видатні вчені М. В. Кужельний і В. Г. Лінник 

зазначають про те, що необхідно постійно порівнювати витрати підприємства з 

результатами його господарської діяльності,  контролювати виконання окремих 

показників, здійснювати відповідні групування засобів виробництва або коштів 

з метою отримання узагальнених даних за єдиним вимірником в цілому по 

підприємстві…завдяки способу, який називається оцінкою. 

При зарахуванні об’єктів до складу виробничих  запасів підприємства, 

одразу має вирішитись питання щодо їх оцінки. В цьому виникає багато 

труднощів, так як вартість – абстрактний єдиний показник, на який впливає 
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багато факторів (фінансовий, технічний, комерційний, культурний та 

соціальний). Правильно обрані методи оцінки виробничих запасів значно 

покращують ефективність процесів управління.  

Завершальною стадією використання виробничих запасів є їх вибуття 

(списання). На сьогоднішній день, згідно з національним положенням 

(стандартом) бухгалтерського обліку № 9 «Запаси» від від 20 жовтня 1999 року 

№ 246, в Україні можуть використовуватись наступні методи оцінки списання 

виробничих запасів: ідентифікованої собівартості  відповідної оцінки запасів; 

середньозваженої собівартості; собівартості перших за часом надходження 

запасів (ФІФО); нормативних затрат; ціни продажу. Вибір способу оцінки 

списання виробничих запасів  підприємство обирає самостійно та відображає в 

обліковій політиці і доводить до податкових служб.  

Серед дослідників виділяються оригінальні підходи. Так, цікавою є точка 

зору Г.С.Сукова, який зазначає, що «саме тут виникають проблемні питання, 

пов’язані з вибором найбільш оптимального методу, варіанту впливу на 

вартість продукції, що виготовляється, ціну готових виробів, попит споживачів 

і розмір прибутку, одержаного від реалізації, корегуванням економічного 

ефекту діяльності у звітах для інвесторів». 

У зв’язку з нестабільним економічним становищем,  ціни на виробничі 

запаси протягом одного звітного періоду постійно змінюються, в результаті 

чого одна і та ж сама кількість запасів може бути придбана за різною ціною. 

Тому досить важко при використанні одного і того ж виду  виробничого запасу 

прослідкувати його фізичний рух. Взагалі фізичний рух запасів передбачає їх 

вибуття у відповідності до черговості їх надходження (метод ФІФО). 

 При великій кількості виробничих запасів дуже важко відслідкувати 

послідовність їх використання в процесі виробництва, тому підприємствам без 

певної методики, яка враховує їх специфіку, дуже важко обійтись. Тому 

розподіл вартості між використаними запасами та тими, що залишилися на 
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балансі підприємства на кінець звітного періоду є головною проблемою, 

пов’язаною з обліком запасів. 

Звернемо увагу, що не зважаючи на те, коли і які запаси надійшли і 

вибули, підприємство має право застосовувати будь-який з методів оцінки їх 

вибуття, але потрібно враховувати діючу систему обліку.  

Вибір методів оцінки списання виробничих запасів має важливе 

практичне значення для досягнення найкращих фінансових результатів. 

Правильність вибору методу оцінки зумовлюється ще й тим, що цей вид витрат 

безпосередньо пов’язаний з розрахунками собівартості і ціни виробленої 

продукції.. 

Отже, оцінка виробничих запасів є важливою передумовою організації 

обліку запасів, адже вона впливає на точність фінансових результатів 

підприємства. 
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світу. Згідно вітчизняного НПСБО 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності» 

[1], метою складання фінансової звітності є надання користувачам для 

прийняття рішень повної, правдивої та неупередженої інформації про 

фінансовий стан, результати діяльності та рух грошових коштів підприємства. 

Відповідно до міжнародного стандарту «Концептуальна основа фінансової 

звітності» [2], фінансові звіти складаються на основі припущення, що суб’єкт 

господарювання є безперервно діючим і залишатиметься діючим в осяжному 

майбутньому, тобто припускається, що суб’єкт господарювання не має ні 

наміру, ні потреби ліквідуватися або суттєво звужувати масштаби своєї 

діяльності. 

Експрес-аналіз фінансової звітності уможливлює пришвидшення 

одержання користувачами для прийняття економічних рішень інформації про 

ключові досягнення суб’єкта господарювання у звітному періоді та дозволяє 

швидко виявити тенденції безперервності його розвитку у майбутніх періодах. 

Для досягнення цієї мети експрес-аналіз передбачає «читання» фінансової 

звітності із застосуванням формалізованої мови, як правило, шляхом 

інтерпретації абсолютних показників діяльності суб’єкта господарювання, 

проведення горизонтального, вертикального та коефіцієнтного аналізу 

ключових показників.  

Необхідно підкреслити, що застосування формалізованої мови в будь-якій 

галузі людської діяльності забезпечує оптимізацію (стислість) необхідної 

інформації, дає можливість за зовнішніми ознаками (за формою символів) 

оцінювати характер досліджуваних процесів. В умовах соціальної 

відповідальності бізнесу перед зацікавленими сторонами (стейкхолдерами) та, 

відповідно, при зростанні кількості учасників процесу прийняття рішень, все 

більше зростає потреба у формалізації інформації для прийняття тотожних 

рішень. У зв’язку з цим, значної ролі набуває стандартизація експрес-аналізу 

господарської діяльності суб’єкта господарювання на базі офіційної фінансової 

звітності у напрямку досягнення оптимального ступеня впорядкованості 
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аналітичної інформації про діяльність суб’єкта господарювання для прийняття 

ідентичних, тотожних рішень всіма зацікавленими сторонами.  

Варто зауважити, що Законом України «Про стандартизацію» [3], 

терміном «стандартизація» визначено діяльність, що полягає в установленні 

положень для загального та неодноразового використання щодо наявних чи 

потенційних завдань і спрямована на досягнення оптимального ступеня 

впорядкованості в певній сфері. При цьому, стандартом вважається 

нормативний документ, заснований на консенсусі, прийнятий визнаним 

органом, що встановлює для загального і неодноразового використання 

правила, настанови або характеристики щодо діяльності чи її результатів, та 

спрямований на досягнення оптимального ступеня впорядкованості в певній 

сфері; терміном «технічні умови» характеризуються технічні вимоги та 

процедури, за допомогою яких може бути встановлено, чи дотримані такі 

вимоги. 

У означеному контексті, під стандартизацією експрес-аналізу фінансової 

звітності суб’єкта господарювання розуміємо установлення положень для 

загального та неодноразового використання щодо аналітичних завдань з метою 

досягнення оптимального ступеня впорядкованості в сфері аналітичного 

забезпечення прийняття тотожних рішень стейкхолдерами про тенденції 

безперервності та масштабів розвитку суб’єкта господарювання у майбутніх 

періодах. 

Методичні рекомендації у частині стандартизації процедур експрес-

аналізу фінансової звітності суб’єкта господарювання узагальнено в табл.1, 2. 

Оскільки метою експрес-аналізу фінансової звітності є насамперед оцінка 

динамічності масштабів розвитку бізнесу суб’єкта господарювання, виявлення 

тенденцій безперервності його діяльності в майбутніх періодах, в 

запропонованих загальних положеннях експрес-аналізу фінансової звітності 

основну увагу приділено визначенню темпів зростання (Т) та темпів приросту 

(Δ) найсуттєвіших показників статей фінансової звітності. 
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Таблиця 1 

Стандартизація процедур експрес-аналізу Балансу (Звіту про фінансовий 

стан) суб’єкта господарювання 

Стандартні процедури Технічні умови «нормального» фінансового стану 

1. Верифікація інформації, 

узагальненої у Балансі 

Відсутність арифметичних помилок, помилок за 

формальними ознаками та за суттєвістю 

Позитивний аудиторський висновок 

Наявність аналітичної записки 

2.Побудова агрегованого 

порівняльного балансу 
А = П; І 

А
 ≤ І 

П
; ІІ 

А
 + ІІІ 

А
 ≥ ІІ 

П
 + ІІІ 

П
 + ІV 

П
 

3. Горизонтальний аналіз 

- валюти балансу (ВБ) ТВБ > 100%; Δ ВБ = (ВБ кін – ВБ поч) / ВБ поч × 100% 

- необоротних (НА) та оборотних 

активів (ОА) 
ТНА > 100%; ТОА > 100%; ТОА > ТНА 

- власного капіталу (ВК) та 

зобов’язань (З)  
ВК ˃ З; ТВК > ТЗ 

- дебіторської (ДЗ) та 

кредиторської (КЗ) заборгованості 
ДЗ ≈ КЗ; ТДЗ ≈ ТКЗ 

4. Вертикальний аналіз активів і 

пасивів 

Δ І 
А
/ ВБ; Δ ІІ 

А
/ ВБ; Δ ІІІ 

А
/ ВБ; 

Δ І 
П
/ ВБ; Δ ІІ 

П
/ ВБ; Δ ІІІ 

П
/ ВБ; Δ ІV 

П
/ ВБ 

5. Коефіцієнтний аналіз ключових показників 

- технічного стану основних 

засобів 
- Δ К

ЗНОСУ
 

- робочого капіталу (ВОК) 
ВОК = І 

П
 + ІІ 

П
 – І 

А
 = ІІ 

А
 + ІІІ 

А
 – ІІІ 

П
 – ІV 

П
 > 0;  

Δ ВОК 

- ліквідності (Л) К 
Л
 = ІІ 

А
 / ІІІ 

П
 ˃ 1;  Δ К 

Л
 

- фінансової стійкості (ФС) К 
ФС

 = І 
П
/ (ІІ 

П
 + ІІІ 

П
 + ІV 

П
)˃ 1; Δ К 

ФС
 

 

 

Слід відмітити, що зростання масштабів діяльності суб’єкта 

господарювання свідчить про його розширене відтворення, при якому частка 

отриманих доходів використовується для придбання додаткових ресурсів, за 

рахунок яких проведення господарської діяльності не тільки відновлюється, але 

й зростає. Тому в запропонованих загальних положеннях експрес-аналізу 

фінансової звітності технічні умови «нормальної» господарської діяльності 

визначено як Т > 100%. 
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Таблиця 2 

Стандартизація процедур експрес-аналізу Звіту про фінансові результати 

(Звіту про сукупний дохід) суб’єкта господарювання 

Стандартні процедури 
Технічні умови «нормальної» доходності та 

прибутковості 

1. Верифікація інформації, 

узагальненої у Звіті про фінансові 

результати 

Відсутність арифметичних помилок за формальними 

ознаками та за суттєвістю 

Позитивний аудиторський висновок 

Наявність аналітичної записки 

2. Горизонтальний аналіз 

- чистого доходу від реалізації 

(ЧД), фінансових доходів (ФД), 

інших доходів (ІД), сукупного 

доходу (СД) 

ТЧД > 100%; ТФД > 100%; ТІД > 100%; ТСД > 100% 

- валового прибутку (ВП), 

облікового прибутку (ОП), чистого 

прибутку (ЧП) 

ТВП > 100%; ТОП > 100%; ТЧП > 100% 

- динамічності розвитку 

ділової активності  
ТЧП > ТЧД > ТА > 100% 

3. Вертикальний аналіз сукупного 

доходу 
Δ ЧД / СД; Δ ФД / СД; Δ ІД / СД; Δ ВК / СД 

4. Коефіцієнтний аналіз ключових показників 

- доходності  Δ (ЧД / І 
А
) – капіталовіддачі;  

Δ (ЧД / ІІ 
А
) – оборотності; 

Δ (ЧД / А ) – ресурсовіддачі 

- рентабельності ТROE > 100%; ТROA > 100%; ТNPM > 100%; ТEPS > 100% 

 

Варто зауважити, що згідно НПСБО 1 «Загальні вимоги до фінансової 

звітності» [1], форми і склад статей фінансової звітності є стандартними для 

всіх вітчизняних суб’єктів господарювання. Оскільки Баланс (Звіт про 

фінансовий стан) надає інформацію про економічні ресурси суб’єкта 

господарювання та їх власників, Звіт про фінансові результати надає 

інформацію про наслідки операцій та інших подій, що змінюють економічні 

ресурси суб’єкта господарювання, а в концептуальну основу складання 

фінансової звітності покладено принцип нарахування, для стандартизації 

процедур експрес-аналізу фінансової звітності пропонуємо обмежитися цими 

двома стандартними звітними формами. 
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Необхідно зазначити, що верифікація або емпіричне підтвердження 

істинності інформації є основним критерієм науковості знання. Тому 

включення до стандартних процедур експрес-аналізу фінансової звітності 

процедури верифікації інформації забезпечує більш раціональну організацію 

аналітичного процесу в контексті швидкого підтвердження істотності 

причинно-наслідкових зв’язків між елементами звітної інформації. 

Узагальнюючи вищенаведене, підкреслимо, що стандартизація процедур 

експрес-аналізу фінансової звітності суб’єкта господарювання уможливлює 

виявлення всіма зацікавленими сторонами тотожних з точки зору сприйняття 

інформації ознак добробуту або неплатоспроможності підприємства, ознак дій з 

приховування банкрутства. Запропоновані стандарти процедур експрес-аналізу 

фінансової звітності суб’єкта господарювання, що ґрунтуються на застосуванні 

облікового принципу безперервності діяльності суб’єкта господарювання, 

забезпечуватимуть всі зацікавлені сторони бізнесу підприємства ідентичною 

інформацією щодо виправдання їх очікувань ефективності функціонування 

суб’єкта господарювання у майбутньому. 

Список використаних джерел 

1. Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 «Загальні 

вимоги до фінансової звітності» [Електронний ресурс] / Мінфін України; 

Наказ, від 07.02.2013 № 73 (із змінами). – Режим доступу: 

http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/z0336-13. 

2. Концептуальна основа фінансової звітності [Електронний ресурс] / IASB; 

Стандарт, Міжнародний документ, від 01.09.2010. – Режим доступу: 

http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/929_009. 

3. Закон України «Про стандартизацію» [Електронний ресурс] / Верховна Рада 

України; від 05.06.2014 № 1315-УІІ (із змінами). – Режим доступу: 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1315-18. 

 

 

 

 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/z0336-13
http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/929_009


Розвиток бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту в умовах 

трансформації системи управління 
 

51 

 

УДК 657.3 
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УКРАЇНИ 

Коршикова Рената Сергіївна, 

к.е.н., доцент, доцент кафедри обліку підприємницької діяльності  

ДВНЗ «Київський національний економічний університет 

імені Вадима Гетьмана» 

renataphd@mail.ru 

В останні десятиліття світова економіка характеризується процесами 

інтеграції та інтернаціоналізації, які охоплюють все більше сфер 

підприємницької діяльності. Це призводить до глобалізації відповідних ринків 

та збільшенню кількості специфічних суб’єктів економічних відносин – груп 

компаній. Уже в 2010 році обсяги виробництва існуючих ТНК складали 

близько 16 трлн доларів США, що дорівнює приблизно ¼ частини ВВП усіх 

країн світу [1]. Україна також не є виключенням із зазначених вище тенденцій, 

оскільки на її території діють представництва та дочірні компанії таких 

всесвітньо відомих груп як Нестле», «Байер», «Фіат», «Филипс», «Новартис», 

«Адидас», «Колгейт-Палмолів», «Бритиш петролеум», «Мерлони», «Хілті», 

«СКМ» тощо.  

З метою зовнішнього звітування суб`єкта господарювання міжнародні 

стандарти фінансової звітності визначають групу як сукупність материнського 

та всі його дочірніх підприємств. Одним із шляхів утворення групи компаній є 

здійснення операції об’єднання підприємств. Для її відображення в обліку 

інвестор, який набуває статусу материнського підприємства, має 

використовувати метод придбання. Цей метод серед іншого передбачає 

визнання такого показника як гудвіл. Відповідно до міжнародних стандартів 

фінансової звітності (МСФЗ) та П(С)БО України цей об’єкт включається до 

складу активів групи у консолідованому балансі (звіті про фінансовий стан), 

тим самим збільшуючи вартість групи. Проте методика його визначення, яка 

міститься в МСФЗ 3 «Об’єднання бізнесу» дещо відрізняється від вимог 
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П(С)БО 19 «Об’єднання підприємств». Зважаючи на те, що величина гудвілу, 

як правило, є суттєвою, то від правильності визнання цього показника 

залежатимуть, по-перше, загальна балансова оцінка необоротних активів групи, 

а, по-друге, справедливу вартість самої групи. Тому виникає необхідність в 

аналізі та порівнянні положень зазначених вище документів з метою виявлення 

розбіжностей між їх вимогами та пошуку шляхів їх усунення. 

Слід підкреслити, що в МСФЗ методичні підходи до оцінки гудвілу 

протягом останніх 30 років зазнали значних змін. 

В ієрархії МСФЗ перший документ, де містилися вказівки до оцінки 

гудвілу і який називався МСБО 22 «Облік об’єднання компаній» [2], було 

затверджено в 1983 році. Відповідно до нього гудвіл, що виникає при 

придбанні розраховувався як будь-яке перевищення вартості придбання над 

часткою покупця у справедливій вартості придбаних активів та зобов’язань, які 

підлягають визначенню, на дату обмінної операції. При цьому вартість 

придання включала витрати, безпосередньо пов’язані з цією операцією (оплата 

реєстрації випуску цінних паперів, гонорари консультантам, експертам, 

юристам тощо). 

Крім того, розрахунок гудвілу залежав від кількості та наслідків обмінних 

операцій, здійснених інвестором до дати придбання. Так, у разі поетапного 

придбання, починаючи з дати набуття інвестором суттєвого впливу над 

об’єктом інвестування, слід було при кожній наступній суттєвій обмінній 

операції порівнювати витрати, понесені інвестором на ці окремі інвестиції, з 

відсотковою часткою, що належала інвестору у справедливій вартості 

ідентифікованих активів та зобов’язань об’єкта інвестування. У такий спосіб 

оцінка гудвілу формувалася у вигляді агрегованої величини. 

Зазначений вище підхід було збережено і в подальшому, коли в 2004 році 

Рада з МСФЗ видала МСФЗ 3 «Об’єднання бізнесу» [3], що замінив МСБО 22.  

В Україні з метою ведення бухгалтерського обліку та формування 

фінансової звітності гудвіл розглядається як перевищення вартості придбання 
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над часткою покупця у справедливій вартості придбаних ідентифікованих 

активів, зобов’язань і непередбачених зобов’язань на дату придбання [4]. 

Тобто, методика визначення гудвілу, що використовується у вітчизняній 

нормативній базі, відповідає положенням МСФЗ 3 у редакції 2004 року. Таким 

чином, гудвіл, який виникає в результаті об’єднання підприємств, являє собою 

виплату, здійснену інвестором-покупцем в очікуванні майбутніх економічних 

вигід. 

Проте, після оприлюднення в 2008 році нової редакції МСФЗ 3, 

починаючи з 1 липня 2009 року і дотепер, вітчизняні підходи до оцінювання 

гудвілу дещо «відстають» від положень міжнародних стандартів фінансової 

звітності. По-перше, відповідно до МСФЗ 3 вартість, за якою оцінюється 

об’єднання підприємств (вартість придбання або об’єднання), більше не 

включає суму витрат, які безпосередньо пов’язані зі здійсненням операції 

об’єднання. Останні визнаються витратами періоду, в якому відбулося 

об’єднання. По-друге, принциповою відмінністю вимог переглянутого МСФЗ 3 

можна вважати можливість віднесення гудвілу також і на неконтрольовану 

частку участі. Так, підприємство-покупець визнає гудвіл станом на дату 

придбання, оцінений як перевищення вартості бізнесу, що складається з 

справедливої вартості переданої ним компенсації, величини будь-якої 

неконтрольованої частки в об’єкті придбання та суми справедливої вартості на 

дату придбання частки участі в капіталі, раніше утримуваної покупцем в 

об’єкті придбання, над сальдо сум на дату придбання ідентифікованих чистих 

активів. Проте такий підхід доречно застосовувати тільки, якщо 

неконтрольована частка участі вимірюється на основі її справедливої вартості 

на дату придбання. По-третє, в МСФЗ 3 додатково окреслено методику 

визначення гудвілу при об’єднанні бізнесу, в якому покупець і об’єкт 

придбання (або його колишні власники) обмінюються лише частками участі в 

капіталі без передачі компенсації. Такий підхід взагалі не згадується в П(С)БО 

19.  
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Таким чином, для забезпечення подальшого зближення вимог П(С)БО 

України з положеннями Міжнародних стандартів фінансової звітності у 

питаннях обліку об’єднання підприємств та формування консолідованої 

фінансової звітності доцільно внести зміни до П(С)БО 19, що стане логічним 

кроком у процесі реформування вітчизняної системи бухгалтерського обліку. 
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Застосування міжнародних стандартів фінансової звітності страховиками 

України дозволяє таким суб’єктам модифікувати склад власної звітності таким 

чином, що він здатен буде задовольнити потреби різних користувачів, якими, 

згідно з чинним законодавством, є фізичні та юридичні особи, що потребують 

інформації про його діяльність для прийняття рішень.  
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У сучасній спеціалізованій літературі найчастіше користувачів фінансової 

звітності прийнято розділяти на дві основні групи: внутрішніх та зовнішніх [4]. 

Проте, зустрічається і інший підхід до визначення кола користувачів звітності 

страховика. Їх розподіляють також на дві групи: користувачі першого порядку і 

користувачі другого порядку. Користувачі першого порядку мають 

безпосередній інтерес щодо фінансових результатів та фінансового стану 

страховика, оскільки від нього залежить їхнє власне фінансове становище і 

доходи [1]. Користувачі другого порядку не є безпосередньо зацікавленими в 

діяльності страховика, але вони можуть представляти та захищати інтереси 

користувачів першого порядку. Задовольнити інтереси зазначених груп 

користувачів інформації стосовно діяльності страховика здатна лише 

продумана і вичерпна фінансова звітність. При цьому зрозуміло, що така 

звітність має бути досить різноплановою і якомога докладнішою [1].  

Звітність страхових компаній повинна забезпечувати всі групи 

користувачів необхідною їм інформацією. Проте, в кожної з груп цих 

користувачів власні потреби щодо її складу. Такі вимоги досліджувались 

сучасними науковцями переважно в контексті складу звітності та її загального 

змістового наповнення. За умов же застосування МСФЗ, стає доречним 

провести аналіз показників бухгалтерської звітності страховика з точки зору 

суттєвості кожного окремого показника для окремих користувачів. Таким 

чином, можемо оцінити фінансову звітність з точки зору її корисності та 

інформаційних потреб для груп її користувачів (рис. 1). 

Отже, стає можливим сформулювати ряд загальних лаконічних вимог 

користувачів до фінансової звітності страховика: 

- суттєвість представленої інформації; 

- співставленість показників звітності (в періоді та у галузі); 

- зрозумілість форм, корисність їх структури; 

- достовірність, точність та своєчасність представленої інформації. 
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Рис. 1 Інформаційні потреби користувачів фінансової звітності 

Для того, щоб фінансова звітність була здатна задовольнити потреби 

користувачів, вона має ґрунтуватися на певному блоці принципів її підготовки 

та відповідати якісним характеристикам. У вітчизняному законодавстві такі 

принципи та характеристики прописані в НП(с)БО 1, а в міжнародній практиці 

– в МСБО 1 «Подання фінансової звітності» [1] (принципи) та Концептуальній 

основі фінансової звітності [2] (якісні характеристики). Вони дуже схожі та 

багато в чому перегукуються, але певна різниця все ж помітна. Слід зазначити, 

що безпосередньо в тексті МСБО 1 принципи підготовки фінансової звітності 

не виокремленні даним поняттям, проте викладені ґрунтовно та доступно. А от 

у тексті НП(с)БО їх викладено окремим блоком. 

Слід зазначити, що безпосередньо в тексті МСБО 1 принципи підготовки 

фінансової звітності не виокремленні даним поняттям, проте викладені 
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ґрунтовно та доступно. А от у тексті НП(с)БО їх викладено окремим блоком. 

Проте, при ґрунтовному аналізі виокремлених принципів стає очевидно, що 

вони є дуже близькими за змістом та, в цілому,  відповідають одне одному. 

Вітчизняне законодавство у сфері бухгалтерського обліку (Закон України «Про 

бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні та Національне 

положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1) відрізняється 

гармонізованістю принципів бухгалтерського обліку та підготовки фінансової 

звітності, а також якісних характеристик до фінансової звітності, що з них 

витікають. При цьому, якщо вітчизняне законодавство приділяє більше уваги 

підготовці звітності, то міжнародні стандарти бухгалтерського обліку та 

концептуальна основа фінансової звітності більш детально розкриває саме 

якісні характеристики фінансової звітності. 

Таким чином, а ні принципи підготовки фінансової звітності, а ні якісні 

вимоги до неї викладені у вище порівнюваних документах не суперечать одне 

одному, але, можливо, потребують додаткової компіляції. 

Результатом проведеного аналізу поняття, класифікації, принципів та 

якісних характеристик фінансової звітності, а також потреб її користувачівмає 

стати пошук оптимального її складу та змісту. Поте, окрім різного складу 

показників, що необхідні різним користувачам, випливає потреба в різному 

кількісному та якісному складі форм звітності. Але такий підхід призводить до 

збільшення їх кількості. Тож, очевидною стає необхідність пошуку 

оптимальної, розгорнутої проте єдиної сукупності форм звітності страховика. 

Така сукупність форм, очевидно, має ґрунтуватися на змісті форм 

фінансової звітності та розкривати інформацію щодо майна страхової компанії, 

складу та обсягу капіталу і зобов’язань, доходів та витрат компанії, руху її 

коштів, а також ряду специфічних показників галузі: обсягу та руху страових і 

перестрахових резервів, за необхідності – деяку деталізацію звітності щодо 

обсягів премій та виплат за видами страхування чи, навіть, їх територіальною 

структурою. 
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У міжнародних стандартах з бухгалтерського обліку підкреслюється, що 

фінансові звіти мають бути зрозумілими без додаткових пояснень. Якісними 

ознаками показників фінансової звітності є їх практичність та надійність. 

Практичність показника означає, по-суті, його суттєвість для користувача, 

здатність впливати на рішення. Надійність показника включає в себе не лише 

його достовірність, а і повноту кінцевої кількісної оцінки відзеркаленого 

параметра. 

Тобто, уся сукупність фінансової звітності повинна ґрунтуватися на 

принципах міжнародних та національних стандартів, задовольняти якісні їх 

характеристики, а також задовольняти потреби користувачів. Відповідно до 

всього вищевикладеного нами сформовано ряд певних характеристик (ознак) та 

вимог до бухгалтерської звітності з точки зору користувачів (табл. 1.) 

Таблиця 1 

Характеристики бухгалтерської звітності 

Група ознак Характеристики звітності (за відповідними ознаками) 

Щодо простору та часу 

Послідовність 

Безперервність 

Періодичність 

Обов’язковість 

Державна регламентація 

Щодо користувачів 

Своєчасність 

Правдивість 

Повнота висвітлення інформації 

Порівнюваність показників 

Простота та зрозумілість 

Доступність і публічність 

Раціональність 

Економічність 

Неупередженість 

Автономність 

Щодо методики складання 

форм 

Методологічна єдність розрахунку показників 

Нарахування та відповідність доходів та витрат 

Превалювання сутності над формою 

Історична (фактична) собівартість 

Єдиний грошовий вимірник 

Обачність 
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Отже, комплекс бухгалтерської звітності страхових компаній, що 

складена за вимогами МСФЗ, має стати вичерпним, лаконічним, зрозумілим, 

виключити дублювання показників та їх викривлення у різних формах. А 

головне, комплекс форм бухгалтерської звітності має бути єдиною звітністю, 

що була б здатна задовольнити потреби усього спектру користувачів. 
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ПРОБЛЕМИ ТА КРИТЕРІЇ ВИЗНАННЯ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ 

ЯК ТАКОЇ, ЩО ПОДАНА У ВІДПОВІДНОСТІ МСФЗ 

Лежненко Людмила Ігорівна, 

к.е.н., доцент кафедри обліку підприємницької діяльності 

ДВНЗ «Київський національний економічний університет  

імені Вадима Гетьмана» 

Упроваджуючи Міжнародні стандарти фінансової звітності компанії 

стають прозорішими. Зокрема, звітність таких підприємств, складена за 

міжнародними стандартами, дає змогу об’єктивно оцінювати стан фінансовий 

стан підприємства і ухвалювати обґрунтовані управлінські рішення, а також 

сприяє росту довіри потенційних інвесторів до облікових даних звітних форм. 

Щоб інформація, представлена у фінансових звітах, була корисною 

користувачам, вона повинна відповідати певним критеріям. Основними 
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якісними характеристиками фінансових звітів, складених за МСФЗ, є 

доречність та правдиве подання, яке включає в себе три основні 

характеристики: повноту звіту, нейтральність та безпомилковість. 

Повний опис охоплює подання всієї інформації,необхідної користувачеві 

для того, щоб прийняти певне рішення стосовно суб’єкта господарювання. 

Для деяких статей повний опис включає додаткові пояснення, які повинні 

відображатися у Примітках до фінансової звітності. Нейтральність виключає 

стан упередженості у поданні фінансової інформації. Безпомилковість має 

забезпечити відсутність помилок або пропусків в фінансових звітах. Фінансова 

звітність, складена відповідно до МСФЗ, дещо по-іншому відображає процеси, 

явища та фінансовий результат діяльності підприємства.  

Правило, що лежить в основі МСФЗ 1 «Перше застосування 

Міжнародних стандартів фінансової звітності», говорить про те, що компанія, 

яка вперше застосовує МСФЗ, повинна складати фінансову звітність таким 

чином, неначебто вона завжди застосовувала МСФЗ (ретроспективний підхід), 

у Примітках до фінансової звітності повинна бути чітка і беззастережна заява 

про відповідність МСФЗ. Відповідність міжнародним стандартам означає 

застосування й виконання всіх МСФЗ, інтерпретацій стосовно визнання, оцінки 

та розкриття інформації [3]. 

Беручи до уваги відмінності в порядку ведення бухгалтерського обліку 

для компаній, які вперше застосовують МСФЗ, і компаній, які вже 

застосовують МСФЗ, питання стосовно того, що розглядати в якості першого 

застосування МСФЗ надзвичайно важливе. МСФЗ 1 визначає фінансову 

звітність, яка вперше складена за МСФЗ, як першу річну фінансову звітність 

компанії, в якій міститься «чітка і беззаперечна заява» про відповідність 

міжнародним стандартам. Інакше кажучи, визначальним фактором являється 

те, чи зробила компанія чітку і беззаперечну заяву про відповідність МСФЗ в 

своїй звітності. Компанія не розглядається, як така, що вперше застосовує 

міжнародні стандарти фінансової звітності, якщо в попередній фінансовій 
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звітності були допущені відхилення від вимог окремих стандартів МСФЗ 

(вимог визнання, оцінки чи розкриття інформації), але не дивлячись на це вона 

зробила беззаперечну заяву про відповідність своєї звітності МСФЗ. Суб’єкт 

господарювання, який вже застосовує МСФЗ при підготовці своєї фінансової 

звітності не може застосовувати МСФЗ 1 по відношенню до змін в обліковій 

політиці. Замість цього такий суб’єкт повинен застосовувати: 

 вимоги МСБО 8 «Облікові політики, зміни в облікових оцінках та 

помилки»; 

 конкретні перехідні положення в інших МСФЗ. 

Фінансова звітність компанії вважається такою, що вперше складена за 

МСФЗ і, відповідно, підпадає під сферу застосування МСФЗ 1 в наступних 

випадках [2]: 

 надала фінансову звітність за останній звітний період: 

o у відповідності з національними вимогами, які не відповідають 

вимогам МСФЗ у всіх відношеннях, 

o у відповідності з МСФЗ у всіх відношеннях, за винятком того, що 

ця фінансова звітність не містить чітку і беззаперечну заяву про 

відповідність МСФЗ 

o яка містить чітку і беззаперечну заяву про відповідність деяким, але 

не всім МСФЗ, 

o відповідно національним вимогам, які не відповідають МСФЗ, 

використовуючи при цьому деякі стандарти МСФЗ для обліку 

статей, для яких національних вимог не існує, 

o у відповідності з національними вимогами з  проведенням звірки 

окремих сум з сумами, які отримані при застосуванні МСФЗ; 

 підготувала фінансову звітність у відповідності з МСФЗ винятково для 

внутрішнього користування і ця фінансова звітність не надавалась 

власникам компанії чи іншим зовнішнім користувачам; 
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 склала комплект фінансової звітності у відповідності з МСФЗ для цілей 

консолідації, але повний комплект фінансової звітності, який відповідав 

би МСБО 1 «Подання фінансових звітів» не складався; 

 не складала фінансову звітність за попередні звітні періоди. 

Таким чином, компанія, фінансова звітність якої за останній звітний 

період містить чітку і беззаперечну заяву про відповідність МСФЗ, не може 

розглядатись в якості компанії, яка вперше застосовує МСФЗ. Дане положення 

справедливе навіть у випадках, коли: 

 компанія склала фінансову звітність, яка містила заяву про відповідність 

національним стандартам і МСФЗ; 

 компанія склала фінансову звітність з чіткою і беззастережною заявою 

про відповідність МСФЗ, не дивлячись на те, що аудиторський висновок 

по відношенню до такої звітності є модифікованим; 

 компанія припиняє надавати фінансову звітність у відповідності з 

вимогами національними вимогами, яка надавалась крім фінансової 

звітності відповідно з МСФЗ. 

Компанія, яка оприлюднює свою першу фінансову звітність, складену у 

відповідності з МСФЗ, є господарюючим суб’єктом, що застосовує МСФЗ 

вперше і в такому разі вона повинна застосовувати МСФЗ 1. Це також 

стосується проміжної фінансової звітності, яка складена відповідно до МСБО 

34, за кожний проміжний звітний період. Компанія, яка застосовує МСФЗ 

вперше, не користується положеннями МСФЗ 1 по відношенню до 

«проміжного звіту про результати діяльності» чи іншого фінансового звіту на 

проміжну звітну дату, який не визначений, як той, що відповідає МСБО 34 чи 

МСФЗ в цілому. 

Варто зазначити, що в комплекті поправок «Удосконалення МСФЗ» 

(2009-2011), опубліковані в травні 2012 р., Рада по МСФЗ роз’яснила 

доцільність застосування МСФЗ 1 в тому разі, якщо МСФЗ вже 

застосовувались. Згідно з цим роз’ясненням компанія, яка раніше застосовувала 
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МСФЗ для підготовки своєї фінансової звітності, проте така звітність не 

містила чітку і беззаперечну заяву про відповідність МСФЗ, має право 

повторно застосовувати МСФЗ 1 чи підготувати свою звітність у відповідності 

до МСБО 8, але таким чином, ніби компанія у всіх попередніх звітних періодах 

не припиняла складати свою фінансову звітність у відповідності з МСФЗ. Така 

поправка до МСФЗ  1 вводить ряд додаткових вимог до розкриття інформації, у 

випадку, якщо компанія відновлює подання фінансової звітності у 

відповідності з МСФЗ після деякого перериву (вступала в силу з 01.01.2013 р.) 

[1]. 

Проте, не зважаючи на бажання підприємства добровільно перейти на 

міжнародні стандарти фінансової звітності, все ж існують певні труднощі, які 

можна пов’язати з неготовністю вітчизняної системи бухгалтерського обліку 

адекватно відреагувати на застосування МСФЗ. 

На сьогодні відсутній чіткий інструментарій для бухгалтерів щодо 

практичного застосування вимог МСФЗ для складання фінансової звітності. 

Сюди відноситься формат звітності, який необхідно застосовувати, 

рекомендації з першого застосування МСФЗ, порівняння національних та 

міжнародних стандартів для кращого розуміння вимог останніх, роз’яснення 

специфічних норм визначених МСФЗ, термінології, наявність методик 

трансформації фінансової звітності та методик аудиту звітності складеної за 

МСФЗ та інші.  

Для адекватного застосування МСФЗ необхідно розробити нормативне 

забезпечення з бухгалтерського обліку, що є важливим завданням, яке 

покладається на Міністерство фінансів України та Національний банк України. 

Дане завдання передбачено Меморандумом. Для його успішного виконання 

необхідне залучення фахівців не лише регуляторних органів, а й науковців та 

практиків, а також членів професійних організацій. Важливо розуміти, що 

вказані заходи є лише шляхом до безпосереднього запровадження МСФЗ, і аж 

ніяк не спрямовані на врахування національних інтересів та інституціональних 
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особливостей. Необхідно зазначити, що реформування системи 

бухгалтерського обліку із застосуванням міжнародних стандартів передбачає 

активну роботу в міжнародних професійних організаціях. Це є чи не єдиною 

можливістю врахувати національні інтереси та інституційні особливості 

розвитку економіки України, а також вітчизняні позитивні надбання в теорії та 

практиці бухгалтерському обліку.  
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Постановка проблеми. В останні роки в Україні в теорії та практиці 

бухгалтерського обліку широко використовується системна термінологія. В 

наукових публікаціях використовуються терміни «система бухгалтерського 

обліку», «інформаційна система обліку», «облікова система» тощо. Системний 

підхід є продуктивним загально науковим методом, який пропонує розглядати 

будь-який об’єкт дослідження як систему. Цей підхід дозволяє розрішити 

багато протиріч між дослідниками, тому що часто ці протиріччя виникають в 

результаті розгляду одного й того ж явища з різних точок зору. В дійсності той 

самий об’єкт на різних етапах його розгляду може відображатися в різних 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/929_004
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аспектах, тобто ту ж саму систему можна розглядати на різних рівнях її 

існування: філософському, науково-дослідному, проектному тощо. Також в 

різних аспектах можна розглядати й бухгалтерський облік. 

Мета – розгляд можливостей системного підходу при дослідженні 

бухгалтерського обліку у цілому та окремих облікових проблем. 

Виклад основного матеріалу. Під системою бухгалтерського обліку 

різні автори розуміють різні явища та дають йому різні визначення. Ці 

визначення та точки зору авторів на поняття «система бухгалтерського обліку» 

докладно проаналізовані С.Ф. Головим, ним показані протиріччя в поглядах 

різних авторів [1]. Але бухгалтерський облік як систему можна дійсно 

розглядати з різних сторін у залежності від цілей та завдань дослідження. Як 

основне визначення терміну «система» пропонується використовувати 

наступне: «система – это объект исследования представляющий собой 

упорядоченное определенным образом множество элементов, взаимосвязанных 

между собой и образующих некоторое целостное единство» [2, с. 236]. 

Умовно всі варіанти розгляду системи бухгалтерського обліку можна 

поділити на такі: структурний, ієрархічний, науковий, практичний, 

інформаційний, кадровий, проте цей перелік не є вичерпаним. В літературі 

розглядаються й інші підходи до вирішення проблем бухгалтерського обліку 

(див. [3], [4]). 

Згідно зі структурним підходом бухгалтерський облік поділяють на 

зовнішній та внутрішній. До зовнішнього можна віднести фінансовий та 

податковий (який існує в тих країнах, де податкове законодавство встановлює 

інші, відмінні від бухгалтерських, правила обліку доходів і витрат для цілей 

оподаткування). До внутрішнього – управлінський (або виробничий) облік. 

Згідно з ієрархічним підходом можна виділити рівні окремого 

підприємства (облікова система підприємства), держави в цілому (національна 

система обліку) та міжнародний рівень (міжнародні та регіональні системи 

обліку). Ці рівні не рівноцінні. Так, на рівні окремого підприємства формується 
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його облікова політика, а на рівні держави в цілому та на міжнародному рівні 

визначаються правила та можливості щодо формування облікової політики, а 

не встановлюється сама облікова політика.  

Науковий підхід дає можливість розглядати бухгалтерський облік як 

галузь знань. Він охоплює всі ієрархічні рівні системи бухгалтерського обліку.  

Практичний підхід охоплює рівні національної системи бухгалтерського 

обліку та облікової системи підприємства. Перший рівень формується 

системою регламентації обліку на загально державному рівні, а другий 

регламентацією обліку на рівні підприємства. 

Згідно з інформаційним підходом інформацію, яка формується в системі 

бухгалтерського обліку, можна розглядати як підсистему в інформаційній 

системі підприємства або держави.  

Кадровий підхід дає можливість сформувати загальні вимоги до професії 

бухгалтера. На міжнародному рівні цей підхід реалізується в системі 

Міжнародних стандартів освіти для бухгалтерів. Цей підхід має місце в 

діяльності Міністерства освіти України, коли воно формує стандарти 

підготовки бухгалтерів (ОПП – освітньо-професійні програми) для ВНЗ 

України. На рівні окремого навчального закладу вимоги до бухгалтера 

формуються лише в частині варіативної компоненти ОПП. 

Серед всіх цих підходів немає протиріч. Навпаки вони доповнюють один 

одного. Запропонований варіант не надає вичерпного переліку підходів до 

системи бухгалтерського обліку, але він дає можливість розглянути цю систему 

на конкретній стадії її розвитку у конкретній країні. 

Є ще один момент, на який слід звертати увагу. Коли дослідник обирає 

об’єкт дослідження, цей об’єкт слід перевіряти на системність, тобто на те, чи 

проявляються властивості (закономірності функціонування) системи відносно 

до цього об’єкту. До основних властивостей звичайно відносять цілісність, 

адитивність, цілеспрямованість та ряд інших. Якщо так, то дослідження такого 

об’єкту має сенс. 
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Висновки. Бухгалтерський облік – це складна система, до вивчення якої 

можливі різні підходи. Вичерпний перелік таких підходів скласти не можна, 

тому що кількість варіантів розгляду однієї системи у залежності від цілей та 

завдань дослідження не обмежена.  

Кожний об’єкт дослідження в бухгалтерському обліку необхідно 

перевіряти на системність. Якщо системні властивості не проявляються – 

дослідження такого об’єкту не має сенсу. 
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Національна система фінансового контролю будь-якої країни є 

комплексом норм і правил, що регулюють взаємовідносини органу контролю та 

підконтрольного об’єкта, особливості яких визначаються законодавством і 

культурою відповідної держави. Стандарти фінансового контролю розкривають 

суть цієї системи: вони визначають методи здійснення контрольних дій, 

виходячи з принципів законності, об’єктивності та відповідальності. При цьому 

дуже важливо для забезпечення належної незалежності на законодавчому рівні 
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чітко визначити взаємини між розробниками стандартів та їх користувачами. 

Тільки відкрита система стандартів контролю може наочно показати, наскільки 

ефективно побудована для суспільства система державного фінансового 

контролю. 

Світова практика показує, що головна увага вищих органів державного 

фінансового контролю має приділятися контролю за діяльністю органів 

внутрішнього державного фінансового контролю, оцінці показників, 

покладених в основу прийняття владних рішень. Враховуючи, що у 

міжнародних стандартах фінансового контролю відображені кращі світовий 

досвід і тенденції його розвитку, було б доцільно використовувати положення 

даних стандартів при розробці вітчизняних стандартів оцінки діяльності органів 

внутрішнього контролю (наприклад, в рамках аудиту ефективності). Можливе і 

пряме застосування міжнародних стандартів фінансового контролю у роботі 

контрольних органів зовнішнього контролю при: 

 перевірці ефективності діяльності підприємств державного сектору 

відповідно до обґрунтованих принципів, практики і політики управління, а 

також ефективності використання трудових, фінансових та інших ресурсів, 

включаючи перевірку інформаційних систем, результатів виробничої 

діяльності, стану внутрівідомчого контролю, методів і процесу усунення 

підконтрольним об’єктом виявлених недоліків і порушень чинного 

законодавства; 

 перевірці щорічного виконання державного бюджету за минулий 

рік для формування пропозицій щодо оптимізації облікових операцій, що 

проводяться Міністерством фінансів (або відповідними фінансовими органами) 

на підставі внутрішніх наказів; 

 використанні як джерел інформації баз даних третіх сторін. 

Крім міжнародних стандартів фінансового контролю у міжнародній 

практиці активно використовуються міжнародні стандарти фінансової звітності 
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для державних коштів (або як їх ще називають – стандарти для громадського 

сектору), які, за задумом їх розробників, мають на меті: 

 забезпечення прозорості фінансових потоків; 

 стандартизацію прийомів калькуляції витрат; 

 стандартизацію підходів до профіцитів (дефіцитів) бюджетів; 

 забезпечення спільних підходів до обліку державних капітальних 

вкладень і власності; 

 забезпечення тотожності для зручності професійних користувачів 

базових облікових принципів міжнародних стандартів фінансової звітності та 

міжнародних стандартів фінансової звітності для державних коштів. 

Міжнародні стандарти контролю контролю в державному секторі 

жодним чином не скасовують національні нормативні та методичні документи, 

прийняті в різних країнах для здійснення фінансового контролю. Якщо 

національні стандарти відповідають міжнародним вимогам, то, звичайно, 

застосовуються національні стандарти, якщо національні стандарти державного 

фінансового контролю відрізняються від міжнародних, то потрібно прагнути до 

їх максимальної відповідності міжнародним стандартам. 

Міжнародні стандарти аудиту в корпоративному секторі для дослідників 

цікаві тим, що вони функціонують в єдиному кодифікованому полі, і при їх 

розробці використовувався і в даний час використовується системний підхід, 

що дає можливість цілісного визначення всієї сукупності правил, процедур і 

аудиторської діяльності в усіх її аспектах. 

Фінансова звітність суб’єктів державного сектора, зазвичай, містить 

інформацію, що відрізняється від тієї, яка відображена у фінансовій звітності 

організацій приватного сектора. Це накладає відповідний відбиток на характер, 

тимчасові рамки і обсяг аудиторських процедур, а також на аудиторський 

висновок. 

Міжнародні стандарти державного фінансового контролю, безумовно, 

сприяють розширенню професійних знань вітчизняних контролерів. Проте не 
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можна сказати, що за відсутності відповідного національного стандарту наші 

державні контролери вдаються до світового досвіду. Зазвичай на практиці вони 

керуються інструкціями, методиками і наказами, які регламентують те чи інше 

питання. У діяльності вітчизняних державних контролерів та аудиторів ці 

норми мають пріоритетний характер для використання. Але, як вже 

зазначалося, це зовсім не виключає необхідності розробки і систематизації 

своїх власних, національних стандартів проведення контрольно-ревізійних та 

експертно-аналітичних заходів.  
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Постановка проблеми. В умовах сьогодення відбувається зміна 

загальної парадигми аудиту взагалі та внутрішнього аудиту зокрема. Перш за 

все, це стосується поширення зони аудиторських послуг з приватного сектора 

на державний.  

Але, не дивлячись на стрімкий розвиток внутрішнього аудиту в 

державному секторі на практиці – теоретичне підґрунтя цього питання 

залишається остаточно не дослідженим.  

Метою дослідження є уточнення сутності внутрішнього аудиту в 

бюджетних установах шляхом окреслення його відмінностей між іншими 

формами аудиту. 

Виклад основного матеріалу. Внутрішній аудит згідно із Концепцією 

розвитку державного внутрішнього фінансового контролю є елементом 

державного внутрішнього  фінансового контролю, а отже складовою системи 

ДФК в Україні [4]. Слід відмітити, що внутрішній аудит як складова системи 

ДФК значно відрізняється від розповсюдженого погляду щодо сутності 

внутрішнього аудиту. 

Насьогодні багато вчених займаються дослідженням проблем 

внутрішнього аудиту, як складової системи державного фінансового контролю, 

серед яких Ермішова С. [3], Бодюк А. [1], Слободяник Ю. [5, 6] та багато 

інших. Поряд із цим на шляху сталості функціонування внутрішнього аудиту 

стоїть  багато перешкод, як практичного, так і теоретичного характеру.  

Стосовно першого то, як вдало помічає, Ю.Б. Слободяник у власному 
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дослідженні, існує три основні проблеми розвитку внутрішнього аудиту в 

державному секторі [5]:  по-перше, побудова системи внутрішнього державного 

контролю і аудиту жодним чином не узгоджена з побудовою системи 

зовнішнього державного аудиту.  

Це не дозволяє створити єдину дієву систему контролю державних 

фінансів, адже неузгодженість дій в цій сфері породжує лише нові проблеми — 

невизначеність понятійного апарату, сфер впливу, дублювання окремих 

функцій тощо.  

По-друге, система внутрішнього аудиту в бюджетних установах має певні 

особливості, які мають бути враховані під час її впровадження (наприклад, 

обов’язковість урегулювання таких аспектів, як протидія хабарництву і 

корупції, політика конфіденційності даних, конфлікт інтересів тощо).  

Крім цього, методика внутрішнього аудиту в бюджетних установах 

значно відрізняється від методики внутрішнього аудиту суб’єктів 

підприємництва. По-третє, у суспільстві поки що не створено усвідомленого 

позитивного ставлення до реформ у цій сфері.  

Це обумовлено неналежним рівнем відкритості та прозорості інформації 

щодо обґрунтування й ходу реформ, яка має бути доступною для громадськості 

й наукових кіл (і не лише в загальній описовій формі, як це представлено на 

офіційному сайті ДФІ України). На теоретичному рівні слід відмітити 

неоднозначність визначення базових понять, неузгодженість законодавчих 

актів, тощо. 

На думку автора, державний фінансовий аудит – це форма державного 

фінансового контролю, яка спрямована на збільшення ефективності 

використання бюджетних коштів та на виявлення фінансових порушень і 

порушень законодавства, виявлення та покарання винних у порушеннях осіб. 

Можна зробити висновок щодо відмінностей цих двох форм державного 

фінансового контролю, які також доцільно доповнити відмінностями із 

незалежним аудитом (рис. 1). 
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Рис. 1 Порівняльний аспект внутрішнього аудиту бюджетних установ, 

державного фінансового аудиту та незалежного аудиту [2] 
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Незалежний аудит 

збирання інформації з 

найбільш можливим 

ступенем 

достовірності, її 

відповідність 

встановленим 

критеріям, 

взаємопов`язаність і 

визначення: її 

реальності, 

достовірності, 

своєчасності та 

точності. 

зацікавлені особи 

 незалежна форма 

економічного контролю, 

що надається суб`єктам 

підприємницької 

діяльності на договірних 

засадах з питань 

ефективності 

господарювання та 

достовірності її 

відображення у 

бухгалтерському обліку 

і звітності.  

П
о
н
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т

т
я
 

об`єктивна оцінка та 

вираження власної 

думки про складання 

звітності, ведення 

обліку та інших 

об`єктів аудиту, а 

також оцінка 

ефективності 

внутрішнього 

контролю та 

фінансового стану 

підприємства. 

аудиторський 

висновок 
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Висновки. Згідно проведеного порівняльного аналізу цих трьох 

складових ДФК, можна зробити висновок, що державою здійснено перехід від 

фіскальних форм контролю, метою  яких є нарешті не тільки покарання та 

пошук порушень, а підвищення ефективності діяльності бюджетних установ. 

З урахуванням зазначеного можна надати наступні визначення поняття 

«внутрішній аудит бюджетних установ»: внутрішній аудит бюджетних установ 

– це складова системи ДФК, яка полягає у діяльності спрямованій на перевірку 

ефективності внутрішнього контролю в бюджетних установах та на підвищення 

ефективності використання бюджетних коштів і забезпеченню законності 

діяльності бюджетних установ. 
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Питання формування та використання в економічній діяльності 

справедливої вартості відноситься до широко обговорюваних питань. Переваги 

і недоліки показника «справедлива вартість» неодноразово розглядалися і 

аналізувалися такими вченими, як Бурденко І. [1], Іванова О. [2], Джеральд 

М. Зак [3] тощо.  

І. Бурденко та І. Макаренко розглядають аргументи «за» і «проти» 

використання справедливої вартості при оцінюванні фінансових інструментів 

[1, с. 45-46]; вони виділяють фінансові інструменти як окрему групу для аналізу 

властивостей справедливої вартості. Аналізуючи випадки шахрайства, 

Джеральд М. Зак виділяє близько двадцяти таких груп. 

Для того, щоб оцінити позитивні і негативні сторони показника 

«справедлива вартість» не лише при дослідженні шахрайств, де для кожного 

виду активів, зобов’язань і власного капіталу розроблено безліч індивідуальних 

схем, а для використання в обліку та при складанні фінансової звітності можна 

всі об’єкти оцінки розділити на три групи: окремі активи та зобов’язання; 

підприємства як цілісні комплекси та одиниці, що генерують грошові кошти; 

фінансові інструменти. 

Фактично мова йде про три групи ринків, на яких діють свої правила. 

Оцінка активів та зобов’язань (крім фінансових інструментів) – це 

найпоширеніший і масовий вид оцінки. Його щодня крім фахівців проводять 
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всі учасники ринку незалежно від їх обізнаності в дійсній вартості об’єктів і 

рівня знань в економіці. У практичній діяльності підприємств її можуть 

проводити і бухгалтери підприємства. 

Оцінка підприємства як цілісного майнового комплексу являє собою 

досить складну проблему. Для її проведення потрібні спеціальні знання. Її, як 

правило, проводять фахівці-оцінювачі. Оцінка таких об’єктів відноситься до 

агрегатних оцінок, тобто до таких, об’єкти яких можна розбити на складові з 

метою їх окремої реалізації. Оцінка таких об’єктів проводиться досить рідко 

(зазвичай при підготовці підприємства до продажу). Розглядати одиниці, що 

генерують грошові кошти, як окремий об’єкт дослідження в умовах української 

економіки поки немає сенсу, так як вони поки що не є об’єктом нормотворчості 

та економічної практики. 

Оцінка фінансових інструментів проводиться і змінюється практично 

щодня на фінансових ринках. Вона є результатом тенденцій, що складаються на 

цих ринках, і змінюється дуже динамічно. Найбільшою динамікою з 

фінансових ринків відрізняється валютний ринок, однак і ринок фінансових 

інструментів набагато більш динамічний, ніж ринок звичайних (нефінансових) 

активів і зобов’язань, а також ринок підприємств як цілісних комплексів. 

При розгляді переваг і недоліків оцінки за справедливою вартістю всі 

автори, як правило, призводять одні й ті ж аргументи. Вони зводяться до 

наступного. 

Якщо мова йде про нефінансові активи та зобов’язання, то до достоїнств 

справедливої вартості зазвичай відносять велику достовірність активів і 

зобов’язань в порівнянні з традиційними видами оцінки. Це важливо для 

інвесторів при їх рішенні інвестувати свій капітал в активи конкретних 

компаній [4], а також для всіх користувачів в умовах високої інфляції 

(галопуюча або гіперінфляція), коли всі види оцінки крім заснованих на 

справедливій вартості на дату звітності різко спотворюються. (Слід зазначити, 

що в умовах гіперінфляції оцінка за справедливою вартістю визнана МСБО 29 
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для багатьох видів активів і зобов’язань єдино можливою.) Для компаній, що 

представляють звітність, плюс справедливої вартості в тому, що при 

використанні оцінки за справедливою вартістю не з’являється інфляційний 

прибуток і тому не вилучається з податком на прибуток частина власного 

капіталу [5]. 

До недоліків справедливої вартості відносять неможливість 

документального підтвердження рівня оцінки [6], в результаті чого вона легко 

спотворюється з метою шахрайства [7]. Крім того, відзначають складність і 

суб’єктивність її визначення за відсутності активного ринку (що також стає 

спокусою для маніпулювання звітністю), виникають додаткові вимоги до 

кваліфікації бухгалтерів [8] і технічні проблеми при переоцінці (вибір бази 

оцінки, визначення ступеня зносу та строку корисного використання (для 

основних засобів) і т.д.) [6]. 

Якщо мова йде про справедливу оцінку цілісних майнових комплексів 

(підприємств), то на додаток до перерахованих вище недоліків наводять такі: 

висока вартість послуг оціночних організацій, значні терміни оцінки і 

необхідність подальшої переоцінки за участю експертів-оцінювачів [6]. 

При оцінці фінансових інструментів в якості аргументів «за» 

використання справедливої вартості І. Бурденко та І. Макаренко виділяють 

наступні: це зовнішня незалежна оцінка (оцінка не прив’язана до окремого 

суб’єкта господарювання), яка сприяє формуванню зрозумілої і прозорої 

інформації для користувачів; це джерело додаткової інформації для 

користувачів; це більш достовірний облік і відображення у звітності похідних 

фінансових інструментів [1, с. 45-46]. Якщо з першими двома аргументами 

можна погодитися, то достовірність обліку та відображення у звітності 

похідних фінансових інструментів (особливо за відсутності активного ринку) 

залежить від механізму проведення оцінки та є значною мірою справою 

суб’єктивною, так як об’єктивні механізми проведення такої оцінки досі не 

розроблені. Судячи з усього автори розуміють це, тому що до аргументів 
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«проти» відносять «квазісправедліві» оцінки похідних фінансових інструментів 

[1, с. 46]. До аргументів «проти» вони крім того відносять такі: «... труднощі 

оформлення визначення; тенденція посилення «проціклічності»; складне 

врегулювання зобов’язань ... » [1, с. 46]. 

Ці аргументи автори пояснюють так: «...відокремлення подання (у 

Концептуальній основі фінансової звітності авт.) справедливої вартості 

свідчить про її специфічність як окремого виду оцінки, що має вельми 

невизначену природу… не на користь справедливої вартості свідчить і 

взаємозалежність між справедливою вартістю і проциклічністю, – облік за 

справедливою вартістю підсилює ефекти ринкових коливань цін, які впливають 

на вартість інструментів, а під час розгортання кризових явищ можуть бути 

причиною глобального «розпродажу активів» ... Продовженням цієї тенденції є 

складне врегулювання зобов’язань, оцінених за справедливою вартістю, – в разі 

падіння кредитного рейтингу емітента знижується і вартість його зобов’язань, 

унаслідок цього за катастрофічного фінансового становища емітент отримує 

прибуток» [1, с. 46]. 

Не всі з цих пояснень можна вважати обґрунтованими. Так, 

обґрунтування першого аргументу «проти» не витримує критики. У МСФЗ 13 

[9], який почав розроблятися в 2011 році і був затверджений в 2013 році, дано 

розгорнуте визначення справедливої вартості, а остання редакція 

Концептуальної основи в цей час вже була затверджена (в 2010 році). Таким 

чином, МСФЗ 13 є подальшим розвитком системи міжнародних стандартів. 

Важко погодитися і з тим, що «в разі падіння кредитного рейтингу 

емітента знижується і вартість його зобов’язань, унаслідок цього за 

катастрофічного фінансового становища емітент отримує прибуток». Якщо в 

цьому випадку (при катастрофічному фінансовому стані) і можна говорити про 

прибуток, то це вже прибуток банкрута, «мертвої» компанії. Інша справа, що 

при не катастрофічному зниженні кредитних рейтингів компанія одночасно з 

цим буде відображати в звітності збільшення прибутку, що не є нормальним. 
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З другим аргументом «проти» можна погодитися. Це дійсно серйозний 

аргумент проти використання справедливої вартості для оцінки фінансових 

інструментів. В умовах кризи дійсно може виникнути ситуація, коли дії 

суб’єктів ринку, що ґрунтуються на різких коливаннях цін на фінансові 

інструменти, можуть сприяти обвалу фінансового ринку і розкручуванню 

спіралі інфляції. І такий стан можна вважати особливо важливим для ситуацій, 

коли активний ринок відсутній. 

Отже, аналіз переваг і недоліків показника оцінки за справедливою 

вартістю не дозволяє зробити однозначний висновок щодо необхідності його 

загального впровадження у вітчизняну практику. 
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ПРОБЛЕМИ ПІДГОТОВКИ ОБЛІКОВИХ КАДРІВ 
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Черкаського інституту банківської справи УБС НБУ (м. Київ) 

Романчук Катерина Василівна, 
д.е.н., доцент, доцент кафедри міжнародної економіки 

Житомирського державного технологічного університету 

 

Становлення демократичного суспільства передбачає наявність свідомих 

освічених громадян, які чітко усвідомлюватимуть як свою громадянську позицію, 

так і значення їх професійних знань.  

Реформа вищої та середньої освіти, яка нині відбувається в освіті України, 

безумовно, має раціональну мету: оптимізувати якісну структуру освітньої 

підготовки, а також нормалізувати співвідношення між чисельністю фахівців з 

вищою та середньою спеціальною освітою. Результати розвитку вищої освіти 

протягом 2004-2014 рр. і функціонування економіки України показали 

необхідність жорсткого регулювання процесу здобуття професійної освіти, 

нагальну потребу у встановленні чітких обмежень чисельності підготовки 

фахівців окремих спеціальностей гуманітарного спрямування. Разом із тим, у 

процесі удосконалення, що нині відбувається в освіті Україні, важливим є 

збереження дієвих традицій та освітніх технологій з метою досягнення роботи 

освітньої системи на потреби економіки. 

http://sisupr.mrsu.ru/2013-4/PDF/druzhilovskaya_je_s_.pdf
http://sisupr.mrsu.ru/2013-4/PDF/druzhilovskaya_je_s_.pdf
http://vestnik.osu.ru/2006_10/48.pdf
http://www.minfin.gov.ua/control/uk/publish/article?art%20_id=394683&cat_id=393571
http://www.minfin.gov.ua/control/uk/publish/article?art%20_id=394683&cat_id=393571
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Основною проблемою, яку сьогодні слід виділити у становленні нових 

підходів до освіти фахівців за спеціальністю «Облік і аудит», є визначення єдиних 

вимог до кваліфікації фахівців. На сьогодні Міністерство освіти і науки України 

наділило виші повноваженнями з формування навчальних планів, а також 

випискою компетенцій, які здобудуть спеціалісти у результаті навчання. Доцільно 

було б на рівні методичних комісій за відповідними спеціальностями сформувати 

єдині переліки знань і розумінь, здатностей до формування суджень, якими повинні 

володіти випускники за напрямами. Таким чином, навчальні плани різних 

навчальних закладів можуть відрізнятися, що і формуватиме конкурентні переваги 

окремих ВНЗ. Однак типовий перелік компетенцій повинен бути досягнутий в 

будь-якому випадку. 

Не менш серйозним питанням залишається відповідність вмінь та навиків 

випускників різних навчальних закладів вимогам роботодавців. В період 

динамічних змін зростає необхідність чіткого розмежування вмінь фахівців. 

Зокрема, у меншій чисельності сьогодні необхідні спеціалісти з обліку і аудиту, 

здатні створювати моделі на основі знань чинного законодавства різних галузей 

і пропонувати нові рішення в частині оптимізації фінансових потоків. Тобто 

слід проаналізувати вимоги роботодавців, потреби у відповідних фахівцях на 

державному рівні та вжити заходів для уникнення ситуації, коли роботу низької 

кваліфікації виконують спеціалісти з дипломом магістра. Одночасно потрібно 

більш ґрунтовно підійти до розвитку професійних закладів освіти. Так, 

доцільно підвищити вимоги до викладацького складу, методичного 

забезпечення, збільшити кількість годин, що виділяються в навчальному плані 

на практичну підготовку. Повторно необхідно переглянути віковий ценз та 

умови вступу до коледжів і професійно-технічних училищ. В частині 

підготовки фахівців з обліку і аудиту більш раціональним є законодавче 

врегулювання порядку створення комплексів з вищими навчальними 

закладами. Опитування випускників, які здобули вищу освіту після середньої 
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спеціальної, вказує на значну ефективність багаторівневого професійного 

освітнього процесу. 

І безумовно, в час формування нових навчальних планів на 

сьогоднішньому етапі освітньої реформи все ж залишається потреба у 

координації Міністерством освіти і науки України або уповноваженими ним 

органами процесу побудови логічного ланцюжка навчальних дисциплін з 

метою забезпечення накопичення знань, необхідних для формування 

компетенцій фахівців відповідних професійних рівнів. 

 

 

УДК 657.2 

ОСОБЛИВОСТІ ОПЛАТИ ПРАЦІ ДНІВ ПЕРЕБУВАННЯ У 

ВІДРЯДЖЕННІ ПРИ ПОЧАСОВО-ПРЕМІАЛЬНІЙ  

СИСТЕМІ ОПЛАТИ ПРАЦІ 

Примаченко Олена Леонідівна, 

к.е.н., доцент, доцент кафедри обліку підприємницької діяльності 

ДВНЗ «Київський національний економічний університет 

імені Вадима Гетьмана» 

prlena@ukr.net 

 

Постановка проблеми. Найважливішим стимулом працювати для будь-

якого працівника є достойна оплата його праці. Одним з видів заохочувальних 

систем оплати праці на підприємстві є почасово-преміальна система, за якої 

працівникові понад встановлену оплату відповідно до його тарифної ставки 

(окладу) і фактично відпрацьованого часу виплачується премія за виконання 

визначених кількісних і якісних показників і умов преміювання. Враховуючи 

вищенаведене, порядок врахування премії при обчисленні оплати праці за час 

перебування працівника у відрядженні, є актуальним.  

Метою даного дослідження є узагальнення теоретичних положень та 

діючої практики розрахунку оплати праці за час перебування працівника у 

відрядженні при почасово-преміальній системі оплати праці.  

mailto:prlena@ukr.net
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Виклад основного матеріалу. Система оплати праці яка 

використовується на підприємстві, є, з одного боку, сполучною ланкою між 

нормуванням праці і тарифними умовами оплати праці, а з іншого – засобом 

досягнення певних кількісних і якісних показників. Чинна на підприємстві 

система оплати праці має сприяти реалізації інтересів як роботодавця, так і 

працівників. Критерієм ефективності певної системи преміювання на 

підприємстві має бути реальна зацікавленість працівників у досягненні кращих 

результатів своєї праці, повнішого використання своїх компетенцій. 

Обов’язковими елементами будь-якої преміальної системи мають бути: 

показники та умови преміювання, розмір премій, джерела виплати премій, 

категорії працівників, які підлягають преміюванню, періодичність 

преміювання, порядок виплати премій. Усі ці елементи слід детально 

прописати  в Положенні про преміювання на підприємстві (яке є додатком до 

колективного чи трудового договору), оскільки це суттєво впливатиме на 

розрахунок оплати праці за відповідний період. 

Згідно з положеннями ст.121 КЗпП за час перебування у відрядженні за 

працівником зберігається не лише його робоче місце (посада), але й заробітна 

плата, визначена відповідно до умов, установлених трудовим або колективним 

договором [2]. Отже, якщо умовами трудового договору передбачено 

нарахування премії, то вони повинні нараховуватись і за час перебування 

працівника у відрядженні.  

Слід зауважити, що оплаті підлягають лише ті дні відрядження, які 

припадають на робочі дні згідно із графіком роботи відрядженого працівника. 

За вихідні дні, які припадають на час відрядження працівника, заробітна плата з 

не нараховується, за винятком випадків, коли працівник спеціально 

відряджається для роботи у вихідний день або згідно із графіком роботи 

організації, до якої він направлений, вихідні дні вважаються робочими. 

Отже, для прийняття рішення, у якому розмірі слід оплатити дні 

відрядження,  слід порівняти розрахункову денну заробітну плату працівника за 
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ці дні, визначену за умови, нібито працівник працював у штатному режимі й 

нікуди не виїжджав, включаючи всі передбачені трудовим і колективним 

договорами доплати, надбавки, премії, суми індексації тощо і середньоденну 

зарплату, обчислену згідно з п. 2 Порядку обчислення середньої заробітної 

плати, затвердженого постановою КМУ від 08.02.95 р. № 100 ( Порядок № 100) 

[4], виходячи з величини, яка виявилась більшою (рис. 1).  

Перш за все потрібно врахувати, що дотримуючись п. 3 Порядку № 100, 

як при розрахунку денної зарплати, так і середньоденної, потрібно враховувати, 

що премії включаються в заробітну плату того місяця, на який вони 

припадають. А це означає, що в розрахунках беруть участь або премія, 

нарахована в поточному місяці за поточний, або премія, нарахована в 

поточному місяці за попередній. 

 
 

Рис. 1 Алгоритм розрахунку оплати праці за час перебування працівника 

у відрядженні 

Розрахунок середньоденної 

(середньогодинної )заробітної 

плати відповідно до Порядку 

№100 

Розрахунок денної (годинної) 

заробітної плати в місяці 

відрядження 

Заробітна плата за 2 останні місяця 

перед відрядженням : Кількість 

фактично відпрацьованих робочих 

днів (годин) за ці місяці 

Заробітна плата в місяці відрядження  : 

Кількість фактично відпрацьованих 

робочих днів (годин) в місяці 

відрядження 

Порівняння: 

Середньоденна заробітна плата > 

Денна заробітна плата 

 

так 

Оплата часу перебування у 

відрядженні здійснюється із 

застосуванням показника 

середньоденної заробітної плати 

 

Оплата часу перебування у 

відрядженні здійснюється із 

застосуванням показника денної 

заробітної плати 

 

ні 
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Тобто в разі, якщо Положенням про преміювання, прийнятим на 

підприємстві, не передбачено виплату премії у фіксованому розмірі, а 

визначено, що її розмір коригується залежно від фактично відпрацьованого 

часу в місяці, за який вона нараховується, при проведенні розрахунків для 

оплати днів відрядження використовується фактично нарахований розмір 

премії.  

Відповідно до роз’яснень, наведених в листах Міністерства соціальної 

політики від 06.08.14 р. № 1126/13/84-14 [5] та Міністерства праці та соціальної 

політики від 13.09.10 р. № 804/13/84-10 [7], необхідність коригування премії 

поширюється і на випадки, коли фіксований розмір встановлюється також для 

інших, крім місячної, видів премій. Отже, якщо згідно з Положенням про 

преміювання працівникам, виплачується фіксована сума премії незалежно від 

того, відпрацьовано працівником повний місяць чи ні, (наприклад, у розмірі 

20 % окладу), при проведенні розрахунків для оплати днів відрядження слід 

відкоригувати такий розмір премії пропорційно до відпрацьованого часу 

(табл. 1).  

Таблиця 1 

Порядок врахування премій при розрахунку середньоденної (середньогодинної) 

заробітної плати для оплати часу перебування у відрядженні 

Премія Порядок врахування 

Поточна премія, нарахована в поточному 

місяці за поточний місяць за фактично 

відпрацьовані робочі дні 

Враховується в повному обсязі 

Поточна премія, нарахована в поточному 

місяці за попередній місяць  

Враховується пропорційно відпрацьованому 

часу 

Поточна премія у фіксованому розмірі 

Квартальна премія Враховується в розмірі 1/3 та пропорційно 

відпрацьованому часу 

Винагорода, нарахована в поточному році за 

результатами роботи в минулому році (або за 

вислугу років) 

Враховується в розмірі 1/12 до кожного 

місяця розрахункового періоду 

 

Вважаємо такий підхід обґрунтованим з точки зору захисту інтересів 

працівників. 
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Крім того, при розрахунку як денної, так і середньоденної зарплати не 

беруть участі такі види виплат, як допомога з тимчасової непрацездатності, 

суми оплати основних і додаткових відпусток, оплати днів відряджень, 

виходячи із середнього заробітку, матеріальної допомоги, інших разових 

виплат.  При розрахунку середньоденної зарплати враховувати такі виплати не 

дозволяють норми п. 4 Порядку № 100 [4]. Щодо визначення денної зарплати 

наведені вище виплати враховувати не слід з метою забезпечення 

порівнюваності показників відповідного періоду, а також проведення 

розрахунків відповідно до умов трудового договору. 

Висновки. Отже, більшість систем оплати праці, які використовуються 

на підприємствах, передбачають преміювання працівників за досягнення 

певних кількісних і якісних результатів діяльності. В Положенні про 

преміювання слід детально прописати види премій, умови преміювання та 

порядок виплати премій, що значно полегшить роботу працівників бухгалтерії 

щодо правильного визначення суми нарахованої оплати праці працівників, що 

перебувають у відрядженні.  
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Під організацією управлінського обліку розуміють систему умов і 

елементів побудови облікового процесу для одержання достовірної і своєчасної 

інформації про господарську діяльність організації, здійснення контролю за 

раціональним використанням ресурсів і управління діяльністю. 

При проектуванні системи формування фактичної облікової інформації 

про витрати, слід передбачити деякі зміни технології обробки первинних 

документів. Для забезпечення можливості організації контролю виконання 

бюджетів та аналізу відхилень, які виникли, фактичні дані в системі 

управлінського обліку порівнюються в тому ж аналітичному розрізі, що й 

здійснюється розробка бюджетів, а для забезпечення можливості оперативного 

здійснення коригуючих заходів, необхідно суттєво підвищити оперативність 

подання необхідних звітних даних [3]. 

З західної практики відомо два основних підходи до вирішення даних 

проблем: організація паралельно з бухгалтерією відділу з забезпечення 

необхідною інформацією з встановленою періодичністю подання звітів 

(частіше всього – це управлінська бухгалтерія, яка формує позасистемну 

облікову інформацію) чи інтеграція фінансового й управлінського обліку (це, 

однак, зовсім не означає суміщення фінансової й управлінської бухгалтерії) на 

базі єдиного плану рахунків, з поглибленою аналітикою в рамках 
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автоматизованої системи бухгалтерського обліку. Кожен підхід має свої 

переваги й недоліки [2].  

У першому випадку, можливе суттєве підвищення оперативності надання 

даних, частина з яких може носити наближений характер, а також базуватись на 

не документальних оперативних джерелах, при відсутності в необхідний 

момент первинних документів. Недостатня точність виправдовується високим 

ступенем оперативності. Однак при цьому, виникають суттєві обсяги 

дублюючих операцій при обробці первинних документів.  

Другий підхід знімає дублювання функцій, але потребує автоматизації 

обліку, так як в іншому випадку суттєво підвищується трудомісткість облікових 

процедур в зв`язку з поглибленням аналітичного обліку, а також виникає 

загроза значного збільшення терміну подання звітів, які внаслідок цього 

втрачають свою цінність для прийняття управлінських рішень. Вважаємо за 

доцільне використання системи інтегрованого обліку, яка може при 

необхідності доповнюватись позасистемними оперативними джерелами. 

В рамках інтегрованої системи обліку, доцільним є використання 

наступної схеми побудови субрахунків і аналітичних рахунків :  a,    аb,    аbc,  

де,  а – синтетичний рахунок; 

ab – субрахунки в розрізі центрів відповідальності; 

abс – аналітичні рахунки в розрізі конкретних статей центрів 

відповідальності. 

При цьому програмний засіб повинен забезпечувати можливість 

формування звітів в будь-якому аналітичному розрізі.  

У той же час, на великих підприємствах, для спрощення контролю й 

аналізу відхилень за витратами, можливий варіант введення окремого обліку 

кошторису витрат й відхилень від бюджетних показників. Для цього, доцільно 

ввести додаткові субрахунки до рахунків витрат за схемою :  a,    аb,   abc,  abcd,   

де, а – синтетичний рахунок; 

ab – субрахунки першого порядку в розрізі центрів відповідальності; 
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abc – субрахунки другого порядку (витрати в межах бюджету й 

відхилення);  

abcd – аналітичні рахунки в розрізі конкретних статей центрів 

відповідальності, або здійснювати виділення та облік відхилень в аналітичному 

обліку в розрізі центрів відповідальності. 

Відхилення від бюджетних показників виникають або через помилки на 

початкових етапах бюджетування (в зв`язку з недостатністю інформації, 

необ`єктивним прогнозом розвитку подій чи використанням помилкових 

методів планування та прогнозування), або через зміни умов чи помилки при 

реалізації плану. Причому, становить інтерес не тільки виявлення осіб, 

відповідальних за негативні відхилення, а що більш важливо, можливості 

компенсації даних відхилень з допомогою певних коригуючих заходів [6]. 

Звіти про виконання бюджету, обов’язково повинні подаватись 

бухгалтерією керівникам, які відповідають за витрати центрів відповідальності. 

У випадку суттєвих відхилень менеджери повинні забезпечити проведення 

коригуючих заходів з тим, щоб ліквідувати їх причини та компенсувати 

негативні відхилення, які виникли раніше. З метою підвищення ефективності 

контролю, необхідно постійне отримання менеджерами нижнього рівня 

управління інформації про виконання бюджетних показників. З підвищенням 

рівня управління, слід знижувати рівень деталізації звітів про виконання 

бюджету й кількість контрольованих показників. Причому, якщо керівники 

нижнього рівня контролюють як вартісні так й натуральні показники, звіти для 

більш високого рівня управління доцільно складати в основному у вартісному 

виразі. Крім, зіставлення фактичних бюджетних показників у звіти про 

виконання бюджетів слід також включати прогнозні фактичні значення 

(очікуване виконання). Останнє, надасть можливість передбачити негативні 

результати й завчасно прийняти превентивні заходи. При отриманні звітів 

керівниками більш високих рівнів управління, керівники нижніх рівнів повинні 

підготувати коментарії, за значними відхиленнями й намітити дії з виправлення 

ситуації. При управлінні за відхиленнями, всі позитивні й негативні відхилення 
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фактичних показників від бюджетних аналізуються спочатку безпосередньо 

керівниками центрів відповідальності, й тільки, якщо окремі відхилення 

перевищили встановлені граничні обмеження, до аналізу й пошуку рішень 

залучаються керівники більш вищого рівня [1]. У зв’язку з цим у звіти для 

керівників, крім зіставлення бюджетних й фактичних показників, повинні 

включатись обґрунтовані пояснення за відхиленнями, які перевищують 

граничні межі. Ступінь суттєвості відхилень може бути оцінений на основі двох 

критеріїв: 

1) за допустимими межами (контрольних діапазонах);  

2) за впливом на прибуток. 

У першому випадку, контрольний діапазон встановлюється у 

відсотковому виразі від величини бюджетного показника. При цьому, 

підприємства можуть встановлювати дворівневі межі допустимих відхилень. 

При досягненні першого рівня, відхилення аналізуються безпосередньо 

керівником відповідного центру відповідальності, він же, в межах своєї 

компетенції, здійснює коригування управлінських рішень для ліквідації причин 

відхилень і по можливості – компенсації таких відхилень, у тому числі за 

рахунок інших факторів; при досягненні другого рівня зазначені відхилення 

виділяються в звіті, який подається до керівника більш вищого рівня 

управління й потребують участі останнього в прийнятті коригуючих заходів. 

Боб Райан, зазначає, що в практиці західних компаній, контрольні 

діапазони встановлюються двома способами: 

1. Довільно, з допомогою відсоткового відхилення, наприклад :  2% 

для першого рівня й подвійний діапазон для другого рівня; 

2. Шляхом використання статистичних даних з попередніх бюджетів.  

В якості першого діапазону, можливо використовувати 

середньоквадратичне відхилення, яке розраховується на базі даних про 

індивідуальні відхилення кожного показника виражене у відсотковій формі. В 

якості другого діапазону – подвоєне значення даної величини. В перший 

діапазон попадає біля 68% відхилень, в другий – 95 %. 
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При оцінці суттєвості впливу відхилень на прибуток доцільно 

здійснювати ранжування показників, в залежності від ступеня впливу відхилень 

на кінцевий результат. Наприклад, навіть значне відхилення у відсотковому 

відношенні за статтею «витрати на придбання канцелярського приладдя» 

навряд чи суттєво вплине на прибуток, на відміну від незначного відхилення 

обсягу продаж чи рівня витрат сировини й матеріалів [5]. Інший суттєвий 

аспект організації контролю в бюджетуванні, полягає в тому, що при його 

здійсненні порівнюватись можуть лише фактичні й бюджетні витрати для 

одного й того ж обсягу виробництва. Для цього, необхідно використовувати так 

звані гнучкі бюджети, тобто такі бюджети які враховують зміни витрат, що 

пов`язані з коливанням обсягу виробництва. Приведення бюджетних витрат до 

фактичного обсягу виробництва, базується на розмежуванні витрат на змінні та 

постійні [4]. Жорсткий бюджет використовується відділами (підрозділами), 

витрати яких не мають яскраво вираженої залежності від змін обсягу 

виробництва (адміністративні відділи, НДДКР). Для центрів відповідальності, 

витрати яких залежать від обсягу виробництва, бюджети витрат складаються на 

базі плану виробництва продукції з додатковим включенням нормативів 

співвідношення витрат й обсягів виробництва даного підрозділу для 

розрахунку, в подальшому, очікуваної величини витрат на фактичний обсяг 

виробництва. З допомогою гнучких бюджетів, які враховують поділ витрат на 

постійні, змінні й напівзмінні, підприємства з непостійним рівнем виробництва 

можуть адаптовувати свої витрати до різних рівнів виробництва. 
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Постановка проблеми. У XXI столітті в більшості країн світу 

спостерігається підвищений інтерес суспільства до якості аудиторських послуг. 

Особливо це стосується аудиту фінансової звітності та його заключного 

документа – аудиторського звіту (висновку). Основними причинами зростання 

інтересу до якості роботи аудитора (аудиторської фірми) послужили випадки 

банкрутства компанії Енрон в 2001 році (США), що призвело до  припинення 

існування однієї з найбільшої аудиторської фірми Артур Андерсен. Подібні 

явища відбулися в Європі. Зокрема, це стосується компанії Пармалат і Аголд. 

Мета. Метою тез є дослідження підходів до оцінки якості аудиторських 

послуг у розвинених країнах Заходу та Україні.  

Виклад основного матеріалу. Криза довіри до фінансової звітності і 

аудиту породила ряд питань, на які до цих пір не має відповіді: як могло таке 

статися і хто повинен нести за це відповідальність? 

Негативними наслідками викривлення даних фінансової звітності 

зводиться до того, що внутрішні й зовнішні споживачі користуються різними 

mailto:koa@lbi.wubn.net
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даними, а це привело до прийняття неправильних рішень, стосовно інвестиції, 

договорів про спільну діяльність [1, с. 497]. 

Враховуючи непросту ситуацію, що склалася на ринку аудиторських 

послуг США і Євросоюз прийняли ряд важливих нормативних документів 

стосовно покращення якості аудиту. Так, в США після випадку з Енроном було 

прийнято закон Сарбанес – Окслеі (англ. Sarbanes – Oxley Act.). У ньому 

передбачено додаткові вимоги, які стосуються фінансової звітності й 

аудиторської діяльності. Був утворений Департамент із нагляду за 

бухгалтерським обліком в публічних компаніях. У відповідності з вимогами 

закону, всі компанії, які надають бухгалтерські послуги (аудиторські фірми), 

повинні стати на облік у загальному департаменті і щорічно надавати такі 

документи: список клієнтів, у яких був проведений аудит в минулому році; 

список клієнтів поточного року; гонорари отримані від кожного клієнта за 

аудити, послуги з обліку, інші послуги. 

Вищевказаний Департамент зобов’язує перевіряти аудиторські фірми: 

щорічно, якщо вони провели на протязі року більше 100 аудиторських 

перевірок, або один раз в три роки, якщо вони проводять щорічно менше 100 

аудиторських перевірок. 

Для покращення контролю якості аудиту в Євросоюзі прийнято Директиву 

Європейського Парламенту і Ради 2006/43/ЄВ від 17 травня 2006 року 

[1, c. 497], яка замінила раніше діючу Восьму директиву. В новій директиві 

розширена регламентація аудиторської діяльності та розкриваються такі 

питання: кваліфікаційні вимоги до аудиторів; перелік предметів, за якими 

претенденти на отримання сертифікату аудитора повинні здати екзамени; 

умови звільнення від складання екзаменів; практичне навчання; публічний 

реєстр аудиторів і аудиторських фірм; реєстрація аудиторів; професійна етика; 

стантарти аудиту; аудит консолідованої фінансової звітності; підготовка 

аудиторського звіту; система забезпечення якості; відповідальність аудитора; 

принципи публічного нагляду та ін. 
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В Україні зовнішній контроль за якістю аудиторських послуг, включаючи 

вищезазначені питання здійснює Аудиторська палата України. Зокрема, в її 

функцію входить визначення вимог до аудиторів та переліку предметів, які 

виносяться на екзамени для отримання сертифікату аудитора, ведення єдиного 

реєстру аудиторів (аудиторських фірм) тощо.  

Не менш важливим є питання внутрішнього контролю за якістю 

аудиторських послуг, які здійснюються зі сторони керівництва аудиторської 

фірми.  

Важливими напрямами внутрішнього контролю за якістю аудиту є: 

спрямованість роботи аудиторського колективу; контроль за поточною 

діяльністю; огляд роботи, виконаної членами аудиторського колективу. 

Спрямованість роботи аудиторського колективу містить як розподіл обсягу 

запланованих робіт відповідно до їх рівня складності, а також рівня знань і 

практичного досвіду членів робочої групи, так і роз’яснення для спеціалістів 

(молодших аудиторів), які беруть участь у перевірці, їх обов’язків, а також мети 

запланованих аудиторських процедур. 

Контроль за поточною діяльністю охоплює: оцінку правильності розуміння 

членами аудиторського колективу отриманих завдань, підтвердження 

виконаної роботи відповідно до плану аудиторської перевірки і відсутності 

випадків неетичної поведінки; отримання інформації про суттєві факти, що 

впливають на перебіг аудиторської перевірки (з’ясування необхідності 

коректування загальної стратегії аудиту, а також зміни аудиторської програми); 

узгодження різних суджень членів аудиторського колективу. 

Огляд роботи вважається основним елементом контролю якості. Робота, 

виконана одним з аудиторів, повинна бути оцінена спеціалістом щонайменше 

такого ж рівня. 

Основними завданнями огляду роботи, виконаної членами аудиторського 

колективу, є: отримання доказів, що робота виконана відповідно до 

аудиторської програми; виконана робота й отримані результати належно 
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документально оформлені; в робочій документації відображені всі суттєві 

зауваження, які виникли під час перевірки; мета запланованих аудиторських 

процедур досягнута, зроблені за результатами роботи висновки правильні, а 

судження аудитора базуються на цих висновках. 

Контроль якості аудиту залежно від часу поділяється на три види: 

попередній (превентивний), поточний (оперативний) і ретроспективний 

[2, с. 305]. 

Попередній контроль якості аудиту здійснюється до початку аудиторської 

перевірки, поточний – безпосередньо у процесі аудиту, ретроспективний – 

після завершення аудиторських процедур. 

Попередній контроль за роботою асистентів (молодших аудиторів) 

здійснюють керівники аудиторських груп, коли розподіляється робота і 

видається програма дій. Основне призначення попереднього контролю якості 

аудиту полягає у забезпеченні передумов для здійснення аудиторської 

перевірки на високому рівні. Контрольними моментами при цьому є якість 

нормативно-правового і методичного забезпечення аудиторів, оснащеність 

технічними засобами, забезпеченість трудовими ресурсами і висока 

кваліфікація аудиторів. 

Поточний контроль якості аудиторської перевірки необхідно будувати за 

ієрархічним принципом, тобто наголошувати на оперативному контролі роботи 

аудиторів у процесі перевірки на кожному організаційному рівні. Якість аудиту 

значно підвищується, якщо посилити відповідальність кожного керівника групи 

аудиторів за роботу його підлеглих. Керівник аудиторської фірми звітується 

про діяльність всіх аудиторів (за роботу фірми), керівник робочої аудиторської 

групи повністю відповідає за результат роботи старших аудиторів, які, 

відповідають за роботу асистентів (молодших аудиторів). Реалізація 

конкретних функцій на кожному ієрархічному щаблі в процесі аудиторської 

перевірки забезпечує безперервний, оперативний контроль якості аудиту, його 

відповідність положенням статуту аудиторської фірми та вимогам чинного 
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законодавства. 

Під час ретроспективного контролю якості аудиту основну увагу 

зосереджують на адекватності відображення аудиторських доказів у звітах 

аудиторів. Крім того, постає питання оцінки ефективної аудиторської 

перевірки, – чнеобхідність поєднання витрат на здійснення перевірки і її 

результатів. 

Висновки. Таким чином, основними видами контролю якості 

аудиторських послуг є зовнішній і внутрішній контроль. Ефективність 

зовнішнього контролю за якістю роботи аудиторських фірм можлива за умови 

його здійснення не лише Аудиторською палатою України, але і зацікавленими 

громадськими організаціями, що забезпечить незалежність та об’єктивність при 

оцінці. 
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Для банківських установ питання організації управлінського обліку та 

пошуку ефективних методів його ведення є актуальним, оскільки при 



Розвиток бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту в умовах 

трансформації системи управління 
 

97 

 

запровадженні нових банківських продуктів та послуг, зростає обсяг 

інформації, а отже і ускладнюється система управління банком. Сьогодні 

банкірів цікавлять не цифри звітності, а перш за все реальні дані, що 

дозволяють створювати нову якість менеджменту. Система сучасного обліку в 

банках повинна не тільки характеризувати результати діяльності у минулих 

періодах, а й забезпечувати підґрунтя для прийняття управлінських рішень 

щодо поточної діяльності та перспектив розвитку. 

За допомогою управлінської бухгалтерії формується відповідна 

інформація, яка доводиться до відома керівництва у формі внутрішньої 

звітності. Вона містить оперативні дані про доходи, витрати і результати 

діяльності за центрами відповідальності, прибутку та витрат, тобто відповідно 

до обраних кожним банком напрямів ведення управлінського обліку. 

Управлінський облік слід здійснювати централізовано відповідними 

службами. Основними етапами формування управлінського обліку в банку є: 

формування загальної концепції управлінського обліку; побудова фінансової 

структури банку; створення класифікатора банківських продуктів залежно від 

типу бізнесу, виду діяльності, типу валюти, на основі якого складається перелік 

банківських продуктів; здійснення класифікації витрат і доходів у розрізі 

кожного центру відповідно до причинно- наслідкових зв’язків; ефективний 

розподіл витрат між структурними підрозділами; розробка методологічних 

засад облікового блоку системи – вибір моделі обліку, системи внутрішніх 

рахунків, первинної документації; розробка форм внутрішньо управлінської 

звітності; організація процесу бюджетування, внутрішнього аналізу та 

механізму контролю; розробка нормативного забезпечення організації 

управлінського обліку в банку; визначення працівників, які будуть 

безпосередньо здійснювати управлінський облік. 

Не менш важливим етапом організації управлінського обліку є 

визначення внутрішньої звітності, її змісту, а також термінів подання на різні 

рівні управління. 
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Виділяють основні проблемні питання ведення  управлінського облік в 

практиці банків України. 

По-перше, керівництво вищої та середньої ланки має володіти 

інформацією про структуру доходів та видатків, планові та фактичні показники 

діяльності і не тільки загалом по банку, але й у розрізі його окремих 

підрозділів.  

По-друге, відсутність оперативної інформації ускладнює процес 

управління банком, як складною динамічною системою. Більш того, існування 

банку, в якому приймаються неефективні рішення, можливе тільки до тих пір, 

доки більшість конкурентів працює так само. Як тільки хтось з них починає 

виходити вперед, перед аутсайдерами виникає проблема виживання.  

По-третє, процедури управлінського обліку досить трудомісткі і 

виконуються у кілька етапів, що передбачає перебудову структури банку. 

[2, c. 3] Не менш важливою проблемою є підбір програмного забезпечення, яке 

б надалі забезпечувало автоматизацію процесу надання менеджерам усіх рівнів 

управлінської інформації. Як правило, банківські операційні системи 

спрямовані на формування регулярної обов’язкової звітності, яка формує певну 

уяву про результати та фінансовий стан, втім не визначає, який внесок різних 

підрозділів або напрямків діяльності до загального результату. 

Ще однією проблемою є те що впровадження управлінського обліку несе 

за собою додаткові витрати для банку. Слід також видокремити і 

недосконалість податкового законодавства. Саме через значне податкове 

навантаження у керівництва банків відсутні стимули для офіційного 

декларування підвищення прибутковості. Саме тому і існує управлінський 

облік, який відображає повну і правдиву інформацію про діяльність банку, яка 

необхідна керівництву для прийняття ефективних управлінських рішень  у 

майбутньому. [3, с. 12] 

Система управлінського обліку повинна містити такі основні елементи: 

центри відповідальності; контрольовані показники; первинні документи 
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управлінського обліку; облікові регістри для групування даних; форми 

управлінської звітності; облікові процедури збору, оброблення і представлення 

інформації користувачам [4, с. 5]. 

Таким чином, відповідно правильно налагоджена система управлінського 

обліку в банку є важливим питанням в успішній діяльності банків, адже ми 

переконуємось у тому, що: «Той, хто володіє інформацією, той володіє світом». 
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На сьогоднішній день професія бухгалтера є важлива, без неї не може 

обійтися не одне підприємство. Сучасний бухгалтер повинен задовольнити 

потреби тих, хто використовує облікову інформацію, незалежно від того , чи є 

вони її зовнішніми чи внутрішніми користувачами. 

Традиційно вважається , що функцією бухгалтера є тільки ведення обліку і 

рахунків . Можливо , так і було на початковому етапі  розвитку цього виду 

http://www.nbuv.gov.ua/
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діяльності. Сьогодні, коли інформаційне забезпечення стало найважливішим 

фактором успішної господарської діяльності, функції бухгалтера зазнали 

суттєвих змін. Сучасний бухгалтер займається не тільки веденням рахунків , 

але й здійснює широку діяльність , що включає планування і прийняття рішень, 

контроль і звернення уваги керівництва до порушень, оцінку, огляд діяльності 

та аудит. 

За кордоном розроблені національні та міжнародні стандарти щодо обсягу 

знань, якими повинен володіти бухгалтер з вищою освітою. Міжнародні 

стандарти обліку і нормативи бухгалтерської освіти та етики розроблені 

міжнародними професійними організаціями − Комітетом з міжнародних 

стандартів обліку і комітетами з освіти етики Міжнародної федерації 

бухгалтерів [1]. 

Бухгалтер повинен мати знання у таких напрямах, як: бухгалтерський 

облік, податковий облік, фінансовий аналіз, основи аудиту, згідно чинного 

законодавства, у зв’язку з цим бухгалтер повинен постійно займатися 

самоосвітою, слідкувати за змінами основних правил бухгалтерського обліку, 

змінами в законодавстві, за можливістю відвідувати спеціалізовані семінари, 

курси підвищення кваліфікації. 

Згідно з дослідженнями вчені виявили віковий діапазон найбільш 

потрібних на ринку праці бухгалтерів 23-50 років; бухгалтери у віці до 30 років 

становлять 60 % від загальної кількості спеціалістів; у віці від 30 до 40 років – 

25 %, а у віці від 40 до 50 – 12 %; 95 % бухгалтерів − жінки; 57 % бухгалтерів 

володіють англійською мовою на базовому рівні та на рівні , достатньому для 

читання спеціалізованої літератури; на розмовному та на вільному рівнях − 8%; 

64 % бухгалтерів мають вищу освіту ; 20 % − неповну вищу; 16 % − середню 

спеціальну; 42 % бухгалтерів мають водійські права категорії «В». Рівень 

заробітної плати бухгалтера залежить від галузі, в якій він працює , компанії, 

професіонального рівня. Професія бухгалтера має хороші перспективи 

кар’єрного росту до посади головного бухгалтера, фінансового директора, 
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можливість професіонального розвитку у галузі податкового обліку і 

консультування, аудиту [2]. 

Упровадження інновацій у педагогічний процес навчального закладу 

покликане забезпечити підвищення якості навчання й виховання майбутніх 

спеціалістів або знизити витрати на досягнення звичних результатів освіти. 

Йдеться про те, що метою будь-якого нововведення є підвищення ефективності 

педагогічного процесу. Ступінь ефективності залежить від того, яких витрат 

потребує конкретне нововведення і як довго воно даватиме корисний ефект. 

Якщо через незначний час після впровадження нововведення актуальною буде 

проблема щодо освоєння нового, яке нейтралізує дію попереднього, то 

корисний ефект такого нововведення не може бути значним, а значить витрати 

на його впровадження виявляться невиправданими. Отже, ефективність 

нововведення залежить від досягнутого завдяки йому корисного ефекту, 

тривалості використання інноваційної технології, витрат на її впровадження [3]. 

Міжнародні нормативи бухгалтерської освіти охоплюють різноманітні 

сторони і ступені системи бухгалтерської освіти. Наприклад в міжнародному 

нормативі бухгалтерської освіти № 9 вказано, що професійні бухгалтери зараз 

виконують обов’язки в складній соціальній, економічній і юридичній сфері, 

саме тому розширюється перелік знань, якими вони повинні володіти, і тому 

для підготовки кваліфікованого спеціаліста в галузі бухгалтерського обліку в 

навчальному плані згідно з міжнародними нормативами , повинно бути також 

передбачено вивчення в якості додаткових таких дисциплін, як економіка, 

право, математика і статистика, професійна етика, управління. Навчання за 

спеціальністю «Бухгалтерський облік» завершується тестуванням на 

професійну компетентність. Міжнародним нормативом № 9 також зазначено, 

що програми навчання обліку повинні розвивати у студента розуміння суті та 

ролі обліку, а це потребує знання історичної й етичної перспектив розвитку 

бухгалтерської професії, а також теоретичних основ обліку. 
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У цілому університети є консервативними установами, в яких процес 

реформ може тривати не один десяток років. Однак, окремі навчальні заклади 

доклали значних зусиль для того , щоб забезпечити підготовку бухгалтерів, які 

б відповідали умовами їх країни. 
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Одним із першочергових завдань активізації ефективного розвитку 

суб’єкта господарювання є формування його обліково-аналітичного 

забезпечення, яке повинно сприяти розширенню можливостей формування та 

використання економічного потенціалу підприємства. 

Аналіз низки існуючих визначень показує, що поняття обліково-

аналітичне забезпечення, система або механізм мають практично синонімічний 

зміст – головним призначенням обліково-аналітичного забезпечення, системи 

або механізму в більшості праць зазначається забезпечення системи 

http://sophus.at.ua/publ/2013_04_18_19_kampodilsk/sekcija_6_2013_04_18_19/rol_
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менеджменту (поточного, фінансового, стратегічного) обліково-аналітичною 

інформацією, необхідною для прийняття обґрунтованих та ефективних 

управлінських рішень. 

Термін «забезпечення» у контексті обліково-аналітичного слід розглядати 

як гарантування своєчасного формування та передачі якісної обліково-

аналітичної інформації в рамках системи управління підприємством, а також 

зовнішнім користувачам. Крім того, термін обліково-аналітична інформація в 

сучасних умовах набуває більш широкого змісту, ніж поєднання інформації, 

яку продукує бухгалтерський облік, та інформації, яка готується методами 

економічного аналізу, а в її складі слід також враховувати дані стратегічного 

обліку та аналізу, що містять показники стратегічного розвитку, індикатори 

внутрішнього та зовнішнього бізнес-середовища. 

Водночас, обліково-аналітичне забезпечення у поширеному розумінні є 

поєднанням підсистем управління, що виконують відповідні функції та 

взаємодіють між собою через інформаційні потоки.  

Останніми роками термін «обліково-аналітичне забезпечення» все 

частіше з’являється як у наукових працях, так і дисертаційних дослідженнях 

вітчизняних і зарубіжних учених. Вагомий внесок у дослідження проблем 

обліково-аналітичного забезпечення процесу управління діяльністю суб’єктів 

господарювання внесли науковці: Буряк П.Ю., Бутинець Ф.Ф., Карпова Т.П., 

Кірейцев Г.Г., Гудзинський О.Д., Дем’яненко М.Я., Лень В.С., Пахомова Т.М., 

Пушкар М.С., Саблук П.Т., Сопко В.В., Сук Л.К., Сук П.Л., та інші вчені. Це 

підтверджує актуальність питань формування обліково-аналітичного 

забезпечення управління підприємством на фоні потреб забезпечення стійкого 

розвитку підприємств. 

Незважаючи на існуючі результати досліджень у даній сфері, на наш 

погляд, методологія обліково-аналітичного забезпечення управління 

підприємством знаходиться на стадії формування. 

Проведений аналіз існуючих визначень показав, що поняття обліково-
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аналітичне  забезпечення, система або механізм мають практично синонімічний 

зміст – їх головне призначення – забезпечення системи менеджменту обліково-

аналітичною інформацією, яка необхідна для прийняття стратегічних 

ефективних рішень. 

Основою усього інформаційного забезпечення системи управління є 

бухгалтерський облік, який разом з економічним аналізом можна назвати 

системою обліково-аналітичного забезпечення управління підприємством.  

Таким чином, поняття обліково-аналітичного забезпечення постає у двох 

значеннях:  

1) діяльність, пов’язана зі збором, реєстрацією, узагальненням, 

збереженням, передачею та аналітичним опрацюванням інформації;  

2) забезпечення системи управління відповідною кількістю необхідної 

якісної інформації. 

Можна сформулювати основні функції обліково-аналітичного 

забезпечення системи управління як частини інформаційно-аналітичного 

забезпечення:  

1) інформаційна – забезпечення системи управління інформацією про 

діяльність підприємства внутрішніх  і зовнішніх користувачів;  

2) облікова – відображення фактів господарської діяльності підприємств;  

3) аналітична – здійснення на підставі первинних аналітичних даних 

економічного аналізу діяльності підприємств.   

Отже, поняття «обліково-аналітичного забезпечення» можна тлумачити 

як процес підготовки обліково-аналітичної інформації, забезпечення її кількості 

та якості.  

Основна інформація направлена на менеджмент. Для покращення своєї 

діяльності, розвитку підприємства, починають розвиватися маркетингові 

служби та система менеджменту. Це призводить до більшої ефективності 

використання облікової інформації, але й потребує більших витрат, які 

пов’язані з інформаційним забезпеченням менеджменту. Тому необхідно 
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шукати нові шляхи ефективного використання обліково-аналітичного 

механізму в контексті менеджменту. Відповідно, обліково-аналітичний 

механізм повинен забезпечувати обґрунтування та прийняття рішень як 

загального, так і функціонального менеджменту – стратегічного, інноваційного, 

операційного, соціального, кадрового, організаційного, маркетингового, 

фінансового, інвестиційного, страхового, податкового, банківського, 

бюджетного та інших видів.Чим краще працює облікова і контрольна функції, 

тим досконаліша стає методика аналізу та оцінка стратегії виробничої 

діяльності підприємства.  

Велике значення для обліково-аналітичної системи відіграють дані 

аналітичного обліку, які носять ретроспективний (дає можливість визначити 

ефективність діяльності шляхом порівняння планових та фактичних показників 

як за об’єктами обліку, так і за різні періоди), оперативний (забезпечує оцінку 

фактичного стану діяльності підприємства) і перспективний (направлений на 

формування стратегічних цілей, формування програми та системи заходів 

реалізації стратегій в залежності від кількісних, якісних  і часових параметрів) 

характер.  

Аналіз результатів діяльності шляхом оцінки фінансового стану дає 

можливість зробити висновок про спроможність підприємства, його найближчі 

перспективи. Для узагальнюючої оцінки економічної ефективності найкращим 

варіантом є підхід, за якого результат порівнюється як з ресурсами, так і з 

затратами. При цьому менеджер повинен чітко уявляти, що і як оцінювати, де і 

в якій галузі спосіб його оцінки є найбільш слушним.  

Отже, систему обліково-аналітичного забезпечення управління 

підприємством слід розглядати як єдність підсистем обліку, аудиту та аналізу, 

взаємодіючих через інформаційні потоки в процесі формування і передачі 

оперативної та якісної обліково-аналітичної інформації для забезпечення 

обґрунтованості та ефективності прийняття управлінських рішень у системі 

управління підприємством, а також зовнішніми користувачами.  
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Вирішення завдань системи обліково-аналітичного забезпечення 

управління стратегічним розвитком підприємства потребує розв’язання 

існуючих методичних проблем як у методології обліку щодо об’єктивного 

відображення результатів інноваційно-інвестиційних процесів, які 

ускладнюють аналіз та управління цими процесами не тільки на рівні 

підприємств, але й на макрорівні, так і у методології економічного аналізу, де 

досі не є остаточно сформованим аналітичний інструментарій оцінки 

стратегічного розвитку підприємств. 
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неефективності здійснення контролю. Незважаючи на її актуальність, вона не 

знайшла належного наукового обгрунтування, чим зумовлена відсутність 

відповідних методичних розробок для застосування у практиці контролю. У 

спеціальній літературі з досліджуваної проблематики немає її ґрунтовного 

теоретичного та прикладного висвітлення. Ця проблема отримала відбиття 

лише тією мірою, якою це торкається такої форми контролю, як аудит 

[1, с. 263-399]. Незважаючи на безперечну важливість аудиту, він не вичерпує 

сутності та видів форм контролю, у зв’язку з чим відносний ступінь 

дослідженості аудиторського ризику не можна прийняти за вирішеність 

проблематики ризику здійснення контролю загалом. Тому виникає необхідність 

формування концептуальної моделі визначення ризику здійснення контролю, 

адекватної сучасним вимогам.  

У процесі розвитку господарських систем відбувається об’єктивно їх 

зміна, в зв’язку з чим з перебігом часу виникає ризик невідповідності контролю 

цим змінам. Відтак з’являється необхідність приведення системи контролю у 

відповідність сучасним вимогам. З огляду на те, що контроль має системну 

сутність, відповідним, тобто системним, повинно бути й визначення ризику 

його здійснення. Тому визначальним методичним підходом до аналізу 

означеної проблематики є розгляд ризику неефективного здійснення контролю 

з позицій як самої контролюючої підсистеми, так і сфери, в якій вона 

знаходиться, тобто системи менеджменту та оточуючого суспільно-

господарського середовища. Зважаючи на це, пропонується відповідним чином 

структурувати й підхід до розгляду кожного складника контролю у цій сфері, 

як чинника, що зумовлює ризик, а саме: 1) суб’єкт контролю, як чинник ризику, 

повинен розглядатися у складі контролюючої системи, визначальним 

елементом якої він є; 2) вплив контрольних дій на ризик повинен 

досліджуватися в системі менеджменту, що пояснюється необхідністю 

використання для здійснення функції контролю інформації, яка є наслідком 

виконання інших управлінських функцій; 3) об’єкти контролю слід розглядати 
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як суттєві фактори ризику і аналізувати у складі суспільно-господарського 

середовища, в якому знаходяться системи контролю та менеджменту. 

Отже, йдеться про необхідність розгляду складників контролюючої 

системи як засобів її зв’язку з оточуючим суспільно-господарським 

середовищем, а також про накладання кожного з них та утворення внаслідок 

цього системної багатоаспектної сутності ризику. В той же час важливим 

положенням, обгрунтованим в існуючих підходах до проблеми [2], є розгляд 

помилок під час здійснення контролю як основної передумови виникнення 

ризику його неефективності. 

Визначальне місце у допущенні помилок під час здійснення контролю чи, 

навпаки, в запобіганні їх виникненню, належить контролюючим суб’єктам. Це 

зумовлюється насамперед тим, що ризик необгрунтованої ідентифікації 

суб’єкта контролю є фактором неправильного вибору визначення 

підконтрольних об’єктів, що в свою чергу стає чинником вибору невдалої 

стратегії контрольних дій. Таким чином, контролюючим суб’єктам, як 

первинним і найбільш впливовим чинникам виникнення ризику, належить 

провідна роль і в забезпеченні зв’язку з іншими складовими сфери, в якій 

відбувається контроль, а саме – з функціями менеджменту та суспільно-

господарським середовищем, кожна з яких має своєрідний вплив на сукупний 

ризик здійснення контролю. 

Іманентний контролю ризик має багатоаспектний характер, зумовлений 

системною сутністю контролю. Зважаючи на це, найважливішим складником 

сукупного ризику неефективного здійснення контролю є ризик помилкової 

ідентифікації контролюючого суб’єкта. Помилки у визначенні суб’єктів 

контролю призводять до випадків, коли з навмисних чи ненавмисних обставин 

відбувається імітація суб’єктів, внаслідок чого роль його справжніх ініціаторів 

та виконавців відіграють так звані квазі-, псевдосуб’єкти контролю. Так, в 

окремих випадках здійснення контролю, виконавцем чи принаймні ініціатором 

якого за конституційним та законодавчим закріпленням повинен бути народ, 
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необгрунтовано перекладають на себе державні або муніципальні органи. 

Більше того, держава нерідко перебирає і контрольні повноваження органів 

місцевого самоврядування, внаслідок чого коло ключових суб’єктів 

суспільного контролю залишається значною мірою одержавленим. 

Таким чином, неправильна ідентифікація контролюючих суб’єктів є 

найбільш небажаним чинником ризику неефективності здійснення контролю, 

оскільки, у свою чергу, може провокувати виникнення інших, похідних 

складників сукупного ризику, а саме – ризику нечіткого окреслення стратегії 

контрольних дій та ризику помилкового вибору підконтрольних об’єктів. 

Істотною складовою загальної проблеми ризику є ризик неякісного 

виконання контрольних дій. Складність і актуальність цього аспекту проблеми 

зумовлюється тим, що контрольні дії є центральним компонентом 

контролюючої системи, який уособлює взаємодію суб’єктів та об’єктів 

контролю, а тому знаходиться в безпосередній залежності як від них, так і під 

побічним впливом інших чинників. 

Проблематичність визначення ризику неефективності контрольних дій 

зумовлюється ще й тим, що це вимагає виходу за межі контролюючої системи, 

оскільки контрольні дії є таким її елементом, який базується на порівнянні 

інформаційних масивів, що формуються завдяки здійсненню інших 

управлінських функцій. Це зумовлює необхідність дослідження ризику 

неефективності контрольних дій через призму менеджменту, невід’ємним 

складником якого є контроль. 

Функціонування системи менеджменту пов’язане з більшим сукупним 

ризиком, ніж ризик контролю, оскільки менеджмент охоплює низку функцій, 

одні з яких є передумовами, інші – наслідками контролю, а кожна з них у свою 

чергу характеризується притаманним їй ступенем ризикованості. Відтак ризик 

неефективного виконання контрольних дій пов’язується насамперед з тими 

функціями менеджменту, які, з одного боку, є джерелом інформації для 

здійснення контролю, а з іншого – користувачами даних про відхилення, 
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знайдені завдяки контрольним діям. Тому можна твердити, що множина 

функціональних ризиків складає сукупний ризик неефективності системи 

менеджменту. 

Це свідчить про безпосередню залежність ризику неефективності 

контрольних дій від ризиків здійснення прогнозно-планових та обліково-

статистичних функцій. Ризик же неефективних контрольних дій провокує 

виникнення ризику неефективності функцій аналізу та регулювання, здійснення 

яких базується на використанні результатів контролю. Отже, функціями 

менеджменту, що мають найсуттєвіший вплив на ступінь ризикованості 

контрольних дій, є передусім прогнозування та планування, які у контексті 

досліджуваної проблематики відіграють роль норм контролю.  

Факторами ризику неефективності контрольних дій може стати і 

неадекватний вибір контролюючими суб’єктами форми чи різновиду контролю, 

наприклад, проведення ревізій у випадку, коли для перевірки діяльності певних 

господарських систем більш прийнятним є моніторинг, чи використання 

наступного контролю у разі, коли ситуації вимагають здійснення попереднього 

чи принаймні оперативного контролю. 

Іншим суттєвим аспектом проблеми ризику є якість виконання 

контрольних дій. З огляду на те, що вони мають множинну сутність, йдеться 

про повноту виконання контрольних дій та доцільність використання певної 

спрямованості контролю господарських систем. 

Одним із чинників ризикованості контролю, який найбільшою мірою 

зумовлюється впливом суспільно-господарського середовища, є помилки 

ідентифікації підконтрольних об’єктів. Через такі помилки, що виникають з 

навмисних або ненавмисних обставин, зусилля контролюючих суб’єктів 

зосереджуються на стеженні та нагляді за квазіоб’єктами контролю. Таким 

чином, ризикованість помилкового визначення об’єктів контролю суттєвим 

чином впливає на сукупний ризик функціонування контролюючих систем. 
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У найбільш загальному вигляді ризик неідентифікованості 

підконтрольних об’єктів проявляється в нерозумінні суб’єктами контролю того, 

що слід контролювати. Відтак контролюються процеси, характер впливу яких 

на розвиток господарських систем невідомий контролюючим суб’єктам або 

ігнорується ними із-за недостатньої фахової компетентності. Внаслідок цього 

відбувається поглиблення кризи та подальше розгортання деструктивних 

процесів в економіці. 

З огляду на те, що підконтрольні об’єкти є засобом безпосереднього 

зв’язку контролюючих систем з оточуючим суспільно-господарським 

середовищем, з проблем їх неідентифікованості випливає найбільше вад як 

контролю, так і менеджменту, складником якого він є. 

Суттєвим чинником ризику помилкової ідентифікації господарських 

систем як підконтрольних об’єктів є нерозуміння або ігнорування характеру, 

притаманного стадії сучасних економічних трансформацій. Йдеться про 

поліструктурний характер об’єктів контролю як на мікроекономічному рівні 

господарювання та і на макроекономічному, регіональному та глобальному 

рівнях [3]. 

Системний підхід до досліджуваної проблеми свідчить про те, що 

найвищий ступінь ризику неефективності здійснення контролю виникає у разі 

одночасності помилкової ідентифікації суб’єкта контролю, неякісного 

виконання контрольних дій та неправильного вибору підконтрольних об’єктів. 

Викладений підхід дозволяє запропонувати алгоритм для визначення 

сукупного ризику неефективності здійснення контролю: 

СРнзк  = Рпіск * Рнвкд * Рнвок, 

де СРнзк – сукупний ризик неефективності здійснення контролю; 

Рпіск – ризик помилкової ідентифікації суб’єктів контролю; 

Рнвкд  – ризик неякісного виконання контрольних дій; 

Рнвок – ризик неправильного вибору об’єктів контролю. 
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Запропонований підхід до визначення ризику, що спирається на системні 

засади, дає змогу обгрунтовувати заходи, спрямовані на запобігання 

неефективному здійсненню контролю. Це стає основою для посилення його 

протидії негативним суспільно-господарським явищам в умовах сучасної кризи. 
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Прийняття управлінських рішень в сучасних умовах відбувається під 

дією значного числа ризиків (політичного, економічного, фінансового, 

валютного, технічного, технологічного, соціального та ін.). Основний захист від 

наслідків прояву ризиків, їх попередження покладається на підрозділ 

економічної безпеки, проте природа ризиків настільки різноманітна, що цей 

один підрозділ не може забезпечити виявлення усіх ризиків та потребує 

залучення інших фахівців підприємства. 
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Служба внутрішнього контролю об’єднує фахівців різних професійних 

напрямів і повинна долучатися до процесу виявлення і попередження ризиків, 

працювати спільно з підрозділом економічної безпеки підприємства. У зв’язку з 

цим, завдання служби внутрішнього контролю повинні розширюватися і 

доповнюватися такими як виявлення і попередження економічних та інших 

видів ризиків, визначення їх причин та прийняття участі в усуненні негативних 

наслідків.  

Для ефективного виконання службою внутрішнього контролю своїх 

завдань, слід переглянути коло об’єктів контролю з урахуванням залучення цієї 

служби до загальної системи економічної безпеки суб’єкта господарювання. 

Розвиток і функціонування системи внутрішнього контролю становить 

предмет досліджень багатьох вітчизняних і зарубіжних науковців, серед яких 

О.Акєнтьєва та С. Сміян [1], Б.І. Валуєв [3], Ю.В. Великий та Т.О. Крючковська 

[2, с. 6-8], В.Ф. Максимова [4], У.О. Марчук [5, с. 89-93], Л.В. Нападовська [6], 

Л.В. Сотникова [7], Л.О. Сухарева [8], В.О. Шевчук [9]. Автори вивчають 

загальні засади внутрішнього контролю, розкривають його правові аспекти, 

визначають теоретичні та методологічні складові контролю, визначають місце 

контролю в системі управління підприємством. Питанням визначення об’єктів 

контролю для цілей забезпечення економічної безпеки належної уваги не 

приділяється. 

Об’єкти внутрішнього контролю включають широкий набір явищ, 

процесів, майна, зобов’язань і в кожному конкретному випадку суб’єктом 

контролю обираються найбільш важливі з точки зору забезпечення економічної 

безпеки діяльності. Зокрема, це можуть бути активи, зобов’язання, капітал, 

резерви, усі види господарських операцій (заготівля, постачання, виробництво, 

збут, інвестування, інноваційні розробки, отримання і надання послуг тощо). 

Також об’єктами контролю можуть бути дії та діяльність фахівців 

підприємства, центри відповідальності за витратами, прибутком, фінансовими 

вкладеннями, доходами тощо. 

http://ua-referat.com/%D0%9A%D0%B0%D0%BF%D1%96%D1%82%D0%B0%D0%BB
http://ua-referat.com/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B1%D1%83%D1%82%D0%BE%D0%BA
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Оскільки коло об’єктів внутрішнього контролю є досить широким, з 

точки зору економічних ризиків слід розглядати об’єкти на трьох рівнях: 

1) рівень підприємства – відображає контроль системи і відповідно охоплює усі 

ризики загальноекономічного характеру, що можуть впливати на діяльність 

підприємства в цілому; 2) рівень підрозділів і служб – відображає контроль 

підсистем і пов’язаний з оцінкою ризиків, що проявляються в діяльності 

структурних одиниць суб’єкта господарювання; 3) рівень окремих операцій – 

відображає контроль елементів та виконується під час, а також до і після 

здійснення господарських операцій підприємства, пов’язаний з проявом 

конкретних видів економічного ризику, техніко-технологічних ризиків, 

соціальних та інших видів ризику. 

Кожна група об’єктів включає конкретні позиції, що ґрунтовно 

досліджуються фахівцями відділу внутрішнього контролю та спільно зі 

службою економічної безпеки підприємства. Зокрема, в групі об’єктів 

контролю на рівні підприємства досліджуються такі складові: статутні напрями 

і види діяльності, стратегічні напрями розвитку, облікова, інвестиційна, 

інноваційна, фінансова, дивідендна, кадрова, соціальна політика, економічні 

ризики розвитку бізнесу, ринкові ризики зміни частки продукції, техніко-

технологічні ризики розвитку галузі. 

Група об’єктів контролю на рівні підрозділів і служб включає: напрями 

діяльності підрозділів і служб, функціональні обов’язки працівників, бізнес-

процеси (постачання, виробництво, збут, маркетинг, інвестування, інноваційна 

діяльність тощо), технічні ризики порушення технологічного процесу, 

економічні ризики неадекватного проходження бізнес-процесів. 

Група об’єктів контролю на рівні окремих операцій об’єднує: 

господарські операції (укладання договорів, операції з постачання сировини, 

збуту продукції, операції з оплати за надані послуги і виконані роботи, кредитні 

операції, фінансові операції тощо), договірні ризики порушення умов 
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досягнутих домовленостей, кадрові та соціальні ризики втрати кваліфікованих 

фахівців. 

Послідовне виконання контрольних процедур при виконанні кожної 

господарської операції, на рівні функціонування підрозділів підприємства, а 

також контроль вищого керівництва забезпечують виявлення усіх типів 

ризиків, що можуть створювати загрози безпечній діяльності підприємства. 

Система внутрішнього контролю є важливим елементом господарського 

механізму. Для виконання покладених на неї функцій повинні 

використовуватись найновіші досягнення теорії і практики управління, 

планування, обліку, аналізу, контролю, інформаційно-комунікаційних 

технологій. Для належного здійснення контролю відповідних груп об’єктів, 

повинні застосовуватись засоби контролю, обмеження внутрішнього контролю 

та спеціальні знання, які забезпечують найбільшу ефективність дії системи 

економічної безпеки підприємства. 
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На сучасному етапі економічного розвитку підприємств України 

актуальним є питання своєчасного виявляння та ефективного використання 

наявного підприємницького потенціалу. Підприємницький потенціал 

підприємств має специфічні особливості, що визначаються характерними 

рисами наявної економічної системи. 

Дослідженням проблем розвитку підприємницької діяльності присвячені 

праці О.С. Федоніна, О. Кужель, Л. Воротіної, З.С. Варналія та інших. 

Поняття підприємницького потенціалу підприємств різні автори 

характеризували по-різному, зокрема: 

- сукупність можливостей та здатностей реалізації ідейного портфелю 

підприємця у товари, роботи, послуги, через ведення обраного виду діяльності 

для отримання максимального прибутку [1]; 

- сукупність особистих якостей за допомогою яких здійснюється 

господарська діяльність для отримання максимального прибутку [2]; 

- можна визначити як вплив його складових на структурні елементи 

економічного потенціалу для досягнення максимальної ефективності їх 

функціонування [3]. 
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В економічні теорії підприємницький потенціал розглядається як 

комплексна характеристика, яка показує інвестиційну привабливість, рівень 

гнучкості, конкурентні можливості та адаптивність до змін у зовнішньому 

середовищі. Потенціал підприємства дає змогу обрати мету, яка визначає 

доцільність та напрями організаційних змін, вказує на направленість та темпи 

зростання виробничих потужностей, а також дозволяє визначити 

підприємницький вклад у досягнення економічного зростання та рівня 

реалізації готової продукції підприємства. 

Значення підприємництва в процесі реалізації регіональної соціально-

економічної політики визначається такими функціями:  

- мінімізація  негативних соціальних наслідків переходу до ринкової 

економіки на рівні регіонів і населених пунктів;  

- підвищення рівня гнучкості регіональних ринків та збалансування 

потреб і пропозицій;  

- динамічне й порівняно низько затратне створення нових робочих 

місць;  

- створення механізмів впровадження інновацій та комерціалізації 

технологій;  

- внутрішнє стимулювання розвитку конкурентного середовища на 

регіональних ринках,  послаблення монопольних тенденцій, підвищення рівня 

демократизації економічних відносин та утвердження економічних засад 

розвитку місцевого самоврядування тощо [4]. 

З метою оцінки існуючого стану підприємницького середовища 

проведемо аналіз рівня підприємницького потенціалу. Дослідження даного 

потенціалу спирається на статистичні показники, методика розрахунку яких є 

однаковою для всіх підприємств. У процесі аналізу підприємницького 

потенціалу Черкаської області використаємо такі показники: 

- кількість малих підприємств на 10 тис осіб наявного населення; 

- обсяг реалізованої продукції (робіт, послуг) малих підприємств на 10 

тис осіб; 
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- частка фахівців з вищою професійною освітою від загальної 

чисельності населення регіону залученого в бізнесі; 

- частка продукції малих підприємств у загальному обсязі реалізованої 

продукції (робіт, послуг) підприємств – СПД. 

Розрахунок інтегрального показника підприємницького потенціалу 

регіонів Черкаської області за 2014 р. наведено в таблиці 1. 

Результати аналізу підприємницького потенціалу Черкаської області за 

2014 рік показали, що за кількістю малих підприємств беззаперечним лідером є 

м. Черкаси, де у 2014 році діяло 98 малих підприємств на 10 тисяч  населення. 

Всі інші регіони кардинально відстають за цим показником.  

Проаналізувавши інтегральний показник підприємницького потенціалу 

Черкаської області за 2014 рік, видно, що високий рівень конкурентоздатності у 

Чигиринському (16,793), Лисянському (18,221), Маньківському (18,412), 

Золотоніському (19,365), Уманському (19,748), Драбівському (20,075) та 

Смілянському (20,421) районах. Низький рівень спостерігається у Канівському 

(25,884), Чорнобаївському (26,268), Катеринопільському (27,386), 

Шполянському (25,586), Городищенському (30,0), Христинівському (30,116) та 

Жашківському (31,843) районам. 

Загалом, слід відмітити низький рівень підприємницького потенціалу 

регіонів Черкаської області  як  наслідок несприятливого клімату для ведення 

бізнесу, нестабільності законодавства, що регулює підприємницьку діяльність. 

Необхідним є розробка та впровадження заходів з метою покращення 

підприємницького потенціалу.  

На нашу думку, досягнення мети можливе за умови спрямування зусиль 

влади та бізнесу у таких напрямах: 

- спрощення процедур реєстрації суб’єктів підприємницької діяльності; 

- розвиток підприємництва у віддалених районах, селах;  

- розвиток інфраструктури населених пунктів;  

- пільгове кредитування інноваційних проектів малих та середніх 

підприємств. 
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Таблиця 1 

Регіон 

Підприємницький потенціал 

Кількість 

малих 

підприємств на 

10 тис. осіб 

наявного 

населення 

Обсяг реалізованої 

продукції (робіт, 

послуг) малих 

підприємств на 10 

тис осіб 

Частка фахівців з 

вищою професійною 

освітою від загальної 

чисельності населення 

регіону залученого в 

бізнесі 

Частка продукції 

малих підприємств у 

загальному обсязі 

реалізованої продукції 

(робіт, послуг) 

підприємств - СПД 

Інтегральний 

показник по групі 

одиниць R грн R осіб R   R   R 

м. Черкаси 98 1 179987,32 1 0,9777951 17 0,211 12 20,85665361 8 

Городищенський 27 17 39673,16 11 0,9663951 21 0,352 7 30 19 

Драбівський 36 12 55089,919 5 0,978979 15 0,445 3 20,0748599 6 

Жашківський 31 14 7508,3488 21 0,9837029 11 0,112 16 31,84336666 21 

Звенигородський та  

м. Ватутіне 54 6 22904,499 20 0,9852004 7 0,345 8 23,43074903 11 

Золотоніський та  

м. Золотоноша 59 5 32633,669 15 0,9890868 5 0,244 10 19,36491673 4 

Кам’янський 36 12 32489,218 16 0,983989 10 0,257 9 24,10394159 12 

Канівський та м. Канів 88 2 31474,826 17 0,9894534 4 0,076 19 25,88435821 15 

Катеринопільський 40 10 38812,048 13 0,9841741 9 0,027 20 27,38612788 17 

Корсунь-Шевченківський 29 15 46997,679 8 0,9912721 2 0,104 17 24,12467616 13 

Лисянський 45 8 54192,846 6 0,9804663 14 0,358 6 18,22086716 2 

Маньківський 59 5 46011,847 9 0,984317 8 0,192 13 18,41195264 3 

Монастирищенський 49 7 77667,909 2 0,9725705 20 0,378 4 21,65640783 10 

Смілянський та м. Сміла 67 4 39251,977 12 0,9783814 16 0,858 1 20,42057786 7 

Тальнівський 42 9 60465,125 3 0,9772889 18 0,358 6 21,21320344 9 

Уманський та м. Умань 76 3 59138,852 4 0,9758806 19 0,65 2 19,74841766 5 

Христинівський 28 16 30148,347 19 0,9813546 13 0,229 11 30,11644069 20 

Черкаський 29 15 49172,637 7 0,9902569 3 0,094 18 24,63736999 14 

Чигиринський 38 11 45408,542 10 0,9863297 6 0,366 5 16,79285562 1 

Чорнобаївський 32 13 30782,57 18 0,9923244 1 0,139 14 26,26785107 16 

Шполянський 31 14 34871,072 14 0,9833853 12 0,113 15 27,58622845 18 
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ruslana.shurpenkova@gmail.com 

Прогнозування фінансової діяльності підприємства на сучасному етапі 

розвитку економіки є складним етапом фінансового планування. Досвід країн із 

розвиненою ринковою економікою свідчить про неухильне підвищення ролі 

фінансового планування на підприємствах, у фірмах і корпораціях. І це дає їм 

можливість уникати значних прорахунків і пов’язаних із ними втрат. 

Безсумнівний інтерес викликає питання про напрями і специфіку застосування 

прогнозної моделі на рівні підприємства. На даний час прогнозування 

фінансової діяльності суб’єкта господарювання відіграє важливу роль. 

Однак через нестабільність економічної ситуації  в Україні прогнозування 

діяльності підприємства та його фінансових результатів з погляду їх майбутніх 

змін стає не просто додатковим інструментом планування, а необхідною 

умовою виживання у сучасному мінливому середовищі [1, с. 78]. 

http://www.academia.org.ua/?p=242
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Питанням аналізу прогнозування фінансової діяльності суб’єкта 

господарювання присвятили свої праці вітчизняні та зарубіжні вчені: 

Е. Альтман, І.О. Бланк, В.В. Горлачук, О.В. Ефимова, В.О. Касьяненко, 

О.Ю. Клементьєва, Г.В. Савицька, Л.В. Старченко, Р. Таффлер і інші [2]. 

Отримання інформації про майбутнє, особливий вид передбачення 

можливих або бажаних змін фінансового стану сучасних підприємств є 

необхідним елементом формування їх ринкової стратегії. Без прогнозу 

фінансових показників підприємство не має змоги планувати розвиток своєї 

матеріально-технічної бази, робити витрати, віддача від яких віддалена в часі 

від їх проведення (наприклад, на науково-дослідницькі і дослідно-

конструкторські роботи, на вдосконалення технології виробництва, на купівлю 

цінних паперів, капітальні витрати в соціальну сферу тощо), будувати свої 

господарські відносини з покупцями й постачальниками, банками, іншими 

партнерами.  

Під прогнозуванням фінансової діяльності підприємства розуміють 

передбачення обсягу та розміщення фінансових ресурсів підприємства на 

певний термін наперед шляхом вивчення динаміки розвитку підприємства як 

суб’єкта господарської діяльності на фоні реалій економічного життя 

суспільства та держави [2]. 

Найважливішими функціями прогнозування в системі аналізу є: 

- визначення можливих цілей і напрямків розвитку об’єкта 

прогнозування; 

- оцінка соціальних, економічних, наукових, технічних та екологічних 

наслідків реалізації кожного з можливих варіантів розвитку об’єктів 

прогнозу; 

- визначення змісту заходів щодо забезпечення реалізації можливостей 

та послаблення загроз кожного з можливих варіантів розвитку 

прогнозованих подій; 
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- оцінка необхідних витрат і ресурсів для впровадження розроблених 

заходів і наслідків щодо обмежень у системі «час – гроші». 

Точність прогнозу залежить від правильності вибору методу 

прогнозування в тому чи іншому конкретному випадку. Однак, це не означає, 

що в кожному випадку застосовна тільки одна модель. Цілком можливо, що в 

ряді випадків кілька різних моделей дадуть відносно надійні оцінки. Основним 

елементом у будь-якій моделі прогнозування є тренд чи лінія основної 

тенденції зміни ряду. На точність прогнозу також впливає використовуваний 

метод відділення від тренда сезонних коливань – додавання чи множення. При 

використанні методів регресії вкрай важливо правильно виділити причинно-

наслідкові зв’язки між різними факторами і закласти ці співвідношення в 

модель.  

Таким чином, точність прогнозу фінансових коефіцієнтів у методах, що 

ґрунтуються на побудові прогнозної звітності, завжди нижче точності, з якою 

визначаються самі прогнозні значення рядків звітності. Тому, якщо аналітик, як 

це і повинне бути, має визначені вимоги до точності визначення фінансових 

коефіцієнтів, то повинний бути обраний метод, що забезпечує ще більш високу 

точність прогнозу рядків звітності. 

Перш ніж використовувати модель для складання реальних прогнозів, її 

необхідно перевірити на об’єктивність, для того щоб забезпечити точність 

прогнозів. Цього можна досягти двома різними шляхами:  

1. Результати, отримані за допомогою моделі, порівнюються з фактичними 

значеннями через якийсь проміжок часу. Недолік такого підходу полягає в 

тому, що перевірка «неупередженості» моделі може зайняти багато часу. 

2. Модель будується виходячи з набору наявних історичних даних. Дані, 

що залишилися, можна використовувати для порівняння з прогнозними 

показниками, отриманими за допомогою цієї моделі. Такого роду перевірка 

більш реалістична, тому що вона фактично моделює прогнозну ситуацію. 
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Недолік цього методу полягає в тому, що самі останні, а отже, і найбільш 

значимі показники виключені з процесу формування вихідної моделі.  

Тобто, для того, щоб зменшити майбутні розбіжності необхідно вносити 

зміни у вже існуючу модель. Такі зміни вносяться протягом усього періоду 

застосування моделі. Безупинне внесення змін можливо в тих ситуаціях, які 

стосуються тренду, сезонних і циклічних коливань, а також будь-якого 

використовуваного причинно-наслідкового співвідношення. Дані зміни згодом 

перевіряються за допомогою вже описаних методів.  

Точність і ефективність побудованої моделі будуть прямо залежати від 

правильності обґрунтованості такого добору. При використанні моделі для 

прогнозування варто пам’ятати про існування факторів, свідомо чи несвідомо 

не включених у неї, які, проте, впливають на стан підприємства в майбутньому. 

[3] 

Слід пам’ятати, що при прогнозуванні не можливо передбачити події зі 

стовідсотковою точністю, а отже, неможливо усунути певний ступінь ризику. 

Тому дуже важливо навіть при дуже сприятливих результатах прогнозів мати 

певний план виходу із кризових станів та резерви на випадок непередбачуваних 

ситуацій. 

Отже, якісний прогноз фінансових результатів діяльності підприємства в 

поєднанні з комплексною діагностикою отриманих даних стає надійним 

інформаційним підґрунтям для вищого керівництва підприємства щодо 

прийняття поточних і стратегічних рішень.  
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