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Информация для Авторов 
 

Международный научный периодический журнал "Научный взгляд в будущее" получил большое признание среди 
отечественных и зарубежных интеллектуалов. Сегодня в журнале публикуются авторы из России, Украины, Молдовы, 
Казахстана, Беларуси, Чехии, Болгарии, Литвы Польши и других государств.  
Основными целями журнала "Научный взгляд в будущее" являются: 

• возрождение интеллектуального и нравственного потенциала; 
• помощь молодым ученым в информировании научной общественности об их научных достижениях; 
• содействие объединению профессиональных научных сил и формирование нового поколения ученых-

специалистов в разных сферах. 
Журнал целенаправленно знакомит читателя с оригинальными исследованиями авторов в различных областях науки, 
лучшими образцами научной публицистики. 
Публикации журнала "Научный взгляд в будущее" предназначены для широкой читательской аудитории – всех тех, кто 
любит науку. Материалы, публикуемые в журнале, отражают актуальные проблемы и затрагивают интересы всей 
общественности.  
Каждая статья журнала включает обобщающую информацию на английском языке.  
 
Журнал зарегистрирован в РИНЦ SCIENCE INDEX и INDEXCOPERNICUS. 
 
Требования к статьям: 
1. Статьи должны соответствовать тематическому профилю журнала, отвечать международным стандартам научных 
публикаций и быть оформленными в соответствии с установленными правилами. Они также должны представлять собой 
изложение результатов оригинального авторского научного исследования, быть вписанными в контекст отечественных и 
зарубежных исследований по этой тематике, отражать умение автора свободно ориентироваться в существующем 
библиографическом контексте по затрагиваемым проблемам и адекватно применять общепринятую методологию 
постановки и решения научных задач.  
2. Все тексты должны быть написаны литературным языком, отредактированы и соответствовать научному стилю речи. 
Некорректность подбора и недостоверность приводимых авторами фактов, цитат, статистических и социологических 
данных, имен собственных, географических названий и прочих сведений может стать причиной отклонения присланного 
материала (в том числе – на этапе регистрации). 
3. Все таблицы и рисунки в статье должны быть пронумерованы, иметь заголовки и ссылки в тексте. Если данные 
заимствованы из другого источника, на него должна быть дана библиографическая ссылка в виде примечания. 
4. Название статьи, ФИО авторов, учебные заведения (кроме основного языка текста) должны быть представлены и на 
английском языке. 
5. Статьи должны сопровождаться аннотацией и ключевыми словами на языке основного текста и обязательно на 
английском языке. Аннотация должна быть выполнена в форме краткого текста, который раскрывает цель и задачи работы, 
ее структуру и основные полученные выводы. Аннотация представляет собой самостоятельный аналитический текст и 
должна давать адекватное представление о проведенном исследовании без необходимости обращения к статье. Аннотация 
на английском (Abstract) должна быть написана грамотным академическим языком.  
6. Приветствуется наличие УДК, ББК, а также (для статей по Экономике) код JEL (https://www.aeaweb.org/jel/guide/jel.php) 
7. Принятие материала к рассмотрению не является гарантией его публикации. Зарегистрированные статьи 
рассматриваются редакцией и при формальном и содержательном соответствии требованиям журнала направляются на 
экспертное рецензирование, в том числе через открытое обсуждение с помощью веб-ресурса www.sworld.education.  
8. В журнале могут быть размещены только ранее неопубликованные материалы. 
 
Положение об этике публикации научных данных и ее нарушениях 
Редакция журнала осознает тот факт, что в академическом сообществе достаточно широко распространены случаи 
нарушения этики публикации научных исследований. В качестве наиболее заметных и вопиющих можно выделить плагиат, 
направление в журнал ранее опубликованных материалов, незаконное присвоение результатов чужих научных 
исследований, а также фальсификацию данных. Мы выступаем против подобных практик. 
Редакция убеждена в том, что нарушения авторских прав и моральных норм не только неприемлемы с этической точки 
зрения, но и служат преградой на пути развития научного знания. Потому мы полагаем, что борьба с этими явлениями 
должна стать целью и результатом совместных усилий наших авторов, редакторов, рецензентов, читателей и всего 
академического сообщества. Мы призываем всех заинтересованных лиц сотрудничать и участвовать в обмене информацией 
в целях борьбы с нарушением этики публикации научных исследований. 
Со своей стороны редакция готова приложить все усилия к выявлению и пресечению подобных неприемлемых практик. Мы 
обещаем принимать соответствующие меры, а также обращать пристальное внимание на любую предоставленную нам 
информацию, которая будет свидетельствовать о неэтичном поведении того или иного автора.  
Обнаружение нарушений этики влечет за собой отказ в публикации. Если будет выявлено, что статья содержит 
откровенную клевету, нарушает законодательство или нормы авторского права, то редакция считает себя обязанной удалить 
ее с веб-ресурса и из баз цитирования. Подобные крайние меры могут быть применены исключительно при соблюдении 
максимальной открытости и публичности. 
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Анотація. У статті узагальнені та структуровані проблеми, які пов’язані 

з управління витратами промислового підприємства. Розроблені заходи для 
удосконалення управління витратами на підприємства. Для вирішення проблем, 
які пов’язані з управлінням витратами, пропонується створити на 
підприємствах центр витрат. Викладено алгоритм виокремлення центрів 
витрат та вказано переваги ведення такого обліку відповідальності. 
Децентралізоване  управління за допомогою центрів відповідальності сприяє 
ефективності діяльності підприємства. Визначено значення центрів 
відповідальності у системі управління витратами підприємства. 

Ключові слова: управлінський облік, витрати виробництва, контроль, 
центри відповідальності, центр витрат. 

Abstract. The article summarizes and structures problems related to managing 
costs of industrial enterprises. Moreover there were established range of measures to 
improve cost management at company. To deal with issues that are associated with 
cost management were offered to create cost centers at enterprises. It was shown 
algorithm of singling out the costs centers and benefits in implementation such 
registration of responsibility. Decentralized management with liability centers 
contributes the efficiency of company. Finally it was defined the role of responsibility 
centers at the management costs system. 

Key words: managerial accounting, production costs, control, responsibility 
centers, cost center. 

Вступ. У реаліях сьогодення бажаний ефективний розвиток економіки 
буде досягнутий лише за умови впровадження на підприємствах раціонального 
діючого менеджменту, який би відповідав усім ринковим умовам. В умовах 
обмеженості фінансових ресурсів всі зусилля підприємств спрямовуються на 
зниження витрат. Саме витрати виступають центральною категорією обліку 
суб'єктів різних галузей. Від правильної організації їх обліку, створеної системи 
управління ними - залежить кінцевий фінансовий результат діяльності 
господарюючого суб'єкта. Створення і освоєння на практиці нових 
нетрадиційних систем одержання інформації про витрати та результати 
виробничої діяльності, застосування нових підходів і методів планування, 
калькулювання, обліку та контролю забезпечують можливість вирішення 
багатьох завдань ефективного управління сучасним підприємством. 
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Аналіз останніх досліджень і публікацій. Аналізом проблем управління 
витратами на підприємстві займалися наступні вітчизняні та іноземні вчені 
Крапівницька С.М., Засадний Б.А., Баканов М.І., Цал-Цалко Ю.С., Турило 
А.М., Грещак М.Г., Коцюба О.С., Швець В.Г., Партин Г.О., Бутинець Ф.Ф., 
Іванова В.Й., Нападовська Л.В., Канак Й.В., Сопко В.В., Шанк Дж. та ін. 

Мета статті. Узагальнити та структуризувати проблеми, які пов’язані з 
управління витратами на підприємствах. Розробити заходи для удосконалення 
управління витратами на підприємства за допомогою центрів відповідальності. 

Виклад основного матеріалу. Діяльність будь-якого підприємства 
залежить від змін як у внутрішньому, так і у зовнішньому середовищі і тим 
самим зумовлює різноманітність проблем управління витратами. Управління за 
допомогою центрів відповідальності спрямоване на активізацію внутрішніх 
організаційно-економічних чинників ефективності діяльності підприємства. 
Організація обліку витрат за центрами відповідальності є одним із важливих 
елементів управлінського обліку, який сприяє реалізації основних функцій 
системи управління, а саме: планування, обліку, контролю, аналізу, координації 
та регулювання [1, c. 14]. З огляду на це, нами було розроблено узагальнену 
структуризацію проблем управління витратами (табл. 1). 

Таблиця 1 
Узагальнена структуризація проблем управління витратами 

Аспект Проблеми управління витратами 
Технологія 
виробництва та 
використання 
виробничих 
потужностей 

Висока питома вага застарілого та повністю зношеного 
обладнання; висока капіталомісткість продукції; неповне 
використання виробничих потужностей; відсутність 
розробленої системи пріоритетів щодо модернізації 
виробничих потужностей. 

Прогнозування, 
планування та 
аналіз витрат 

Неточність розрахунку вартості ресурсів (через постійну 
зміну вартості); великі відхилення при визначенні загального 
обсягу витрат на виробництво від нормативних значень; не 
визначаються місця виникнення витрат та центри 
відповідальності за обсяг витрат; недосконалість аналізу 
структури витрат та чинників, що впливають на їх рівень. 

Облік витрат та 
калькулювання 
собівартості 
продукції 

Облікова інформація не забезпечує керівників своєчасною, 
достовірною та аналітичною інформацією; використання 
застарілих методів калькулювання повної собівартості; 
неузгодженість на підприємстві таких функцій управління як 
планування; відсутність взаємопов’язаної і цілісної системи 
облікової інформації про витрати структурних підрозділів. 

Організація 
системи 
управління 
витратами 

В організаційній структурі підприємства відсутня служба, 
яка є відповідальною за управління витратами; недостатня 
оперативність прийняття рішень щодо зміни рівня витрат; 
відсутність нормативних документів, які б регламентували 
прийняття рішень щодо управління витратами. 

 
Для підвищення ефективності діяльності та гармонізації виробничих 
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відносин на підприємстві необхідно удосконалити систему формування, 
розподілу та управління витратами, яка має за мету досягнення та збереження 
позитивного результату господарської діяльності і буде забезпечувати 
виконання наступних вимог: інтеграція із загальною системою управління 
підприємством; комплексний характер формування і прийняття управлінських 
рішень; високий динамізм управління; орієнтація на стратегічні цілі розвитку 
підприємства. 

Для вирішення проблем, які пов’язані з управлінням витратами 
пропонується створити на підприємствах центр витрат. Центром 
відповідальності назвемо сегмент діяльності, в межах якого встановлено 
персональну відповідальність за показники діяльності, які він контролює. У 
системі управління вищий керівник має контролювати й оцінювати діяльність 
відповідальних осіб нижчого рівня, а вони, в свою чергу, здійснювати 
самоконтроль та інформувати вище керівництво про результати діяльності. Для 
здійснення такого контролю існує система обліку відповідальності [2, c. 42]. 

Облік відповідальності – це система обліку, що забезпечує контроль і 
оцінку діяльності кожного центру відповідальності. Система обліку центрів 
відповідальності повинна ґрунтуватися на таких принципах: 

- відповідальності керівників підрозділів тільки за ту діяльність, яка 
перебуває під їх впливом; 

- визначення цілей, за якими оцінюватиметься діяльність керівників; 
- бажання керівників підрозділів досягти поставлених цілей; 
- чіткості визначення ролі обліку в заохоченні працівників; 
- регулярності складання звітів про виконання бюджетів. 

Формування центрів витрат має здійснюватися з урахуванням 
організаційних і технологічних особливостей організації. Центром витрат 
можуть бути окреме робоче місце (наприклад, по збірці якого об'єкта), окрема 
виробнича операція або кілька операцій, що мають однакову характеристику, 
окремий верстат або група верстатів, бригада, дільниця, цех або інша частина 
організації; відповідна організаційна одиниця може підрозділятися на окремі 
центри витрат. Основою виділення центрів витрат є єдність виконання операцій 
і функцій і використовуваного обладнання. Формування центрів витрат сприяє: 
раціоналізації структури витрат; скорочення відхилень фактичних витрат від 
нормативних; скорочення витрат з урахуванням відповідальності за це 
конкретних посадових осіб і структурних підрозділів; формування звіту центру 
відповідальності. 

Після вибору центрів витрат по кожному з них складають кошторис 
витрат, включаючи в них тільки ті витрати, які безпосередньо контролюються 
виконавцем або іншим відповідальним за витрати. Основні поняття та 
процедури в системі управління витратами в центрі витрат розглядаються за 
трьома напрямками: планування витрат; облік та планово-фактичний контроль 
витрат; корегуючий вплив на процес формування витрат [3, c. 5]. 

Облік відповідальності здійснюється таким чином, щоб можна було 
виявити відхилення від цільових показників діяльності і знати який із центрів 
це допустив. Для кожного центру відповідальності даний процес передбачає 
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завдання цільового показника діяльності, його вимірювання, порівняння 
фактичного показника з цільовим, аналіз відхилень і прийняття коригуючих 
дій, якщо відхилення стають значними. 

Звітність центрів витрат, керівники підрозділів яких переважно 
відповідають за ті витрати, що знаходяться під їх контролем, залежить від 
категорій центрів витрат: центру нормативних і центру дискреційних витрат. 

Для центрів нормативних витрат характерний той факт, що результат їх 
діяльності може бути виміряний і можна визначити ресурси, необхідні для 
випуску кожного виду продукції. Оцінка діяльності таких центрів ґрунтується 
на попередньому нормуванні їх витрат. Центри дискреційних витрат – це такі 
центри відповідальності, в яких результат не може бути виміряний відповідним 
фінансовим показником і не має чіткої залежності між ресурсами та 
результатами. У таких центрах відповідальності управління виступає у вигляді 
забезпечення того, щоб фактичні витрати по кожній категорії витрат 
відповідали кошторисним, і завдання, покладені на центр, успішно 
виконувались. 

Виявлення існуючих проблем (діагностика) формування та контролю 
витрат на підприємстві зводиться до визначення причин недостатньої 
оперативності обліку, відсутності надійних критеріїв оцінки ефективності 
діяльності в сфері управління витратами, недорозвиненості системи мотивації. 

Висновки і пропозиції. Центр відповідальності – це організаційна 
одиниця системи управління, керівник якої наділений певними делегованими 
йому вищим керівництвом повноваженнями та відповідальний за результати 
виробничо-фінансової діяльності свого підрозділу для досягнення 
максимальної вигоди організації. Створення центру витрат та вдосконалення 
системи управління витратами сприяє пошуку рішень для скорочення витрат на 
підприємстві; дозволяє знизити навантаження на планово-економічний відділ; 
дозволяє спостерігати та контролювати витрати безпосередньо в місці 
виникнення витрат; зменшити трудомісткість робіт пов’язаних з розрахунком 
та контролем витрат підприємства; оптимізувати процес розрахунку та 
визначення величини витрат на підприємстві; зменшити постійні витрати на 
підприємства; зменшити собівартість продукції на підприємстві. 
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Анотація. У статті наведено порівняльну характеристику методики 
складання звіту про рух грошових коштів згідно з Міжнародними 
стандартами фінансової звітності (IFRS / IAS), Системою загальноприйнятих 
принципів бухгалтерського обліку U.S. GAAP та Національними положеннями 
(стандартами) бухгалтерського обліку, наведено їх оцінку, визначено переваги 
та недоліки. Проаналізована мета складання Звіту про грошових коштів та 
визначено його сутність. Досліджено інформаційне та нормативно-правове 
забезпечення складання Звіту про рух грошових коштів. 

Ключові слова: звіт про рух грошових коштів, грошові потоки, прямий та 
непрямий методи, Міжнародні стандарти фінансової звітності (IFRS / IAS), 
Система загальноприйнятих принципів бухгалтерського обліку GAAP. 

Abstract. In this article we compare the compiling of cash flow statement in 
accordance with the International financial reporting standards (IFRS / IAS), US 
GAAP and National accounting standards of Ukraine, given their assessment, 
strengths and weaknesses of different methodology were identified. The article 
considers the purpose of the statement of cash flows, it considers the definition of 
cash flow statement. The local regulatory support of the compiling of the statement of 
cash flows was analized and researched. 

Key words: cash flow statement, cash flows, direct and indirect methods, 
International Financial Reporting Standards (IFRS/ IAS), Accepted Accounting 
Principles, GAAP. 

Вступ. Бухгалтерський облік в Україні удосконалюється безперервно:  
активно проводяться стандартизація і гармонізація відповідно до вимог 
IFRS/IAS, впроваджуються положення Директив ЄС. Це дозволить зменшити 
ризики для інвесторів та кредиторів, забезпечити прозорість діяльності 
підприємства на фінансових ринках: в сучасній економічній літературі поняття 
прозорості використовується у наукових дослідженнях за різними напрямами: 
від прозорості інформаційного забезпечення до прозорості діяльності суб'єктів 
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господарювання і прозорості фінансового ринку [2, с. 8; 3, с. 27; 4, с. 29]. Але на 
сьогодні в обліку і звітності ще наявні певні відмінності, особливо щодо 
складання Звіту про рух грошових, що і обумовлює актуальність дослідження.  

Основний текст. Відповідно до НП(С)БО 1 Звіт про рух грошових коштів 
відображає надходження і вибуття грошових коштів протягом звітного періоду 
в результаті операційної, інвестиційної та фінансової діяльності. При складанні 
фінансової звітності та консолідованої фінансової звітності підприємства 
можуть обрати спосіб складання Звіту про рух грошових коштів за прямим або 
непрямим методом із застосуванням відповідної форми звіту [1; 5, c. 8-10, 209-
225]. Основним джерелом інформації стосовно складання Звіту про рух 
грошових коштів за Системою загальноприйнятих принципів бухгалтерського 
обліку США (U.S. GAAP) є Стандарт ASC 230 – «Звіт про рух грошових 
потоків» [7]. Разом з цим, відповідно до МСФЗ, складання Звіту про рух 
грошових коштів регулює IAS 7 «Звіт про рух грошових потоків» [8]. З метою 
своєчасного виконання усіх завдань планування, контролю та надання повної та 
неупередженої інформації про рух грошових коштів в результаті операційної, 
інвестиційної та фінансової діяльності, для прийняття рішень необхідно 
створити ефективну організацію бухгалтерського обліку грошових коштів та 
їхніх потоків. Загальні відмінності підходів щодо складання звіту про рух 
грошових коштів наведено у таблиці 1. 

Таблиця 1 
Порівняльна характеристика GAAP та МСФЗ щодо обліку і звітності 

грошових коштів та їхніх потоків 

Об’єкт 
дослідження 

Основне джерело інформації 
Система U.S. GAAP IFRS/ IAS 

U.S. GAAP, ASC 230 «Statement of Cash 
Flows» 

IFRSs, IAS 7, «State¬ment of 
Cash Flows» 

Визначення 
сутності грошових 
коштів та їхніх 
еквівалентів 

До грошових коштів відноситься готівка, 
депозити до запитання в банках або інших 
фінансових установах, короткострокові, 
високоліквідні інвестиції.  
до складу грошових коштів не 
включаються: банківські овердрафти, 
грошові кошти, обмежені у використанні. 
Зміни в грошових коштах, обмежених у 
використанні, повинні бути представлені в 
інвестиційній діяльності. 

Грошові кошти складаються з 
готівки в касі і депозитів до 
запитання, короткострокових, 
високоліквідних вкладень. 
Банківські овердрафти можуть 
бути включеними до грошових 
коштів та їх еквівалентів у 
певних ситуаціях. 

Класифікація 
компонентів 
господарських 
операцій у Звіті 
про рух грошових 
коштів 

Компоненти господарських операцій 
класифікуються загалом за основними 
джерелами надходження грошових коштів 
та за видами діяльності: операційної, 
інвестиційної або фінансової. 

Окремі компоненти однієї 
господарської операції, 
класифікуються за видами 
діяльності: операційної, 
інвестиційної або фінансової. 

Інформація у Звіті 
про рух грошових 
коштів від 
операційної 
діяльності 

Допускається використання як прямого так 
і непрямого методу. У обох методах, чистий 
прибуток повинен бути узгоджений 
(скоригований) з чистим грошовим потоком 
від операційної діяльності. 

Допускається використання як 
прямого так і непрямого методу. 
Чистий прибуток повинен бути 
узгоджений з чистим грошовим 
потоком від операційної 
діяльності тільки за 
використання непрямого 
методу. 
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Класифікація у 
Звіті про рух 
грошових коштів 

Наявні більш конкретні вказівки на об'єкти, 
які повинні бути включені до кожної 
категорії. 

Підприємство може самостійно 
класифікувати деякі елементи за 
видами діяльності. 

Інформація у Звіті 
про рух грошових 
коштів від 
операційної 
діяльності 

Допускається використання як прямого так 
і непрямого методу. У обох методах, чистий 
прибуток повинен бути узгоджений 
(скоригований) з чистим грошовим потоком 
від операційної діяльності. 

Допускається використання як 
прямого так і непрямого методу. 
Чистий прибуток повинен бути 
узгоджений з чистим грошовим 
потоком від операційної 
діяльності тільки за 
використання непрямого 
методу. 

Порівняльні 
періоди  

Інформація щодо порівняння даних 
періодів не вимагається. Однак, за певних 
умов вимагається  аудиторський звіт про 
рух грошових коштів протягом трьох 
попередніх фінансових років. 

У звіті повинна бути 
представлена інформація за два 
останні роки. 

Сфера діяльності Забезпечує галузеві методичні рекомендації 
(наприклад, для некомерційних 
організацій). 

Забезпечує загальні принципи 
класифікації грошових потоків, 
але не має методичних 
рекомендацій щодо конкретних 
галузей економічної діяльності. 

Наявність 
винятків, 
виключень  

Існують певні винятки щодо підготовки і 
подання Звіту про рух грошових коштів 
певним колом інвестиційних компаній.  

Не має винятків та виключень. 

Розкриття 
грошових потоків, 
що відносяться до 
припиненої 
діяльності 

Після застосування ASU 2014-08 – повинні 
розкривати грошові потоки від припиненої 
діяльності як від операційної так і від 
інвестиційної, зокрема від зносу, 
амортизації, капітальних витрат тощо. 

Розкриття грошових потоків від 
припиненої діяльності повинно 
відображатися за кожним видом 
діяльності окремо у звіті про 
рух грошових коштів чи у 
примітках до фінансової 
звітності. 

Грошові потоки 
від інструментів 
хеджування 

Компанія може класифікувати грошові 
потоки від діяльності з хеджування в тій же 
категорії, як грошові потоки від об'єкта 
хеджування за умови, що певні вимоги 
виконані, і облікова політика розкрита. 

Компанії зобов'язані 
класифікувати грошові потоки 
від діяльності з хеджування в 
тій же категорії, як грошові 
потоки від хеджування. 

Джерело: розроблено автором за [7, 8]. 
 
Висновки.  
За результатами розгляду теоретичних та методичних основ складання 

Звіту про рух грошових коштів згідно з МСФЗ, стандартами U.S. GAAP та 
НП(С)БО, їх порівняльної характеристики та аналізу, можна зробити наступні 
висновки. По-перше, облік грошових коштів достатньо регламентований 
законодавчими та нормативними актами України, але потребує подальшого 
удосконалення. По-друге, в Україні має здійснюватися робота з перегляду та 
вдосконалення розроблених і запроваджених положень бухгалтерського обліку, 
що є складовою знання бізнесу і бізнес-моделі підприємства та посилює 
прозорість інформації і діяльності підприємств [6, с.81]. 

 
Література: 
1. Про затвердження Національного положення (стандарту) 

бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності»: наказ 
Міністерства фінансів України 07.02.2013  № 73 (зі змінами і доповненнями) 
Научный взгляд в будущее 10 



 Том 5. Выпуск 5                                                                                                                                              Экономика 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу:  
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0336-13. 

2. Golubnicha G. Disclosing the registration information and maintenance of 
transparency of activity in the conditions//Вiсник Київского нацiонального 
унiверситету iм. Т. Шевченка. Серiя: Економiка.  2010. – № 118. – С. 8-12. 

3. Голубнича Г.П. Інформаційне забезпечення прозорості діяльності на 
ринку страхових послуг // Вісник Київського національного університету імені 
Тараса Шевченка. Серія: Економіка. – 2010. – № 120. – С. 27−30. 

4. Golubnicha G., Melnik T. Фінансова звітність та первинна документація 
українських підприємств при застосуванні МСФЗ//Вiсник Київського 
нацiонального унiверситету імені Тараса Шевченка. Серiя: Економiка. - 2013. - 
№ 150. - С. 29-34. 

5. Голубничая Г.П.,  Мельник Т.Г. Звітність підприємства: [навчальний 
посібник]. – К.: ВПЦ “Київський університет”, 2012. – 563 с.  

6. Швець В. Г.Теорія бухгалтерського обліку. – 3-тє вид., перероб. і доп. / 
В. Г. Швець. – К.: Знання, 2013. – 535 с.  

7. Generally Accepted Accounting Principles, ASC 230 GAAP –  Statement of 
Cash Flows [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.icaew.com/ 
/accounting-by-country/us/us-gaap 

8. International accounting standard IAS 7: Statement of cash flows 
[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.icaew.com/en/library/subject-
gateways/accounting-standards/ifrs/ias-07 

Стаття відправлена: 25.02.2017 р 
© Яцик Т. В. 

 
ЦИТ: ua117-019 
DOI: 10.21893/2415-7538.2016-05-1-019 
УДК 657.01 

Семенюта А.В. 
ГОТОВА ПРОДУКЦІЯ ТА ЇЇ РЕАЛІЗАЦІЯ ЯК ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНІ 

КАТЕГОРІЇ  
Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 

Економічний факультет, 
Київ, вул. Васильківська 90, 03022 

Semenyuta A.V. 
FINISHED PRODUCTS AND ITS IMPLEMENTATION AS ACCOUNTING 

AND ANALYTICAL CATEGORIES 
Taras Shevchenko National University of Kyiv,  

90-a Vasylkivska Str., Kyiv, 03022 
 

Анотація. У статті здійснено огляд та аналіз різноманітних підходів до 
визначення категорій «готова продукція» та «реалізація готової продукції», 
сформульовано власне визначення терміну «готова продукція». Розкрито 
підходи до класифікації готової продукції та визначено основні вимоги, яким 
повинна відповідати готова продукція. Проаналізовано та визначено роль 
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готової продукції у діяльності підприємства та її вплив на визначення 
фінансового результату, який є узагальнюючим показником роботи 
підприємства. Проведено узагальнення викладеної інформації та внесено 
відповідні пропозиції. 

Ключові слова: готова продукція, реалізація готової продукції, витрати, 
собівартість, фінансовий результат. 

Summary. The article presents an overview and analysis of different approaches 
to determining the categories of "finished goods" and "sale of finished products". The 
study consists definition of the term «finished product». It is represented the 
approaches to classification of finished products and the basic requirements to be 
met by the finished products. It defines the role of finished products in the enterprise 
and its impact on the determination of the financial result, which it is a summary 
measure of the company. 

Key words: finished products, sales of finished products, cost, expenses, 
financial result. 

Вступ. Виробництво готової продукції та її реалізація завершує 
операційний цикл у діяльності підприємства. Підприємство має виробляти ту 
продукцію, яка користується попитом на ринку збуту. Головну роль у 
забезпеченні конкурентоспроможності підприємства відіграє система контролю 
за реалізацією продукції, оскільки вона впливає на фінансовий результат, який 
є узагальнюючим показником роботи підприємства. За таких умов завданням 
обліку є забезпечення управлінського персоналу інформацією для оперативного 
регулювання реалізації продукції, планування майбутньої діяльності, 
запобігання суб’єктивності у процесі прийняття рішень. Це актуалізує питання 
розгляду сутності та змісту категорії «готова продукція», що сприяє 
подальшому визначенню основних напрямів розвитку конкурентоспроможності 
національних виробників.   

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Питання обліку та аналізу 
готової продукції та її реалізації розглядаються у працях відомих вітчизняних 
вчених: Білухи М.Т., Бородкіна О.С., Бондара М.І., Бутинця Ф.Ф, Герасимовича 
А.М., Голов С.Ф., Головка В.І., Голубничої Г.П, Гури Н.О., Житної І.П, 
Завгороднього В.П., Коблянської О.І, Купалової Г.І, Кузмінського Ю.А., 
Кужельного М.В., Лінника В.Г., Ловінської Л.Г., Малюги В.І., Мисаки Г.В., 
Мельник Т.Г.,  Пантелєєва В.П., Пархоменка В.М., Сердюк В.М., Сопка В.В., 
Ткаченко Н.М., Шевчука В.О., Швеця В.Г. та інших. Їх розробки відрізняються 
спектром дослідження проблем та авторськими підходами до розуміння 
окремих аспектів економічного розвитку підприємства.  

Невирішені раніше частини загальної проблеми. Незважаючи на 
наявність значної кількості публікацій за цією тематикою, все ще залишається 
багато невисвітлених питань, які стосуються формування та розуміння категорії 
«готова продукція та її реалізація».  

Викладення основного матеріалу. Поняття «готова продукція» в працях 
економістів з’явилося не відразу. Історично йому передувало поняття «товар», 
що розумілось значно ширше. Саме цьому поняттю й присвячено безліч 
досліджень вчених різних епох і економічних течій. Сьогодні поняття «готова 
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продукція» прийнято тлумачити досить одноманітно завдяки законодавчим 
документам, що діють у сфері бухгалтерського обліку.  

Сучасні економісти готову продукцію тлумачать, як продукцію, яка 
повністю завершена обробкою на конкретному підприємстві, пройшла усі стадії 
технічного випробовування, приймання, укомплектування відповідно до умов 
договорів із замовниками та відповідає стандартам або затвердженим 
технічним умовам, не потребує подальшої обробки на цьому підприємстві і 
здана на склад чи передана замовнику.  

Відповідно до П(С)БО 9 «Запаси» готовою продукцією, вважається 
продукція, що виготовлена на підприємстві, в установі, призначена для 
продажу і відповідає технічним та якісним характеристикам, передбаченим 
договором або іншим нормативно-правовим актом [1]. Порівняння цього 
визначення із тлумачення такого виду продукції у міжнародній обліковій 
практиці свідчить про практичне його співпадання. При цьому уточнюється, що 
вироби, які не пройшли всіх стадій технологічної обробки, випробувань і 
технологічного приймання, вважаються не закінченими і входять до складу 
незавершеного виробництва підприємства.  

Оскільки готова продукція, відповідно до чинного законодавства, 
відноситься до активів підприємства, тобто ресурсів, які придбані (виготовлені) 
в минулому і в майбутньому очікується отримати від їх реалізації та збуту 
економічну вигоду, то в бухгалтерському обліку застосування методів її оцінки 
повинно не знижувати витрат на виробництво цієї продукції та не завищувати її 
оцінки. 

Сьогодні в спеціалізованій літературі існує декілька підходів щодо 
визначення самого поняття «готова продукція», що обумовлює особливості 
підходів до її обліку. Наявність різноманітних підходів до терміну «готова 
продукція» в економічній літературі пояснюється важливістю досліджуваної 
дефініції в економічній науці.  

Основні загальноекономічні підходи до визначення готової продукції та її 
реалізації наведено в таблиці 1. 

Судячи з вищезазначених визначень, категорія «готова продукція» 
характеризується з різних точок зору. Отже, це поняття потребує уточнення з 
погляду системності визначення та практичного використання. Вважаємо, що 
готова продукція – це об’єкт реалізації, тобто головне джерело отримання 
прибутку для підприємства, а також частина запасів, що може споживатися на 
самому підприємстві, тобто бути внутрішнім ресурсом виробництва. А також, 
готова продукція – це продукція, яка виготовлена за певними стандартами, з 
використанням необхідної сировини, має повністю завершену форму, яка 
пройшла всі норми контролю в середині підприємства, відповідає всім 
стандартам та нормам, тобто повністю завершений продукт, який готовий до 
передачі на склад або до вибуття на сторону.  

Готова продукція є частиною матеріально-виробничих запасів, 
призначених для продажу (кінцевий результат виробничого циклу, активи, 
завершені обробкою (комплектацією), технічні та якісні характеристики яких 
відповідають умовам договору або вимогам інших документів, у випадках, 
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встановлених законодавством). Визначено основні вимоги, яким повинна 
відповідати готова продукція призначена для продажу: готова продукція є 
повністю закінчена і укомплектована; відповідає стандартам; прийнята 
службою технічного контролю; забезпечена відповідним паспортом, 
сертифікатом, гігієнічним висновком та іншими необхідними документами, що 
засвідчують її якість і комплектність. 

Таблиця 1 
Основні загальноекономічні підходи до визначення готової продукції та її 

реалізації 
Вчений Тлумачення категорії 

Ф. Ф. Бутинець Готовою вважається продукція, повністю завершена обробкою, 
укомплектована, яка пройшла необхідні випробування (перевірки). 
Це виріб (або напівфабрикат), послуга, робота, що пройшли всі стадії 
технологічної обробки на підприємстві, відповідають затвердженим 
стандартам або умовам договору, прийняті технічним контролем 
підприємства і здані на склад або замовникові – покупцеві згідно з 
діючим порядком прийняття продукції [3]. 

Н.М. Ткаченко. Готова продукція – це продукцію, яка пройшла всі послідовні стадії 
технічного процесу, включаючи упаковку, маркування, контроль 
якості і готова до реалізації [5]. 

Г. П. Журавель, 
П. Я. Хомин 

Готовою продукцією є така, яка повністю пройшла передбачені 
технологією виробництва стадії і процеси, оприбуткована на склад, 
або прийнята замовником [2]. 

В.Г. Швець Процес реалізації готової продукції — це сукупність операцій з 
продажу готової продукції споживачам. У процесі реалізації 
натуральна форма продукту в результаті обміну набуває грошової 
форми. Процес тісно пов'язаний з кінцевими результатами діяльності 
підприємства — прибутком і його розподілом відповідно до планів 
відтворення.  Значення і роль процесу реалізації істотно зростають в 
умовах становлення ринкових відносин і створення конкурентного 
середовища[6]. 

Сопко В.В. Готова продукція – продукція, завершена у виробництві і 
підготовлена до продажу або відправки замовнику, до вивезення з 
підприємства-виробника [4]. 

Джерело: складено автором. 
 
З метою кращого уявлення про призначення готової продукції доцільно 

дослідити її класифікацію.При організації обліку готової продукції основним 
моментом є визначення її характеру. Згідно з цією ознакою готову продукцію 
групують за формою, ступенем готовності та технологічною складністю (рис. 
1.). 

Висновки. Результати дослідження становлення категорії «готова 
продукція» підтверджують поступове її формування із розвитком економіки. 
Сьогодні готова продукція – це об’єкт облікової системи,  що поєднує 
організаційні інструменти обліку виробництва і продажу продукції, слугує 
засобом для досягнення основної мети функціонування 
підприємства.   Визначено, що готова продукція є головним джерелом 
отримання прибутку для підприємства, а також частиною запасів, що може 

Научный взгляд в будущее 14 



 Том 5. Выпуск 5                                                                                                                                              Экономика 

споживатися на самому підприємстві, бути внутрішнім ресурсом виробництва.  
 

 
 

Рис. 1. Класифікація готової продукції за її характером 
Джерело: складено автором на основі [3,4,6]. 
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Анотація. В статті розглянуто методику аналізу дебіторської 

заборгованості за товари, роботи, послуги як основу аналізу розрахунків з 
покупцями та замовниками на підприємстві. Визначено існуючі переваги в 
сучасних методиках аналізу розрахунків з покупцями та замовниками. 
Обгрунтовано необхідність проведення аналізу дебіторської заборгованості за 
товари, роботи, послуги для прийняття ефективних управлінських рішень 
щодо розрахунків з покупцями та замовниками. 

Ключові слова: методика, аналіз, дебіторська заборгованість, розрахунки 
з покупцями та замовниками, управління. 

Abstract. In this paper we describe the method of analysis of receivable for 
goods, work and services as the basis of analysis of settlements with buyers and 
customers in the enterprise. We identify existing benefits of modern methods of 
analysis of settlements with buyers and customers. We describe necessity of the 
analysis of receivable for goods, works and services for effective management 
decisions regarding settlements with buyers and customers. 

Key words: methodology, analysis, receivables, settlements with buyers and 
customers, management. 

Вступ. В сучасних умовах економічного стану суспільства аналіз та 
управління дебіторською заборгованістю за товари, роботи, послуги 
позиціонуються провідними факторами забезпечення фінансової стійкості 
підприємства, що пояснюється  кризою неплатежів. Наявний стан аналітичного 
забезпечення для прийняття ефективних та обґрунтованих управлінських 
рішень не є достатнім. Крім того, існує загроза подальшого посилення 
негативних тенденцій у обсягах дебіторської заборгованості та виникнення 
такого небажаного її виду як безнадійна. 

Основний текст. Аналіз стану розрахунків з покупцями та замовниками 
необхідно здійснювати для формування інформації щодо стану дебіторської 
заборгованості за товари, роботи, послуги. Існування дебіторської 
заборгованості у складі активів балансу свідчить про відволікання або навіть 
капіталізацію грошових коштів підприємства. Специфіка проявів і наслідків 
існування дебіторської заборгованості спонукає дослідити методику аналізу 
дебіторської заборгованості за товари, роботи, послуги. 

Методика аналізу дебіторської заборгованості включає наступні етапи: 
вибір політики кредитування контрагентів; розрахунок загальної необхідності 
відволікання готівки у дебіторську заборгованість; визначення складу і 
динаміки дебіторської заборгованості; аналіз оборотності дебіторської 
заборгованості; аналіз приросту дебіторської заборгованості; розрахунок 
наданих знижок; класифікація дебіторської заборгованості, виходячи з її 
ліквідності; модифікувати методику оцінки, виходячи з нормативу ліквідності 
та терміну погашення дебіторської заборгованості; схематичне відтворення 
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системи контролю та аналізу; дослідження можливих варіантів рефінансування; 
постійний моніторинг дебіторської заборгованості. Розглянута методика 
аналізу дебіторської заборгованості за товари, роботи, послуги містить сучасні і 
дієві складові аналізу та оцінки дебіторської заборгованості, які вимагають 
більшої деталізації обліку дебіторської заборгованості за товари, роботи, 
послуги в системі управління підприємством. До методики включено методи 
оцінки критичної величини дебіторської заборгованості за товари, роботи, 
послуги з врахуванням її ліквідності, операційного циклу, а також методику 
аналізу приросту дебіторської заборгованості. Запропонована методика аналізу 
дебіторської заборгованості за товари, роботи, послуги створює передумови для 
ведення активної політики управління розрахунками з покупцями та 
замовниками, яка передбачає цілеспрямовану дію на умову реалізації товарів з 
відстроченням оплати (політика кредитування покупців). 

Розглянемо ще один варіант методики аналізу дебіторської заборгованості 
за товари, роботи, послуги, запропоновану Кияшко О.М. (рис 1). Аналіз 
показників, які характеризують стан дебіторської заборгованості за певний 
період, дає змогу визначити основні завдання політики управління 
дебіторською заборгованістю. Основні показники оцінки стану та якості 
дебіторської заборгованості наведено у таблиці 1. 

Таблиця 1. 
Аналітичні показники дебіторської заборгованості за товари, роботи, послуги 

Показник Методика розрахунку Зміст 
Коефіцієнт оборотності 

дебіторської 
заборгованості за 
товари, роботи, 
послуги (Коб) 

Коб = ЧДр / Дз, 
де ЧДр –чистий дохід від 

реалізації продукції; 
Дз – дебіторська заборгованість 

(середня за аналізований 
період) 

Показує скільки разів оберталася 
дебіторська заборгованість за 

аналізований період 

Період погашення 
(Обдн) 

Обдн = 360/ Коб = (Дз/ Вр) *Т, 
де Т – тривалість обігу 

дебіторської заборгованості 

Показує скільки днів потрібно 
для одного обороту. Що 

триваліше період погашення, то 
вище ризик її неповернення 

Частка дебіторської 
заборгованості за 
товари, роботи, 

послуги в загальному 
обсязі оборотних 

коштів (Удз) 

Удз = Дз / Обз * 100,  
де Обз – загальний обсяг 

оборот- них коштів 

Показує частку дебіторської 
заборгованості в загальному 

обсязі оборотних коштів 
підприємства. Що вище цей 
показник, то менш мобільна 

структура майна підприємства 
Частка сумнівної в 
складі дебіторської 

заборгованості (Усз) 

Усз = Сз / Дз *100, де Сз – 
сумнівна заборгованість 

Характеризує якість дебіторської 
заборгованості. Тенденції до 
росту показника свідчать про 

зниження ліквідності 
підприємства 

Джерело: [6]. 
 

Ця методика дасть змогу виявити нереалізовані вигоди підприємства, 
зміцнити його фінансовий стан, збільшити стійкість та ефективно 
контролювати грошові надходження в погашення дебіторської заборгованості 
за товари, роботи, послуги, сприятиме збереженню власного капіталу 
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підприємства. 
 

 
Рис 1. Напрями і види аналізу дебіторської заборгованості за товари, 

роботи, послуги. 
Джерело: [5]. 

1 етап Визначення 
об’єкта аналізу 

Формування 
мети аналізу 

Постановка 
завдання 

 

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги 

Проведення оцінки рівня та складу дебіторської 
заборгованості підприємства, а також сум вилучених з 

обігу коштів 

- Вивчення причин виникнення дебіторської 
заборгованості. 
- Оцінка покупців з погляду надійності й важливості. - 
- З’ясування причин прострочення платежів. 
- Контроль за своєчасністю погашення  дебіторської 
заборгованості. 
- Оцінка ефективності управління дебіторською 
заборгованістю. 
- Формування кредитної політики підприємства 

2 етап Збір та 
підготовка 

джерел 
інформації, 

необхідних для 
аналізу 

- Форма № 1 «Баланс (Звіт про фінансовий стан)».  -       
- Форма № 2 «Звіт про фінансові результати (Звіт про 
сукупний дохід)». 
- Форма № 5 «Примітки до річної фінансової 
звітності». 
- Звіт про дебіторську та кредиторську заборгованість 
підприємства. 
- Аналітична інформація відділу продажів 

3 етап Кількісний 
аналіз 

дебіторської 
заборгованості 

- Горизонтальний і вертикальний аналіз. 
- Дослідження динаміки дебіторської заборгованості.      
- Аналіз показників, що характеризують стан 
дебіторської заборгованості (коефіцієнт відволікання 
обігових коштів у дебіторську заборгованість, 
коефіцієнт оборотності, середній період погашення, 
частка у загальному обсязі поточних активів, частка 
сумнівної дебіторської заборгованості тощо). 

4 етап Якісний аналіз 
дебіторської 

заборгованості 

- Встановлення рейтингу важливості окремих 
складових дебіторської заборгованості. 
- Визначення асортиментних груп товарів, на які 
припадає найбільша частка у структурі дебіторської 
заборгованості. 
- Виявлення в межах асортиментних груп товарів 
стратегічно важливих дебіторів компанії 

5 етап Підсумковий 
етап 

Прийняття відповідних управлінських рішень, які 
дадуть змогу зменшити рівень дебіторської 

заборгованості 
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Висновки. В статті розглянуто методику аналізу дебіторської 
заборгованості за товари, роботи, послуги. Досліджено необхідність 
проведення ефективного аналізу. Також варто зазначити, що правильний та 
своєчасний аналіз дебіторської заборгованості  дозволяє оцінити ефективність і 
збалансованість товарного кредиту і надання знижок покупцям, визначає 
сфери, в яких необхідно докласти додаткових зусиль для повернення боргів, дає 
базу для створення резерву сумнівних боргів, сприяє прогнозуванню 
надходження коштів. 
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Rak O.V. 
DESTINATIONS IMPROVEMENT OF ACCOUNTING OF PAYMENTS TO 

SUPPLIERS AND CONTRACTORS 
 

Анотація. У статті  розглянуто специфіку економічних взаємовідносин 
та розрахункових операцій з постачальниками та підрядниками. У ході 
дослідження було виявлено проблемні питання обліку розрахунків з 
постачальниками та підрядниками, зокрема, відсутність аналітики 
заборгованості за постачальниками та розмежування між поточною 

Научный взгляд в будущее 19 



 Том 5. Выпуск 5                                                                                                                                              Экономика 

заборгованістю, термін сплати якої ще не настав та простроченою. З метою 
оптимізації обліку даних зобов’язань запропоновано вдосконалити аналітичний 
облік розрахунків шляхом запровадження додаткових аналітичних рахунків із 
поділом за термінами сплати, а також ввести в документообіг підприємства 
реєстр договорів з постачальниками та підрядниками і реєстр простроченої 
заборгованості за товари, роботи, послуги. 

Ключові слова: кредиторська заборгованість, розрахунки, постачальники, 
підрядники, платоспроможність. 

Abstract. This article studied the order of accounting reflect payments to 
suppliers and contractors, and suggest ways to improve the accounting process of 
formation of settlements in order to optimize management decisions for their 
implementation. In order to determine these ways of improving, a research of the 
peculiarities of payment transactions to the suppliers and to the contractors was done 
and also the scientists’ proposals concerning this issue were given.  

Key words:  payables, payments, suppliers, contractors, financial solvency. 
Вступ. Фінансовий стан кожного суб’єкта господарювання визначається 

його взаємовідносинами з іншими господарюючими суб’єктами та станом 
розрахунків між ними. Від величини кредиторської заборгованості 
підприємства залежить його фінансова стійкість, незалежність та 
платоспроможність. Тому одним з пріоритетних напрямів удосконалення 
управління підприємством є організація детального обліку інформації про стан 
розрахунків, що формується в системі бухгалтерського обліку. 

Основний текст. На сучасному етапі діяльність підприємств усіх форм 
власності здійснюється завдяки активній взаємодії зі сторонніми організаціями, 
які забезпечують підприємство необхідними ресурсами, що часто призводить 
до виникнення поточної кредиторської заборгованості за товари, роботи та 
послуги. Цей показник вимагає ретельного і систематичного контролю, адже з 
однієї сторони поточні зобов’язання представляють собою тимчасово вільні 
обігові кошти, з іншої – впливають на фінансову стійкість і платоспроможність 
суб’єкта господарювання. 

В Україні методологічні засади формування в бухгалтерському обліку 
інформації щодо зобов'язань та її розкриття у фінансовій звітності визначені 
П(С)БО 11 «Зобов'язання» [1]. У міжнародній практиці порядок визначення та 
відображення короткострокових зобов'язань визначається відповідно до МСБО 
37 «Забезпечення, непередбачені зобов'язання та непередбачені активи» [2]. 

Розрахунки з постачальниками та підрядниками є одним із видів 
короткострокових зобов’язань, це взаємні розрахунки підприємств за товарно-
матеріальні цінності, виконані роботи, надані послуги. Саме від безперебійності 
та планомірності організації даних розрахунків залежить стан усіх розрахунків 
підприємства, його фінансовий стан та платоспроможність [6]. 

На сьогоднішній день існують підприємства, діяльність яких можлива 
виключно завдяки зобов’язанням за розрахунками з постачальниками та 
підрядниками. Мається на увазі, що підприємство, не маючи власного капіталу, 
може взяти товар в кредит і нічим при цьому не ризикувати. Але, приймаючи 
рішення щодо тактичних чи стратегічних планів таких суб’єктів 

Научный взгляд в будущее 20 



 Том 5. Выпуск 5                                                                                                                                              Экономика 

господарювання, керівник перш за все звертає увагу на перевірку зобов’язань 
підприємства, що дає змогу оцінити його платоспроможність і фінансову 
стійкість. 

Отже, кредиторська заборгованість за товари, роботи і послуги може стати 
як позитивним чинником для діяльності господарюючого суб’єкта, так і 
негативним. Її перевагою є те, що порівняно з іншими зобов’язаннями, вона не 
потребує додаткових витрат у вигляді відсотків і дозволяє користуватися 
коштами інших підприємств. Але значний обсяг зобов’язань перед 
постачальниками і підрядниками, з іншого боку, знижує платоспроможність та 
фінансову стійкість підприємства [4]. 

Для обліку розрахунків з постачальниками та підрядниками передбачений 
рахунок 63 «Розрахунки з постачальниками і підрядниками» із наступними 
субрахунками: 631 «Розрахунки з вітчизняними постачальниками», 632 
«Розрахунки з іноземними постачальниками», 633 «Розрахунки з учасниками 
ПФГ» [3]. Однак на практиці даний рахунок не дозволяє отримати достатню 
інформацію, адже не показує заборгованості за окремими договорами та 
розмежування між заборгованістю, термін сплати якої ще не настав та 
простроченою.  

Для деталізації пропонуємо використовувати наступні аналітичні рахунки: 
631.1 «Заборгованість перед вітчизняними постачальниками, термін сплати якої 
ще не настав» і 631.2 «Прострочена заборгованість перед вітчизняними 
постачальниками», аналогічно 632.1 «Заборгованість перед іноземними 
постачальниками, термін сплати якої ще не настав» і 632.2 «Прострочена 
заборгованість перед іноземними постачальниками».  

Така аналітика, на нашу думку, забезпечить можливість отримання 
необхідних даних для оперативного обліку та контролю поточних зобов’язань і 
сприятиме зміцненню договірної та розрахункової дисципліни підприємства. 

Ще одним способом деталізувати облік розрахунків з постачальниками та 
підрядниками є створення реєстру, де відображатиметься заборгованість 
кожному постачальнику за договорами та термінами погашення з 
накопичувальним сальдо на кінець періоду (табл.1) та реєстру простроченої 
заборгованості за товари, роботи, послуги з поділом заборгованості за терміном 
прострочення (табл.2) 

Реєстр договорів з постачальниками та підрядниками можна знайти 
інформацію щодо заборгованості за кожним постачальником і підрядником та 
інформацію про те, за що платить підприємство, які строки оплати та  
відображає залишок за кожним рахунком на кінець періоду.  

Таблиця 1 
Реєстр договорів з постачальниками та підрядниками 

№ 
п.п

. 

Постачальник Номер і 
дата 

рахунку 

Термін 
оплати, 

дні 

Сума 
оплати 
(з ПДВ) 

Дата 
погашення 

Відстрочка Сальдо по 
рахунку 

 
        
        

Джерело: розроблено автором. 
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Таблиця 2 
Реєстр простроченої заборгованості за товари, роботи та послуги 

Період Прострочена заборгованість 
 Терміни прострочення Сума, грн Причини 

виникнення 
Вжиті 
заходи 

До 3 місяців Від 3 до 6 
місяців 

Від 6 до 12 
місяців 

   

       
       

Джерело: розроблено автором. 
Реєстр простроченої заборгованості за товари, роботи та послуги 

призначений для контролю над вчасним погашенням зобов’язань перед 
постачальниками та підрядниками дозволяє  виділяти пріоритетні зобов’язання, 
які потребують якнайшвидшого погашення. 

Висновки. У ході дослідження було виявлено проблемні питання обліку 
розрахунків з постачальниками та підрядниками, зокрема, відсутність аналітики 
заборгованості за постачальниками та розмежування між поточною 
заборгованістю, термін сплати якої ще не настав та простроченою. З метою 
оптимізації (удосконалення) обліку даних зобов’язань запропоновано 
вдосконалити аналітичний облік розрахунків шляхом запровадження 
додаткових аналітичних рахунків до синтетичного рахунку 63 «Розрахунки з 
постачальниками та підрядниками» із поділом за термінами сплати, а також 
ввести в документообіг підприємства реєстр договорів з постачальниками та 
підрядниками і реєстр простроченої заборгованості за товари, роботи, послуги. 

Усі ці заходи повинні сприяти вдосконаленню методики обліку та аналізу 
кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги та покращенню 
розрахункової дисципліни підприємства. 
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Анотація. В статті розглянуто проблеми уніфікації бухгалтерського 

обліку, зокрема в частині що стосується визнання витрат. Визначено 
інструменти що використовуються для подолання даних проблем в Україні. 
Досліджено основні переваги, недоліки та загрози із якими можуть зустрітися 
підприємства під час застосування Міжнародних стандартів фінансової 
звітності в умовах існуючої національної системи обліку. Проаналізовано 
відмінності визнання витрат у вітчизняних стандартах в порівнянні із 
міжнародною практикою. Запропоновано можливий варіант вирішення 
проблеми за рахунок удосконалення системи національного обліку і звітності 
шляхом гармонізації та стандартизації існуючої системи з МСФЗ. 

Ключові слова: витрати,гармонізація та стандартизація, інтеграція, 
Концептуальна основа фінансової звітності, МСФЗ, облік, П(с)БО.  

Abstract. In this article the author deals with the problems of unification of 
accounting, particularly in regard to recognition of that cost. Showing the tools 
currently used to overcome these problems in Ukraine. The author studied the main 
strengths, weaknesses and threats with which enterprises may encounter when 
applying IFRS in terms of the existing national accounting system. The differences of 
approaches to the recognition of costs in the domestic standards compared to 
international practice. The author suggested a possible solution to the problem by 
improving the system of national accounting and reporting through harmonization 
and standardization of the existing system with IFRS. 

Key words: costs, harmonization and standardization, integration, Conceptual 
bases of Financial Statements, IFRS, accounting. 

Вступ. В останні десятиріччя в Україні відбуваються складні процеси 
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реформування системи бухгалтерського обліку, зумовлені зміною економічної 
системи й інтеграцією країни до Європейського Союзу. Це потребує 
запровадження єдиних світових стандартів бухгалтерського обліку та 
фінансової звітності для усунення економічних і торговельних бар’єрів. Метою 
статті є дослідження можливості вирішення проблеми невідповідності 
національного бухгалтерського обліку і звітності витрат міжнародним 
стандартам шляхом гармонізації та стандартизації. 

Основний текст. Як визначає Швець В.Г, відомі такі основні підходи до 
вирішення проблеми уніфікації бухгалтерського обліку, як гармонізація і 
стандартизація. В широкому розумінні, гармонізація обліку передбачає певну 
відповідність та злагодженість, дотримання принципів ведення бухгалтерського 
обліку і статистики, складання звітності групою країн чи їх об’єднанням. 
Гармонізація передбачає поєднання та взаємну відповідність законодавства 
країн щодо регулювання бухгалтерського обліку і статистики, існування в 
кожній країні своєї моделі організації обліку і системи стандартів. Головне 
завдання гармонізації полягає в тому, щоб вони суттєво не відрізнялись від 
аналогічних стандартів в інших країнах-членах співтовариства, тобто 
знаходились у гармонії один з одним [10, c. 469]. У сучасних умовах 
господарювання, розширення міжнародних економічних зв’язків відбувається 
поступове зближення національних облікових стандартів країн світу і 
міжнародних стандартів бухгалтерського обліку і фінансової звітності. Для 
вирішення проблеми уніфікації бухгалтерського обліку в Україні 
впроваджується гармонізація обліку, що здійснюється за допомогою його 
стандартизації з урахуванням різних аспектів, а саме, методології, організації, 
етики [1, c. 99]. Уніфікація бухгалтерського обліку здійснюється на 
міжнародному, регіональному та національному рівнях. В Україні уніфікація 
облікової системи здійснюється в межах створення єдиної методологічної 
основи бухгалтерського обліку відповідно до вимог МСФЗ, а саме у формі 
стандартизації, уніфікації бухгалтерських документів, регістрів 
бухгалтерського обліку, плану рахунків, форм фінансової звітності [2, c. 29-30]. 

Зазначимо, що впровадження МСФЗ в практику діяльності українських 
компаній має певні переваги та недоліки. До основних переваг переходу 
українських компаній на МСФЗ віднесемо те, що вони можуть бути 
інструментом складання та представлення «легальної» управлінської звітності, 
забезпечуючи тим самим достовірність, неупередженість та прозорість такої 
звітності, що говорить про правдиве уявлення реального стану діяльності 
підприємства у випадку використання звітності за МСФЗ. 

Проте, перехід підприємств до використання МСФЗ супроводжується й 
вагомими недоліками, серед яких: проблемність переходу на МСФЗ малих та 
середніх підприємств; нестача кваліфікованих кадрів, що призводить до 
постійного підвищення витрат на залучення кваліфікованих фахівців і 
аудиторів; збільшення кількості пакетів звітності (складання звітності за МСФЗ 
та національними стандартами); недостатність системи збору інформації 
(програмного забезпечення); трудомісткість і висока вартість подібного 
«перекладання»; низька актуальність звітності, яка полягає в тому, що дані у 
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вітчизняному бухгалтерському обліку занадто формалізовані, а коли до періоду 
затримки бухгалтерських даних додається ще час на трансформацію і вивірення 
даних, то погіршується оперативність подання звітності; формальність 
звітності, оскільки за традиційного підходу поліпшуються тільки алгоритми 
складання звітності, тоді як самі співробітники і процедури корпоративного 
управління залишаються на колишньому рівні, – по суті, змінюються тільки 
цифри на папері, а не сама компанія. Тому часто дана звітність за МСФЗ 
розцінюється компаніями як «податок на публічність», а не реальний засіб 
управління [9, с. 340]. Методологічні засади формування у бухгалтерському 
обліку інформації про витрати підприємства та розкриття її у фінансовій 
звітності в Україні визначає Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 
П(С)БО «Витрати». Норми цього стандарту стосуються фінансової звітності 
підприємств, організацій та інших юридичних осіб усіх форм власності (крім 
банків і бюджетних установ) [8]. Водночас визнання витрат подається у 
НП(С)БО 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності» [6]. 

Одна із основних методологічних проблем України в удосконаленні обліку 
і звітності стосується адміністративних витрат. Зокрема, при використанні 
гармонізації проблемою є відсутність відповідного МСБО. Окремого 
міжнародного стандарту, який би розкривав методологічні засади формування у 
бухгалтерському обліку інформації про адміністративні витрати підприємства 
та розкриття її у фінансовій звітності, немає. Визнання витрат подається в 
Концептуальній основі фінансової звітності (КОФЗ), яка не є міжнародним 
стандартом бухгалтерського обліку [5], Міжнародному стандарті 
бухгалтерського обліку (МСБО) 1 «Подання фінансових звітів», МСБО 2 
«Запаси», МСБО 16 «Основні засоби», МСБО 18 «Дохід», МСБО 23 «Витрати 
на позики», МСБО 38 «Нематеріальні активи». 

Негативною рисою вітчизняної системи бухгалтерського обліку витрат є 
підпорядкованість податковому законодавству, що не сприяє формуванню 
належної інформації про фінансово-майновий стан та результати діяльності 
суб’єкта господарювання з метою прийняття виважених управлінських рішень. 

Норми законодавства щодо обліку витрат підприємства з метою 
оподаткування не в повній мірі погоджені з вимогами національних стандартів 
обліку, а в міжнародних стандартах такі норми навіть не передбачені. Водночас 
необхідно зауважити, що фінансовий та облік з метою оподаткування мають на 
меті виконання зовсім різних завдань. Зокрема, фінансовий облік витрат 
повинен забезпечити формування та обробку інформації про наслідки 
здійснення підприємством всіх загальногосподарських операцій за звітний 
період, на основі чого буде сформована фінансова звітність. Метою обліку та 
визнання витрат в цілях оподаткування підприємства є забезпечення 
правомірних розрахунків з державою по сплаті податків та обов’язкових 
платежів, що власне і відображається у звітних формах податкової звітності 
відповідного підприємства [7, с. 5]. Хоча в Україні у межах національної 
системи обліку і звітності податкового обліку як такого вже не існує, але дана 
проблема для України все ще залишається актуальною. 

Для вирішення проблемних аспектів уніфікації вітчизняного 
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бухгалтерського обліку витрат необхідно внести зміни до П(С)БО щодо 
відображення підприємствами у фінансовій звітності їх галузевої специфіки, 
впровадження системи рахунків управлінського обліку та регламентація 
організаційно-методологічних засад ведення управлінського обліку, особливо в 
частині адміністративних витрат, що безперечно потребує вивчення досвіду 
інших країн, в яких облікова система є більш жорстко регламентованою. 

Висновки. Таким чином, розвиток фінансових та інвестиційних 
міжнародних ринків, економічна інтеграція України до світової економіки 
спричинили перехід країни до реформування бухгалтерського обліку згідно з 
Міжнародними стандартами фінансової звітності. Перехід до міжнародних 
стандартів нерозривно пов’язаний з вирішенням проблемних питань уніфікації 
вітчизняної облікової системи. Однією з основних методологічних проблем 
України в удосконаленні обліку і звітності за допомогою гармонізації є 
відсутність спеціального МСБО для адміністративних витрат. Негативною 
рисою вітчизняної системи бухгалтерського обліку витрат є підпорядкованість 
податковому законодавству, неузгодженість норм податкового законодавства 
щодо обліку адміністративних витрат підприємства з вимогами національних 
стандартів обліку, наявність невідповідностей у завданнях фінансового обліку 
та облік з метою оподаткування на підприємствах. 
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Анотація: В статті досліджено сутність контролю виробничих запасів 

підприємства; зазначено особливості обліку та контролю виробничих запасів 
на основі автоматизації, виявлено проблемні питання такі, як використання 
компютерних технологій при проведенні інвентаризації та оформленні її 
результатів, при підготовки фахівців з обліку і контролю та підвищенні їхньої 
кваліфікації; проаналізовано види бухгалтерських програм. Доказано 
необхідність та переваги використання автоматизованої форми обліку 
виробничих запасів на сучасному етапі розвитку контролю в умовах 
застосування міжнародних стандартів фінансової звітності. 

Ключові слова: виробничих запасів, облік та контроль запасів, програмне 
забезпечення для обліку запасів, раціональне використання.  

Abstract.: In the article the essence of inventory control of the company; These 
features of accounting and control of inventory through automation, identified issues 
such as the use of computer technology during the inventory and registration of its 
results, the training of specialists in accounting and control and improve their skills; 
analyzes the types of accounting software. Proved the necessity and benefits of using 
automated form of accounting of inventory in the current development control in the 
application of International Financial Reporting Standards. 

Key words: inventory, accounting and control of inventory, software in 
accounting for inventories, rational exploitation. 

Вступ та постановка проблеми.  
Для здійснення господарської діяльності підприємствами всіх форм 

власності та галузей економіки використовують виробничі запаси, які є 
найбільш важливою і значною частиною активів підприємства. Вони займають 
особливе місце у складі майна і домінуючу позицію у структурі витрат 
підприємств різних сфер діяльності. У зв’язку з потребою швидкої і достовірної 
інформації для прийняття обґрунтованих управлінських рішень у сьогоднішніх 
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Розробкою і створенням комп'ютерних систем автоматизації 
бухгалтерського обліку і контролю займається велика кількість спеціалізованих 
фірм. В Україні найбільше розповсюдження отримала програма 
1С:Підприємство 7 і 8 версія. Це універсальна програма масового призначення 
для автоматизації бухгалтерського і податкового обліку, що включає підготовку 
обов’язкової (регламентованою) звітності. Методика бухгалтерського обліку 
забезпечує одночасну реєстрацію кожного запису господарської операції як по 
рахунках бухгалтерського обліку, так і по необхідних розрізах аналітичного 
обліку, кількісного і валютного обліку. Також використовують такі програми, 
як «Акцент-бухгалтерія»; «Парус – Підприємство»; «Бест Звіт Плюс». Але для 
ефективного застосування цих програм необхідні фахівці із знанням бізнесу і 
розумінням бізнес-моделі підприємства, що можливе за умов посилення 
науково-дослідної компоненти “подготовки специалистов в области 
бухгалтерского учета, финансов, финансовой отчетности, аудита”[6, с. 80-81] і 
яка включає знання «…в нових умовах життєдіяльності …інформаційних 
ресурсів» [2, с. 78]; “інформаційних технологій у системах бухгалтерського 
обліку”[3 с. 23]. Також у зв’язку із прийняттям бухгалтерської Директиви ЄС 
2013 р. актуальною є проблема автоматизації контролю запасів на малих 
підприємствах, оскільки «відбулися значні зміни в критеріях, за якими 
відносять підприємства до тієї або іншої групи.» [5, с. 76 ] 

Висновки.  
Вдосконалення контролю виробничих запасів є важливим елементом на 

шляху досягнення підприємством своїх головних цілей, оскільки контролюючи 
запаси і забезпечуючи своєчасність їх надходження, можна впливати на 
кінцевий результат. Автоматизація обліку запасів вносить продуктивність до 
технології роботи бухгалтерії. Процес автоматизованої обробки даних із обліку 
запасів полягає у виконанні поетапних операцій з метою контролю за їх рухом і 
складанням звітності. Загалом використання комп’ютерних систем обліку 
значно полегшує ведення обліку і звітності на відміну від ручної обробки даних 
і дає можливість здійснювати велику кількість процедур внутрішнього 
контролю та може оцінювати і контролювати діяльність підприємства загалом. 
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Анотація. У статті розглядаються основні підходи до дослідження 

особливостей облікового інформаційного забезпечення користувачів щодо 
надходження, використання та вибуття виробничих запасів вітчизняних 
підприємств в умовах переходу та застосування Міжнародних стандартів 
фінансової звітності - МСФЗ (IFRS/IАS). Наведено порівняльний аналіз ПСБО 9 
«Запаси» з МСБО 2 «Запаси», за результатами якого виявлено спільні та 
відмінні риси вимог стандартів щодо запасів. Підтверджена необхідність 
удосконалення розкриття обліково-аналітичної інформації про виробничі 
запаси в умовах МСФЗ та підвищення вимог до знання бізнесу. 

Ключові слова: запаси, виробничі запаси, МСФЗ (IFRS/IAS), обліково-
аналітичне інформаційне забезпечення 

Abstract. The article reviews the main approaches to study the characteristics of 
an information support for users regarding receipt, use and disposal of inventory of 
domestic enterprises in the transition and application of International Financial 
Reporting Standards - IFRS (IFRS / IAS). The comparative analysis of NAS 9 
"Inventories" IAS 2 "Inventories", the results of which revealed common features 
with the standards on reserves. Confirmed the need to improve disclosure of 
accounting and analytical information on inventories in terms of IFRS and increasing 
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requirements for knowledge of business. 
Key words: stocks, inventories, IAS (IFRS / IAS), accounting and analytical 

information support. 
Вступ  
Процес економічної трансформації в Україні вимагає від підприємств всіх 

форм власності пошуку шляхів підвищення ефективності результатів їхньої 
діяльності та вдосконалення системи управління нею як в цілому, так і 
головних її складових – бухгалтерського обліку, фінансової звітності та 
контролю. Прагнення України до інтеграції у європейську спільноту дали 
поштовх до удосконалення ПСБО 9 «Запаси» та виявлення необхідності 
приведення його у відповідність до вимог міжнародних стандартів. 

Основний текст. 
Питання формування та використання обліково-аналітичної інформації 

стосовно запасів та виробничих запасів підприємств досліджували такі вчені, як 
М.Т. Білуха, Ф.Ф. Бутинець, Г.П. Голубнича, Г.Г. Кірейцев, В.М. Костюченко, 
Г. І. Купалова, Є.В. Мних, Л.В. Нападовська, М.Г. Чумаченко, В.О. Шевчук, 
В.Г. Швець. Так, Голубнича Г.П. розглядає методики формування аналітичної 
інформації в системі управління запасами в умовах нової інформаційної його 
бази на засадах МСФЗ [7, с. 82-102] та необхідність знання специфіки бізнесу 
для розкриття інформації про запаси, тому що “Учетно-аналитическая 
информация является главной составляющей информационного обеспечения 
управления бизнесом…” [9, с. 79]. Доповнити комплекс цих питань можна 
оцінкою забезпечення нормативно-правовим регулюванням формування 
обліково-аналітичної інформації стосовно запасів і виробничих запасів; 
розглядом механізму застосування IT технологій в обліку і звітності запасів; 
науково-методичного забезпечення формування та розкриття обліково-
аналітичної інформації стосовно виробничих запасів; у тому числі на малих 
підприємствах, оскільки велике практичне значення в сучасних умовах має “… 
організація обліку та формування облікової політики малих підприємств”[8, с. 
75]. Відповідно до вимог бухгалтерської Директиви ЄС; освітянських проблем 
підготовки фахівців з економіки та підвищення їхньої кваліфікації, обумовлене 
тим, що “сфера бізнесу постійно розвивається в межах ринкової економіки і 
практично всіх сфер життя суспільства, яка відтворюється і відповідно вимагає 
ефективного управління та підготовки економістів” [5, с. 76]. Таким чином, 
дане дослідження є актуальним та перспективним.  

Методологічні та методичні засади формування інформації про запаси та її 
розкриття визначаються національним ПСБО 9 «Запаси» [1] та міжнародним 
МСБО 2 «Запаси» [2], теоретичні розробки щодо сутності економічної категорії 
“запаси” [3]. У процесі порівняння національного та міжнародного стандартів 
бухгалтерського обліку варто виділити їх спільні та відмінні риси. До спільних 
рис відносяться: визначення поняття «запаси»; методичні засади визнання 
виробничих запасів. Відмінні риси на думку К.В. Безверхого слід виділити у дві 
групи: 1. Резерв знецінення запасів. Відповідно до § 31 МСБО 2 «Запаси» 
підприємство має можливість створення резерву знецінення запасів (особливо 
для тих, які реалізуються за твердим контрактом). У ПСБО 9 «Запаси» таке 
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положення відсутнє; 2. Сторнування збитків від знецінення запасів. Згідно § 33 
МСБО 2 «Запаси» передбачається сторнування збитків від знецінення у разі, 
коли обставин, що спричинили списання запасів, більше немає. Відповідно до 
п. 29 ПСБО 9 «Запаси» у подібному випадку раніше визнані витрати не 
сторнуються, а визнається дохід [4, с. 10]. 

Доповнюючи зазначені відмінності, Коблянська Г.І., Ревенко К.О. 
виділяють: відмінності у методичних засадах щодо розкриття інформації про 
виробничі запаси у фінансовій звітності; на товарних біржах; в обліку 
виробничих запасів, придбаних за умови відстрочення платежу [10, с. 52]. У 
свою чергу, Шубина С.В., Губарь І.А. зазначають, що облік виробничих запасів 
за вітчизняними і міжнародними стандартами має суттєві відмінності. Так, 
МСБО 2 розглядає питання витрат, що пов’язані з переробкою запасів. У ПСБО 
9 вказані питання розглядаються в НП(с)БО 16 «Витрати». Щодо резерву 
знецінення запасів, то МСБО 2 передбачає можливість створення резерву їх 
знецінення. Проте в ПСБО 9 такого положення немає. МСБО 2 не включає до 
витрат на придбання запасів курсові різниці, що з’являються внаслідок 
останнього придбання запасів. У ПСБО 9 таке положення відсутнє, але в ПСБО 
21 «Курсові різниці» подібне положення відповідає МСБО 2 [11, с. 156]. Як 
видно із вищенаведеного, національні та міжнародні стандарти бухгалтерського 
обліку виробничих запасів мають як спільні, так і відмінні риси, а також те, що 
міжнародні стандарти мають як позитивні, так і негативні риси.  

Висновки. 
В процесі порівняння вітчизняних та міжнародних стандартів щодо 

виробничих запасів встановлено, що ПСБО 9 «Запаси» та МСБО 2 «Запаси» 
мають спільні та відмінні риси. Основними із них є склад запасів, склад витрат, 
що входять до собівартості отриманих запасів. Тому необхідно удосконалювати 
національні ПСБО, а також забезпечити належне професійне навчання 
практикуючих бухгалтерів. По-друге, особливості формування інформації про 
виробничі запаси у системі бухгалтерського обліку за МСФЗ зумовлюють 
особливості розрахунку аналітичних даних, які здійснюються на основі 
облікових даних. По-третє, актуальним напрямом подальшого дослідження 
можна вважати вплив управління запасами на процеси збереження капіталу , 
“…оскільки досягнення такої мети все більше стає можливим тільки завдяки 
інтелектуалізації – “виробництву” інформації…” [6, с. 21].  
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Анотація: У даній статті проведено аналіз визначення сутності поняття 

«кредит» та « банківський кредит», що використовували вчені під час 
проведення своїх досліджень. А також запропоновано авторське тлумачення 
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такої категорії, як кредит на основі результатів аналізу кредитних теорій. 
Ключові слова: кредит, кредитні угоди, банківський кредит, економічна 

категорія, сутність кредиту, натуралістична теорія, капіталотворча теорія 
Abstract: This article analyzes defining the essence of the concept of "credit" 

and "bank credit" that used scientists during their research. Also proposed copyright 
interpretation of such categories as credit on the basis of the credit theories. 

Keywords: credit, loan agreements, bank credit, economic category, the nature 
of the loan, naturalistic theory, theory of capital creative 

Вступ: Таке поняття, як кредит має багату кількість трактувань в 
економічній літературі. Це відбувається через різний погляд науковців на суть 
кредиту. Саме тому актуальність статті полягає в узагальненні існуючих 
кредитних теорій та концепцій для розробки пропозицій щодо трактування 
такої економічної категорії, як кредит та визначення сутті категорії банківський 
кредит. 

Основний текст: Історія виникнення кредитних відносин починається ще 
с продавніх часів. Кредитні відносини охоплювали широкі верстви населення, 
всі соціальні групи, зумовлюючи між ними гострі суперечності і тим самим 
прискорювали розвиток суспільного виробництва. Але, незважаючи на це, 
перше теоретичне обгрунтування кредиту з’явилося лише у 17 ст. у вигляді 
результату дослідження його сутті, а також наукових дискусій, що 
продовжуються і в сучасних умовах. На сьогодні вчені виокремлюють дві 
основні теорії кредиту, а саме: натуралістичну і капіталотворчу, які 
відрізняються між собою значенням, що відводиться кредиту та банкам в 
економіці. Незважаючи на суперечливість основних положень даних теорій 
дослідних як натуралістичної так і капіталотворчої теорії в першу чергу 
звертають увагу саме на те, який вплив має кредит на суспільний розвиток, а 
також а його значення в економіці.(табл.1)  

Таблиця 1 
Основні положення натуралстичної теорії кредиту та капіталотворчої 

теорії кредиту 
Натуралістична теорія Капіталотворча теорія 

Об'єктом кредиту є тимчасово вільний капітал у 
натурально-речовій формі. 

Поєднання кредиту з грошима та багатством. 

Кредит - це форма руху матеріальних благ, а 
тому роль кредиту полягає у перерозподілі цих 
благ у суспільстві. 

Кредит у своєму русі незалежний від процесів 
відтворення. 

Позичковий капітал є реальним капіталом, тобто 
капіталом у речовій формі. 

Кредит, як і гроші, є безпосередньо капіталом, 
багатством, а тому розширення кредиту 
означає нагромадження капіталу 

Банки є лише посередниками в кредиті, 
спочатку акумулюючи вільні кошти а потім 
розміщуючи їх у позичку. 

Банки - це не посередники в кредиті, а 
«фабрики кредиту», творці капіталу. 

Пасивні операції банків є первинними порівняно 
з активними. 

Активні операції банків є первинними щодо 
пасивних. 

 
До представників та основополжників натуралістичної теорії відносять 

наступних науковців: А. Сміт, Д. Рікардо, А. Тюрго, Дж. Мілль. Вони 
трактували сутність кредиту виходячи з властивостей процесу виробництва, 
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обєктом кредитування виступали засоби виробництва, а гроші, в свою чергу, 
визнавалися лише технічним засобом перенесення реального капіталу від 
одного економічного суб’єкта до іншого для використання фактично наявного 
капіталу.  

А. Сміт стверджував, що банківські операції можуть сприяти розвитку 
виробничої діяльності не збільшенням капіталу, а його перетворенням на 
активний і продуктивний капітал, чого не сталося б за відсутності банків. Отже, 
не визначаючи важливої ролі комерційних банків у формуванні кредиту і 
активної участі кредитних відносин у сприянні розвитку розширеного 
суспільного відтворення, прихильники натуралістичної теорії кредиту 
переважаючу роль відводили перерозподілу матеріальних цінностей в 
натуральній формі.[4]  

Основоположником капіталотворчої теорії кредиту був англійський 
економіст Дж. Ло. Згідно з поглядами якого, кредит не залежить від процесу 
відтворення і відіграє важливу самостійну роль у розвитку економіки. Дж. Ло в 
свою чергу повязував кредит з грошима, а гроші з капіталом. Г. Маклеод, 
послідовник Дж. Ло, підтримуючи погляди свого попередника визначав гроші 
та кредит багатством тому, що вони мають купівельну силу. Також він 
зазначив, що кредит повинен приносити прибуток колі залишається 
«виробничим капіталом», а банки являються «фабриками кредитів». [5] Ми 
вважаємо, що ототожнення таких понять, як кредит, гроші і капітал не є вірним 
через різну економічну суть самих понять.  

На сьогоднішній день серед сучасних дослідників дуже багато 
різноманітних пояснень що відноситься до такої економічної категорії, як 
кредит (табл.2). Дослідивши чисельні варіанти трактування кредиту, які 
наводяться в працях багатьох науковців, так і в чинному законодавстві, 
доцільно зауважити, що на даний момент часу відсутнє єдине міркування, що 
до визначення сутті даного поняття. Це пояснюється тим, що категорія 
постійно змінювалась під впливом економічної політики країни, а також часу. 

Таблиця 2 
Трактування поняття кредиту різними дослідниками 

Автор Визначення 
Колодізєв О.М. Це економічна категорія, яка є вираженням відносин між суб'єктами 

господарювання щодо надання й отримання позики в грошовій чи 
товарній формі на умовах повернення, строковості й платності. 

Колісніченко В.Ф. Це суспільні відносини, що виникають між економічними суб’єктами у 
зв’язку з передачею один одному в тимчасове користування вільних 
коштів на засадах зворотності, платності та добровільності. 

Вовк В.Я. Позичковий капітал банку у грошовій формі, що передається в тимчасове 
користування на принципах забезпеченості ,повернення, строковості, 
платності та цілового характеру. 

Лагутін В.  Економічні відносини між кредитором і позичальником, якв виникають 
під час одерження позики, користування нею та її повернення. 

Лерой- Міллер Р. Надання товерів, послуг або коштів в обмін на обіцянку сплати в 
майбутньому. 

Гальчинський А. Відносини, що виникають між кредитором та позичальником з приводу 
мобілізації тимчасово вільних коштів та їх використання на умовах 
повернення і платності. 
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Чайковский Я.І. Певний вид економічних відносин, котрі формуються в суспільстві. 
Мороз А.  Економічні відносини, що виникають між кредитором і позичальником з 

приводу одержання останнім позички в грошовій або товарній формі на 
умовах повернення у певний строк, і звичайно, зі сплатою відсотків. 

Герасимович А.М. Це взаємини між кредитором і позичальником, зворотний рух вартості, 
рух платіжних засобів за умови повернення, рух позикової вартості, рух 
позикового капіталу. 

Осовська Т.В., Юшкевич 
О.О 

Права сторона бухгалтерського рахунка: на кредит рахунків активу 
записують всі витрати за даним рахунком, пасиву – надходження їх; 
Позичка на певний строк у грошовій або товарній формі з умовою 
повернення, як правило, з оплатою процента. 

 
Проаналізувавши усі вище наведення визначення можна сказати, що 

найбільш точним визначення кредиту, з нашої точки зору, є охарактеризування 
його, як економічних відносин певного виду пов’язаних із наданням ресурсів у 
тимчасове користування на засадах обов’язкового поверння і погашення 
зобов’язанні, що виникають у наслідок даних відносин. Дане визначення можна 
використовувати для будь-яких видів кредитних відносин. 

Досліджені визначення багатьох науковців такого поняття, як кредит є 
коректними лише для певних форм кредитних відносин, таких де кредитор 
виступає безпосередньо власником позичкових ресурсів. В свою чергу для 
банківського кредиту данні трактування не є повністю коректними. Так як 
банки працюють в свою чергу завдяки залученим ресурсам. Під час залучення 
даних ресурсів між дебітором та банком укладається угода про повернення 
ресурсів у встановлені строки з виплатою певного відсотка. Данні економічні 
відносини між банківською установою та дебіторами також впливають і на 
відносини банку та позичальників. Якщо банківський кредити наданий за 
рахунок ресурсів вкладників не було повернено своєчасно, це може призвести 
до порушень ліквідності банківської установи.  

Сутність такого поняття як банківський кредит розглядається багатьма 
науковцями. Так спираючись на марксистську теорію банківський кредит 
визначається як кредит, що надається позичковими капіталістами(або банками) 
функціонуючим капіталістам та іншим позичальникам у вигляді грошових 
позик. При цьому позичковий капітал розглядається, як грошовий капітал, 
власник якого надає його у тимчасове користування іншому капіталісту за 
визначену плату(відсоток).  

Завадський Й.С., Осовська Т.В, Юшкевич О.О. в свою чергу розглядають 
банківський кредит, як кредит, що надається без забезпечення 
товарноматеріальними цінностями або цінними паперами.[6] Що на нашу 
думку є більш абстрактним чим змістовним визначенням даної категорії.  

Вовк В. Я. у своїй праці наводить наступну характеристику даної категорії: 
«Банківський кредит - це будь-яке зобов'язання банку надати позичальнику 
певну суму коштів у грошовій формі або банківських металах, яке надано в 
обмін на зобов'язання позичальника повернути суму основного боргу і 
сплатити відсотки, комісію та інші збори за її користування. Банківський 
кредит надається позичальнику на принципах забезпеченості, повернення, 
строковості, платності та цільового характеру використання».[3] 
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Лаврухін О.І. під час дослідження поняття банківський кредит зусереджує 
увагу на наступних особливостях даної категорії[9]:  

• Банк оперує не стільки власним капіталом, як залученими ресурсами; 
• Банк позичає вільний капітал, розміщений господарюючими 

суб’єктами на відповідних рахунках 
• Банк позичає не просто грошові кошти, а кошти як капітал, що повинно 

налаштовувати позичальника на прибуткове вкладення позичених 
засобів. 

На даний час в Україні на рівні законодавства встановлено єдине 
уніфіковане визначення такої категорії, як банківський кредит. Воно надиться в 
законі України «Про банки та банківську діяльність» від 07.12.2000 № 2121-III : 
«банківський кредит - будь-яке зобов'язання банку надати певну суму грошей, 
будь-яка гарантія, будь-яке зобов'язання придбати право вимоги боргу, будь-
яке продовження строку погашення боргу, яке надано в обмін на зобов'язання 
боржника щодо повернення заборгованої суми, а також на зобов'язання на 
сплату процентів та інших зборів з такої суми».[1] На нашу думку дане 
визначення найбільш повно визначає сутність банківського кредиту.  

Виходячи з проаналізованого вище матеріалу, можна сказати, що 
банківський кредит являє собою кредитні відносини, що виникають між 
банківською установою та кредиторами з приводу перерозподілу банком 
залучених ресурсів на умовах повернення, строковості, платності та цільового 
використання.  

Висновки: У результаті аналізу різних кредитних теорій, а також 
досліджень наукових праць було сформульовано авторське визначення такої 
економічної категорії, як кредит суть якого полягає в визначення кредиту як 
економічних відносин певного виду пов’язаних із наданням ресурсів у 
тимчасове користування на засадах обов’язкового повернення і погашення 
зобов’язанні, що виникають у наслідок даних відносин. Також було досліджено 
визначення банківського кредиту з позиції різних науковців та встановлено, що 
на данний момент найбільш змістовним та коректним вважається визначення 
даної економічної категорі на законодавчому рівні.  
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Анотація: У даній статті виявлено сутність такої економічної категорії 

як банківський кредит. Визначено необхідні документи для отримання 
банківського кредиту, а також способи погашення кредиту. Досліджено 
особливості відображення у бухгалтерському обліку операцій, що пов’язані із 
кредитами банку, а також операцій що стосуються обліку відсотків. 

Ключові слова: рахунок, субрахунок, банківський кредит, довгострокові 
позики, короткострокові позики, відсотки. 

Abstract: This article explains the matter as an economic category of bank 
credit. The necessary documents to obtain bank loans, as well as methods of 
repayment. The features reflected in the accounting transactions relating to bank 
loans and transactions related to accounting percent. 

Keywords: account, sub-account, bank credit, term loans, short term loans, 
interest. 

Вступ: Актуальність даної теми полягає в тому, що на данний час 
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використання банківських кредитів підприємствами являється досить 
поширеним явищем. За допомоги банківських кредитів підприємства можуть 
тимчасово поповнювати свої фінансові ресурси тим самим підвищувати 
ефективність своєї діяльності. На даний момент відсутня єдина методика, що до 
ведення обліку операцій, які пов’язанні з банківськими кредитам Тому перед 
нами постає питання яка методика була б найбільш прийнятною.  

Основний матеріал: Під час проведення економічної діяльності 
підприємств дуже часто виникає необхідність у залученні додаткових коштів, а 
саме в отриманні кредиту. Одним із найрозповсюджених видів кредиту є саме 
банківський кредит. Через попит на дану банківську послугу виникає питання 
щодо коректності бухгалтерського супроводу операцій данного типу.  

Банківський кредит визначається на законодавчому рівні, як будь-яке 
зобов'язання банку надати певну суму грошей, будь-яка гарантія, будь-яке 
зобов'язання придбати право вимоги боргу, будь-яке продовження строку 
погашення боргу, яке надано в обмін на зобов'язання боржника щодо 
повернення заборгованої суми, а також на зобов'язання на сплату процентів та 
інших зборів з такої суми. [1] Сам процес кредитування підприємства повинен 
відповідати наступним принципам: терміновість, забезпеченість, цільове 
використання коштів та поворотність. 

Для того щоб підприємство мало змогу отримати банківський кредит 
бухгалтерський облік повинен забезпечити своєчасне та правильне складання 
та подання усієї необхідної документації до банку. До такого виду документів 
відносять заяву на одержання кредиту, анкету клієнта, договір, рахунок 
фактуру або бізнес план під які береться кредит, розпорядчі документи які 
підтверджують повноваження посадових осіб позичальника на укладення 
кредитних договорів і договорів застави, документи, що характеризують 
фінансовий стан клієнта, документи, пов’язані із забезпеченням кредиту та інші 
документи на вимогу банку.  

Відображення інформації про отримані кредити банків на пряму залежить 
перш за все від того, до якого виду зобовязань підприємства може бути 
віднесена заборгованість, що утворилася в результаті отриманого кредиту, а 
також спопобу його погашення. 

Розрізняють наступні способи за якими може здійснюватися погашення 
банківських кредитів[4]: 

•  сплата заборгованості за відсотками та основною сумою боргу 
проводиться водночас в кінці строку позики; 

• щомісячна сплата заборгованості за відсотками і в кінці строку позики 
відбувається сплата за основною сумою кредиту. 

• щорічні платежі з арифметичною чи геометричною прогресією чи 
регресією; 

•  сплата відбувається після обумовленого періоду; 
•  спалта за відсотками відбувається в одночас з постійною сумою 

погашення основного боргу; 
• достроково ( на вимогу) тощо. 
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У плані рахунків бухгалтерського обліку та інструкції про його 
застосування для відображення кредитних операцій у бухгалтерському обліку 
прийнято використовувати такі види рахунків, як : 

• рахунок 50 «Довгострокові позики»; 
• рахунок 60 «Короткострокові позики»; 
• рахунок 61 «Поточна заборгованість за довгостроковими зобовязаннями». 
На бухгалтерському рахунку 50 «Довгострокові позики» прийнято вести 

облік розрахунків як за довгостроковими позиками банків, так і за іншими 
залученими коштами у інших осіб, які не є поточними зобовязаннями. Треба 
зазначити, що за кредитом данного рахунку прийнято відоражати суми 
одержаних довгострокових позик, а також переведення 
короткострокових(відстрочених) кредитів, а за дебетом – погашення за 
зоборгованостей за ними, та переведення довгострокових кредитів до складу 
поточної заборгованості за довгостроковими зобовязаннями коли строк їх 
сплати зменьшується до 12 місяців (переведення зоборгованості по 
довгостроковим позикам до складу поточної заборгованості за 
довгостроковими зобовязаннями є однією з відмінностей між відображенням 
поточних та довгострокових кредитів.) [6]. Рахунок 50 «Довгострокові позики» 
поділяється на субрахунки які наведено в таблиці 1.  

Таблиця 1 
Субрахунки які входять до складу рахунку 50 «Довгострокові позики» 

Код Назва 
501 Довгострокові кредити банків у національній валюті 
502 Довгострокові кредити банків в інаоземній валюті 
503 Відстрочені довгострокові кредити банків у національній валюті 
504 Відстрочені довгострокові кредити банків в іноземній валюті 
505 Інші довгострокові позики в національній валюті 
506 Інші довгострокові позики в іноземній валюті 

 
Загалом для олбіку довгострокових кредитів банків використовуються 

лише чотири перших субрахунки. На субрахунках 505, 506 відображаються 
суми довгострокової заборгованості щодо зобов'язання із залучення позикових 
коштів (крім кредитів банків), відповідно в національній та іноземній валюті. 

Аналітичний облік ведеться за позикодавцями (банками) в розрізі кожного 
кредиту (позики) окремо та строками погашення кредиту (позик)[7]. 

Облік розрахунків у національній і іноземній валютах за кредитами банків, 
строк повернення яких не перевищує дванадцяти місяців з дати балансу, та за 
позиками, термін погашення яких минув ведуть на рахунку 60 
«короткострокові позики»[2]. За кредитом данного рахунку прийнято 
відображати суми одержаних кредитів (позик), а за дебетом - сума їх погашення 
та переведення до довгострокових зобов'язань у разі відстрочення кредитів 
(позик). Рахунок 60 «Короткострокові позики» в свою чергу поділяється на 
субрахунки (табл.2). 

Підприємство має вести аналітичний облік за позикодавцями (банками) в 
розрізі кожного кредиту (позики) окремо та строками їх погашення. 
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Таблиця 2 
Субрахунки які входять до складу рахунку 60 «Короткострокові позики» 
Код Назва рахунку 
601 Короткострокові кредити банків у національній валюті 
602 Короткострокові кредити банків в іноземній валюті 
603 Відстрочені короткострокові креити банків у національній валюті 
604 Відстрочені короткострокові креити банків в іноземній валюті 
605 Прострочені позики в національній валюті 
606 Прострочені позики в іноземніймній валюті.  

 
Рахунок 61 «Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями» 

загалом призначено для узагальнення інформації про стан розрахунків за 
поточними зобов'язаннями, переведеними зі складу довгострокових, при 
настанні строку погашення протягом дванадцяти місяців з дати балансу. 
Рахунок 61 «Поточна заборгованість за довгостроковими зобовязаннями» 
включають в себе такі субрахунки:  

• 611: «Поточна зоборгованість за довгостроковими зобовязаннями в 
національній валюті» 

• 612: «Поточна зоборгованість за довгостроковими зобовязаннями у 
іноземній валюті» 

При веденні обліку кредитів банку слід розрізняти основну суму боргу або 
так називаєме тіло кредиту, яке відображеється на рахунках 50, 60 та 61, а 
також відсотки, що нараховуються на основну суму боргу та відображаються за 
кредитом рахунку 684 «Розрахунки за нарахованими відсотками» в 
кориспонденції з дебетом рахунку 951 «Відсотки за кредит»[4].  

Звертаємо увагу, що відсотки за кредит можна обліковувати за допомогою 
двох способів: 

1. Заборгованість за відсотками може відображатися у складі 
заборгованості за отриманими кредитами. В такому випадку нарахування 
відсотків на основну суму банківського кредиту в обліку відображують за 
дебетом 951 рахунку та кредитом 60,50рахунку, а списання відсотків з 
поточного рахунку відбувається за дебетом 50,60 рахунків і кредитом 311 
рахунку. 

2. Заборгованість за відсотками обліковується окремо від суми отриманого 
кредиту. При використанні даного сопособу облік нарахувань відсотків за 
банківським кредитом відбувається за дебетом 951 рахунку та кредитов 684 
рахунку. Сплата нарахованих відсотків відображається за дебетов 684 та 
кредитом 311рахунків. 

Для правильності ведення бухгалтерського обліку необхідно зазначити, що 
на субрахунку 684 «Розрахунки за нарахованими відсотками» ведеться облік 
нарахованих відсотків за використання коштів або товарів, отриманих у кредит, 
використання майна, отриманого в користування та іншими операціями, а на 
субрахунку 951 «Відсотки за кредит» ведеться облік витрат, пов'язаних з 
нарахуванням та сплатою відсотків, процентів тощо за користування кредитами 
банків. Наведемо типові кориспондецвї бухгалтерських рахунків повязаних із 
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обліком кредитів банків (табл.3).  
Таблиця 3 

Типова кориспонденція бухгалтерських рахунків по обліку кредитів банків 
Зміст господарської операції Кореспондуючі рахунки 

 Дебет Кредит 
Зараховано довгостроковий кредит банку на поточний 
рахунок підприємства 

311 501 

Зараховано короткостроковий кредит банку на поточний 
рахунок підприємства 

311 601 

Нараховано відсотки за банківським кредитом 951 684 
Сплачено нараховані відсотки за банківським кредитом 684 311 
Списано суму відсотків за банківським кредитом на 
результат діяльності 

792 951 

Довгострокові зобов'язання щодо основної суми кредиту 
переведено до складу поточних зобов'язань  

501 611 

Відображено переоформлення короткострокової позики 
банку у довгострокову 

601 501 

Відображено повернення підприємством суми раніше 
отриманої короткострокової позики банку 

601 311 

Відображено повернення підприємством суми раніше 
отриманої довгострокової позики банку 

501 311 

 
Висновки: Облік пов'язаний з кредитними операціями потребує значної 

уваги та точності через значну кількість нюансів та особливостей таких як 
обрання способу обліку відсотків за кредитними операціями, ведення 
аналітичного обліку а також способу погашення кредиту. Також необхідно 
зазначити, що облік повинен забезпечити своєчасне та правильне складання та 
поданя усієї необхідної документації до банку для укладання кредитної угоди 
та отримання кредиту. Облік банківських кредитів має значні перспективи 
розвитку через проведення постійних досліджень провідних вчених, 
професійних організацій бухгалтерів та аудиторів. 
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Анотація. У статті розглянуті актуальні питання обліку основних 
засобів. Вивчено питання збереження основних засобів в організації. У роботі 
розглянуто впровадження внутрішнього контролю за збереженням основних 
засобів, а також наведені напрямки підвищення ефективності використання 
основних засобів. 

Ключові слова: основні засоби, облік, контроль, інвентаризація, 
ефективність використання, вдосконалення обліку. 

Annotationю The article deals with current issues of fixed assets. Studied the 
conservation of fixed assets in the organization. This article examines the 
implementation of internal control over the preservation of property, and given 
directions more efficient use of assets. 

Keywords: fixed assets, accounting, control, inventory, efficiency, improvement 
of accounting. 

Головною метою будь-якої організації є, отримання прибутку, поставлена 
мета досягається не тільки за рахунок найманої робочої сили, обігу товарно-
матеріальних цінностей, а головним чином, завдяки основним засобам, які 
складають головну частину матеріально-технічної бази будь-якої галузі або 
організації. 

«Одним з найважливіших чинників поліпшення результативності 
господарської діяльності є забезпеченість суб'єктів господарювання основними 
засобами в необхідній кількості, асортименті та більш повне і ефективне їх 
використання» [1, с. 23-26]. 

Будь-яка організація повинна постійно здійснювати контроль за наявністю, 
рухом, збереженням і ефективністю використання основних засобів. 

Вся ця інформація в сукупності дозволить організації виявити шляхи і 
невикористані резерви підвищення ефективності основних засобів, а в наслідку 
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своєчасно виявити відхилення, які в подальшому можуть серйозно вплинути на 
діяльність організації. 

Питанню контролю основних засобів присвячені праці таких вчених як: 
Андренок О.О., Бутинеця Ф.П., Грабової Н.М., Голов А. С., Добровського В.М., 
Кулаковської Л.П., Сук П.С., Хома С.М. та ін. 

Проте, проблематика вдосконалення обліку основних засобів та 
ефективності їх використання вивчена не в повній мірі і вимагає більш 
глибокого аналізу. Це визначає важливість вивчення і свідчить про актуальність 
даної теми. 

Актуальність теми полягає в тому, що основні засоби необхідні для 
здійснення виробництва, здійснення господарської діяльності організації, 
внаслідок цього їх вивчення є дуже важливим завданням. Дана ділянка обліку 
дуже широка і охоплює велику кількість інформації в нормативно-законодавчій 
базі України. 

Метою статті є розробка концептуальних підходів до вдосконалення 
контролю основних засобів та ефективності їх використання в організаціях 
виробничого сектора. 

Для досягнення вищевикладеної мети були поставлені такі завдання: 
− вивчити проблеми збереження основних засобів в організації; 
− розглянути впровадження внутрішнього контролю за збереженням 

основних коштів; 
− привести напрямки підвищення ефективності використання основних 

засобів. 
Важливою умовою забезпечення збереження майна та запобігання фактів 

крадіжок, недостач, псування, втрат є створення належних умов зберігання 
основних засобів у виробничих підрозділах і на об'єктах господарювання. Тому 
одним з головних завдань внутрішнього контролю є контроль за станом 
збереження основних засобів і дотриманням відповідних правил і вимог з цього 
питання. 

Головним завданням збереження основних засобів є завчасно, в ході 
періодичних планових перевірок, виявляти факти порушення правил зберігання 
матеріальних цінностей, які можуть привести до: крадіжки, недостачі, псування 
і інших втрат основних засобів. Необхідно завчасно інформувати керівника 
підприємства для негайного вжиття заходів щодо усунення згаданих фактів [2, 
с. 49]. 

Більше уваги в господарської діяльності слід приділити і проведенню 
інвентаризації основних засобів, яка є одним з важливих етапів контролю, 
оскільки за допомогою інвентаризації контролюється робота матеріально-
відповідальних осіб за збереженням інвентарних об'єктів. Так, ревізійній комісії 
в першу чергу необхідно подбати про проведення не тільки повних, а й при 
необхідності часткових контрольних або вибіркових інвентаризацій об'єктів 
основних засобів. 

Для ефективного проведення інвентаризації основних засобів потрібно 
підібрати і укомплектувати інвентаризаційні комісії досвідченими фахівцями, 
саме з обліку об'єктів основних засобів (агрономами, інженерами, 
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працівниками бухгалтерської служби, представниками виконавчої влади). 
При контролі основних засобів необхідно використовувати прийоми: 

документальний і фактичний. Прийоми документального контролю 
застосовують до бухгалтерських документів, записів в облікових регістрах, 
даних звітів і балансів, статистичних та оперативних матеріалів. При цьому 
об'єктом документального контролю є інформація, що характеризує здійснені 
господарські операції. 

Однак правильність здійснення багатьох господарських операцій не 
завжди можна перевірити прийомами документального контролю. Часто 
виникає необхідність обстеження основних засобів на місцях для перевірки 
готовності об'єктів, що вийшли з ремонту, встановлення ступеня зношеності, 
організації виробництва і праці. З цією метою разом з прийомами 
документального контролю в ході перевірки застосовують прийоми фактичного 
контролю [5, с. 292-296]. 

В даний час в організаціях відсутні організаційно-методичне забезпечення 
контролю за основними засобами. Для більш ефективної організації роботи 
контрольного апарату необхідно використовувати розроблені контрольно-
аналітичні таблиці. 

В організаціях здійснюється постійний внутрішній контроль за наявністю і 
рухом основних засобів. Але при здійсненні контролю дуже багато недоліків, 
які вирішуються на внутрішньому рівні і ніяк не регулюються нормативними 
документами. Тому важливо визначити основні шляхи щодо вдосконалення 
контролю за наявністю і використанням основних коштів. 

При контролі за наявністю основних засобів, тобто в процесі 
інвентаризації, доцільно окремо проводити перевірку відповідності даних 
аналітичного та синтетичного обліку та фактичної наявності цінностей за 
результатами інвентаризації. 

Алгоритм процесу контролю основних засобів − контроль фактичної 
наявності основних засобів, умов зберігання та їх технічного стану; контроль 
повноти і законності оприбуткування основних засобів; контроль операції 
переміщення і вибуття основних засобів, а також контроль законності операцій 
продажу об’єктів та операцій ліквідації основних засобів; контроль 
правильності нарахування амортизації та операції з ремонту основних засобів 
та поліпшення їх стану; перевірка стану бухгалтерського обліку основних 
засобів.  

Для ретельної та ефективної перевірки основних засобів на підприємствах 
ревізор повинен виконувати свою роботу послідовно. Отож, послідовність 
проведення ревізії основних засобів:  

– обстеження місць зберігання основних засобів та їх стану на складах, 
фермах, у бригадах, гаражах, ангарах та ін.;  

–  проведення контрольних інвентаризацій;  
–  аналіз використання матеріальних ресурсів та їх структури;  
– документальна перевірка руху основних засобів – оприбуткування і 

використання, а також списання за цільовим призначенням, внутрішнього 
переміщення;  
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– аналіз й оцінка стану обліку і внутрішньогосподарського контролю, 
вивчення матеріалів інвентаризації та організації роботи по відшкодуванню 
матеріальних збитків, розробка заходів щодо збереження майна та інших 
матеріальних ресурсів, ефективного їх використання [2, c. 311].  

Основними документальними джерелами перевірки основних засобів є: 
дані синтетичного і аналітичного обліку по рахунках 10, 11, 12, 13, 15, які 
формуються у журналах-ордерах. Відомості аналітичного обліку, інвентарні 
картки, картки обліку руху основних засобів, інвентарні списки основних 
засобів; книги чи картки складського обліку, первинна документація по 
оприбуткуванню основних засобів та інших необоротних активів (акти 
приймання-передачі основних засобів, товарно-транспортні накладні, рахунки-
фактури, акти на вибуття основних засобів та ін.), розрахунки нарахування 
амортизації основних засобів і нематеріальних активів; технічні паспорти, 
інвентаризаційні описи, акти інвентаризації, порівняльні відомості; статистична 
звітність; П(С)БО 7 «Основні засоби», П(С)БО 8 «Нематеріальні активи», 
Інструкція про списання будівель, споруд, машин, обладнання, транспортних 
засобів та іншого майна. 

Стосовно, перевірки операцій, що пов’язані із надходженням, 
переміщенням, то основні засоби надходять у підприємство в порядку 
капітальних інвестицій у нове будівництво, реконструкцію і модернізацію 
діючих об’єктів, придбання техніки і обладнання у постачальників, одержання 
в оренду окремих видів майна на договірних умовах. Контроль спрямовують на 
виконання договірних зобов’язань щодо повноти постачання, обсягів робіт, 
строків їх виконання, якості, ціни та вартості об’єктів. У процесі ревізії 
з’ясовують, чи були створені комісії по прийманню об’єктів, чи плановим було 
будівництво, чи прийняті в експлуатацію одночасно з об’єктами усі необхідні 
комунікації та обладнання, чи усунуті зазначені в акті недоліки [5, c. 292-296].  

Важливим завданням контролю є перевірка правильності визначення 
вартості об’єктів основних засобів, дотримання вимог з П(С)БО 7 «Основні 
засоби». Традиційним і найбільш методично розробленим способом оцінки в 
національній обліковій практиці є відображення основних засобів за первісною 
вартістю, яка складається з фактичних витрат на їх виробництво і придбання.  

Навіть за умов незмінних цін, потенціал основних засобів не залишається 
незмінним, оскільки скорочується строк їх служби, вони стають морально 
застарілими. Основні засоби, які придбані в різний час і мають однакові 
характеристики, матимуть різну вартість. А проведення постійних переоцінок 
збільшує витрати підприємства, що в кінцевому результаті впливає на його 
фінансовий результат.  

Ревізор обов’язково повинен звернути увагу на те, що відповідно до 
Методичних рекомендацій П(С)БО 30 «Біологічні активи» та «Інструкції про 
застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, 
зобов’язань і господарських підприємств і організацій» Мінфін України від 
30.11.1999 №291 облік тварин та багаторічних насаджень, які є одним із 
складових частин основних засобів на підприємствах, введеться на відповідних 
рахунках, тобто: при перевірці основних засобів ревізор повинен звернути 
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особливу увагу на те – чи вірно підприємство обліковує такі основні засоби як 
тварини та багаторічні насадження. При тому слід перевірити доцільність їх 
впровадження на даному підприємстві [1, с. 23-26]. 

Також, з метою поліпшення бухгалтерського обліку основних засобів, 
доцільно ввести в План рахунків окремий рахунок для відображення витрат на 
ремонт основних засобів зі субрахунками поточного і капітального ремонтів. 
Цей рахунок повинен бути активним і калькуляційним, де за дебетом слід 
відображати всі витрати на ремонт основних засобів. З кредиту цього рахунку 
слід списувати витрати закінчених ремонтів на витрати звітного періоду. 
Залишком на рахунку будуть суми по незавершеним поточним і капітальним 
ремонтам. 

Для поліпшення контролю за основними засобами в місцях зберігання і 
експлуатації необхідно проводити періодичну паспортизацію стану збереження 
основних засобів. Суть цього заходу полягає в складанні та заповненні 
спеціального паспорта, в якому наведені правила зберігання та відомості про 
фактичний стан обладнання. Тобто за допомогою цих паспортів, так би мовити, 
атестують об'єкти основних засобів на предмет їх відповідності основним 
правилам і вимогам збереження. 

Ефективність використання основних засобів відіграє важливе значення 
для розвитку діяльності підприємства: 

− збільшується економічний потенціал і можливості галузі; 
− підвищується технічний рівень діяльності; 
− збільшуються темпи зростання продуктивності праці, поліпшення 

якості послуг та інших показників [3]. 
Для вирішення завдання підвищення ефективності використання основних 

засобів і отримання бажаних результатів в діяльності організації повинні бути 
розроблені конкретні шляхи, спрямовані на поліпшення використання основних 
засобів, практичне застосування яких дозволить використовувати наявні на 
підприємствах резерви підвищення їх ефективності, а також визначити основні 
фактори, що сприяють цьому. 

Напрями підвищення ефективності використання основних засобів 
повинні визначатися існуючим станом підприємства, обумовленим впливом 
зовнішніх і внутрішніх факторів середовища його функціонування. 

Для оцінки резервів підвищення ефективності основних засобів необхідно 
насамперед знати реальний рівень їх використання і конкретні можливості його 
підвищення. Поліпшення використання основних засобів може бути 
забезпечено двома шляхами: інтенсивним і екстенсивним. Інтенсивний шлях 
характеризується підвищенням завантаження устаткування і збільшенням рівня 
використання їх потужностей.  

Таким чином, підприємства, які використовують основні засоби, повинні 
не тільки прагнути їх модернізувати, але і максимально ефективно 
використовувати, особливо в існуючих умовах дефіциту фінансів і виробничих 
інвестицій. 

Екстенсивний шлях полягає в збільшенні тривалості роботи, скороченні 
втрат робочого часу, підвищення коефіцієнта змінності. 
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Значні резерви підвищення ефективності використання основних засобів 
містяться в збільшенні тривалості роботи машин і механізмів. В цілому 
сукупність резервів поліпшення використання основних засобів підприємства 
може бути розділена на три великі групи: 

1. Технічне вдосконалення засобів праці, яке передбачає: 
1) технічне переозброєння на базі комплексної автоматизації виробництва 

і впровадження гнучких виробничих систем; 
2) заміну застарілої техніки, модернізацію обладнання; 
3) ліквідації «вузьких місць» і диспропорцій у виробничих потужностях 

підприємства; 
4) механізацію допоміжних і обслуговуючих виробництв; 

2. Збільшення тривалості роботи машин і устаткування за рахунок: 
1) ліквідації незадіяного обладнання (здача його в оренду, лізинг, 

реалізація і т. п.); 
2) скорочення термінів ремонту і технічного обслуговування обладнання; 
3) зниження простоїв. 

3. Поліпшення організації і управління виробництвом, а саме: 
1) прискорення досягнення проектної продуктивності введених в 

експлуатацію основних засобів; 
2) впровадження наукової організації праці і виробництва; 
3) поліпшення забезпечення матеріально-технічними ресурсами; 
4) вдосконалення управління виробництвом на базі сучасної комп'ютерної 

техніки. 
«Будь-який комплекс заходів щодо поліпшення використання основних 

коштів, розроблювальний у всіх ланках управління, повинен передбачати 
забезпечення зростання обсягів виробництва продукції, перш за все за рахунок 
більш повного і ефективного використання внутрішньогосподарських резервів і 
шляхом повнішого використання машин і устаткування, підвищення 
коефіцієнта змінності, ліквідації простоїв, скорочення термінів освоєння знову 
введених в дію потужностей, подальшої інтенсифікації виробничих процесів» 
[5, с. 292-296]. 

Для того, щоб використання основних засобів було економічно вигідним і 
ефективним, необхідно не тільки стежити за його технічним станом, а також: 

1) залучати спеціалістів при проведенні складних ремонтів; 
2) вивчати ринки виробництва; 
3) залучати фахівців маркетингового відділу; 
4) підвищувати рівень спеціалізації виробництва; 
5) застосовувати передові технології; 
6) модернізувати обладнання; 
7) покращувати склад, структуру і стан основних засобів підприємства; 
8) знижувати фондомісткість; 
9) підвищувати фондовіддачу і продуктивність праці на підприємстві; 
10) підвищувати якість ремонтів. 

Застосування на практиці запропонованих заходів в цілому по 
підприємству дозволить збільшити обсяги випуску товарної продукції, 
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підвищити показник фондовіддачі, а також збільшити прибуток від реалізації 
продукції, а також рентабельність основних засобів організації. 

Висновок. Отже, слід відмітити, що основні засоби – один із 
найважливіших чинників будь-якого виробництва. Їх стан і ефективне 
використання прямо впливають на кінцеві результати господарської діяльності 
підприємства.  

Отож, ревізія і контроль основних засобів на підприємстві є важливою. 
Дана робота ревізора є трудомісткою та має свої специфічні особливості. 
Ревізор повинен дотримуватись чинного законодавства, порядку перевірки 
основних засобів, обрати джерела інформації для ревізії, провести контроль за 
відображенням основних засобів та нарахованої амортизації на рахунках 
бухгалтерського обліку, а також враховувати реалії при здійсненні перевірки.  
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Анотація. В статті розглядаються актуальні питання організації 
внутрішнього контролю розрахунків з покупцями та замовниками на 
підприємстві. Розкривається сутність та мета проведення 
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внутрішньогосподарського контролю розрахунків з покупцями та замовниками, 
наводяться джерела інформації для проведення контролю. Розглянуто основні 
завдання внутрішнього контролю на підприємстві. Узагальнено об’єкти та 
систематизовано етапи проведення контролю розрахунків з покупцями та 
замовниками. 

Ключові слова: внутрішній контроль, дебіторська заборгованість, 
розрахунки, покупці, замовники. 

Abstract. In this paper we describe topical issues of internal control settlements 
with buyers and customers in the enterprise. We investigated the essence and purpose 
of internal control settlements with buyers and customers and sources of information 
for monitoring. We describe tasks of internal control in the company. Overview 
objects and  systematized stages of monitoring settlements with buyers and 
customers. 

Key words: internal control, receivables, payments, buyers, customers. 
Вступ. У процесі реалізації підприємством матеріальних цінностей та 

надання послуг виникають розрахункові відносини з покупцями та 
замовниками. Від правильної організації цих розрахунків значною мірою 
залежить організація матеріального забезпечення і постачання.  
Внутрішньогосподарський контроль розрахунків з покупцями та замовниками 
дозволяє ефективно та мобільно віднайти недоліки в системі обліку та 
реалізації дебіторської заборгованості. 

Основний текст. Аналіз наукової літератури свідчить, що трактування 
внутрішнього контролю у різних джерелах дається по різному. Відповідно до 
Міжнародного стандарту аудиту (МСА) 315, внутрішній контроль – це процес, 
який визначається і на який впливають особи, наділені повноваженнями 
управління та найвищого управління, а також інший персонал, який надає 
обґрунтовану впевненість щодо досягнення цілей суб’єкта господарювання 
стосовно: достовірності фінансової звітності, ефективності діяльності, 
дотримання застосовуваних законів та нормативних актів[1]. За визначенням 
Гуцаленко Л.В., внутрішньогосподарський контроль є основним джерелом 
інформаційного забезпечення управління підприємства, який розробляється 
власником та спрямований на: забезпечення дотримання законності й 
економічної доцільності здійснення операцій; збереження майна; 
попередження, виявлення і виправлення суттєвих помилок та викривлень 
інформації; належне формування облікових даних та звітності [3, ст. 112]. На 
основі досліджених публікацій доцільно сформувати власне визначення 
внутрішнього контролю, а саме:  внутрішній контроль розрахунків з покупцями 
та замовниками – це система постійного спостереження за ефективністю, 
законністю та доцільністю господарських операцій і процесів, збереженням 
грошових коштів і матеріальних цінностей.  

Метою внутрішнього контролю розрахунків з покупцями та замовниками є 
забезпечення систематичного спостереження: за достовірністю облікових та 
звітних даних про наявність і зміну сум дебіторсько-кредиторської 
заборгованості; своєчасністю перерахування коштів кредиторам і 
відшкодування належних боргів дебіторами; правильністю пред'явлення 
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Джерелами інформації для контролю операцій з покупцями і замовниками 
є: первинні документи (договори, рахунки-фактури, видаткові накладні, акти 
приймання-здачі виконаних робіт, податкові накладні, товарно-транспортні 
накладні); облікові регістри (Журнал № 3 та Відомості аналітичного обліку 
розрахунків з покупцями 3.1, аналітичного обліку розрахунків з дебіторами 3.2, 
аналітичного обліку виданих і отриманих авансів 3.4 та аналітичного обліку 
розрахунків за виданими операціями 3.5); форми фінансової звітності 
підприємства (Баланс (Звіт про фінансовий стан), Звіт про рух грошових коштів 
(за непрямим методом) та Примітки до річної фінансової звітності.); дані 
інвентаризації, акти звірки розрахунків тощо.  

Стандартна форма етапів формування та проведення внутрішнього 
контролю  передбачає наступну послідовність дій: встановлення нормативних 
показників; вимірювання фактичних результатів; порівняння результатів з 
нормативними показниками; аналіз розбіжностей та здійснення за необхідності 
коригуючих дій. Послідовність здійснення контролю розрахунків з покупцями 
та замовниками представлено на рис 3. 

 

 
Рис 3. Послідовність контролю розрахунків  

з покупцями та замовниками 
Джерело: розроблено автором на основі [5]. 

 
Висновки. В статті розглянуто основні питання організації контролю 

розрахунків з покупцями та замовниками. Досліджено сутність та мету 
проведення контролю, визначено основні завдання та етапи здійснення 
внутрішнього контролю розрахунків з покупцями та замовниками.  Варто 
зазначити, що на даному етапі українські підприємства мають дуже великі 
обсяги дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи і послуги, що 
значно погіршує їх платоспроможність та фінансову стабільність. Створення 
чіткої система внутрішньогосподарського контролю розрахунків з покупцями 

Оцінка стану аналітичного,  синтетичного обліку та звітності  за 
розрахунками з покупцями та замовниками. 
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продукції, товарів, виконання робіт та надання послуг 
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та замовниками дозволяє виявити порушення та помилки, невідповідності в 
розрахунках чинному законодавству, а також порушення умов договорів та 
термінів сплати за реалізовані товари, роботи, послуги.   
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Анотація. У статті розглянуто проблематику існування різних підходів 

до існуючої термінології та визначення економічної сутності основних засобів 
в умовах гармонізації їх обліку основних засобів із міжнародними 
стандартами. Окреслено основні проблеми визначення термінів корисного 
використання основних засобів, порядок оцінки основних засобів при їх 
придбанні, переоцінці, списанні, реалізації та подальшому використані, 
проблеми визначення ліквідаційної вартості окремих об’єктів основних засобів. 
Обґрунтовано необхідність подальшої розробки детальних інструктивних 
матеріалів з метою удосконалення обліку операцій з основними засобами.  
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Ключові слова: основні засоби, оцінка, строк корисного використання, 
ліквідаційна вартість. 

Annotation. The article deals with the problems of the various approaches to 
existing terminology and definition of the economic substance of fixed assets in terms 
of harmonization of fixed assets with international standards. The basic problem of 
determining the useful life of fixed assets, the order of evaluation of fixed assets at 
their acquisition revaluation, cancellation, sale and subsequently used, the problem 
of determining the residual value of certain fixed assets. The necessity of further 
developing detailed guidance material to improve the accounting for fixed assets. 

Keywords: fixed assets, valuation, useful life, residual value. 
Сучасна ринкова економіка спонукає підприємства до впровадження 

новітньої техніки та технологій, розширює діапазон можливостей щодо 
використання нових фінансових інструментів та механізмів. До питань, які 
вимагають подальшого дослідження, можна віднести: питання визначення 
первісної вартості об’єктів основних засобів, отриманих з різних джерел; 
питання визначення ліквідаційної та переоціненої вартості. Аналіз останніх 
досліджень і публікацій.  

Вагомий внесок у розробку теоретичних основ та методологічних підходів 
до проблеми обліку основних засобів зробили провідні вітчизняні вчені-
економісти, такі як Л. В. Городянська, Л. О. Леонова, І. О. Гладій, В. С. 
Марценюк, Н. В. Плаксій, О. В. Щирська, А. П. Панасенко та ін.  

Проте висвітлені ними результати досліджень щодо покращення обліково-
аналітичного забезпечення організації обліку основних засобів є недостатніми, 
потребують удосконалення і уточнення. Саме тому сьогодні питання оцінки 
основних засобів, визначення граничних строків їх використання набуває такої 
актуальності та потребує пошуку варіантів вирішення поставленої проблеми.  

Основною метою статті є дослідження проблем існування різних підходів 
до існуючої термінології основних засобів, визначення термінів їх корисного 
використання, порядку оцінки основних засобів. 

На сучасному етапі розвитку ринкових відносин у результаті еволюції 
різних сфер життя суспільства, а також проведення численних досліджень 
спостерігається неконвенційність понятійно-категорійного апарату 
бухгалтерської науки, що негативно впливає на трактування економічних явищ 
і процесів як об’єктів нормативного регулювання та управління. Якісно і 
повноцінно розроблений понятійний апарат бухгалтерського обліку в частині 
трактування сутності основних засобів як об’єкта бухгалтерського обліку 
дозволяє побудувати економічно правильну структуру, здатну достовірно 
відображати всі операції з основними засобами на рахунках бухгалтерського 
обліку і формувати достовірну інформацію про них у фінансовій звітності [7]. 

Таким чином, вивчення та дослідження такої економічної категорії як 
основні засоби зумовлюється тим, що основні засоби, які використовуються в 
процесі функціонування та діяльності підприємства, складають матеріальну 
основу продуктивних сил, а їх наявність та склад визначає економічний 
потенціал суспільства.  

Погоджуюсь з думкою Л. В. Городянської, що «трактування основних 
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засобів у даний час має складний багатоаспектний характер і різне цільове 
призначення (терміном «засоби праці» визначають прогресивність 
продуктивних сил у суспільстві; поняття «основні фонди» є основним 
елементом національного багатства країни; «основні виробничі фонди» 
визначають матеріально-технічну базу і прогресивність технологічного укладу; 
«основні засоби» застосовується для відображення основних виробничих 
фондів у бухгалтерському обліку та фінансовій звітності; термін «основний 
капітал» використовується при визначенні інвестицій за напрямами, джерелами 
фінансування, формами власності, видами економічної діяльності; 
«виробничий апарат» вимірюється через визначення виробничих потужностей і 
оцінку технологій, що використовуються; «виробничий потенціал» 
розглядається як здатність наявних реальних активів забезпечити 
функціонування та виробничу діяльність підприємства)» [4, с. 19].  

Основні засоби, як підвид та складова необоротних активів, відповідають 
всім законодавчо визначеним ознакам необоротних активів, проте від інших 
складових їх відрізняє матеріальна форма, стан, що характеризується 
придатністю до експлуатації, відсутністю біологічних перетворень. Вони не є 
заборгованістю, інвестиціями в інші підприємства, вартість основних засобів 
має бути вище законодавчо врегульованої вартісної межі.  

Системне вивчення принципів бухгалтерського обліку основних засобів у 
сучасній та радянській системах обліку, а також у системі обліку за МСФЗ 
дозволило удосконалити нормативно-правове забезпечення бухгалтерського 
обліку основних засобів на основі визначення основних відмінностей та оцінки 
ступеня існуючих концептуальних суперечностей української, радянської та 
системи обліку за МСФЗ, що дозволяє привести у відповідність нормативну 
базу України в частині об’єкта дослідження не лише до міжнародних 
стандартів, а й до проголошеного напряму інноваційного розвитку країни та 
переходу до інформаційного суспільства.  

Основними нормативними актами є Положення (стандарт) 
бухгалтерського обліку 7 «Основні засоби» та Методичні рекомендації з 
бухгалтерського обліку основних засобів, які у взаємозв’язку визначають 
методологічні засади формування в бухгалтерському обліку інформації про 
основні засоби, інші необоротні матеріальні активи та незавершені капітальні 
інвестиції в необоротні матеріальні активи, а також порядок розкриття 
інформації про них у фінансовій звітності.  

Отже, відповідно до вищезазначених нормативних документів, «основні 
засоби – це матеріальні активи, які підприємство утримує з метою 
використання їх в процесі виробництва або постачання товарів, надання послуг, 
здавання в оренду іншим особам або для здійснення адміністративних і 
соціально-культурних функцій, очікуваний строк корисного використання 
(експлуатації) яких більше одного року (або операційного циклу, якщо він 
довший за рік)» [2].  

О. В. Щирська вважає, що «дуже важливим для підприємства є 
правильність оцінки первісної вартості основних засобів, внесених власниками 
в статутний капітал, тому що від цього прямо залежить реальність величини 
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власного капіталу» [7, с. 7].  
П(С)БО 7 «Основні засоби», Методичні рекомендації з бухгалтерського 

обліку основних засобів та П(С)БО 19 «Об’єднання підприємств» розкривають 
економічний зміст всіх існуючих видів оцінки, які розглянемо у табл. 1. Склад 
первісної вартості залежить від джерела надходження основних засобів. Слід 
зауважити, що основною складовою первісної вартості у більшості підприємств 
є суми, що сплачують постачальникам активів та підрядникам за виконання 
будівельно-монтажних робіт (без непрямих податків).  

Також необхідно пам’ятати, що до складу первісної вартості основних 
засобів також можуть бути включені відсотки за кредит, отриманий для 
будівництва основних засобів. При цьому відповідно до П(С)БО 31 «Фінансові 
витрати» об’єкт основних засобів вважається кваліфікаційним активом. 

Таблиця 1  
Характеристика видів оцінки основних засобів 

Вид вартості Економічний зміст оцінки 

Первісна вартість 

Історична (фактична) собівартість основних засобів у сумі 
грошових коштів або справедливої вартості інших активів, 

сплачених (переданих), витрачених для придбання 
(створення) основних засобів 

Залишкова вартість Первісна вартість за вирахуванням зносу 

Вартiсть, яка амортизується Первісна або переоцінена вартість основних засобів за 
вирахуванням їх ліквідаційної вартості 

Ліквідаційна вартість 

Сума коштів або вартість інших активів, яку підприємство 
очікує отримати від реалізації (ліквідації) необоротних 

активів після закінчення строку їх корисного використання 
(експлуатації), за вирахуванням витрат, пов’язаних з 

продажем (ліквідацією) 
Переоцінена вартість Вартість основних засобів після їх переоцінки 

Справедлива вартість Сума, за якою можна продати актив або оплатити 
зобов’язання за звичайних умов на певну дату 

Чиста вартість реалізації Справедлива вартість основних засобів за вирахуванням 
очікуваних витрат на його реалізацію 

 
Суттєвою особливістю оцінки основних засобів, згідно з МСБО, є той 

факт, що їх балансова вартість може бути зменшена відповідними державними 
грантами. Порядок цього зменшення розкривається в МСБО 20 «Облік 
державних грантів і розкриття інформації про державну допомогу». 

Міжнародні стандарти, крім основної рекомендованої оцінки основних 
засобів за первісною вартістю, дозволяють альтернативний підхід: основні 
засоби можуть відображатись у звітності за переоціненою вартістю [6, c. 93]. 

Метою аудиту основних засобів є об’єктивний збір та оцінка свідчень про 
економічні події з основними засобами та надання результатів перевірки 
зацікавленим користувачам.  

Основними методами, які використовуються при аудиті основних засобів, 
є опитування, фактична перевірка, порівняння, перерахунок, документальна 
перевірка, вибіркове дослідження. Оскільки перевірка аудитором обліку 
основних засобів є процесом досить трудомістким, потребує обробки великої 

Научный взгляд в будущее 56 



 Том 5. Выпуск 5                                                                                                                                              Экономика 

кількості інформації, аудитор може застосовувати вибіркове дослідження 
основних засобів при прийнятому рівні аудиторського ризику [6]. 

Одним із найважливіших аспектів аудиторської перевірки основних 
засобів є перевірка правильності їх оцінки. Проблема оцінки основних засобів – 
одна з основних у бухгалтерському обліку, а принцип єдності та реальності 
оцінки основних засобів – визначаючий фактор в організації бухгалтерського 
обліку підприємства.  

При перевірці витрат на ремонти слід установити: наявність планів і 
кошторисів ремонту, актів на виконання робіт, актів приймання-передачі 
виконаних робіт, актів технічного огляду будинків і споруд, правильність і 
своєчасність складання відповідних документів; правильність формування 
витрат за статтями затрат; чи не завищувалися норми витрат матеріалів і 
розцінки з оплати праці на ремонтні роботи; правильність віднесення робіт до 
поточного або капітального ремонту. Також установлюється доцільність і 
законність операцій з ремонту.  

У разі безоплатного отримання основних засобів їх первісна вартість 
дорівнює їх справедливій вартості на дату отримання з урахуванням витрат, 
передбачених пунктом 8 П(С)БО 7. Якщо основні засоби внесені засновниками 
до статутного капіталу підприємства, то первісною вартістю визнається 
справедлива вартість, погоджена засновниками (учасниками) підприємства.  

Роз’ясненню терміна «справедлива вартість» приділяють велику увагу як 
учені, так і практики обліку. Крім того, це визначення наведено і в нормативних 
документах. Зокрема, термін «справедлива вартість» подано в П(С)БО 19 
«Об’єднання підприємств» у першій редакції таким чином: «під справедливою 
вартістю розуміється сума, за якою може бути здійснений обмін активу або 
оплата зобов’язання у результаті операції між обізнаними, зацікавленими і 
незалежними сторонами» [2].  

Але для основних засобів у нормативних документах не наведено порядку 
визначення такої справедливої вартості. За визначенням справедливої вартості 
згідно з П(С)БО 19 «Об’єднання підприємств», договірну вартість можна 
вважати справедливою в результаті придбання активів за грошові кошти. Щодо 
визначення справедливої вартості у разі придбання активів за бартером, то така 
вартість визначається на рівні ринкових цін обмінюваних активів, які діють на 
дату зарахування активу на баланс.  

Згадується справедлива вартість і в МСФЗ, де вона переважно 
ототожнюється із ринковою вартістю. Це ототожнення дало неправильні 
орієнтири розробникам національних стандартів. У зв’язку з цим вважаємо, що 
у згаданих нормативних документах доцільніше було б оперувати поняттям 
ринкової та неринкової бази під час розрахунку справедливої вартості. Згідно з 
П(С)БО 19 «Об’єднання підприємств», під справедливою вартістю розуміють 
«суму, за якою можна продати актив або оплатити зобов’язання за звичайних 
умов на певну дату» [3].  

Наведене визначення в редакції Наказу Міністерства фінансів № 627 від 
27.06.2013 року. Поряд з проблемою визначення справедливої вартості низка 
питань є і щодо обчислення ліквідаційної вартості, яку використовують під час 
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обчислення амортизації. Сьогодні підприємствам надано право самостійно 
визначати ліквідаційну вартість.  

Підтримую думку О. В. Щирської, що «точно визначити ліквідаційну 
вартість основних засобів на практиці досить складно, адже строк їх 
використання складає кілька років, і точно спрогнозувати, яку саме суму коштів 
можна отримати від їх продажу, майже неможливо» [7, с. 9].  

Саме тому в більшості випадків припускають, що ліквідаційна вартість 
об’єктів на момент закінчення їх експлуатації дорівнюватиме нулю. Сума, що 
амортизується, у цьому випадку дорівнює первісній (або переоціненій) 
вартості. Як правило, застосовують два основні методи розрахунку 
ліквідаційної вартості: прямий і непрямий. Я. Орлов зазначає, що «прямий 
метод здійснюється шляхом порівняння об’єкта, що продається, з аналогічним 
або через статистичне моделювання. Непрямий метод заснований на 
розрахунку ліквідаційної вартості через ринкову: від ринкової вартості 
віднімається так звана знижка на вимушений характер продажу об’єкта 
(визначається індивідуально, зазвичай знаходиться в рамках 20-50% від 
реальної ціни).  

Найбільш точного результату буде досягнуто при застосуванні двох 
методів. Якщо навіть прямий метод не дасть бажаних результатів, то ринок 
буде проаналізовано, а значить, другий метод – непрямий – буде більш 
об’єктивним. І. О. Гладій, В. С. Марценюк, Н. В. Плаксій зазначають, що «в 
умовах економічної невизначеності успішність правильної оцінки ліквідаційної 
вартості об’єктів основних засобів багато в чому залежить не тільки від рівня 
професійної підготовки спеціалістів, які мають досвід оцінки аналогічних 
об’єктів основних засобів, а й від законодавчого регулювання ліквідації 
основних засобів, враховуючи їх податковий аспект» [6]. 

Також є твердження О. Л. Леонової щодо викладення визначення 
ліквідаційної вартості, у такій редакції: «Ліквідаційна вартість – теперішня 
(поточна) сума коштів або вартість інших активів, яку підприємство очікує 
отримати від реалізації (ліквідації) необоротних активів після закінчення строку 
їх корисного використання (експлуатації), за вирахуванням витрат, пов’язаних з 
продажем (ліквідацією)» [5, с. 407-410].  

Пропозиція є досить слушною, оскільки в умовах інфляції неможливо 
обчислити реальні планові показники. 

У Податковому кодексі України [1] в розрізі 16 груп основних засобів 
передбачені мінімально допустимі строки корисного використання, які 
застосовуються під час нарахування амортизації.  

На мою думку, до груп основних засобів включені різноманітні об’єкти, по 
яких неприпустимо встановлювати однакові строки корисного використання. 
Вважаю, що підприємства повинні самостійно визначати дані строки без 
обмежень, передбачених ПКУ. Методичні засади переоцінки основних засобів 
визначено П(С)БО 7 «Основні засоби».  

Підприємство може переоцінювати об’єкт основних засобів, якщо 
залишкова вартість цього об’єкта суттєво відрізняється від його справедливої 
вартості на дату балансу. У разі переоцінки об’єкта основних засобів на ту саму 
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дату здійснюється переоцінка всіх об’єктів групи основних засобів, до якої 
належить цей об’єкт. Порогом суттєвості для проведення переоцінки або 
відображення зменшення корисності об’єктів основних засобів може братися 
величина, що дорівнює одному відсотку чистого прибутку (збитку) 
підприємства, або величина, що дорівнює 10-відсотковому відхиленню 
залишкової вартості об’єктів основних засобів від їх справедливої вартості.  

Висновок. Із запровадженням Податкового кодексу України в новій 
редакції, П(С)БО 7 «Основні засоби», Методичних рекомендацій з обліку 
основних засобів частково зменшились розбіжності в частині методики 
обчислення первісної та ліквідаційної вартості основних засобів, порядку 
здійснення їх переоцінки. Значно скоротилась трудомістка і паперова робота 
облікових працівників, оскільки непотрібно визначати балансову вартість та 
вартість, яка амортизується одночасно з метою обчислення амортизації. Проте 
до недоліків запровадження декількох нормативних актів з питань обліку 
основних засобів можна віднести обмеженість щодо визначення гранично 
допустимих мінімальних строків при нарахуванні амортизації на різні об’єкти 
окремої групи, передбаченої Податковим кодексом України.  
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Анотація. У статті розкрито та досліджено сутність власного капіталу 
підприємства та визначено його класифікацію. Згідно з назвою, в статті 
висвітлено також специфічні особливості елементів власного капіталу 
залежно від організаційно – правових форм підприємств, проаналізовано 
структуру власного капіталу різних організаційно - правових форм 
господарювання і форм власност на основі законодавства України, а саме 
Цивільного кодексу України, Закону «Про господарські товариства», Закону 
«Про акціонерні товариства».  

Abstract. The article describes and studies essence equity business and its 
classification. According to the title in the article the peculiarities of formation of 
certain types of capital formation through legislation Ukraine, namely the Civil Code 
of Ukraine, the Law «On Business Associations”, the Law “On Joint Stock 
Companies». 

Ключові слова: законодавство України, власний капітал підприємства, 
організаційно – правова форма, чистий прибуток, власники підприємств. 

Keywords: legislation of Ukraine, equitycompany, legal form, net profit, 
business owners. 

Вступ.  
В сучасних умовах переходу до ринкових відносин зростає роль обліку 

власного капіталу підприємства. Основою ринкової економіки є відносини 
власності, які в системі бухгалтерського обліку виражені категорією «власний 
капітал». 

Власний капітал є елементом для створення і подальшої стабільної 
діяльності будь якого підприємства.  Багато вчених – економістів вважають, що 
капітал – одна з найбільш використовуваних економічних категорій. Він є 
базою створення і розвитку підприємства й у процесі функціонування 
забезпечує інтереси держави, власників і персоналу. Будь - яка організація, що 
веде виробничу чи іншу комерційну діяльність повинна мати визначений 
капітал, що представляє собою сукупність матеріальних цінностей і коштів, 
фінансових вкладень і витрат на придбання прав і привілеїв, необхідних для 
здійснення його господарської діяльності. 

Власний капітал підприємства є основним об’єктом фінансового та 
управлінського обліку. Також він є основою фінансового аналізу.  
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Основні аспекти обліку власного капіталу підприємства досліджувалися 
такими науковцями як Бондар М.І., Бутинець Ф.Ф., Гладких Т.В., Голубнича 
Г.П., Гура Н.О., Грабова Н.М., Коблянська О.І., Кужельний М.В., Линник В.Г., 
Лисюк О.М., Мельник Т.Г., Мисака Г.В., Михайлова Т.П., Ткаченко Н. М., 
Шарманська В.М., Швець В.Г та іншими.  

В умовах розвитку економічних відносин питаннями зарубіжного обліку 
власного капіталу підприємства займалось також багато науковців, зокрема,  
Амат О., Блейк Дж., Голов С.Ф., Каплан Р ., Мартін Г.П., Мейсон А.К., Мідлтон 
Д., Соколов Є.С., Стуков С.А.. 

Проте, велике різноманіття наукових точок зору щодо власного капіталу у 
сучасній економічній науці свідчить, що сучасна теорія і практика не має 
загальноприйнятого визначення даної облікової категорії.  

Основний текст.  
Питанням формування власного капіталу присвячено багато наукових 

робіт з економічної теорії та фінансового менеджменту. Досліджуючи саме 
обліковий аспект, залежно від походження власний капітал підприємства 
можна поділити на дві групи: 1) вкладений капітал – це капітал, сформований 
за рахунок внесків власників підприємства, а також унаслідок конвертування 
боргових зобов’язань підприємства в акції або частки. До вкладеного капіталу 
входить: зареєстрований капітал, додатково вкладений капітал. 2) 
Накопичений капітал – це капітал, сформований внаслідок господарської 
діяльності підприємства. До його складу входять такі види капіталів, як 
резервний капітал, нерозподілений прибуток (непокритий збиток). До іншого 
капіталу належить вилучений та неоплачений капітал. Вилучений капітал – це 
фактична собівартість акцій власної емісії або часток, викуплених акціонерним 
товариством у його власників. Неоплачений капітал – відображає суму 
заборгованості власників за внесками до статутного капіталу підприємства. 

Особливості формування складових власного капіталу підприємств різних 
форм власності та організаційно – правових форм регулюються чинним 
законодавством України та має свої особливості. Проте, основу власного 
капіталу більшості підприємств складає саме зареєстрований капітал, 
величина якого визначається установчими документами господарюючого 
суб'єкта згідно з чинним законодавством. Зареєстрований капітал підприємств 
формується за рахунок внесків його учасників та засновників. Не можуть бути 
внесені до зареєстрованого капіталу засоби, отримані під заставу, векселі, 
кошти, що отримані в кредит та бюджетні кошти. Власники мають право 
внесення змін до зареєстрованого капіталу, але лише після внесення 
відповідних змін до установчих документів та реєстрації нової його величини 
державним реєстратором.  

При формуванні зареєстрованого капіталу підприємства власники часто 
зустрічаються з проблемами його загального розміру та розміру внеску 
кожного учасника. Можливо, в даному випадку, питання формування 
зареєстрованого капіталу потребує більш розгорнутого розкриття даного 
питання законодавством України.  

Додатковий капітал - це інший капітал, укладений учасниками товариства 
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або одержаний у процесі господарської діяльності підприємства, внаслідок 
дооцінки активів, безоплатного отримання необоротних активів та іншого 
додаткового капіталу. Часто на практиці в багатьох підприємствах взагалі 
відсутній або його розмір зовсім мізерний. Даний вид капіталу збільшується 
процесі господарської діяльності підприємства, внаслідок дооцінки активів, 
безоплатного отримання необоротних активів та іншого додаткового капіталу.  

Резервний капітал – являє собою частину капіталу підприємства, 
призначений для покриття можливих у майбутньому непередбачуваних збитків, 
витрат. Статтею 14 Закону України «Про господарські товариства» передбачено 
створення в господарському товаристві резервного капіталу в розмірі, 
встановленому установчими документами, але не менше 15% статутного 
капіталу. Розмір щорічних відрахувань до резервного капіталу передбачається 
установчими документами, але не може бути меншим 5% суми чистого 
прибутку.[5] 

Нерозподілений прибуток (збиток) - це прибутки, одержані в результаті 
господарсько - фінансової діяльності підприємства, зменшені на суму 
прибутків, використаних у звітному році. Нерозподілений прибуток є власністю 
акціонерів (учасників, засновників) і збільшує суму власного капіталу. Якщо 
фінансовим результатом діяльності є збиток, то сума збитку зменшує суму 
власного капіталу. 

До іншого капіталу належить вилучений та неоплачений капітал. 
Вилучений капітал – це фактична собівартість акцій власної емісії або часток, 
викуплених акціонерним товариством у його власників.  

Неоплачений капітал – відображає суму заборгованості власників за 
внесками до статутного капіталу підприємства; це елемент власного капіталу, 
який має місце при зменшенні господарськими товариствами своїх статутних 
капіталів і являє собою собівартість акцій власної емісії або часток, викуплених 
товариством у його учасників.  

Головною ознакою елементів капіталу першої групи є наявність реальних 
активів, що передані підприємству в обмін на корпоративні права, на 
можливість брати участь в управлінні та розподілі прибутків, майна 
підприємства. Із такого підходу до визначення випливає заборона на 
збільшення власного капіталу за рахунок внесення фіктивних активів, 
штучного збільшення дебіторської заборгованості. Вирішення протиріччя між 
юридичним оформленням внесків до капіталу та необхідністю виконувати це 
правило полягає у застосуванні в системі бухгалтерського обліку та фінансовій 
звітності таких коригуючих показників, як неоплачений капітал та вилучений 
капітал. 

Ці показники відображають рух власного капіталу у процесі його 
формування та управління ним. Вони є технічними, регулюючими стосовно 
суми сплаченого капіталу, що схематично зображено на Рис. 1. 
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Рис. 1. Схематичне відображення розрахунку сплаченого капіталу 

 
Висновки. Виходячи з вищевказаних характеристик, можна зробити 

висновок, що класифікація, яка використовується в бухгалтерському обліку, на 
сьогоднішній день, все ж повністю не відбиває всі аспекти застосування 
власного капіталу в процесі господарської діяльності підприємств різних форм 
власності. Саме тому дані питання потребують подальшого розгляду та 
вивчення як в теорії обліку власного капіталу, так і на практиці.  
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Анотація. У статті розглянуто існуючі проблеми формування та обліку 

фінансових результатів діяльності підприємств. Розкрито сутність поняття 
«фінансові результати діяльності» як економічної категорії. Окреслено 
вітчизняні підходи та методи аналізу формування фінансових результатів. 
Надано пропозиції щодо покращення та підвищення ефективності обліку 
фінансових результатів.  

Ключові слова: фінансовий результт, прибток, доходи, витрати. 
Abstract. In the article the actual problems of formation and accounting of 

financial results of enterprises. The essence of "financial activities" as an economic 
category. Scheduled national approaches and methods of analysis of financial 
results. Proposals for improving the efficiency of accounting and financial results. 

Keywords: financial performance, revenue, income, expenses. 
Вступ. У процесі розвитку ринкових відносин усі підприємства України 

зіткнулися з рядом проблем щодо визначення фінансових результатів та 
відображення їх у обліку. На сучасному етапі велика кількість підприємств є 
неприбутковими або ж малоприбутковими, а одним з найважливіших 
показників, що характеризує ефективність фінансової діяльності підприємства, 
є фінансовий результат: прибуток чи збиток. Фінансовий результат діяльності - 
це найважливіший показник, що цікавить всіх користувачів облікової 
інформації. Отже, проблема знаходження шляхів підвищення прибутковості 
підприємств є актуальною в умовах сьогодення і має бути досліджена. 

Виклад основного матеріалу. При формуванні фінансового результату 
використовується один з найголовніих бухгалтерських принципів, принцип 
достовірності, що вимагається при складанні та поданні фінансових звітів, 
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міжнародних стандартів фінансової звітності, Закон України «Про 
бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», Національні положення 
(стандарти) бухгалтерського обліку тощо. Передусім необхідне чітке розуміння 
поняття «фінансовий результат» - це одна з головних передумов формування 
обліку, контролю, аналізу та можливості здійснення доцільного управлінського 
впливу на окремі його складові заради підвищення ефективності діяльності 
підприємств.  

Наразі існують проблеми з чіткою класифікацією фінансових результатів. 
Підходи до класифікації фінансових результатів за різними ознаками містять 
суперечливі моменти, навіть на законодавчому рівні, так, наприклад, у 2013 
році втратив чинність П(С)БО 3 «Звіт про фінансові результати», в якому 
визначались основні види фінансових результатів, а у НП(С)БО 1 «Загальні 
вимоги до фінансової звітності» запропоновано інший перелік показників, який 
досить сильно відрізняється від того, що застосовувався раніше. Так, за НПСБО 
передбачено оновлений перелік показників, зокрема: прибуток, фінансовий 
результат від операційної діяльності, фінансовий результат до оподаткування, 
прибуток від припинення діяльності після оподаткування, чистий фінансовий 
результат, інший сукупний дохід до оподаткування, інший сукупний дохід 
після оподаткування і сукупний дохід[3]. 

Згідно НП(С)БО 1 не передбачається відображення надзвичайних 
фінансових результатів з Плану рахунків виключено відповідні рахунки, але не 
запропоновано відповідних прийомів для відображення таких витрат і доходів у 
разі їх виникнення. На сьогоднішній день нормативно-правові акти, що 
регламентують порядок визначення результатів діяльності підприємства, 
взагалі не містять класифікації фінансових результатів, що могла б бути 
використана для створення ефективних інформаційних облікових моделей.  

 На сьогоднішній день існує два принципові підходи до розрахунку 
фінансових результатів підприємства, які мають деякі модифікації у різних 
країнах світу:  

Таблиця 1 
Підходи щодо формування фінансових результатів 

База 
підходу Характеристика 

МСФЗ Для визначення фінансового результату рекомендують застосовувати метод 
«витрати-випуск». В обліковій практиці зарубіжних країн використовують 
два варіанти цього методу:  
- передбачається визначення фінансового результату звітного періоду як 
різниці між доходами від реалізації і витратами періоду;  
- фінансовий результат обчислюється як різниця між вартістю чистих активів 
на кінець і початок періоду з виключенням внесків капіталу і вилучень. 

НП(С)БО Передбачено формування фінансових результатів за двома системами 
залежно від побудови фінансового обліку:  
- передбачає зіставлення доходів із витратами, та вартістю розподілу 
адміністративних витрат, витрат на збут та інших операційних витрат; 
 - фінансовий результат обчислюється як різниця між доходами підприємства 
та витратами, які акумулюють у звіті про фінансові результати згідно з їхніми 
характером. 

Складено автором на основі [1]. 
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У більшості країн світу чистий прибуток є ключовим показником 
фінансових результатів підприємства. У вітчизняних нормативних документах 
концепції розрахунку прибутку зазначено у НП(С)БО 1, П(С)БО 15 «Дохід», 
П(С)БО 16 «Витрати», П(С)БО 17 «Податок на прибуток», а також у Плані 
рахунків та Інструкції по його застосуванню, яким передбачено порядок 
визначення та обліку фінансового результату аналогічно зарубіжній практиці.  

Для обліку фінансових результатів досить важливим є раціональний вибір 
облікової політики: вибір методу амортизації, методу оцінки вибуття запасів, 
нарахування резерву сумнівних боргів і т.ін. Все це істотно впливає на 
фінансовий стан, підприємства та у подальшому знаходить своє відображення у 
фінансовій звітності підприємства.  

Згідно з діючим Планом рахунків бухгалтерського обліку активів, 
капіталу, зобов'язань і господарських фінансові результати формуються в 
розрізі окремих видів діяльності, кожному з яких притаманні певні доходи і 
витрати. Діючий при цьому принцип нарахування та відповідності доходів і 
витрат, одночасно з високим ступенем деталізації даних, створює зручну для 
складання фінансової звітності систему, яка є максимально наочною для 
управлінських прийняття рішень.  

У нинішніх умовах проблемним залишається питання щодо 
неузгодженості класифікації видів діяльності та субрахунків обліку доходів, 
витрат та фінансових результатів, на яких вони формуються.  

Недоліком формування фінансового результату в діючому Плані рахунків 
бухгалтерського обліку Самохін Л.В. вважає те, що в ньому на субрахунках 791 
«Результат операційної діяльності» та 792 «Результат фінансових операцій» 
фактично об’єднані по два види діяльності підприємства, а саме: на субрахунку 
791 – основна та інша операційна діяльність, а на субрахунку 792 – фінансова 
діяльність. Тому до робочого Плану рахунків підприємства необхідно внести 
доповнення [4]: 

 – до субрахунку 791 відкрити два рахунки третього порядку: 7911 
«Результат від операційної діяльності» та 7912 «Результат від іншої операційної 
діяльності»;  

– до субрахунку 792 відкрити два рахунки третього порядку: 7921 
«Результат від інвестиційної діяльності» та 7922 «Результат від фінансової 
діяльності».  

Згідно із НП(С)БО 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності» [1] у статті 
«Інші доходи» показується дохід від реалізації фінансових інвестицій, 
неопераційних курсових різниць та інші доходи, що виникають, але не пов'язані 
з операційною діяльністю підприємства, тобто на субрахунку 793 «Результат 
іншої звичайної діяльності» частково відображаються доходи і витрати від 
інвестиційної діяльності.  

Для того, щоб підприємство могло чітко визначати обсяг та ефективність 
інвестицій, можна розділити інвестиційну діяльність на основну інвестиційну 
діяльність та іншу інвестиційну діяльність та деталізувати таку інформацію на 
субрахунках третього порядку 793 рахунка.  

Висновки. Таким чином, на підставі проведеного дослідження можна 
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зробити такі загальні висновки. 1. Фінансовий результат є досить складною та 
багатовимірною категорією. Інформація про результати діяльності 
відображається у фінансових звітах підприємства та є загальнодоступною 
інформацією для визначення рівня ліквідності, платоспроможності та 
фінансової стійкості підприємства. 2. З метою покращення та підвищення 
ефективності обліку фінансових результатів доцільним є: - на законодавчому 
рівні закріпити сутність поняття «фінансові результати», уточнити перелік 
показників, які їх характеризують; - розширити перелік класифікаційних ознак; 
- запровадити єдині класифікаційні ознаки і розмежовування їх за видами 
діяльності з використанням рахунків третього порядку; – впровадити регістри 
аналітичного обліку фінансових результатів для узагальнення обліко- вої 
інформації з метою задоволення інформаційних потреб різних користувачів.  
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Анотація. В умовах сучасної ринкової економіки питання щодо обліку 
доходів є досить актуальним і вимагає детального дослідження. 
Підприємства, здійснюючи господарську діяльність, в основному керуються 
національними стандартами, що зумовлено різними факторами, одними з яких 
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є необізнаність та небажання використовувати нове. Також розглянуто 
теоретичні питання обліку доходів підприємств. Проведено порівняння 
національних та міжнародних стандартів бухгалтерського обліку доходів та 
виявлено певні особливості та досліджено удосконалення обліку доходів в 
умовах МСФЗ. 

Ключові слова: доходи, національні стандарти бухгалтерського обліку, 
міжнародні стандарти фінансової звітності,фінансові результати, звітність. 

Abstract. In the current issue of market economy of income is very important 
and require detailed investigation. Companies carrying out business activities, mostly 
guided by national standards, due to various factors, some of which are ignorance 
and unwillingness to use the new. Also the theoretical issues of income businesses. A 
comparison of national and international accounting standards, income and found 
certain characteristics and research in the improvement of income under IFRS. 

Key words: revenue, national accounting standards, international financial 
reporting standards, incomes, reporting. 

Вступ.  
Дохід є важливою складовою діяльності всіх підприємств, метою які 

прагнуть отримати прибуток, визначення якого потребує досконалого ведення 
обліку. Від повноти та достовірності інформації, зазначеної у фінансовій 
звітності стосовно доходів та витрат, залежить правильне визначення 
фінансового результату та прийняття ефективних управлінських рішень. Саме 
тому облік доходів для підприємства набуває стратегічного значення. 
Вищезазначені проблеми є актуальними та важливими в зв’язку з 
нестабільністю нормативно-правової бази обліку, становищем економіки 
країни, тому вимагають подальшого їх дослідження та пошуку шляхів 
вирішення та удосконалення. Також актуальність посилюється впровадженням 
та застосуванням МСФЗ в Україні, коли вимагається здійснення «…изучения 
методик анализа процессов применения МСФО в других странах» [8, с.79]; а 
також інтелектуалізації - «виробництву» інформації і її стандартизації [4, с.77; 
5, с.21] та критичний огляд методологічних, організаційних, кадрових, етичних 
проблем цих процесів. [6, с.99] У зв'язку з прийняттям бухгалтерської 
Директиви ЄС “відбулися значні зміни в критеріях, за якими відносять 
підприємства до тієї або іншої групи…», а одним із трьох головних критеріїв 
стали «доходи від будь-якої діяльності за рік…» [7, с. 76]. 

Основний текст.  
Сутність доходу, його визнання та критерії формування у національних та 

міжнародних стандартах розкриваються по різному, тому доцільним є 
проведення порівняння його характеристик за П(с)БО 15 «Дохід» [2] та МСБО 
18 «Дохід» [3]. Так, визначення сутності доходу за П(с)БО включає наступні 
елементи: визнається під час збільшення активу або зменшення зобов’язання, 
що зумовлює зростання власного капіталу (за винятком зростання капіталу за 
рахунок внесків учасників підприємства), за умови, що оцінка доходу може 
бути достовірно визначена [2], що суттєво відрізняється від визначення за 
МСБО: валове надходження економічних вигід протягом періоду, що виникає в 
ході звичайної діяльності суб'єкта господарювання, коли власний капітал 
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зростає в результаті цього надходження, а не в результаті внесків учасників 
власного капіталу [3]. Визнання доходу від реалізації за П(с)БО можливе в разі 
наявності всіх таких умов: покупцеві передані ризики й вигоди, пов’язані з 
правом власності на продукцію (товар, інший актив); підприємство не здійснює 
надалі управління та контроль за реалізованою продукцією (товарами, іншими 
активами); сума доходу (виручка) може бути достовірно визначена; є 
впевненість, що в результаті операції відбудеться збільшення економічних 
вигод підприємства, а витрати, пов’язані з цією операцією, можуть бути 
достовірно визначені [2]. Визнання ж за МСБО включає наступне: суб'єкт 
господарювання передав покупцеві суттєві ризики і винагороди, пов'язані з 
власністю на товар; за суб'єктом господарювання не залишається ані подальша 
участь управлінського персоналу у формі, яка, як правило, пов'язана з 
володінням, ані ефективний контроль за проданими товарами; суму доходу 
можна достовірно оцінити; ймовірно, що до суб'єкта господарювання надійдуть 
економічні вигоди, пов'язані з операцією; витрати, які були або будуть понесені 
у зв'язку з операцією, можна достовірно оцінити [3]. Що стосується 
класифікації визнаних доходів, то тут теж існують відмінності. Відповідно до 
П(с)БО: дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг); чистий 
дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг); інші операційні доходи; 
фінансові доходи; інші доходи.[2] Класифікація за МСБО суттєво відрізняється: 
дохід від продажу товарів; дохід від наданих послуг; відсотки; роялті; 
дивіденди; дохід, який виникає від обміну товарів або послуг. [3] 

Висновки.  
Порівняння підходів до бухгалтерського обліку доходів, дає можнливість 

зробити висновок, що ширшою є структура МСБО 18 ніж П(С)БО 15. Але 
стандарти мають також і значну кількість спільних рис, які подібно 
трактуються. В сучасній ринковій економіці, яка має тенденцію змінюватися, 
необхідний постійний аналіз та удосконалення національних стандартів з 
обліку доходів відповідно до цих змін, а також міжнародних стандартів.  
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Аннотация. Предметом исследования данной статьи являются проблемы 
бухгалтерского учета инвестиционных активов и инвестиционной 
деятельности. Цель исследования – определение направлений бухгалтерского 
(финансового) учета инвестиционных активов. В работе дан критический 
анализ нормативного регулирования бухгалтерского учета данных активов на 
современном этапе. 

Ключевые слова: инвестиции, инвестиционный актив, инвестиционная 
деятельность, инновации, инновационная деятельность.    

Annotation. The subject of this article is the problems of accounting of 
investment assets and of investment activities. The purpose of the research is 
determination of accounting and financial directions of investment assets. There is a 
critical analysis of the normative accounting regulation of these assets at the present 
stage in this article. 

Key words: investments, investment object, investment activities, innovation, 
innovation activities. 

Инвестиции – относительно новый для нашей экономики термин. В рамках 
централизованный плановой системы использовалось понятие «валовые 
капитальные вложения», под которыми понимались все затраты на 
воспроизводство основных фондов. Инвестиции – более широкое понятие. По 
финансовому определению инвестиции – это все виды активов (средств), 
вкладываемых в хозяйственную деятельность в целях получения дохода. 
Экономическое определение инвестиций – это расходы на создание, 
расширение, реконструкцию и техническое перевооружение основного 
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капитала, а также связанное с этим изменение оборотного капитала. Это 
определено в Положении по бухгалтерскому учету долгосрочных инвестиций, 
утвержденное Министерством финансов РФ 30 декабря 1993 года № 160. 
Положение устанавливает правила бухгалтерского учета долгосрочных 
инвестиций и определения инвентарной стоимости объектов этих инвестиций. 
Под долгосрочными инвестициями  понимаются затраты на создание, 
увеличение размеров, а также приобретение внеоборотных активов 
длительного пользования (свыше одного года), не предназначенных для 
продажи, за исключением долгосрочных финансовых вложений в 
государственные ценные бумаги, ценные бумаги и уставные капиталы других 
предприятий. Несмотря на «возраст» Положения оно остается востребованным 
и актуальным. 

Определение «инвестиции» дано в Федеральном законе № 39-ФЗ от 25 
февраля 1999 года «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, 
осуществляемой в форме капитальных вложений». Инвестиции - денежные 
средства, ценные бумаги, иное имущество, в том числе имущественные права, 
иные права, имеющие денежную оценку, вкладываемые в  объекты 
предпринимательской и (или) иной деятельности в целях получения прибыли и 
(или) достижения иного полезного эффекта. 

Правительством Российской Федерации принято Постановление от 15 
апреля 2014 г. N 316 «Об утверждении государственной программы Российской 
Федерации "Экономическое развитие и инновационная экономика", одним из 
направлений которого является «реализация комплексных инвестиционных 
проектов по развитию инновационных территориальных кластеров». Это, 
несомненно, должно сказаться на современном определении значимости 
инвестиций и инноваций, их учете и отражении в отчетности хозяйствующих 
субъектов. 

Федеральный закон от 06.12.2011 N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете" к 
объектам бухгалтерского учета относит (кроме иных)  активы (без какой-либо 
классификации), которые подлежат инвентаризации.  Аналогичный подход к 
определению объектов бухгалтерского учета был установлен и в «Модельном 
законе о бухгалтерском учете и отчетности», принятом на девятом пленарном 
заседании Межпарламентской Ассамблеи государств-участников СНГ 
(Постановление N 9-5 от 8 июня 1997 года). К активам относятся долгосрочные 
активы, нематериальные активы, текущие активы. 

Инновационную деятельность как объект бухгалтерского учета, можно 
определить как процесс внутрихозяйственной деятельности (создание, 
использование, реализация инноваций). Инновационная деятельность, как и 
любая другая, имеет свою цель, содержание, субъектов, ее осуществляющих, 
объекты, на которые эта деятельность направлена, затраты на ее осуществление 
и конечный результат [2]. В основе формирования учета инновационной 
деятельности должно быть определено рассмотрение инноваций как объекта  
учета и формирование в системе управленческого учета инновационных затрат 
по местам их возникновения и центрам ответственности; 

В качестве основного содержания  учета инновационной деятельности 
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необходимо выделить возможность и необходимость прогнозирования 
инновационных процессов и определение долгосрочной и краткосрочной 
инновационной политики предприятия; 

Таким образом, использование системы учета инновационной 
деятельности позволит получить достоверную, оперативную информацию для 
принятия стратегических решений, направленных на достижение конкурентных 
преимуществ и повышение эффективности деятельности инновационных 
предприятий. 

Инвестиционные активы это новое понятие и новый учетный объект для 
российского бухгалтерского учета.  Правила их учета не определены. 
Определение инвестиционного актива дано в Положении по бухгалтерскому 
учету «Учет расходов по займам и кредитам» (ПБУ 15/2008), утвержденном 
Министерством финансов Российской федерации приказом от 6 октября 2008 г. 
№ 107. Для целей указанного Положения «под инвестиционным активом 
понимается объект имущества, подготовка которого к предполагаемому 
использованию требует длительного времени и существенных расходов на 
приобретение, сооружение и (или) изготовление. К инвестиционным активам 
относятся объекты незавершенного производства и незавершенного 
строительства, которые впоследствии будут приняты к бухгалтерскому учету 
заемщиком и (или) заказчиком (инвестором, покупателем) в качестве основных 
средств (включая земельные участки), нематериальных активов или иных 
внеоборотных активов». Кроме того, в ПБУ 15/2008 отражен  порядок учета 
расходов по займам и порядок раскрытия информации в бухгалтерской 
отчетности. 

Таким образом, можно считать, что понятие инвестиционного актива в 
целях бухгалтерского учета конкретизировано. Но это не так. Определение 
указано лишь для применения в целях ПБУ 15/2008. 

 В настоящее время все большее развитие получает рынок активов, 
предназначенных для получения доходов. В российских правилах 
бухгалтерского учета такие активы учитываются на счете 03 "Доходные 
вложения в материальные ценности" (объекты основных средств по сдаче в 
аренду, прокат, лизинг). В системе МСФО наиболее близким к указанным 
активам является такой объект учета, как инвестиционная недвижимость [1].       
Крупные организации, как правило, выполняют соответствующие требования  
МСФО, но финансирование требуется всем. 

Определение доходных вложений в материальные ценности в российских 
ПБУ не приведено. Однако, в Плане счетов бухгалтерского учета финансово-
хозяйственной деятельности организаций, утвержденным Приказом Минфина 
России от 31.10.2000 N 94н, к указанным вложениям относятся «вложения 
организации в часть имущества, здания, помещения, оборудование и другие 
ценности, имеющие материально-вещественную форму, предоставляемые 
организацией за плату во временное пользование (временное владение и 
пользование) в целях получения дохода». 

Таким образом, российский объект учета "доходные вложения в 
материальные ценности" в отличие от инвестиционной недвижимости не 
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предназначен для прироста стоимости капитала, т.е. не предполагает 
использования объекта для получения доходов от увеличения его стоимости в 
будущем. «Предполагать» использование объекта для получения доходов от 
увеличения его стоимости в будущем будут создание, расширение, 
реконструкция и техническое перевооружение этих объектов, то есть 
инвестиционная недвижимость. 

Кроме того, к доходным вложениям в материальные ценности могут быть 
отнесены любые группы активов (здания, помещения, оборудование и т.д.), а в 
качестве инвестиционной недвижимости может учитываться только 
недвижимость (земельные участки, здания, части зданий). 

Таким образом, понятие инвестиционных активов, а также отражение и 
раскрытие информации о них в бухгалтерском учете и бухгалтерской 
отчетности, в российском бухгалтерском учете не определено. 

В базе «Консультант Плюс» приведена разработанная Министерством 
финансов РФ Информация № ПЗ-8/2011«О формировании в бухгалтерском 
учете и раскрытии в бухгалтерской отчетности организации информации об 
инновациях и модернизации производства», однако, данный документ 
опубликован не был и, значит, носит лишь разъяснительный характер. 

Целесообразность использования нового названия «инвестиционные 
активы», весьма реальна, и его содержание не должно совпадать с содержанием 
понятия "инвестиционный актив", которое дано в ПБУ 15/2008. 
Несогласованности терминологии легко устранимы. 

Использование объекта учета "инвестиционные активы" предполагает 
полное разграничение данных активов и основных средств. Различия в 
использовании данных объектов дает полное право на их раздельный учет и 
раздельное отражение в бухгалтерской отчетности, что будет в большей 
степени информировать  пользователей такой отчетности. 

Инвесторам недостаточно информации, представляемой компаниями. 
Дефицит информации приводит к недофинансированию инновационных 
проектов. 

Для стимулирования инновационных процессов учетно-аналитические 
системы организаций должны стимулировать инвестиционные процессы, то 
есть предусматривать: 

- определение воздействия инноваций на прирост стоимости бизнес-
единицы; 

- отражение достоверной информации об инновациях в финансовой 
отчетности (информации о затратах на разработку инноваций); 

- возможность предоставления прогнозной информации для принятия 
стратегических решений; 
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Аннотация. В работе рассматривается сущность кредиторской 

задолженности и определение ее роли в составе долговых обязательств 
организации в современных условиях. Отражаются проблемы 
совершенствования учета и анализа кредиторской задолженности. А также 
сведения о состоянии расчетов организации с юридическими и физическими 
лицами. 

Ключевые слова: бухгалтерский учет, кредиторская задолженность, 
обязательства, прибыль.  

Abstract. In operation the entity of accounts payable and determination of its 
role as a part of debt obligations of the organization in the modern conditions is 
considered. Problems of enhancement of the account and the analysis of accounts 
payable are reflected. And also data on a status of settlings of the organization with 
legal entities and individuals. 

Key words: accounting, accounts payable, obligations, profit. 
В современных условиях одной из важнейших проблем для российских 

предприятий является управление своим имуществом и обязательствами. В 
результате перехода на рыночные условия хозяйствования произошел спад 
объемов производства, увеличение запасов сырья, готовой продукции, рост 
кредиторской задолженности, введение бартерных операций и взаимозачетов. В 
этот момент появилась потребность в создании новых, более целесообразных 
способов управления определенными элементами оборотного капитала и 
обязательств, в особенности кредиторской задолженностью. 

Руководство предприятия разрабатывает правила поведения со своими 
поставщиками, главной целью которых является своевременная ликвидация 
кредиторской задолженности и предотвращение возникновения штрафных 
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санкций. На счете 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» отражается 
кредиторская задолженность по товарно-материальным ценностям, 
выполненным работам, оказанным услугам, неотфактурованным поставкам, 
услугам перевозки, доставки, субподрядным работам. На счете 76«Расчеты с 
прочими дебиторами и кредиторами» отражается кредиторская задолженность 
по имущественному и личному страхованию, претензиям, по суммам, 
удержанным из оплаты труда работников предприятия в пользу других 
организаций и отдельных лиц на основании исполнительных документов, по 
депонированным и неверно переведенным кредитными организациями суммам. 
Также  на счет 76 относятся штрафы, пени, неустойки, взыскиваемые с 
поставщиков, подрядчиков, покупателей и заказчиков за невыполнение 
предусмотренных обязательств. На мой взгляд, такие выплаты необходимо 
отражать в корреспонденции со счетом учета первоначальной задолженности 
(то есть на соответствующем субсчете счета 60), что позволяет грамотно 
сформировать информацию так, чтобы была возможность приобрести любые 
сведения о единице аналитического учета, не выполняя выборку. 

Размер кредиторской задолженности является планкой, больше которой не 
стоит допускать возрастание долгов дебиторов. В результате оптимальная 
величина кредиторской задолженности принимает дополнительную 
актуальность.[4] 
Для избежания необоснованного повышения кредиторской задолженности 
изображена общая схема контроля за кредиторской задолженностью, состоящая 
из основных этапов, представленные на рисунке 1. 

Кредиторская задолженность, являясь неотъемлемой частью жизни 
каждого предприятия, позволяет на какое-то время отложить исполнение 
обязательств и сгладить неравномерность финансовых потоков организации. 
Если кредитор не предъявил свои права на кредиторскую задолженность, по 
окончании установленного срока она становится «просроченной», 
следовательно, её необходимо списать и включить в состав доходов. 

В большей степени экономическая сущность кредиторской задолженности 
проявляется благодаря экономическому анализу, который позволяет сравнить 
достигнутые результаты деятельности с данными за прошлые периоды, выявить 
воздействие различных факторов на хозяйственную деятельность предприятия, 
определить недочеты и неиспользованные возможности. [3] 

Для анализе состояния кредиторской задолженности применяются 
следующие методы: 

1. Сопоставление имеющихся результатов с данными прошлых периодов, 
что способствует оценке темпов изменения исследуемых показателей. 

2. Методы абсолютных и относительных разниц, где абсолютные 
показатели отражают количественные размеры явлений отчетных за минусом 
явлений базисных в единицах меры, веса, объема. 

3. Метод коэффициентов, который является необходимой частью анализа  
кредиторской задолженности.  

Анализируя задолженность, разумно создать картотеку кредиторов, где 
необходимо отобразить показатели размеров, сроков возвращения долга, а 
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задолженность заметно превышает, то появляются угроза финансовой 
устойчивости предприятия и необходимость в привлеченных источниках 
финансирования. Преобладание кредиторской задолженности приводит к 
невозможности  предприятия расплатиться по своим долгам.[5] 

Таким образом, кредиторской называется задолженность данной 
организации другим организациям, лицам, которые называются кредиторами. 
Для отражения расчетов с кредиторами предназначены счета расчетов. 
Возникновение или возрастание задолженности перед кредиторами отражается 
по кредиту счетов расчетов с кредиторами, которые являются пассивными. 
Нужно заметить, что кредиторская задолженность организации является 
благоприятной,  поскольку эта сумма его долга другой организации по 
договорным обязательствам. Она списывается после четырех месяцев и 
становится прибылью предприятия. 
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Анотація: У праці розглянута роль органів державної влади при вирішенні 

складних питань у сфері державної безпеки. Подана спрощена графічна модель 
одного із епізодів сьогодення на Донбасі, де структурно видно на зазначену 
роль органів державної влади при вирішенні складних питань у сфері 
державної безпеки і яким чином вони залучають до цього сили охорони 
правопорядку. 

Аннотация: В работе рассмотрено роль органов государственной власти 
при решении сложных вопросов в сфере государственной безопасности. 
Представлена упрощенная графическая модель одного эпизода на Донбассе, где 
структурно видно обозначенную роль органов государственной власти при 
решении сложных вопросов в сфере государственной безопасности и каким 
образом они привлекают для этого силы охраны правопорядка. 

Ключові слова: органи державної влади, сфера державної безпеки, 
графічна модель, сили охорони правопорядку.  

Ключевые слова: органы государственной власти, сфера государственной 
безопасности, графическая модель, силы охраны правопорядку. 

Abstract: The role of public authorities in solving complex issues in the sphere 
of state security is considered. A simplified graphic model of one episode in the 
Donbass is presented, where the designated role of public authorities in resolving 
complex issues in the sphere of state security is structurally visible and how they 
attract the forces of law and order for this purpose 

Key words: public authorities, sphere of state security, graKephic model, forces 
of guard to the law and order. 

Вступ. У багатьох випадках, коли розглядається роль органів державної 
влади при вирішенні складних питань у сфері державної безпеки, перевагу 
дають охороні громадського порядку та забезпечення громадської безпеки в 
умовах мирного часу, а також охорона важливих державних об’єктів (об’єктів 
життєзабезпечення та адміністративних будівель).  

Як відомо, кожна наука виникає як відповідь на потребу соціуму в 
розробці, узагальненні об’єктивних знань про певну складову буття, що 
дозволяє передбачати та перетворювати дійсність. Події останнього часу в 
Україні дають підгрунття розглядати роль органів державної влади при 
вирішенні складних питань у сфері державної безпеки і яким чином вони 
залучають до цього сили охорони правопорядку. Матеріал статті побудований 
на одному із умовних епізодів бойових дій в зоні АТО. 

Основний текст. Для визначення ролі органів державної влади при 
вирішенні складних питань у сфері державної безпеки розглянемо спрощену 
графічну модель одного із епізодів сьогодення на Донбасі: вплив противника 
різними засобами на безпеку життєдіяльності громадян населених пунктів в 
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зоні АТО (рис. 1). 
До початку впливу противника на стан, який задовольняє життя громадян 

в регіоні (окремому населеному пункті), він був певного рівня 1S . Цей стан 
життя громадян у першому наближенні забезпечує: наявність роботи 
дорослому населенню; можливість навчання в школах та інших навчальних 
закладах; людина може отримати медичну допомогу тощо. 

 

 
 
У визначений час противник застосовує різного роду впливи. Напочатку 

застосовує впливи першого роду таких як:  
– бомбардування населеного пункту (показники: кількість нанесених 

ударів ударN ; інтенсивність ударів ударλ ; калібр зарядів зарk , тощо); 
– намагання вогнем знищити основні складові життєзабезпечення не лише 

населеного пункту, а і регіону у цілому (за декілька днів можуть бути 
зруйновані об’єкти водопостачання та електропостачання); 

– бомбардування житлових районів і вбивство мирних мешканців 
противник залякує та деморалізує їх. 

Зазначене вище – є серйозним викликом для вищих та регіональних 
органів виконавчої влади та відповідних силових відомств. 

В результаті зазначених впливів стан рівня життя громадян в регіоні 
(населеному пункті) набуде рівня 2S . Цей стан не задовольняє громадян і вони 
вимагають від органів влади прийняття необхідних заходів захисту. Для 
повернення повністю або частково стану рівня життя громадян органи влади 
(вищі, регіональні та місцевого самоврядування) планують і впроваджують такі 
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заходи: 
1. Президент України проводить засідання Ради національної безпеки та 

оборони на якому визначає основні завдання щодо стабілізації обстановки в 
зазначеному регіоні (населеному пункті). 

2. Голова обласної державної адміністрації (Голова військово-цивільної 
адміністрації) організує: пункти обігріву для мешканців регіону (населеного 
пункту) об.пN ; пункти видачі гуманітарної допомоги громадянам гум.пN , 
ремонт пошкоджених будинків буд.пошN ; створює умови до евакуації 
населення трансN  тощо; 

3. Голови районних адміністрацій готують місця для прийому 
евакуйованих. 

В результаті реалізації зазначених заходів може повністю або частково 
відновлено стан рівня життя громадян. Тобто стан рівня життя громадян в 
регіоні (населеному пункті) набуде 12 SS ≈ . 

Аналізуючи ситуацію, противник може припинити застосування впливів 
першого роду і розпочати застосовувати вплив другого роду, таких як: диверсії; 
шантаж та залякування населення, викрадання людей тощо. 

В результаті зазначених впливів стан рівня життя громадян в регіоні 
(населеному пункті) знизиться і набуде рівня 3S . 

У цій ситуації органи влади (вищі, регіональні та місцевого 
самоврядування) планують і впроваджують заходи іншого роду, добиваючись 
щоб урівняти стани: 13 SS ≈ . При цьому органи влади залучають сили охорони 
правопорядку. 

У зв’язку з поданим вище виникають питання:  
1. На часі знову повернутися до проблеми створення єдиного органу 

управління у прикордонних регіонах України ? Механізм створення такого 
органу управління, який очолює Голова обласної державної адміністрації 
(Голова військово-цивільної адміністрації) детально розглянуто у працях [1, 2]. 
Такий орган, який має постійнодіючу основну частину і змінну (оперативні 
групи від силових відомств) принципово відрізняється від існуючих 
оперативних штабів [3]. Автором статті обґрунтовано законодавче забезпечення 
впровадження єдиного органу управління регіональними силами охорони 
правопорядку [4]. 

2. Де у цій ситуації задіяні органи та підрозділи сил охорони 
правопорядку?  

3. Впливає противник на органи та підрозділи сил охорони правопорядку 
противник ?  

4. Постає чи не постає гостро проблема інформаційно-психологічного 
захисту посадових осіб органів управління та особового складу сил охорони 
правопорядку, які виконують другорядні завдання у зазначеній ситуації ?  

На думку автора праці:  
1. Сили охорони правопорядку в зазначеній ситуації виконують такі 

функції як: а) патрулювання вулиць населеного пункту; б) контроль залишених 
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помешкань громадян; б) допомога при евакуації громадян тощо. 
2. Противник безпосередньо (напряму) не впливає на органи та підрозділи 

сил охорони правопорядку (його впливи спрямовані у першу чергу на бойові 
порядки Збройних Сил України і у другу чергу – на цивільне населення, 
інфраструктуру на систему державного управління); 

3. Гострої проблеми інформаційно-психологічного захисту особового 
складу сил охорони правопорядку, які виконують другорядні завдання у 
зазначеній вище ситуації, нема. 

Заключення і висновки. 
1. Роль органів державної влади при вирішенні складних питань у сфері 

державної безпеки (на прикладі, який подано у статті) зводиться до організації 
та здійснення певних заходів і вміння залучення сил охорони правопорядку до 
вирішення певних завдань. 

2. Роль сил охорони правопорядку в окремих епізодах дій в зоні АТО (в 
наведеному прикладі) – не головна. 

Напрямом подальшого дослідження може бути обґрунтування ролі 
патріотичного виховання особового складу органів та підрозділів сил охорони 
правопорядку. 
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Анотація. В роботі розглянуто можливості застосування стратегій 

краудсорсингу в процесі регіональної інформатизації. Наведено приклади 
успішних компаній світу, які ефективно використовують краудсорсинг. 
Визначено переваги впровадження основних інструментів, які пов’язані зі 
спільною роботою великої кількості людей над колективною справою. 
Досліджено стан застосування стратегій краудфінансування, 
краудстворення, краудголосування, краудрекрутингу в регіональному 
інформаційному сегменті, визначено «вузькі місця». Запропоновано ключові 
напрями подальшого розвитку краудсорсингу в інформаційному просторі 
України та її регіонів. 

Ключові слова: краудсорсинг, інформатизація, регіон, мережа Інтернет, 
стратегія, крауд-платформа, волонтери.  

Abstract. The article is devoted to consider of the possibilities of using 
crowdsourcing strategies in the process of regional informatization. Examples of 
successful world companies which effectively use crowdsourcing are given. The 
advantages of introducing the main tools associated with the joint work of a large 
number of people over the collective business are identified. The state of application 
of the strategies of crowdfunding, crowdcreation, crowdvoting, crowdrecruiting in 
the regional information segment, the «bottlenecks» are defined. The key directions 
of further development of crowdsourcing in the information space of Ukraine and its 
regions are suggested. 

Key words: crowdsourcing, informatization, region, Internet, strategy, crowd 
platform, volunteers. 

Вступ. Процес інформатизації інтегрує низку заходів, спрямованих на 
створення умов для задоволення інформаційних потреб суспільства. Згідно із 
загальнодержавною стратегією, належний рівень інформатизації є важливим 
показником розвитку соціально-економічного потенціалу регіону. Однак на цей 
час однією з істотних перешкод на шляху подальшої регіональної 
інформатизації є обмеженість бюджетних ресурсів. Це викликає потребу у 
пошуку нових точок зростання, модернізації методів інформаційної підтримки.  

Основна частина. Краудсо́рсинг (від англ. «crowdsourcing», де «crowd» – 
«натовп», «sourcing» – «використання ресурсів») – передача певних 
виробничих функцій невизначеному колу осіб (на підставі публічної оферти, 
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без укладання трудового договору) [1]. Координація дій цієї групи осіб 
відбувається в мережі Інтернеті на майданчиках, спеціально створених на 
офіційних веб-ресурсах компаній. Основна ідея – зниження витрат компанії і 
отримання нестандартних думок. Ефективно використовують краудсорсинг 
транснаціональні корпорації, великі бренди, які сформували коло своїх 
відданих клієнтів (табл.1.). В той же час інструменти краудсорсингу починають 
успішно застосовуватися і в інформаційній сфері, наприклад, при необхідності 
перекладу великих масивів інформації на різні мови, їх редагування (табл.1). 

Таблиця 1 
Приклади компаній, які використовують краудсорсинг у своєї діяльності 

Компанія Країна Сфера діяльності Веб-сайт  Основні завдання 
краудсорсингу 

Muji (Ryohin 
Keikaku 
Co.,Ltd.) 

Японія Виробництво 
меблів та декору 
для дома 

https://ryohin-
keikaku.jp/eng/ 
 

Ідеї конструкції 
або дизайну 

The Procter & 
Gamble 
Company 

США Виробництво 
споживчих 
товарів 

http://us.pg.co
m 

Наукові завдання 

Henkel Group Німеччи
на 

Хімічна 
промисловість 

http://www.hen
kel.com 

Наукові завдання 

Eli Lilly and 
Company 

США Фармацевтична 
промисловість 

https://www.lill
y.com 

Наукові завдання 

Wikipedia 
(Wikimedia 
Foundation, 
Inc.) 

США Вільна 
енциклопедія 

https://www.wi
kipedia.org 
 

Написання та 
редагування статей 

WhatsApp 
Inc. 

США Месенджер https://www.w
hatsapp.com/ 
 

Переклад додатку 
на різні мови 

ABBYY LS США Словник http://www.lin
gvo.ua/uk 

Створення та 
редагування 
словників 

 
Серед основних інструментів краудсорсингу виокремлюють наступні: 
- використання знань і експертного потенціалу групи; 
- рішення складних завдань силами великого кола осіб; 
- поширення інформації щодо завдання або проблеми з метою пошуку 

оптимального її вирішення; 
- розподіл роботи на окремі модулі з подальшим їх делегуванням 

різним групам людей [2].  
Таким чином, краудсорсинг передбачає спільну роботу великої кількості 

людей над колективною справою. Основою для об'єднання в межах 
конкретного регіону стають проблеми, які зрозумілі широкому колу мешканців. 
Наприклад, якість роботи муніципального транспорту, закладів охорони 
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здоров’я, комунального господарства тощо. Краудсорсинг дає можливість 
інтегрованої реалізації інформаційної активності громадян, особливо молоді, 
дозволяє економити бюджетні кошти при розробці та виконанні регіональних 
програм інформатизації. 

Розглянемо можливість застосування основних стратегій краудсорсингу в 
процесі регіональної інформатизації.  

1. Краудфінансування (crowdfunding) це збір коштів, якій здійснюється на 
певному веб-ресурсі, для реалізації конкретного проекту. Найбільш відомою у 
світі бізнес-платформою краудфандингу є Kickstarter. Вона допомагає 
художникам, музикантам, кінематографістам, дизайнерам та іншим творцям 
знайти ресурси і підтримку, щоб втілити свої ідеї в реальність. На сьогоднішній 
день реалізовано десятки тисяч творчих проектів за допомогою Kickstarter-
спільноти [3]. В Україні поки існує тільки одна подібна платформа «Велика 
ідея», яка підтримує збір коштів на соціально значущі проекти [4]. Однією з 
головних перешкод розвитку цієї стратегії є відсутність законодавства, що 
регулює краудфінансування в якості окремого виду діяльності. Тому у 
отримувача коштів можуть виникнути складності з обліком цього виду 
фінансування та оподаткуванням. 

2. Краудстворення (crowdcreation). Прикладом реалізації цієї стратегії в 
регіональному інформаційному просторі є портал «Відкрите місто». Він 
створений для взаємодії громадян, місцевих органів влади, комунальних 
підприємств, громадських об'єднань, благодійних фондів та бізнесу в процесі 
вирішення актуальних проблем суспільства та отримання необхідної 
інформації. Для цього на сайті існують три розділи, користуватися якими в 
повній мірі можуть тільки зареєстровані користувачі:  

- проблеми і рішення – створення повідомлення про проблему, яке буде 
направлено до відповідної організації для вирішення; 

- офіційна інформація – можливість дізнатися про проведення офіційних 
заходів у конкретному місті, перекриття руху транспорту, відключення води, 
світла тощо; 

- корисні об'єкти – карта міста, на яку користувачі порталу можуть 
наносити різного роду корисні об'єкти, як: лікарні, школи, туристичні об'єкти, 
зони безкоштовного Wi-Fi тощо.  

За період 2013-2016 рр. до платформи було залучено 7861 учасників, 
вирішено 9643 місцеві проблеми [5]. 

3. Краудголосування (crowdvoting) – це голосування в мережі Інтернет за 
різні варіанти рішень, які пропонуються суспільству, що дозволяє органам 
державного управління прийняти остаточне рішення на підставі очікувань 
громадян. На цей час стратегія crowdvoting реалізується як на центральному, 
так і на регіональному рівнях. Прикладом центральної локалізації є веб-сервіс 
публічних закупівель Prozorro, де перший вхід до веб-сторінки передбачає 
висловлювання думки відвідувача [6]. Ілюстрацією регіонального підходу є 
веб-ресурс Одеській області, де процес формування регіональної програми 
інформатизації включає опитування громадян щодо їх думки з цих питань [7].  

4. Краудрекрутинг (crowdrecruiting) означає спосіб відбору найбільш 
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Анотація. В статті визначено, що застосування геоінформаційних 

технології є величезною підмогою при вирішенні сучасних завдань на рівні 
державного і регіонального управління. Досліджено основні сфери 
застосування геоінформаційних систем – регіональне управління, мінерально-
сировинні ресурси, сільське та лісове господарство, землевпорядкування, 
екологія, управління транспортом,  економіка та фінанси, телекомунікації, 
соціальні завдання. Розглянуто можливості цих технологій щодо їх 
використання місцевими органами влади для розвитку територій. Наведено 
вітчизняні та зарубіжні приклади застосування інформаційних технологій на 
регіональному рівні, при розробці туристичних проектів, у транспортній 
інфраструктурі тощо. 

Ключові слова: сучасні інформаційні технології, геоінформаційні системи, 
регіональний розвиток, вітчизняний  та зарубіжний досвід 

Abstract. The article stipulates that the use of GIS technology is a great help in 
solving modern challenges at the level of state and regional governance. The basic 
scope of GIS are regional management, mineral resources, agriculture and forestry, 
land management, environment, transport management, economics and finance, 
telecommunications, social problems. Considered the potential of these technologies 
for their use by local authorities for development of territories.  Domestic and foreign 
examples of application of information technologies are given at the regional level, 
the development of tourism projects, transport infrastructure and so on. 

Key words: modern information technology, geographic information systems, 
regional development, domestic and foreign experience. 

Вступ. Сучасне державне і регіональне управління грунтується на 
системному підході і комплексном вирішенні завдань, які стоять перед ним. 
Необхідною мірою забезпечення процесу управління територіями є наявність 
достовірної інформації, котра необхідна для розв'язання конкретних питань та 
дозволяє прийняти відповідні обґрунтовані та виважені управлінські рішення.  

Для нашої країни, що перебуває на стадії суспільних перетворень, питання 
формування інформаційної та аналітичної бази для прийняття управлінських 
рішень є особливо актуальними. Відтак, об'єктивною вимогою стає всебічне 
використання сучасних інформаційних технологій.  Більша частина інформації, 
яка використовується для управління на рівні регіону має адресно-
територіальну прив'язку, що дозволяє застосовувати геоінформаційні системи 
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(ГІС) для аналізу та прийняття управлінських рішень. 
Основний текст. Перші роботи з ГІС-технологіями почали проводитися з 

кінця 50-х років минулого століття в Канаді, США і Західній Європі. На 
сьогоднішній день перспективні області їх використання вкрай різноманітні - 
державне та регіональне управління, землевпорядкування, екологія, транспорт, 
економіка, соціальні завдання. Серед напрямків застосування ГІС для 
прийняття управлінських рішень можна виділити наступні: 

- регіональне управління: планування розвитку територій і проектування 
об'єктів; ведення кадастрів інженерних комунікацій, містобудівних ресурсів, 
зелених насаджень; прогноз надзвичайних ситуацій техногенно-екологічного 
характеру; управління транспортними потоками і маршрутами; побудова мереж 
екологічного моніторингу; інженерно-геологічне районування територій; 

- геологія та мінерально-сировинні ресурси: природний моніторинг; 
проведення розрахунків запасів корисних копалин та повного просторового 
аналізу даних для вирішення завдань геологічної розвідки; складання загальних 
і спеціалізованих карт; 

- сільське та лісове господарство: аналіз рельєфу, характеристик ґрунту, 
гідрологічного режиму; моніторинг природних умов і використання 
сільськогосподарських угідь; управління розвитком лісового господарства; 
планування підходів до лісу і проектування доріг; ведення лісових кадастрів; 

- управління земельними ресурсами: складання класифікаційних карт та 
кадастрів; визначення площ ділянок і кордонів між ними; нанесення 
допоміжної та супровідної інформації до описів тощо; 

- екологія та надзвичайні ситуації: прогнозування та аналіз наслідків 
екстремальних явищ природного і техногенного походження (паводки, селі, 
міграція забруднювачів різних типів в атмосферному середовищі); моніторинг 
стану об'єктів земної поверхні на базі супутникових знімків і GPS технологій; 

- логістика та управління транспортом: стан та експлуатаційні 
характеристики автомобільних шляхів і трубопровідного транспорту; розподіл 
вантажообігу та пасажиропотоків; вибір оптимальних коридорів і маршрутів 
для будівництва нових магістралей;  

- фінанси, нерухомість: накопичення та просторова прив'язка інформації 
щодо фінансових параметрів регіону; аналіз стану об'єктів комерційної 
нерухомості; картографічно-просторове подання; 

- інженерні та телекомунікації: збір даних щодо проектування 
інженерних мереж; інвентаризація об'єктів; визначення оптимального 
розташування радіорелейних ліній з урахуванням поверхні та об'єктів на ній; 

- соціологія: розподіл населення по населеним пунктам; зонування 
територій за рівнями антропогенного навантаження; визначення контингенту 
для діагностики та стаціонарного лікування екологічно обумовлених 
захворювань; збір доказової бази щодо шкідливого впливу навколишнього 
середовища на здоров'я населення; обґрунтування профілактичних заходів. 

Геоінформаційні системи на регіональному рівні дозволяють здійснювати 
облік населення, точно визначаючи його чисельність, структуру і розміщення. 
Завдяки цьому у місцевих і регіональних влад з'являється можливість найбільш 
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ефективно розвивати соціальну інфраструктуру, оптимально розподіляючи на 
місцевості життєво важливі об'єкти. Також ГІС надають інформацію щодо 
врегулювання територіальних суперечок і здатні сприяти координації 
діяльності оперативних служб під час надзвичайних ситуацій. 

В даний час вже є приклади позитивного застосування ГІС-технології при 
розробці туристичних проектів. Так, на сайті міста Одеса представлена відео-
панорама, а також розширена інформація щодо офіційних заходів у місті та  
об'єктів показу (музеї, храми, кінотеатри, ресторани, торгові центри, набережні 
тощо). Також користувач може роздрукувати карту з маршрутом, скачати 
екскурсію як в звуковому форматі MP3, так і у вигляді PDF файлу. Основою 
для роботи ГІС-технології на даному сайті є система «Яндекс. Карти» [1].  

Крім цього, за допомогою ГІС ріелтори можуть легко знайти потрібний 
об'єкт на будь-якій території, а потім отримати його детальний опис. Система 
дозволяє вводити додаткові параметри пошуку, наприклад, вартість 
нерухомості. Також можна знайти всі будинки за заданою ознакою - ступенем 
віддаленості від шосе або наближеності до лісосмуги.  

Компаніям, які займаються прокладкою інженерних комунікацій, 
картографічний матеріал ГІС допоможе скласти план майбутніх робіт і навіть 
оповістити мешканців про майбутні відключення води або електроенергії. 

Проведенний огляд літературних джерел свідчить, що ГІС-технології 
застосовуються на електронних картах в автотранспорті США, зокрема, при 
виявленні рухомих засобів, розподілі рейсового транспорту по туристичним 
маршрутам, завантаженості ліній. Ця інформація часто підтримується системою 
супутникового зв'язку [2]. 

У Шотландії, за допомогою програми компанії GGP Systems, розробленої 
на основі ГІС, користувачі більше дізнаються про місця відпочинку на природі. 

Висновки. Геоінформаційні системи для регіонального управління є 
основою для використання новітніх принципів і методів управління. Вони 
створюють інтегруюче середовище для всіх інформаційних систем та 
дозволяють підвищити ефективність управління розвитком територій. 
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Анотація. В статті охарактеризовано сучасний стан вугільних шахт 

Донбасу. Визначено, що у процесі модернізації та технічного переоснащення  
копалень важливим елементов є інформатизація управлінської діяльності. 
Досліджено, що головні її напрямки – це документаційне, бухгалтерське та 
кадрове забезпечення. Використовуються такі програмні продукти, як МS 
Word, СУБД МS Ассеss, «БЕСТ ЗВІТ ПЛЮС», «Заробітня плата». Виявлено, що 
спільним недоліком цих програмних продуктів є те, що вони не можуть 
інтегруватися з іншими інформаційними ресурсами, а це значно ускладнюю 
процес обміну даними між структурними підрозділами копальні. Для 
підвіщення якості управлінської праці запропоновано використати деякі 
рішення  «SAP for Mining».  

Ключові слова: інформатизація, управлінська діяльність, вугільна шахта, 
програмні продукти.  

Abstract. The article is describes the current state of the Donbass coal mines. It 
is determined that in the process of modernization and technical re-equipment of 
mines, important elements are informatization of management activities. It is proved 
that its main directions are documentary, accounting and staffing. Software products 
such as MS Word, MS Access, "BEST Plus", "Salary" are used. It was found that a 
common drawback of these software products is that they can not integrate with other 
information resources, and this greatly complicates the process of data exchange 
between the structural divisions of the mine. To improve the quality of managerial 
work, it is suggested to use some solutions of «SAP for Mining». 

Key words: informatization, management activities, coal mine, software. 
Вступ. Енергетика України завжди була базовою галуззю промисловості і 

нині залишається основою національної економіки. Безперечно, від стабільної 
роботи та сталого розвитку паливно-енергетичного комплексу сьогодні 
залежить майбутнє нашої країни. 

Вугільна галузь завжди була і є основною, бо вона постачає власний 
енергоносій для металургії, енергетики, хімічної промисловості та інших 
споживачів, а також виступає гарантом енергетичної безпеки держави. 

Однак, починаючи з середини 90-х років ХХ ст. шахти практично не 
будувалися. Реконструкція діючих копалень відбувалася дуже повільно, хоча 
чимало вугільних підприємств працювало вже багато років (рис. 1) [1].  

Нажаль, і у теперішній час темпи модернізації та технічного 
переоснащення вугільної галузі є низькими, що впливає на результат: 
знижуються якість та обсяги виробництва товарної вугільної продукції, 
ускладнюється вирішення завдань щодо створення безпечних умов праці 
шахтарів. 

Для підвищення рівня енергетичної безпеки держави необхідно підняти 
роль вугільної промисловості щодо задоволення потреб економіки в 
енергетичних ресурсах. Досягнення цього потребує виконання наступних 
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завдань [2]: 
- прискорення технічного переоснащення вуглевидобувних підприємств із 

застосуванням високопродуктивної техніки нового технічного рівня; 
- створення ефективних технологій вуглевидобутку, збагачення та 

переробки низькосортного вугілля; 
- підвищення довговічності та надійності роботи устаткування, 

забезпечення якісного контролю його технічного стану; 
- впровадження енергозберігаючих технологій, сучасних систем 

автоматизації виробничих процесів та управління ними на основі 
інформаційних технологій тощо. 

 

 
Рис. 1 - Розподіл шахт України за терміном їх експлуатації 

 
Система управління підприємством повинна містити в собі підсистеми 

комп'ютерної обробки інформації, що суттєво зменшує витрати часу, праці і 
фінансових коштів на обробку вхідних даних, здійснення операцій, взаємодію 
між підрозділами та отримання кінцевого результату. 

Мета статті – аналіз впровадження інформаційних технологій на вугільних 
шахтах Донбасу. 

Об’єктами досліджень є великі вуглевидобувні підприємства. 
Основний текст. Результати проведенних досліджень свідчать, що на 

більшості вугільних шахт інформатизація управлінської діяльності 
здійснюється у таких напрямках: 

- документаційне забезпечення. Документообіг шахт складається з 
великої кількості паперових документів. Для обробки даних на підприємствах 
використовується тільки пакет програм Microsoft Office: редактор таблиць МS 
Ехсеl, текстовий редактор МS Word, СУБД МS Ассеss; 

- бухгалтерська діяльність. Відділи бухгалтерії найчастіше оснащені 
інформаційною системою «БЕСТ ЗВІТ ПЛЮС»; 

- організація праці та заробітної плати. У структурних підрозділах 
користуються ПП «Управління персоналом», модуль «Заробітня плата»; 

- кадрове управління. Воно здійснюється при підтримці БД «Кадри».  
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За  допомогою цих програм на підприємствах виконується ряд завдань, а 
саме: автоматизація процесів роботи з документацією встановленого зразка, 
підготовка і подання звітності в електронному вигляді з використанням 
електроного цифрового підпису (ЕЦП), формування запитів до державної 
фіскальної служби, автоматизація розрахунків заробітної плати, формування 
періодичної звітності в соціальні фонди.  

Спільним недоліком цих програмних комплексів є те, що вони не можуть 
інтегруватися з іншими програмами, що значно ускладнює обмін даними між 
структурними підрозділами.  

Одним зі світових лідерів у розробці інформаційних систем управління для 
гірничовидобувної та вугільної галузей є фірма - SАР, яка представлена на 
вітчизняному ринку ІТ-послуг ТОВ «САП Україна». Компанією розроблено 
спеціальне індустріальне рішення для вугле- і гірничовидобувної 
промисловості — SAP for Mining [3].  

SAP for Mining - результат адаптації до потреб галузі платформи 
електронного бізнесу mySAP.com - є пакетом рішень, в якому втілений 
оптимальний підхід, що дозволяє більш ефективно вести управлінську 
діяльність. З однієї сторони, це сукупність автоматизованих процесів і 
інструментальних засобів, призначених спеціально для вуглевидобувної галузі. 
З іншої - міжгалузеві рішення, що входять до складу сімейства рішень mySAP 
Business Suite, які дозволяють реалізувати комплексні завдання вугільної 
промисловості (табл. 1) [3]. 

Таблиця 1  
Міжгалузеві рішення MySAP Business Suite для вуглевидобувної 

промисловості 
№ 
п/п 

Назва системи 
управління 

Можливості 

1.  mySAP SCM- 
управління 

логістичним 
ланцюжком 

Дозволяє об'єднати постачальників, 
споживачів, ділових партнерів і співробітників 
підприємства в єдиний логістичний ланцюжок 
для синхронізованих дій його учасників. 

2.  mySAP PLM- 
управління 

життєвим циклом 
продукту 

Здійснює управління проектами, а також 
основними засобами, відстежує і контролює їх 
стан в реальному часі. 

3.  mySAP BI- бізнес-
аналітика 

Надає важливу внутрішню і зовнішню 
інформацію, необхідну для здійснення 
діяльності в гірничій промисловості (рівень 
виробництва, якість вугілля, витрати на тонну, 
рух грошових коштів). 
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4.  mySAP Workplace -
робоче місце 

Інформаційний портал підприємства, що 
надає в будь-який час персональний доступ до 
інформації, додатків і сервісів (як у рамках 
підприємства, так і за його межами) відповідно 
до посадових повноваженнь співробітника. 

5.  mySAP HR-
управління 
персоналом 

Багатофункціональний набір процесів для 
автоматизації та оптимізації функції 
«управління персоналом», з урахуванням 
вимог охорони здоров'я та безпеки праці. 

6.  mySAP Financials - 
фінанси 

Допомагає обробляти і інтерпретувати 
фінансові відомості, здійснювати необхідні 
транзакції та комунікації, забезпечуючи 
контроль та інтеграцію всієї обліково- 
фінансової інформації підприємства. 

 
Однак, одночасно впровадити охарактерізовані модулі на підприємствах 

неможливо через дефиціт коштіів. Тому керівництву копалень необхідно 
приймати виважені рішення щодо використання окремих програмних 
продуктів.   

Висновки. Інформаційні системи управління підприємствами вугільної 
промисловості дозволяють досягати оптимального використання виробничої 
бази підприємства, забезпечувати ефективне керівництво деякими процесами 
на шахті: постачанням, збутом вугілля, бюджетуванням, обліком витрат і 
калькуляцією собівартості. Також реалізується управління кадрами і 
розрахунок заробітної плати з урахуванням особливостей вугільної галузі. Для 
підвіщення якості управлінської праці запропоновано використати рішення 
«SAP for Mining». 
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