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Международный научный периодический журнал "Научные труды SWorld" издается с 2005 г. и успел получить большое 
признание среди отечественных и зарубежных интеллектуалов. Сегодня в журнале публикуются авторы из России, 
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Основными целями журнала "Научные труды SWorld" являются: 
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лучшими образцами научной публицистики. 
Публикации журнала "Научные труды SWorld" 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. 
 
Требования к статьям: 
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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. 
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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 
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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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Макаренко О.В.  
АНАЛІЗ  НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ОБЛІКУ  

ГРОШОВИХ КОШТІВ ТА ЇХНІХ ПОТОКІВ 
Київський національний університет імені Тараса Шевченка 

Київ, Васильківська 90А, 03028 
Makarenko O.V 

ANALYSIS OF REGULATION ACCOUNTING CASH AND CASH FLOW 
Taras Shevchenko National University of Kyiv 

Kyiv, Vasylkivska 90A, 03028 
 

Анотація. В роботі розглянуто теоретичні аспекти обліку грошових 
коштів та їх потоків. Описано основі нормативно-правові акти, які 
регулюють облік грошових коштів та їх потоків в Україні. Проведено 
порівняння основних положень національних нормативно-правових документів, 
які регулюють бухгалтерський облік грошових коштів та міжнародних 
стандартів бухгалтерського обліку і фінансової звітності. Проведено 
систематизацію нормативно-правової бази, що регулює бухгалтерський облік 
грошових коштів та їхніх потоків і яка  представлена як ієрархічна піраміда з 
чотирьох рівнів.  

Abstract. In this paper we describe the theoretical aspects of the accounting of 
cash and cash flows. Described on normative legal acts regulating accounting of 
cash and cash flows in Ukraine. A comparison of the main provisions of national 
regulatory documents governing the accounting of funds and international 
accounting standards and financial reporting. The systematization of the legal 
framework governing the accounting of cash and cash flows, and which is 
represented as a hierarchical pyramid of four levels. 

Ключові слова: грошові кошти та їхні потоки, фінансова звітність, 
нормативне регулювання обліку грошових коштів, грошовий потік від 
операційної, фінансової та інвестиційної діяльності. Міжнародні стандарти 
бухгалтерського обліку; Міжнародні стандарти фінансової звітності, 
розрахункові операції, відповідність нормативно-правового регулювання.  

Key words: cash and cash flow, financial reporting, accounting regulation of 
cash, cash flow from operating, financial and investment activities. International 
Accounting Standards; International Financial Reporting Standards, payment 
transactions, compliance with legal regulations. 

Вступ.  
Більшість операцій, що відбуваються на підприємстві, пов'язані з 

придбанням, виробництвом і продажем товарів та послуг і отже, оплатою та 
одержанням грошових коштів та їх еквівалентів. Оскільки вони мають здатність 
обертатись, ступінь ризику помилок в обліку та контролю на цій ділянці обліку 
є досить великий. Тому важливим завданням є підвищення якості обліково-
аналітичной інформації як до окремих об'єктів обліку, так і всієї системи обліку 
і звітності на підприємстві, яке «може бути забезпеченим на базі таких 
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фундаментальних якісних характеристик, як правдивість, точність, повнота, 
нейтральність, що формуються на основних принципах надання та розкриття 
обліково-аналітичної інформації» [22, с. 29]. Отже, питання формування якісної 
обліково-аналітичної інформації про грошові кошти та їхні еквіваленти в 
умовах застосування МСФЗ та змін у нормативно-правовому забезпеченні 
обліку і звітності є актуальними.  

Огляд літератури. 
Питаннями обліку та звітності грошових коштів  займались такі вітчизняні 

та зарубіжні вчені-економісти як М. Т.Білуха, Ф. Ф. Бутинець, І. Д. Бенько, І. Д. 
Ватуля, Ю. А. Верига, С. Ф. Голов, М. Я. Дем’яненко, В. А. Дерій, І. В. Жиглей, 
З. В. Задорожний, Г. Г. Кірейцев, Я. Д. Крупка, З. М. Левченко, М. Р. Лучко, Я. 
В. Соколов, О. В. Соловйова, П. Я. Хомин , М. С. Пушкар, В. Г. Швець, О. В. 
Шевчук та інші. Однак постійні зміни в законодавстві сприяють виникненню 
нових проблемних аспектів в обліку грошових коштів. Серед існуючих 
облікових проблем стосовно руху та наявності грошових коштів потрібно 
виокремити: правильне відображення грошових коштів та їх потоків у 
фінансовій звітності; оптимізація надходжень і виплат готівки та формування 
інформаційної бази даних для аналізу отриманих і втрачених вигод від 
проведених заходів; повнота та своєчасність відображення в системі обліку 
руху грошових коштів; матеріально-технічне та організаційне забезпечення 
ведення обліку грошових коштів. Розглянемо більш детально актуальне 
питання – нормативно-правове регулювання бухгалтерського обліку грошових 
коштів та їх потоків.  

Основний текст. 
Законність здійснення операцій з грошовими потоками регламентується 

чинним законодавством України і визначається на основі нормативно-правових 
документів. На наш погляд, рівні нормативного регулювання бухгалтерського 
обліку грошових потоків можна схематично представити як ієрархічну таблицю 
із 4 рівнів. (див. рис.1) 

1 рівень – Міжнародні нормативно - правові акти 

МСБО 7 "Звіт про рух 
грошових коштів" 

МСБО 21 Вплив змін 
валютних курсів. 

МСБО 29 Фінансова звітність 
в умовах гіперінфляції 

2 рівень – Національні нормативно – правові документи 
Закон  
України „Про 
 бухгалтерськ
ий  облік  та  
фінансову  
звітність  в 
Україні"  

Закон  
України 
"Про банки і 
банківську 
діяльність"  

 

Закон  України 
«Про застосуванн
я  реєстраторів  
розрахункових  
операцій  в  сфері  
торгівлі, громадсь
кого  харчування  
та  послуг»   

Податков
ий кодекс  

Закон  
України «Про 
Національний 
банк 
України»  
 
 

Господарськ
ий кодекс  
 

3 рівень – Підзаконні нормативно – правові акти 
НП(С)БО 1 «Загальні вимоги до 
фінансової звітності»  

Положення (стандарт) 
бухгалтерського обліку 
№ 22 «Вплив інфляції»  

Положення (стандарт) 
бухгалтерського обліку № 21 
«Вплив змін валютних курсів»  
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Рис.1  Система нормативно-правового регулювання бухгалтерського 
обліку грошових коштів та їх еквівалентів 

Джерело: Самостійна розробка автора із використанням [1-19]. 
 

На сучасному етапі функціонування української економіки відбуваються 
істотні зрушення, що призводять до змін у веденні бухгалтерського обліку. Це, 
насамперед, пов’язано з намаганням наблизити національні Положення 
(стандарт) бухгалтерського обліку до міжнародних стандартів, тому 
Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку (МСБО) та Міжнародні 
стандарти фінансова звітності (МСФЗ) мають значний вплив на національну 
систему нормативного регулювання. Зокрема це Міжнародний стандарт 
бухгалтерського обліку 7 «Звіт про рух грошових коштів» в редакції від 
01.01.2012р - визначає вимоги до надання інформації про минулі зміни 
грошових коштів суб'єкта господарювання та їх еквівалентів за допомогою 
звіту про рух грошових коштів, який розмежовує грошові потоки протягом 
періоду від операційної, інвестиційної та фінансової діяльності. МСБО 21 
"Вплив змін валютних курсів" і МСБО 29 "Фінансова звітність в умовах 
гіперінфляції", регулюють операції з грошовими коштами та їх еквівалентами. 
Відповідно до МСФЗ 29 "Фінансова звітність в умовах гіперінфляції" монетарні 
статті не переоцінюються, оскільки вони вже виражені в грошових одиницях, 
що діють на кінець звітного періоду. В МСБО 21 "Вплив змін валютних курсів" 
визначено порядок отримування фіксованої або визначеної кількості одиниць 
певної валюти. Відповідно до МСБО 21 "Вплив змін валютних курсів", на 
кінець кожного звітного періоду здійснюється перерахунок монетарних статей, 
які виражені в іноземній валюті. Курсові різниці, що виникають під час 
розрахунків за монетарними активами або перерахунку монетарних статей за 
чинними валютними курсами, які відрізняються від тих, за якими вони були у 
перерахунку під час первісного визнання протягом звітного періоду або у 
попередніх фінансових звітах, визначаються з прибутку чи збитку за період, в 
якому вони виникли.  

Державний рівень нормативного регулювання складається з чотирьох 
підрівнів: перший – представляє державні вихідні правові норми, які мають 
найвищу юридичну силу, а саме: Податковий кодекс України (ПКУ), 

4 рівень – Інструкції, положення державного рівня 

Інструкція про 
застосування 
Плану рахунків 
бухгалтерського 
обліку активів, 
капіталу, 
зобов'язань і 
господарських 
операцій 
підприємств і 
організацій.  

Положення 
про ведення 
касових 
операцій у 
національній 
валюті в 
Україні  

Інструкція 
№146 "Про 
порядок 
відкриття 
та 
використан
ня рахунків 
у 
національн
ій та 
іноземній 
валюті"  

Постанова 
Правління 
Національно
го банку 
України 
«Про 
встановленн
я граничної 
суми 
розрахунків 
готівкою 

Методичні 
рекоменда
ції щодо 
заповнення 
форм 
фінансової 
звітності  

Інструкція по 
інвентаризації 
основних 
засобів, 
нематеріальни
х активів, 
коштів і 
документів та 
розрахунків  
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Господарський кодекс України (ГКУ), Цивільний кодекс України (ЦКУ) та 
Закони України. Так, зокрема, Господарський кодекс України регулює 
договірні відносини між суб'єктами господарювання, відповідальність за 
невиконання договірних зобов'язань, а також регламентує поведінку суб'єктів 
господарювання під час здійснення зовнішньоекономічної діяльності. 
Передбачено, що суб'єкти зовнішньоекономічної діяльності після сплати 
передбачених законом податків та зборів самостійно розпоряджаються 
валютною виручкою від проведених ними операцій, крім випадків, визначених 
нормативною базою. Цивільний кодекс України регулює питання щодо 
використання грошових коштів, які знаходяться на банківських рахунках, а 
також питання щодо строку позовної давності дебіторської заборгованості. Так, 
відповідно до ст. 1070 за користування грошовими коштами, що знаходяться на 
рахунку клієнта, банк повинен сплачувати проценти, сума яких зараховується 
на рахунок клієнта, якщо інше не встановлено договором або законом [12]. 
Сума процентів зараховується на поточний рахунок клієнта у строки, 
встановлені договором, а якщо такі строки не встановлені, тоді – в кінці 
кожного кварталу. У Податковому кодексі України розкрито сутність поняття 
"кошти" та зазначено, що позитивна курсова різниця від зміни курсу 
включається до складу доходів, а негативна – до витрат. В п. 4.2 ст. 135 
зазначено, що доходи за кредитно-депозитними операціями включаються до 
оподаткованого доходу підприємства [2].  

Відповідно до ст. 1 Закону України "Про застосування реєстраторів 
розрахунково-касових операцій у торгівлі, громадському харчуванні та послуг", 
застосовувати РРО зобов'язані всі юридичні особи (їхні філії, відділення, 
підрозділи), а також фізичні особи – суб'єкти підприємницької діяльності [10]. 
Відповідно до вимог статті 3 передбачено, що суб'єкти господарювання, які 
здійснюють розрахункові операції в готівковій та/або безготівковій формі (із 
застосуванням платіжних карток, платіжних чеків, жетонів тощо), під час 
продажу товарів (надання послуг) у сфері торгівлі, громадського харчування та 
послуг, зобов'язані проводити розрахункові операції на повну суму покупки 
через зареєстровані, опломбовані в установленому порядку і проведені у 
фіскальний режим реєстратори розрахункових операцій з роздруківкою 
відповідних розрахункових документів, що підтверджують виконання 
розрахункових операцій. 

 Основними нормативними документами, що регламентують 
бухгалтерський облік операцій з безготівковими коштами, є закони України, і в 
першу чергу, Закон України “Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в 
Україні”. Як відмічає Г.П.Голубнича, «Чітка організація процесу формування 
обліково-аналітичної інформації на етапах виявлення, вимірювання, реєстрації, 
накопичення, узагальнення забезпечується дотриманням принципу 
підпорядкування (взаємозалежності). Застосування цього принципу дає 
можливість враховувати межі та структури конкретних локальних облікових 
систем, що безпосередньо впливає на обсяги та якість самої інформації» [24, 
с.29].   

Закон України "Про банки і банківську діяльність" [8] та Закон України 
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"Про платіжні системи та переказ коштів в Україні" [11]. Закон України "Про 
банки і банківську діяльність" визначає основні вимоги щодо банківського 
обслуговування рахунків та встановлює обов'язки банків щодо ідентифікації 
клієнтів, які відкривають рахунки, та осіб, уповноважених діяти від імені 
зазначених клієнтів. У Законі України "Про платіжні системи та переказ коштів 
в Україні" визначено коло осіб, яким банки мають право відкривати рахунки, а 
також регулюється порядок відкриття рахунків, та їхні види.  

Третій рівень – підзаконні акти, а саме Положення (стандарти) 
бухгалтерського обліку).  НП(С)БО 1 «Загальні вимоги до фінансової 
звітності». Визначаються зміст  і   форма   звіту  про  рух  грошових  коштів  та  
загальні  вимоги   розкриття його  статей. Операції з коштами в іноземній 
валюті, які є однією з найважливіших складових монетарних активів, 
регламентуються П(С)БО 21 "Вплив змін валютних курсів". У цьому стандарті 
розкрито сутність монетарних активів, проте відсутні критерії віднесення до 
остатніх. Ще одним істотним недоліком цього стандарту є його поширення на 
ті монетарні активи, які виражені в іноземній валюті, зокрема: на кошти на 
валютному рахунку та готівку, дебіторську заборгованість іноземного покупця, 
яка непогашена, векселі та фінансові інвестиції, якщо передбачається їх 
погашення грошовими коштами. Проаналізувавши основні положення П(С)БО 
21 "Вплив змін валютних курсів" та МСФЗ 21 "Вплив змін валютних курсів", не 
виявлено істотних відмінностей між цими стандартами, тому, що в основу 
національних стандартів покладено міжнародні. Виявлено схожі риси, зокрема 
щодо сутності терміна "монетарні активи" та їх складових, оцінювання 
монетарних активів в іноземній валюті на дату первісного визнання та 
необхідності визначення курсових різниць на звітну дату та на дату здійснення 
розрахунків. Поряд із цим виявлено, що відмінною рисою є те, що міжнародний 
стандарт дає змогу також застосовувати курс, який наближається до 
фактичного валютного курсу на дату здійснення операції. Наприклад, для всіх 
операцій, які були здійснені в іноземній валюті протягом тижня або місяця, 
можна застосувати середній валютний курс цієї валюти. У П(С)БО 21 такого 
положення не передбачено.  

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку № 22 «Вплив інфляції» 
визначає порядок коригування фінансової звітності, яка оприлюднюється, на 
вплив інфляції. 

Четвертий рівень висвітлює інструкції, які видаються на Державному рівні 
або НБУ.  Щодо нормативного регулювання безготівкових розрахунків, то 
основним документом, що регулює механізм безготівкових розрахунків, їх 
форми, стандарти документів і документообіг, є "Інструкція про безготівкові 
розрахунки в Україні в національній валюті". Окрім цієї Інструкції, існують 
положення (зокрема й П(С)БО 21), кожне з яких регулює порядок здійснення 
розрахунків за допомогою векселя, чека, акредитива та платіжних карток. 
Відповідно до постанови НБУ "Про встановлення граничної суми готівкового 
розрахунку" [5], гранична сума готівкового розрахунку фізичної особи  з 
підприємством (підприємцем) протягом одного дня за товари (роботи,  послуги) 
у розмірі 150 000 (гривень; фізичних осіб між собою за  договорами  купівлі-
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продажу,  які  підлягають  нотаріальному  посвідченню,  у  розмірі   150 000 
гривень.  Фізичні особи мають право здійснювати розрахунки на  суму, яка  
перевищує  150 000   гривень,  шляхом  перерахування коштів з  поточного   
рахунку   на   поточний   рахунок,   внесення   та/або перерахування  коштів  на  
поточні рахунки (у тому числі у депозит  нотаріуса на окремий поточний 
рахунок у національній валюті).  

Інструкція №146 "Про порядок відкриття та використання рахунків у 
національній та іноземній валюті" від 14.04.2000 року. Нею регламентовано, що 
поточні рахунки відкриваються зареєстрованим суб’єктам підприємницької 
діяльності незалежно від форми власності. Поточні рахунки в національній та 
іноземній валюті використовуються для здійснення безготівкових розрахунків. 
Поточні рахунки для зберігання коштів і здійснення всіх видів розрахунків, 
кредитних та касових операцій  відкриваються в установі банку за місцем 
реєстрації підприємства або в  будь-якому банку України за згодою сторін. 

Методичні рекомендації щодо заповнення форм фінансової звітності 
розглядають питання розкриття інформації за статтями балансу (звіту про 
фінансовий стан), звіту про фінансові результати (звіту про сукупний дохід), 
звіту про рух грошових коштів, звіту про власний капітал [19]. Методичні 
рекомендації з перевірки порівнянності показників фінансової звітності 
визначають порівнянність даних фінансової звітності між собою 

До 01.09.2013 р. за перевищення встановлених обмежень готівкових 
розрахунків до платників готівки застосовувалися санкції у розмірі, що залежав 
від установленого ліміту каси. Але постановою Правління НБУ №210 внесено 
зміни до Положення №637, з якого з 01.09.2013 р. вилучено норму п. 2.3, що 
передбачала прив’язку перевищення до ліміту каси. Тож санкції за 
перевищення встановлених лімітів залишку готівки у касах, визначений указом 
Президента України N 436/95 від 12.06.95 р. (2-кратний розмір виявленої 
понадлімітної готівки за кожний день), не застосовуються [9]. 

Висновки.  
На основі проведеного дослідження визначено, що основними проблемами 

формування якісної обліково-аналітичної інформації в бухгалтерському обліку 
грошових коштів та їхніх потоків є: відсутність нормативних актів, що 
регулюють бухгалтерський облік монетарних активів, недосконалість 
нормативного регулювання бухгалтерського обліку складових монетарних 
активів, що, водночас, призводить до викривлення інформації про монетарні 
активи в національній валюті. На сьогодні в Україні існує досить багато 
нормативно-правових актів, що регламентують облік грошових коштів та їх 
потоків. Проте для більш ефективної організації обліку необхідно здійснити 
гармонізацію українського законодавства відповідно до вимог МСФЗ.  
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Анотація. У статті розглянуто сутність та форми розрахунків з 

іноземними покупцями та замовниками. Визначено порядок укладання 
зовнішньоекономічних договорів з іноземними контрагентами та порядок 
проведення розрахунків з ними. Проаналізовано вимоги щодо здійснення 
розрахунків за експортними операціями відповідно до законодавчо-
нормативних актів України. Розкрито особливості методики та організації 
бухгалтерського обліку, а також порядок оподаткування операцій щодо 
реалізації товарів, робіт, послуг іноземним покупцям та замовниками. 
Розглянуто порядок нарахування та відображення в бухгалтерському обліку 
курсових різниць. 

Ключові слова. Покупці, замовники, зовнішньоекономічна діяльність, 
експорт, курсова різниця, монетарні статті, валютний курс. 

Abstract. The following article review ways of settlements with foreign 
purchasers and customers. Means of contracts with foreign parties is determined 
along with order of payment. Requirements of payments with foreign customers and 
export operations are analyzed within the existing law database of Ukraine. Taxation 
methods, existing peculiarities in regards to the sales of goods, services are also 
reviewed. In addition, ways of calculations and display of exchange rate difference is 
shown. 

Key words. Purchasers, customers, foreign economic activity, export, exchange 
difference, monetary items, exchange rate. 

Вступ. Важливою сферою господарської діяльності підприємств є 
здійснення зовнішньоекономічної діяльності. З розвитком ринкових відносин 
експортні операції набувають все більшого поширення, а їх облік має 
специфічні особливості. Тому облік розрахунків з іноземними покупцями та 
замовниками потребує особливої уваги та додаткових наукових досліджень.  

Огляд літератури. Питання обліку експортних операцій розглядали такі 
вчені як: Войнаренко М.П., Цебень Р.Л. [1], Коблянська Г.Ю. [2], 
Засадний Б.А., Гордієнко Н.І. [3], Губарик О.М., Чепець О.Г. [4]. Розрахунки з 
покупцями та замовниками як важливий об’єкт бухгалтерського обліку 
досліджується в працях Скрипник М.І., Кладькової В.В. [5], Швеця В.Г. [6], 
Шматковської Т.О. [7]. Однак  незважаючи на численні наукові праці 
особливості обліку розрахунків з іноземними покупцями та замовниками 
залишаються недостатньо дослідженими і потребують подальшого розгляду. 

Виклад основного тексту. Регулювання зовнішньоекономічної діяльності 
підприємств здійснюється такими законодавчо-нормативними актами: 
Податковим кодексом України [8], Митним кодексом України [9],  Законом 
України «Про зовнішньоекономічну діяльність» [10],  Законом України «Про 
порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті» [11] та ін. 
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Порядок обліку експортних операцій на підприємстві залежить від умов 
зовнішньоекономічних договорів, в яких визначаються умови поставок товарів 
чи надання послуг, форми розрахунків та ін. [1, С. 280]. 

Всі операції з іноземними покупцями та замовниками починаються з 
укладання зовнішньоекономічного договору між сторонами. Відповідно до 
Закону України «Про зовнішньоекономічну діяльність» зовнішньоекономічний  
договір (контракт) - матеріально оформлена угода двох  або  більше  суб'єктів  
зовнішньоекономічної діяльності  та  їх  іноземних контрагентів, спрямована на 
встановлення, зміну або припинення їх взаємних прав та обов'язків у 
зовнішньоекономічній діяльності [10]. 

Зовнішньоекономічні договори мають укладатись відповідно до вимог 
законів України з урахуванням міжнародних договорів України. У договорі має 
наводитись така інформація: назва, номер договору, дата і місце його 
складання; преамбула, що містить відомості про сторони договору; предмет 
договору; кількість та якість товарів; базисні умови поставки товарів; ціна та 
загальна вартість договору; умови платежів; умови приймання-здавання товару; 
упаковка та маркування; форс-мажорні обставини; санкції та рекламації; 
урегулювання спорів у судовому порядку; місцезнаходження, поштові та 
платіжні реквізити сторін. У разі необхідності за домовленістю сторін в договір 
можуть також включатись додаткові умови [12].  

З метою тлумачення найбільш широко використовуваних торговельних 
термінів у сфері зовнішньої торгівлі Міжнародною торгівельною палатою 
розробляються та публікуються міжнародні правила ІНКОТЕРМС [13], що 
являють собою стандартні умови договору міжнародної купівлі-продажу. 
Терміни ІНКОТЕРМС поділяються на 4 групи (табл. 1). 

Таблиця 1 
Умови ІНКОТЕРМС 2010 

Група термінів Термін Пояснення Вид 
транспорту 

Група E - 
Відвантаження EXW Продавець передає товар покупцю в своїх 

приміщеннях або в іншому визначеному місці Будь-який  

Група F –  
Основне 

перевезення не 
оплачене 

продавцем 

FCA Продавець передає товар перевізнику в своїх 
приміщеннях або в іншому визначеному місці Будь-який  

FAS Продавець поставляє товар вздовж борту судна у 
визначеному порту відвантаження 

Морський та 
внутрішній 

водний  

FOB Продавець поставляє товар на борт судна у 
визначеному порту відвантаження  

Морський та 
внутрішній 

водний  

Група С –  
Основне 

перевезення 
оплачене 

продавцем 

CFR   
Продавець поставляє товар на борт судна, 
оплачує всі витрати і фрахт для доставки до 
порту 

Морський та 
внутрішній 

водний  

CIF  
Продавець поставляє товар на борт судна, 
оплачує всі витрати і фрахт для доставки до 
порту та заключає договір страхування 

Морський та 
внутрішній 

водний  

CPT  Продавець передає товар перевізнику і має 
заключити договір перевезення Будь-який  
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CIP Продавець передає товар перевізнику і має 
заключити договір перевезення і страхування Будь-який  

Група D – 
Доставка 

DAP 
Продавець передає товар покупцю в пункті 
призначення в транспортному засобі, готовому до 
розгрузки 

Будь-який  

DAT 
Продавець передає товар покупцю в 
транспортному засобі, що прибув в термінал і 
готовий до розгрузки 

Будь-який  

DDP 
Продавець передає товар покупцю в пункті 
призначення в транспортному засобі, готовому до 
розгрузки, оплачує митні збори 

Будь-який  

Джерело: розроблено автором 
 

Основними завданнями обліку експортних операцій є: 
- формування достовірної інформації про реалізацію експортованих 

товарів; 
- своєчасне  виявлення і правильне визначення експортних операцій; 
- формування  достовірної інформації про стан розрахунків з іноземними 

покупцями і посередниками; 
- формування достовірної інформації про курсові різниці [3, С. 85]. 
Як і всі інші операції в бухгалтерському обліку розрахунки з іноземними 

покупцями та замовниками мають бути документально підтвердженими. При 
розрахунках з іноземними покупцями та замовниками оформлюються 
комерційні документи (рахунки-фактури - invoice), транспортні накладні (CMR, 
залізнична накладна, авіанакладна,  коносамент, товарно-транспортна накладна, 
пакувальні листи), платіжні документи на перерахування сум митних платежів 
та інших податків на рахунки митних установ, розрахунки бухгалтерії про 
наявність курсових різниць. 

Залежно від способу перевезення товарів оформлюються різні форми 
транспортних накладних. 

Перевезення автомобільним транспортом регулюється Конвенцією про 
договір міжнародного автомобільного перевезення вантажів. У міжнародному 
сполученні застосовують товарно-транспортну накладну типової форми CMR 
або книгу МДП (Carnet TIR). Накладна CMR складається у трьох оригіналах, 
що підписуються відправником і перевізником. Перший примірник накладної 
передається відправнику, другий - супроводжує вантаж, третій - залишається у 
перевізника. Кожна книжка МДП (Carnet TIR) складається з двох сторінок: 
обкладинки, жовтого відривного листка і корінця, набору білих і зелених 
відривних аркушів і корінців, що містять опис вантажу і митних накладень, і 
протоколу про подію, який заповнюється в разі пошкодження в дорозі пломб 
або вантажу [14].  

Для перевезення вантажів залізничним транспортом використовуються 
залізничні накладні, що складається з окремих листів: оригіналу залізничної 
накладної, аркуша повідомлення про прибуття вантажу, дорожньої відомості, 
листа видачі вантажу, дублікату залізничної накладної, а також необхідної 
кількості додаткових примірників дорожньої відомості. 
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При перевезенні вантажів морським транспортом оформлюється 
коносамент (Bill of lading, B/L, BOL). У коносаменті зазначається найменування 
судна, найменування перевізника, місце приймання вантажу до перевезення, 
найменування відправника, місце призначення або направлення судна, 
найменування одержувача вантажу, найменування, маркування, стан, зовнішній 
вигляд і властивості вантажу; кількість місць та/або вага та/або об'єм вантажу, 
дані про фрахт, кількість складених примірників коносамента, підпис капітана 
або іншого представника перевізника. 

Авіанакладна (Air Waybill) підтверджує наявність договору між 
вантажовідправником і перевізником про перевезення вантажу авіалініями 
перевізника і представляє собою комплект, що складається з 12 екземплярів (3 
оригіналів з текстом договору на зворотному боці і 9 копій) [15].  

Після переходу права власності від продавця до покупця в 
бухгалтерському обліку визнається дохід [4]. Визнання доходу від реалізації 
іноземним покупцям та замовникам має специфічні особливості. Відповідно до 
П(С)БО 21 «Вплив змін валютних курсів» операції в іноземній валюті під час 
первісного визнання відображаються у валюті звітності з застосуванням 
валютного курсу на дату здійснення операції [16]. 

У разі здійснення покупцем передоплати дохід від реалізації визначається 
за валютним курсом на дату отримання передоплати в іноземній валюті. При 
отриманні часткової передоплати дохід визначається за курсом на дату 
передоплати в частині передоплати та за курсом на дату відвантаження на 
залишкову суму. 

Базою оподаткування ПДВ при експорті товарів, робіт, послуг є договірна 
(контрактна) вартість. Продаж товарів на експорт відповідно до ст. 195 
Податкового кодексу України оподатковується ПДВ за нульовою ставкою. 
Використання нульової ставки ПДВ відбувається за умови фактичного  вивозу 
товарів за межі митної території України [8]. Товари вважаються вивезеними за 
межі митної території України у випадку, якщо їх вивіз засвідчений належним 
чином оформленою вантажною митною декларацією.  

Реалізація товарів, робіт, послуг іноземним покупцям та замовникам 
передбачає перетин митних кордонів, а отже і сплату мита і митних зборів. 
Базою для нарахування мита і митних зборів  на товари та інші предмети, що 
підлягають обкладенню митом є митна вартість товару [9]. При сплаті мита 
продавцем, в бухгалтерському обліку сума мита відноситься на витрати на збут.  

Згідно з П(С)БО 21 монетарні статті в іноземній валюті, тобто статті 
балансу про грошові кошти,  а також про такі активи й зобов'язання, які будуть 
отримані або сплачені у фіксованій (або визначеній) сумі грошей або їх 
еквівалентів, відображаються з використанням валютного курсу [16]. Курсові 
різниці визначаються на дату розрахунків та на дату балансу. 

Залежно від зміни курсу для різних статей балансу можуть виникати 
позитивні та негативні курсові різниці. За активними статтями балансу при 
підвищенні валютного курсу виникає позитивна курсова різниця, а при 
зниженні курсу відповідно негативна. Для пасивних статей характерний 
зворотний зв'язок: при підвищенні валютного курсу виникає негативна курсова 
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різниця, а при зниженні курсу виникає позитивна курсова різниця. 
Розмір курсової різниці визначається як добуток суми коштів в іноземній 

валюті на різницю між курсами на відповідні дати. В бухгалтерському обліку 
позитивні курсові різниці відносяться на рахунок 714 «Дохід від операційної 
курсової різниці», а негативні курсові різниці списуються на рахунок 945 
«Втрати від операційної курсової різниці». 

Таблиця 2 
Типові кореспонденції рахунків з обліку розрахунків з іноземними 

покупцями та замовниками 
Дата Курс Зміст господарської операції Кореспонденція 

рахунків 
Сума, 
грн. 

Дебет Кредит 
27.12 22,96 Визнано дохід від реалізації та дебіторську 

заборгованість на суму 1000$ 362 702 22960 

  Відображено собівартість реалізованих товарів 902 281 15000 
  Нараховано мито 5% 93 377 1148 
  Сплачено мито 377 311 1148 
31.12 24,00 Нараховано курсову різницю на суму 

заборгованості на дату балансу 362 714 1040 

6.01 23,78 Нараховано курсову різницю на суму 
заборгованості на дату отримання оплати 945 362 220 

  Отримано оплату від покупця 312 362 23780 
Джерело: розроблено автором 

 
При здійсненні розрахунків з іноземними покупцями та замовниками 

виручка резидентів  у  іноземній  валюті  підлягає зарахуванню  на їх валютні 
рахунки в уповноважених банках у строки виплати  заборгованостей,  зазначені  
в контрактах, але не пізніше 180  календарних днів з дати митного оформлення 
продукції, що експортується, а в разі експорту робіт (послуг), прав  
інтелектуальної власності - з моменту підписання  акту  або  іншого  документа,  
що  засвідчує виконання  робіт,  надання  послуг,  експорт  прав інтелектуальної 
власності [11].  

Порушення визначених строків передбачає стягнення пені, що складає 
0,3%  від суми неодержаної в передбачені строки виручки в іноземній валюті за 
кожен день прострочення, що перераховується в грошову одиницю України за 
валютним курсом НБУ, однак не більше ніж сума неодержаної виручки. 

НБУ може вводити також додаткові обмеження, наприклад, Постановою 
від 03.09.2015 №581 «Про врегулювання ситуації на грошово-кредитному та 
валютному ринках України» на 3 місяці було зменшено строки зарахування 
виручки в іноземній валюті до 90 календарних днів та введено обов’язковий 
продаж 75% виручки на міжбанківському валютному ринку. 

Надходження оплати від іноземних покупців та замовників здійснюється у 
формах, передбачених укладеним зовнішньоекономічним договором. Такими 
формами можуть бути банківські перекази, документарне інкасо, 
документарний акредитив, чеки та векселі [17]. 

Висновки. На сучасному етапі спостерігається постійний розвиток 
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зовнішньоекономічної діяльності підприємств України. Важливими завданнями 
бухгалтерського обліку експортних операцій є своєчасне і правильне 
оформлення експортних операцій, формування  достовірної інформації про стан 
розрахунків з іноземними покупцями та замовниками, формування достовірної 
інформації про курсові різниці. Порядок здійснення експортних операцій та 
розрахунків з іноземними контрагентами регулюються законодавчо-
нормативними актами, що зазнають постійних змін. Тому облік розрахунків з 
іноземними покупцями та замовниками є перспективним напрямком для 
подальших досліджень. 
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та банкрутства підприємства на рівні економіки України. Сучасний рівень 
розвитку національної економіки характеризується значним зростанням 
кількості неплатоспроможних та збанкрутілих підприємств. З метою 
запобігання банкрутству та визначення симптомів фінансової кризи виникає 
необхідність проводити економічний аналіз діяльності суб'єкта 
господарювання за період часу його фінансування, визначити негативні та 
позитивні фактори ділової активності, повноту реалізації економічного 
потенціалу. У дослідженні  розкрито низку проблем щодо обліку процесів 
ліквідації та банкрутства підприємства: недосконалість законодавчої бази 
щодо регулювання банкрутства підприємства, проаналізовано тенденції, що 
призводять до стану банкрутства. 

Ключеві слова: процес, банкрутство, ліквідація, заборгованість, 
неплатоспроможність підприємства, етапи облікової роботи, підприємство-
боржник. 

Abstract. In the article the features of accounting processes liquidation and 
bankruptcy at Ukraine's economy. The current level of development of the national 
economy a significant increase in the number of insolvent and bankrupt enterprises. 
In order to avoid bankruptcy and determine the symptoms of the financial crisis there 
is a need to conduct an economic analysis of the entity for the period of funding, 
identify negative and positive factors of business activity, full realization of economic 
potential. The study revealed a number of problems on account of the process of 
liquidation and bankruptcy: the imperfection of the legislative framework for the 
regulation of bankruptcy, analyzed the trends that lead to bankruptcy. 

Key words: process, bankruptcy, liquidation, indebtedness s, insolvency, stages 
of registration, the debtor company. 

Вступ. 
В процесі визнання підприємства банкрутом бухгалтерський облік постає 

джерелом повної, правдивої та неупередженої інформації про фінансове 
становище, результати діяльності та рух грошових коштів підприємства-
боржника, необхідної для прийняття рішень. Важливо зазначити, що  методика  
відображення в бухгалтерському обліку  операцій  пов’язаних з ліквідацією та 
банкрутством підприємства та послідовність дій бухгалтера підприємства-
боржника не відображена у нормативно-правовій базі. На сьогоднішній день 
актуальним є питання про визначення особливостей ведення бухгалтерського 
обліку підприємства-боржника. 

Огляд літератури. 
Значний внесок у дослідження проблем бухгалтерського обліку і аудиту 

процесів ліквідації та банкрутства зробили вчені кафедри «Обліку і аудиту» 
КНУ ім. Тараса Шевченка, а саме: Н.І. Дорош, В.Г.Швець, Т.Г.  Мельник, Г. П. 
Голубнича, Н.О. Гура, І.П. Склярук. Різноманітні трактування терміну 
«банкрутство» висвітлювались у працях таких вчених, як Є.М., Андрущак І.А. 
Бланк, Н.Ю. Возіянова, Л.О. Лігоненко. У численних джерелах порушуються 
проблеми адаптації національного законодавства в кокстексті євроінтеграції.  

Вхідні дані та методи. 
Інформаційною базою наукової статті слугують: законодавчо-нормативні 
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ліквідації оцінює активи та зобов’язання підприємства-боржника,майно 
оцінюються виходячи з припущення, що діяльність цього підприємства 
припиняється і продовжуватися надалі не буде. Міжнародний стандарт 
бухгалтерського обліку 35 «Діяльність, що припиняється» регламентує порядок 
надання та розкриття інформації про припинення діяльності підприємства. 
Основна його вимога полягає в тому, що підприємству слід дотримуватися 
принципів та виконувати такі процедури, як оцінка корисності активів і 
перегляд сум забезпечення [8]. 

Згідно з п. 1 ст. 40 КЗпП ліквідація підприємства є підставою для 
розірвання власником чи уповноваженим ним органом (комісією з ліквідації) 
трудового договору, укладеного на невизначений строк. У випадку звільнення 
працівників у зв’язку з ліквідацією підприємства кожному працівнику має 
виплачуватися вихідна допомога. Розмір допомоги повинен бути не менше 
середньомісячного заробітку працівника (ст. 44 КЗпП).   

Одним з наслідків ліквідації підприємства є необхідність звільнення 
працівників, яким виплачується вихідна допомога. Таким чином, вже на дату 
прийняття рішення про ліквідацію у підприємства виникають так звані умовні 
зобов'язання з виплати в майбутньому вихідної допомоги. Для здійснення 
зазначених виплат підприємство має створити в бухгалтерському обліку 
відповідне забезпечення. 

Специфіка розрахунків з кредиторами обумовлена особливим статусом 
організації - її банкрутством.В економічній літературі, на жаль, недостатньо 
уваги звертається саме на організацію розрахунків з кредиторами при 
банкрутстві підприємства. 

Черговість погашення кредиторської заборгованості [6]: 
 У першу чергу задовольняються вимоги щодо відшкодування шкоди, 

завданої каліцтвом, іншим ушкодженням здоров’я або смертю, та вимоги 
кредиторів, забезпечені заставою чи іншим способом. 

 У другу чергу задовольняються вимоги працівників, пов’язані з 
трудовими відносинами, вимоги автора про плату за використання результату 
його інтелектуальної, творчої діяльності. 

 У третю чергу задовольняються вимоги щодо податків, зборів  
 У четверту чергу задовольняються всі інші вимоги. 

Важливим напрямом облікової роботи є складання ліквідаційного 
балансу.Відповідно до Інструкції про порядок обліку платників податків та 
зборів,  однією з умов видачі довідки за формою 22 ОПП (про відсутність 
заборгованостей по податках та зборах) є: надання до органу державної 
податкової служби копії ліквідаційного балансу, передавального акта або 
розподільчого балансу, складеного комісією з припинення платника податків.  

Наслідки процедури ліквідації у бухгалтерському обліку залежать від 
таких процедур ліквідації: інвентаризація активів і зобов’язань, оцінка майна 
банкрута, продаж майна банкрута, створення забезпечень, задоволення вимог 
кредиторів, розподіл майна між учасниками [5]: 

Необхідно навести основні дії, характерні для процедури ліквідації, 
наслідки яких мають бути відображені в бухгалтерському обліку (табл.1)[4]: 
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Таблиця 1 
Наслідки процедури ліквідації у бухгалтерському обліку  

Процедура 
ліквідації Наслідки процедури ліквідації у бухгалтерському обліку 

Інвентаризація 
активів і 

зобов’язань  

Інвентаризація під час ліквідації здійснюється у загальному 
порядку. Отримані результати інвентаризації (надлишки або 
нестачі) мають бути відображені в обліку. 

Оцінка майна 
банкрута 

Майно банкрута, яке підлягає реалізації, оцінює ліквідатор. 
У такому випадку, доцільно використовувати ринкову 
вартість майна, якщо ж її визначити неможливо, то слід 
використовувати балансову вартість[1] 

Продаж майна 
банкрута. 

Після проведення інвентаризації та оцінки майна ліквідатор 
продає майно банкрута у вигляді цілісного майнового 
комплексу або частинами. Бухгалтерські записи щодо 
реалізації майна здійснюються у загальновстановленому 
порядку [7]. 

Створення 
забезпечень 

Наприклад, штрафи, пені за порушення умов договорів; 
виплати вихідної допомоги та інших обов’язкових виплат 
працівникам при звільненні. 

Задоволення 
вимог 

кредиторів. 

Кошти, одержані від продажу майна банкрута, 
спрямовуються на задоволення вимог кредиторів у 
черговості, передбаченій ст. 45 Закону № 2343-XII. 

Розподіл майна 
між 

учасниками. 

Відображення в бухгалтерському обліку операцій з 
відстрочки заборгованості здійснюється у загальному 
порядку. Списання кредиторської заборгованості збільшить 
операційний дохід боржника та має бути відображене в 
кореспонденції з субрахунком 717 «Дохід вiд списання 
кредиторської заборгованості».  

 
Висновки. 
Підводячи підсумки, можна стверджувати, що методика та організація 

бухгалтерського обліку набуває важливого значення у процесі ліквідації та 
банкрутства підприємства. Відповідно до  МСФЗ (IAS) 32 «Фінансові 
інструменти: подання», Велика увага приділяється обліку фінансових 
інструментів при ліквідації підприємства, а саме їх практичному застосуванню 
у МСФЗ (IAS) 39 « Фінансові інструменти: визнання та оцінка», МСФЗ (IFRS) 7 
«Фінансові інструменти: розкриття» та МСФЗ (IFRS) 9 «Фінансові 
інструменти»  
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Анотація: Стаття присвячена особливостям визначення та формування 
фінансових результатів підприємств. Досліджено теоретичні питання 
формування фінансових результатів. Визначено сутність фінансових 
результатів підприємств різних видів діяльності та їх характерні 
особливості. Наведено порівняльну характеристику особливостей формування 
фінансових результатів на різних підприємствах. Проведено узагальнення 
викладеної інформації та внесено відповідні пропозиції. 

Ключові слова: фінансовий результат, прибуток, збиток, основна 
діяльність, собівартість, виручка. 
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Summary: The article is devoted to the peculiarities of formation and 
determination of financial results of enterprises. The theoretical question of forming 
financial results were іnvestigated. Detected the essence of the financial performance 
of different activities and their features. The comparative characteristics of features 
of formation of financial results on various enterprises were shown. Was conducted 
generalization of the information and was made relevant proposals. 

Key words: financial result, profit, loss, main activities, cost, revenue. 
Вступ.  
Отримання позитивного фінансового результату є головною метою 

діяльності будь-якого суб’єкта господарювання, незалежно від форми власності 
та виду його діяльності. Але для підприємств різних видів діяльності існують 
певні специфічні особливості визначення фінансового результату, притаманні 
лише відповідній галузі, в якій функціонує підприємство. Зокрема для 
торговельного підприємства фінансовим результатом виступає прибуток 
(збиток) від реалізації товарної продукції, для будівельних організацій – 
прибуток (збиток) від надання будівельно-монтажних робіт, а для страхових 
компаній - прибуток (збиток) від надання страхових послуг. 

Як  свідчать  дані  Державного  комітету  статистики за січень-червень 
2015 року 55,7% підприємств одержали прибуток, а 44,3% – збиток. 
Найбільший фінансовий результат зафіксовано на підприємствах, що 
займаються сільським господарством, мисливством, лісовим господарством  та  
в  сфері  освітніх  послуг. найбільшу частку (51,0%) прибутку отримали 
підприємства фінансової та страхової діяльності. Найбільшу частку збиткових 
великих та середніх підприємств зафіксовано на підприємствах, які займаються 
мистецтвом, спортом, розвагами та відпочинком (72,0%), операціями з 
нерухомим майном (61,1%), наданням інших видів послуг (53,8%). 

Дослідження особливостей визначення фінансових результатів дасть змогу 
достовірно визначити фінансовий результат діяльності будь-якого 
підприємства.  

Обзор літератури.  
Дослідженню проблем визначення та формування фінансових результатів 

приділяли увагу такі вчені, як: Ф.Ф. Бутинець, Г.П. Голубнича, Н.О. Гура, А.Г. 
Загородній, Б.А.Засадний, Н.П. Кондраков, В.М. Костюченко, Т.Г. Мельник, 
Є.О. Підгора, Г.В. Савицька, В.Я. Соколов, В.В. Сопко, Н.В.Чабанова, М.Г. 
Чумаченко, В.М. Шарманська, В.Г. Швець та інші. Але співставленню 
особливостей фінансових результатів на підприємствах різних видів діяльності 
не приділено достатньо уваги. 

Тому метою статті є визначення сутності фінансових результатів 
підприємств різних видів діяльності та порівняльна характеристика 
особливостей їх формування. 

Основний текст. 
Розуміння сутності та особливостей відображення фінансових результатів 

діяльності підприємств та прийняття ефективних управлінських рішень щодо 
подальшого їх розвитку є основою для підвищення ефективності діяльності 
будь-якого підприємства. 
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Фінансові результати діяльності підприємства відображають  ефективність 
його господарювання відповідно до усіх напрямів його діяльності, а саме: 
основної, іншої операційної,  фінансової і інвестиційної діяльності. Вони 
становлять основу економічного розвитку підприємства  і  зміцнення  його  
фінансових  відносин  з  партнерами.   

Отже, фінансовий результат – це підсумкова категорія результативності 
господарської діяльності, котра відображає величину економічних вигод, 
отриманих (втрачених) підприємством, визначених як різниця між сумами 
доходів та відповідних їм витрат, що виражена в абсолютних показниках 
прибутку (збитку), які характеризують потенціал прибутковості, економічного 
зростання та розвитку підприємства [13]. 

При визначенні фінансових результатів підприємства кожного з видів 
діяльності, необхідно враховувати особливості їх формування, зумовлені 
специфікою того чи іншого виду діяльності. При цьому найбільш суттєву увагу 
приділяють фінансовому результату від основної діяльності підприємства, що є 
головною метою його створення, яка дозволяє підприємству отримати основну 
частку доходу. А чим більшим буде дохід підприємства, тим більшим буде і 
його прибуток. 

Основна діяльність на підприємствах різних видів діяльності може суттєво 
відрізнятись і тому необхідно дослідити характерні особливості кожного 
підприємства. Це дасть змогу провести подальший аналіз фінансових 
результатів та зробити їх порівняльну характеристику (табл. 1). 

Таблиця 1 
Визначення фінансових результатів на підприємствах різних видів 

діяльності 
Підприємство за видом 
діяльності Визначення фінансового результату 

Промислове підприємство 

Сума доходу підприємства від реалізації продукції  (робіт, 
послуг), реалізації матеріальних цінностей і майна підприємства, 
інших операцій за мінусом усіх витрат на виробничу і фінансову 
діяльність підприємства. 

Торговельне підприємство 
Різниця між цінами продажу без ПДВ (доходом від реалізації) та 
купівельними цінами (собівартістю) реалізованих товарів і 
витратами обігу. 

Сільськогосподарське 
підприємство 

Сума прибутку (збитку) від первісного визнання 
сільськогосподарської продукції та додаткових біологічних 
активів, прибутку (збитку) від реалізації запасів та прибутку 
(збитку) від зміни справедливої вартості біологічних активів на 
дату балансу. 

Страхова організація Сума надлишку резерву довгострокових зобов'язань 
(математичних резервів) понад обсяг страхових зобов'язань. 

Будівельне підприємство 
Сума доходів від здачі замовнику робіт і послуг, передбачених 
договором, а також від інших видів діяльності, зменшена на 
суму витрат по цих операціях. 

*Розроблено автором відповідно до:[9,с.25;11,с.150;13;14,с.405] 
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У фінансових результатах промислового підприємства знаходять своє 
відображення усі сторони його діяльності: рівень технології та організації 
виробництва, ефективність системи управління, контроль за рівнем витрат та 
рівнем реалізаційних цін, особливості господарського механізму та державне 
регулювання розвитку галузі в цілому. 

Основним фінансовим результатом діяльності промислового підприємства 
виступає його прибуток. Прибуток являє собою частину виторгу, що 
залишається після відшкодування усіх витрат на виробничу і комерційну 
діяльність підприємства. Прибуток характеризує перевищення надходжень над 
витратами та виражає основну мету підприємницької діяльності підприємства 
та являє собою головний показник результатів діяльності. 

Для торговельних підприємств основною діяльністю є операції пов’язані з 
придбанням та реалізацією товарів. Отже, в торгівлі фінансовим результатом 
діяльності виступає прибуток або збиток, який отриманий від реалізації товарів.  

Фінансовий результат від реалізації товарів у торгівлі визначають як 
різницю між цінами продажу без ПДВ (доходом від реалізації) та купівельними 
цінами (собівартістю) реалізованих товарів і витратами обігу. Ціни продажу, 
відповідно, мають встановлюватися в такому розмірі, щоб окупити витрати 
обігу і забезпечити певний рівень прибутку [10, с.19]. 

Прибуток торговельного підприємства є кінцевим фінансовим результатом 
комерційної діяльності і показником ефективності діяльності підприємства, 
основною стратегічною метою, стимулом до подальшого розвитку через 
грошові накопичення. 

Формування фінансового результату в сільськогосподарських 
підприємствах також відбувається за рахунок їх основної діяльності, яка в свою 
чергу формується власне із сільськогосподарської діяльності.  

Згідно з П(С)БО 30 "Біологічні активи" [7], до складу фінансового 
результату діяльності сільськогосподарського підприємства входять такі 
основні три складові: 

1) фінансовий результат від первісного визнання сільськогосподарської 
продукції та додаткових біологічних активів; 

2) фінансовий результат від реалізації запасів – сільськогосподарської 
продукції та біологічних активів, оцінка яких здійснюється за справедливою 
вартістю за вирахуванням очікуваних витрат на місці продажу; 

3) фінансовий результат від зміни справедливої вартості біологічних 
активів на дату балансу, оцінка яких здійснюється за справедливою вартістю за 
вирахуванням витрат на місці продажу. 

Фінансовий результат від первісного визнання сільськогосподарської 
продукції та додаткових біологічних активів визначається як різниця між 
вартістю біологічних активів та сільськогосподарською продукцією, оцінених 
за справедливою вартістю, яка зменшується на очікувані  витрати на місці 
продажу, та витратами, пов’язаними з біологічними перетвореннями, що були 
понесені для отримання  біологічних активів та сільськогосподарської  
продукції. 

Фінансовий результат від реалізації сільськогосподарської продукції та 
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біологічних активів, оцінка яких здійснюється за справедливою  вартістю  за  
вирахуванням  очікуваних  витрат  на  місці  продажу, визначається відповідно 
до П(С)БО15 «Дохід», а собівартість таких запасів дорівнює  вартості, за якою 
вони відображаються в обліку на дату реалізації. 

Біологічні активи відображаються на дату проміжного і річного балансу за 
справедливою вартістю, зменшеною на очікувані витрати на місці продажу. 
Довгострокові біологічні активи, справедливу вартість яких на дату балансу 
достовірно визначити неможливо, визнаються та відображаються за первісною 
вартістю з урахуванням  суми  їх зносу і втрат  від  зменшення корисності.   

Сільськогосподарські товаровиробники можуть обрати спеціальний 
податковий режим. Зараз пропонується сплачувати єдиний податок, 
перебуваючи у складі четвертої групи платників єдиного податку. Вимоги до 
сільськогосподарських товаровиробників, які потрібно виконати для того, щоб 
сплачувати єдиний податок у складі четвертої групи, наведено у ст. 291 ПКУ 
[1].  

Фінансовий результат страхової організації є підсумком фінансово-
господарської діяльності страховика. Він розраховується шляхом віднімання 
від доходів витрат страхової організації за певний період часу. Найбільш 
результативним показником діяльності страховика є його валовий дохід. 
Валовий дохід страхової компанії -  це сума доходу від страхової діяльності, 
прибутку від страхування життя, прибутку від позареалізаційних операцій та 
іншої реалізації, зменшена на виплати страхового відшкодування та страхових 
сум, відрахувань у централізовані страхові резервні фонди та в технічні 
резерви, інші, ніж резерв незароблених премій. 

Прибуток від страхових операцій визначається шляхом  віднімання від 
ціни наданих страхових послуг їх собівартості.  

Фактичний прибуток від страхових операцій складається із: 
- прибутку у тарифах; 
- економії з витрат на ведення справи; 
- економії на управлінських витратах, яка є тоді, коли їхні темпи 

зростання відстають від темпів зростання страхових платежів. 
Фінансовий результат від діяльності із страхування життя розраховують як 

суму надлишку резерву довгострокових зобов'язань (математичних резервів) 
понад обсяг страхових зобов'язань. 

Прибуток від інвестування та розміщення тимчасово вільних коштів не 
включає в себе доходи від інвестування та розміщення коштів резервів із 
страхування життя і медичне страхування у разі використання їх на поповнення 
резервів із страхування життя згідно з методикою формування резервів із 
страхування життя. 

Фінансовий результат від основної діяльності будівельного підприємства 
визначається шляхом зіставлення собівартості робіт і виручки від її реалізації 

В дохід будівельного підприємства входять кошти, отримані від реалізації: 
 будівельно-монтажних робіт (кошти, одержані від замовника за виконані 

обсяг робіт); 
 послуг іншим підприємствам; 
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 послуг населенню; 
 продукції підсобних і допоміжних виробництв стороннім 

підприємствам; 
 іншим підприємствам основних засобів, нематеріальних активів та 

іншого майна підприємства. 
Чистий дохід від реалізації визначається шляхом вирахування з доходу від 

реалізації продукції, інших зборів, ПДВ, знижок тощо. 
Кінцевий фінансовий результат - чистий прибуток або збиток діяльності 

будівельного підприємства – складається з фінансового результату від здачі 
замовнику робіт і послуг, передбачених договором. 

Висновки і пропозиції. 
Основу формування прибутку на підприємстві складає реалізація продукції 

(робіт, послуг). На одержання прибутку від реалізації продукції безпосередньо 
впливають такі два основні показники, як: обсяг реалізації продукції та її 
собівартість. Підтримка необхідного рівня прибутковості – об’єктивна 
закономірність нормального функціонування підприємства в ринковій 
економіці. 

Підприємства різних видів діяльності визначають фінансовий результат по 
різному. Але все ж є між ними і спільні особливості. Можна сказати, що 
спільне є між тими підприємствам, які ведуть схожу діяльність, а саме: між 
тими,які надають послуги та роботи і тими, які безпосередньо займаються 
купівлею та продажем продукції. І тому для правильного трактування та 
визначення фінансового результату підприємства слід особливу увагу звертати 
на особливості та специфіку  діяльності кожного. Також при веденні обліку та 
аналізі фінансових результатів на підприємстві обов’язково необхідно 
користуватись законодавчо-нормативними документами, які значно 
полегшують розрахунки. Адже від правильно визначеного фінансового 
результату діяльності підприємства залежить подальший розвиток самого 
підприємства. 
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Анотація. У роботі розглядаються особливості аудиту процесів ліквідації 

та банкрутства підприємства.  На сьогоднішній день проблема банкрутства 
підприємства надзвичайно поширена в Україні. З метою попередження та 
усунення можливих причин банкрутства на підприємстві проводять аудит.. 
Аналіз дослідження свідчить про те, що основними причинами банкрутства 
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підприємства є: зростання інфляції, безробіття; нестабільність податкової 
системи, суттєве зниження попиту; нестабільність фінансового, політична 
нестабільність; неефективна фінансова стратегія; низька ліквідність активів 
підприємства. 

Ключеві слова: процес, банкрутство, ліквідація, неплатоспроможність, 
аудит процесу банкрутства, аналітичні процедури, етапи аудиту, звіт 
незалежного аудитора. 

Abstract. In the article the features of the audit process of liquidation and 
bankruptcy. Today the issue of bankruptcy is extremely common in Ukraine. In order 
to prevent and eliminate the possible causes of the bankruptcy of the enterprise to 
audit .. Analysis of the research indicates that the main causes of bankruptcy are: 
reducing the national income; inflation and unemployment; instability of the tax 
system, a significant reduction in demand; financial instability, political instability; 
ineffective financial strategy; low liquidity assets. 

Key words: process, bankruptcy, liquidation, insolvency, the bankruptcy process 
audit, stages of the audit report of the independent auditor. 

Вcтуп. 
Актуальність теми обумовлена бурхливим реформуванням в Україні 

законодавства про банкрутство: змінюються нормативні підходи, коригується 
правовий інструментарій, змінюється погляди щодо трактування проблем 
неплатоспроможності та банкрутства підприємств. Законодавство про 
банкрутство містить юридичні засоби регулювання майнових відносин, що 
виникають між кредиторами і боржником, коли боржник не здатний виконати 
свої майнові зобов’язання. Зміни у податковому та обліковому законодавстві 
суттєво вплинули на розвиток теоретичних досліджень інституту банкрутства. 

Огляд літератури. 
Значний внесок у дослідження проблем бухгалтерського обліку і аудиту 

процесів ліквідації та банкрутства зробили вчені кафедри «Обліку і аудиту» 
КНУ ім. Тараса Шевченка, а саме: Н.І. Дорош, В.Г.Швець, Т.Г.  Мельник, Г. П. 
Голубнича, Н.О. Гура, І.П. Склярук. Вагомий внесок у дослідження проблем 
антикризового управління та банкрутства підприємств зробили такі закордонні 
та вітчизняні вчені, як Е. Альтман, В. Бівер, Дж. Аргенті, В. А. Баринов, І. О. 
Бланк,  А. Г. Грязнова, М. О. Кизим, 

Вхідні дані та методи. 
Інформаційною базою наукової статті слугують: законодавчо-нормативні 

акти, первинна документація, фінансова звітність підприємств, Положення 
стандарти бухгалтерського обліку, Міжнародні стандарти фінансової звітності, 
Міжнародні стандарти аудиту, Закони України, Податковий і Господарський 
кодекси України, також статті в економічних журналах, монографії, праці 
вітчизняних та зарубіжних вчених в галузі фінансового обліку та аудиту. У 
науковій статті були використані такі методи дослідження: дедукція та 
індукція, синтез і аналіз, діалектичний, історичний та системний підходи, 
специфічні елементи методів  бухгалтерського обліку – оцінка, калькулювання, 
документування, інвентаризація, рахунки, подвійний запис, бухгалтерський 
баланс, бухгалтерська звітність.  
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в податкових деклараціях. 
Таблиця 1. 

Аналітичні процедури при справі про банкрутства підприємства [12,c.24] 
Стадія процедури 

банкрутсва Аналітичні процедури 

Досудова санація Оцінка фінансового сьану боржника спрямованя на 
попередження стану 

Оголошення справи 
про банкрутсво 

Підтвердження неплатоспроможності боржника 
задовольнити вимоги кредиторів у повному обсязі 
Оцінка фінансовго стану та платоспроможності 
боржника після оголошення справи про банкрутво 
Встановлення достатності розміру майна для покриття 
судових витрат 
Експертиза фінансового-господарської діяльності 
бордника 
Визначення ознак прихованого та фіктивного 
банкрутства  

План санації або 
ліквідації 

Інвентарізація  та оцінка майна боржника 

Припинення справи 
про банкрутство 

Інформація про фінансовий стан та платоспроможність 
боржника  

 
Основне призначення тестів засобів контролю – виявлення істотних 

недоліків заходів контролю платника податків, які призводять до помилок у 
деклараціях та податкових реєстрах [7,c.341]. 

Заключним етапом аудиторської роботи є узагальнення результатів аудиту 
банкрутства підприємства. Основним положенням, що регулює 
документування та узагальнення результатів аудиту є МСА 230 «Аудиторська 
документація». Відповідно до п.6 МСА 230 аудиторська документація має два 
завдання: запис виконаних аудиторських процедур, отримання доречних 
аудиторських доказів та висновків, які були отримані аудитором.  

На жаль, у жодному МСА відсутні вказівки щодо форми та змісту  
робочого документа аудитора. Аудитор повинен самостійно складати зміст 
робочого документа відповідно стану обліку конкретного замовника. Форма, 
зміст та обсяг документації з аудиту повинні давати відповідь на питання щодо 
дотримання повної мірою вимог законодавства  

Аудиторський звіт – це підсумковий документ, адресований керівництву, 
власнику, загальним зборам акціонерів господарюючого суб'єкта, що містить 
детальні відомості про хід аудиту, виявлені відхилення від встановленого 
порядку ведення бухгалтерського обліку, порушення у фінансовій звітності, а 
також іншу інформацію, отриману в результаті проведеного огляду документів 
та вивчення операцій і є підставою для складання аудиторського висновку [3].  

Метою підготовки аудиторського звіту є доведення до керівництва 
господарюючого суб'єкта інформації про недоліки в бухгалтерському обліку, 
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системі внутрішнього контролю, що можуть призвести до суттєвих помилок в 
бухгалтерській звітності, неефективного використання майна або його втрати, а 
також внесення пропозицій щодо удосконалення бухгалтерського обліку і 
внутрішнього контролю з метою запобігання відхилень, порушень, розкрадання 
майна тощо 

Висновки. 
Головною метою аудиту банкрутства підприємства є оцінювання 

потенційної життєздатності підприємства на підставі експертизи фінансової 
звітності, аналізу фінансово-господарської діяльності та верифікації планів 
антикризових заходів. Аудит процесів ліквідації та банкрутства проводиться 
відповідно Закону України «Про аудиторську діяльність» та МСА. Для 
ефективного проведення аудиту боржника необхідно дотримуватися чіткої 
організації аудиторського процесу. 

 
Література. 
1.Закон України «Про відновлення платоспроможності боржника або 

визнання його банкрутом» від 14.05.1992 р. № 2343-XII [Електронний ресурс]. 
– Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/2343-12 

2.Закон України  «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в 
Україні» від 16.07.1999 р. № 996-XIV [Електронний ресурс]. –  Режим доступу: 
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/996-14 

3. Закон України «Про аудиторську діяльність» від 22.04.93 р., зі змінами і 
доповненнями. [Електронний ресурс] – Режим доступу: 
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/3125-12 

4. Господарський кодекс України від 16 січня 2003 р зі змінами та 
доповненнями. [Електронний ресурс] – Режим доступу: 
http://www.minfin.gov.ua 

5. Податковий кодекс України від 23 грудня 2010 р зі змінами та 
доповненнями. [Електронний ресурс] – Режим доступу: 
http://www.minfin.gov.ua 

6. Міжнародні стандарти контролю якості, аудиту, огляду іншого надання 
впевненості та супутніх послуг. Пер. З англ. О.Л. Ольховікова [та ін.] – Ч. 1 – К: 
Міжнародна федерація бухгалтерів, Аудиторська палата України, 2010. – Ч.1– 
2013. – 414 с. 

7. Міжнародні стандарти контролю якості, аудиту, огляду іншого надання 
впевненості та супутніх послуг. Пер. З англ. О.Л. Ольховікова [та ін.] – Ч. 2 – К: 
Міжнародна федерація бухгалтерів, Аудиторська палата України, 2010. – Ч.2– 
2013. – 846 с 

8. Глущук О.М,, Механізм інформаційного забезпечення аналітичних 
процедур неплатоспроможних підприємств // ЖДТУ //Вісник –  2010. –№ 3 (53) 
– с. 22-26. 

9. Гой, В. В. Аналіз діяльності неплатоспроможних підприємств з метою 
виявлення ознак протиправних банкрутств / Василь Васильович Гой // 
Економічний аналіз : зб. наук. праць 2014. – Том 18. – № 2. – С. 106-112 

10. Дорош  Н. І. Визначення предметів та об’єктів видів аудиту / Дорош  Н. 

 Научные труды SWorld                                                                           ISSN 2224-0187 (Р) / 2410-6720 (О) 34 



 Том 7. Выпуск 1 (42)                                                                                                                                      Экономика 

І. /Вісник КНУ ім..Т. Г. Шевченка Економіка №130 – 2011. – с.16-18 
11. Дорош Н. І. Аудит: теорія i практика: Монографія / Н. І. Дорош – К.: 

Знання, 2006 –  495 с. 
12. Коваленко О.В. Застосування стандартів аудиторського контролю для 

попередження ймовірності банкрутства /Вісник соціально-економічних 
досліджень, – 2013 – Ввипуск 1 (48) – с. 24 

Науковий керівник:  
доктор економічних наук, професор Дорош Н.І. 

Стаття відправлена: 23.02.2016 г. 
© Сандакова В.С. 

 
ЦИТ: 116-071 

Орел О. О. 
ВПЛИВ СВІТОВИХ МОДЕЛЕЙ НА РОЗВИТОК НАЦІОНАЛЬНИХ 

СИСТЕМ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ І ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ В 
УКРАЇНІ 

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 
Київ, Володимирська 60, 01033 

Orel O. O. 
IMPACT OF GLOBAL MODELS FOR DEVELOPMENT OF NATIONAL 

SYSTEM OF ACCOUNTING AND FINANCIAL REPORTING IN UKRAINE 
Taras Shevchenko National University of Kyiv 

Kyiv, Volodymyrska 60, 01033 
 

Анотація: У статті розглядається характерні риси Британської та 
Континентальної моделей та напрями їхнього впливу для ведення 
бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності. Розглядаються 
характерні риси та зміст національної облікової системи як об'єктивної 
необхідності для задоволення інформаційних  потреб суспільства на всіх 
організаційних рівнях у відповідності із системою національних інтересів.  

Ключові слова: Облікова система, Континентальна модель 
бухгалтерського обліку, Британська модель бухгалтерського обліку, 
гармонізація, стандартизація. 

Summary: The article deals with the characteristics of British and continental 
models and their areas of influence for accounting and financial reporting. We 
consider the features and content of the national accounting system as an objective 
the need to meet the information needs of society at all organizational levels in 
accordance with the system of national interests. 

Keywords: accounting system, the continental model of accounting, the British 
model of accounting harmonization, standardization. 

Постановка проблеми. Питання розвитку наукової облiкової думки, 
проблеми диференцiацiї та iнтеграцiї рiзних систем та пiдсистем 
бухгалтерського облiку та фінансової звітності стали предметом дослiджень 
вчених i науковцiв. Проте, подiл бухгалтерського облiку в процесі 
теоретичного дослідження на рiзнi моделi, системи та пiдсистеми залишається 

 Научные труды SWorld                                                                           ISSN 2224-0187 (Р) / 2410-6720 (О) 35 



 Том 7. Выпуск 1 (42)                                                                                                                                      Экономика 

однiєю з найбiльш дискусiйних проблем. В умовах глобалiзацiї економiки та 
становлення iнформацiйного суспiльства вiдбувається трансформацiя теорiї та 
практики бухгалтерського облiку. Однак, проблема оптимального 
взаємозв’язку нацiональних особливостей ведення бухгалтерського облiку та 
свiтових стандартiв, залишається особливо актуальною, об’ємною та 
малодослiдженою. Труднощi у дослiдженнi цiєї тематики полягають у значному 
масивi об’єктiв дослiдження (нормативна база величезної кiлькостi країн, 
практичнi та статистичнi данi використання рiзних систем та пiдсистем 
бухгалтерського облiку у рiзних країнах тощо).  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблеми диференцiацiї та 
iнтеграцiї систем та пiдсистем бухгалтерського облiку, а також їх моделювання  
дослiджувалися такими вiтчизняними та зарубiжними вченими, як: Ф.Ф. 
Бутинець, С.Ф.Голов, Г.П. Голубнича, С.Я.Зубілевич, В.М.Костюченко, Т.Г. 
Маренич, В.Г. Швець М.М. Шигун, I.Й. Яремко та iншi. Вченi розглядають 
питання диференцiацiї та iнтеграцiї облiкових систем, а також звертають увагу 
на шляхи гармонiзацiї облiкової полiтики рiзних країн [2, 3, 4, 6]. 

Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми. Виходячи з 
положення, що облікова система являє собою системне утворення, можна 
констатувати, що її зміст складається об'єктивним чином, як відображення 
реально існуючої дійсності, і зумовлено соціальним ладом суспільства 
відповідно до потреб та інтересів людей. У теперешній час у науковій 
літературі зазвичай мова йде про моделі бухгалтерського обліку в цілому. На 
наш погляд доцільно виокремити і детальніше розглянути світові моделі 
бухгалтерського обліку, а саме Британо-американської та Континентальну 
моделі і обґрунтувати їх необхідність у використанні для удосконалення 
національної системи бухгалтерського обліку в Україні. 

Мета і завдання статті. Метою дослiдження є визначення характерних 
рис свiтових моделей бухгалтерського облiку в процесі їхньої еволюцiї та 
гармонiзацiї, систематизація теоретичних, методологiчних i органiзацiйних 
засад класифiкацiї свiтових моделей, їхньої гармонiзацiї, а також 
функцiонування та перспектив розвитку нацiональних систем бухгалтерського 
обліку та фінансової звітності. 

Виклад основного матеріалу. Зміст терміну «облікова система» має 
багато тлумачень, словник сучасної економіки дає таке визначення: «облiковою 
системою» називається сукупнiсть методологiчних, методичних, 
органiзацiйних, технiко-технологiчних, економiчних засобiв i методiв, 
iнструментiв i важелiв впливу на одержання та перетворення економiчної 
iнформацiї, що дає змогу на основi вхiдного масиву даних одержати вихiднi 
облiковi показники, причому незалежно вiд стану соцiально-економiчного, 
суспiльно-правового та полiтичного середовища кожної країни елементи 
системи бухгалтерського облiку залишаються незмiнними. [1, с. 300] Може  
змiнюватися лише модель дiяльностi державного регулятора облiкової 
полiтики, технiка ведення бухгалтерського облiку і складання фінансової 
звітності, запити користувачiв економiчної iнформацiї, можуть з’являтися новi 
об’єкти та правила їх облiку, що буде визначати методологiчнi вiдмiнностi 
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бухгалтерського облiку в рiзних країнах, тобто «модель бухгалтерського 
облiку». Однак, в науковiй лiтературi нерiдко синонiмiчно використовуються 
такi поняття як «облiкова система» та «модель бухгалтерського облiку. Модель 
бухгалтерського облiку будь-якої країни формується пiд впливом 
рiзноманiтних чинникiв (iсторичних, соцiальних, географiчних, релiгiйних 
тощо) i є результатом розвитку соцiально-економiчного, суспiльно-правового та 
полiтичного середовища. При цьому посилення мiжнародних зв’язкiв, 
глобалiзацiйних процесiв в економiцi потребують гармонiзацiї та стандартизацiї 
бухгалтерського облiку. Тому в багатьох країнах спостерiгається подiбнiсть 
моделей облiку, в той же час в облiковiй практицi рiзних держав свiту iснують 
певнi розбiжностi. На сучасному етапi розвитку облiкової науки видiляють 
наступнi моделi бухгалтерського облiку: британо-американська, 
континентальна, пiвденно-американська, соцiалiстична, iсламська, 
iнтернацiональна та змiшана. Україна тяжiє до пiвденноамериканської (її ще 
називають змiшаною) моделi – це узагальнений варiант Британо-американської 
та Континентальної моделей облiку. Континентальна модель передбачає тісний 
зв'язок бізнесу з банками, які в основному і задовольняють потреби фінансових 
компаній. Бухгалтерський облік регламентується законодавчо, 
характеризується значним консерватизмом. Орієнтація на управлінські запити 
кредиторів не є пріоритетним завданням обліку. Навпаки, облікова політика 
спрямована-насамперед на задоволення вимог уряду, зокрема щодо 
оподаткування згідно з національним макроекономічним планом. Крім того, 
уряди цих країн вимагають публікувати деяку інформацію про компанії, тому 
останні змушені готувати фінансову звітність, проте в менш деталізованому 
вигляді, ніж це потрібно для захисту інтересів кредиторів. Основна ідея 
Британської модель цієї моделі — орієнтація обліку на інформаційні запити 
інвесторів і кредиторів. [4, с. 322] До пiдсистем бухгалтерського облiку 
вiдносяться: управлiнський, фiнансовий, статистичний облік та облiк 
податкових зобов’язань. Подiл бухгалтерського облiку на пiдсистеми є 
об’єктом дискусiї вчених. Супротивники такого подiлу (проф. Ф.Ф. Бутинець,) 
вважають, що бухгалтерський облiк – єдиний та неподiльний, а управлiнський – 
це облiк, який штучно намагаються вiдокремити вiд бухгалтерського облiку, 
орiєнтуючись  на захiднi традицiї, а саме, на англо-саксонський пiдхiд до 
побудови нацiональних систем бухгалтерського облiку [2, с. 215]. Крiм того, 
англо-американська модель передбачає паралельне iснування бухгалтерського 
та податкового облiку. Україна останнiм часом має сильну тенденцiю до англо-
американської концепцiї замiсть iсторично зумовленої на вiтчизняних теренах 
континентальної. Стандарти IFRS та GAAP в цiлому  побудованi на 
споріднених концепцiях ведення облiку та побудови фінансової  звiтностi, але 
порiвняно з IFRS стандарти GAAP детальнiшi. В останнi роки спостерiгається 
перехід країн Європи на Мiжнароднi Стандарти Фiнансової звiтностi (IFRS), що 
обґрунтовується необхiднiстю виходу на мiжнароднi ринки цiнних паперiв. 
Однак, у разi потреби виходу на фондовi бiржi США варто застосовувати 
стандарти GAAP. Основнi вiдмiнностi у стандартах бухгалтерського облiку 
IFRS та GAAP стосуються наступних складових: форми подання звiтностi та 
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класифiкацiї статей; добровiльностi (обов’язковостi) представлення 
порiвняльної iнформацiї за попереднiй перiод; корегування звiтностi 
попереднiх перiодiв; застосування методу LIFO; оцiнки основних засобiв; 
капiталiзацiї затрат по кредитних ресурсах; оцiнки нематерiальних активiв 
тощо. На сьогоднi близько 120 країн вимагають або дозволяють застосування 
МСФЗ. А у разi позитивного рiшення щодо прийняття МСФЗ з боку США та 
Японiї, кiлькiсть країн, що вимагають або дозволяють використання МСФЗ 
може зрости до. Пiдхiд до запровадження МСФЗ вiдрiзняється в рiзних країнах. 
Деякi країни застосовують пiдхiд «без доопрацювання» (Австралiя, Iзраїль, 
Канада, Пiвденна Африка), деякi розробляють нацiональнi стандарти на основi 
МСФЗ (Україна до 2011 року), деякi «схвалюють» МСФЗ (ЄС), дають згоду на 
використання кожного стандарту у своїй юрисдикцiї, деякi дозволяють опцiйне 
застосування. Загальнi принципи побудови бухгалтерського облiку 
сформувалися iсторично пiд впливом i разом iз становленням облiкових систем. 
Процес iнтернацiоналiзацiї i стандартизацiї облiку у свiтовому масштабi 
призвiв до вироблення концептуальних принципiв бухгалтерського облiку, якi 
визначають побудову мiжнародної системи бухгалтерського облiку i є 
загальноприйнятими для всiх країн. Найважливiшими з них є: принцип 
автономностi пiдприємства (одиницi облiку); - принцип безперервностi 
дiяльностi пiдприємства; принцип двосторонностi; - принцип грошової оцiнки; 
-принцип собiвартостi; - принцип реалiзацiї; - принцип нарахування; принцип 
вiдповiдностi; -принцип суттєвостi (матерiальностi); - принцип перiодичностi; -
принцип постiйностi; -принцип обачливостi (консерватизму); - принцип 
об'єктивностi iнформацiї. Всерединi групи країн, умовно вiднесених до 
континентальної моделi облiку, також iснують певнi вiдмiнностi. 
Фундаментальна вiдмiннiсть – роль бухгалтерського облiку у суспiльствi: 

– облiк у Нiдерландах орiєнтований на забезпечення iнвесторiв та 
кредиторiв iнформацiєю, необхiдною для прийняття управлiнських рiшень. 
Розрахунок показникiв рентабельностi, якi характеризують ефективнiсть 
роботи управлiнського персоналу, є одним з основних завдань облiку; 

– облiк у Нiмеччинi, Люксембурзi та Бельгiї значно бiльше консервативний 
та призначений передусiм для захисту iнтересiв банкiв;  

– у Францiї використовується єдина унiфiкована система облiку, 
орiєнтована на iнформацiйне забезпечення державних органiв. 

Рiзницi спостерiгаються навiть у формах подання бухгалтерських звiтних 
документiв та в обсягах поданої iнформацiї. 

Мiжнароднi стандарти облiку ґрунтуються на двох основних 
припущеннях: 1) нарахування (accrual basis) - вплив операцiй та iнших подiй 
визнається, коли вони вiдбуваються (а не коли отриманi або сплаченi грошовi 
кошти чи їх еквiваленти), i вони вiдображаються в облiкових реєстрах та у 
фiнансових звiтах того перiоду, до якого вони вiдносяться; 2) безперервнiсть 
(going concern) - пiдприємство, як правило, розглядається як безперервно дiюче, 
тобто таке, що буде продовжувати свою дiяльнiсть в осяжному майбутньому 
(пiдприємство не має анi намiру, анi потреби лiквiдуватися або суттєво 
скоротити масштаби своєї дiяльностi). 
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В українському законодавствi використовуються тi ж припущення, що 
передбаченi МСФЗ. Однак,  в українському законодавствi вимоги до якiсних 
характеристик фiнансової звiтностi розкритi менш детально нiж у МСФЗ. 
Також в нацiональних положеннях вiдсутня така вимога до iнформацiї, що 
вiдображається у фiнансовiй звiтностi як нейтральнiсть, немає обмеження щодо 
спiввiдношення вигоди i витрат, не використовується поняття збалансованостi 
якiсних характеристик, в українськiй практицi вiдсутня можливiсть 
застосування професiйних суджень бухгалтерiв для визначення ймовiрностi 
отримання або втрати економiчних вигод. Як відмічає Г.П. Голубнича, «…на 
процеси формування і відтворення облікової інформації також впливає 
зовнішнє середовище із своєю системою економічних суб'єктів і відповідних 
економічних інтересів. Причому під його потужним впливом у другій половині 
минулого століття сформувалися у окремі галузі науки та набули розвитку 
фінансовий облік і фінансова звітність. Необхідність створення та 
удосконалення інформаційних облікових моделей призвели до формування 
процесів стандартизації, гармонізації, адаптації, уніфікації національних 
облікових систем.» [ 4, с.27]. 

Пiсля формування національної системи бухгалтерського обліку і 
фінансової звітності починаючи з 2000 року Україна в сферi державної 
статистики перейшла вiд iснуючого на той час стандарту балансу народного 
господарства (БНГ) до загальноприйнятої в свiтi системи нацiональних 
рахункiв (СНР). СНР покликана задовольнити потребу органiв державного 
управлiння в iнформацiї, необхiднiй для розробки економiчної полiтики i 
ухвалення рiшень про заходи з регулювання ринкової економiки. СНР має бути 
повнiстю заснована на принципах бухгалтерського облiку i фiнансової 
звiтностi, будучи iнтегрованим виразом даних бухгалтерського облiку за 
секторами i галузями економiки з метою якiсного вiдображення 
макроекономiчних показникiв держави. В Українi, на вiдмiну вiд економiчно 
розвинених країн законодавство не   визначає роль, функцiї та права 
професiйного бухгалтерського спiвтовариства в створеннi нормативної бази 
облiку та й взагалi в реформуваннi бухгалтерського облiку. Українi притаманна 
жорстка регламентацiя податкового облiку з розгалуженим складом державних 
регуляторiв, iншi пiдсистеми облiку, зокрема, управлiнський, в багатьох 
пiдприємствах не ведуться, що негативно впливає на достовiрнiсть iнформацiї в 
т. ч. i у фiнансовiй звiтностi. 

Висновки і пропозиції.  
Проведене дослiдження дає змогу зробити загальний висновок про 

наявнiсть складної та розгалуженої системи бухгалтерського облiку у свiтi, яка 
в залежностi вiд рiзних критерiїв класифiкацiї може бути подiлена на рiзнi 
нацiональнi моделi бухгалтерського облiку, якi в свою чергу мають тенденцiю 
до стандартизацiї та гармонiзацiї у вiдповiдностi до мiжнародних облiкових 
моделей (GAAP та IFRS). Аналіз особливостей розвитку світових моделей 
обліку сприяє пошуку напрямів удосконалення вітчизняної бухгалтерської 
методології. 
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Анотація: Розглянуто модель бухгалтерського обліку Великобританії з 
позицій удосконалення ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової 
звітності в Україні. Визначено перспективи та наслідки впровадження базових 
принципів в  межах національної системи бухгалтерського обліку і фінансової 
звітності в Україні, а також їхній вплив на економіку України  в цілому. 
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Ключові слова: Система бухгалтерського обліку, принципи і концепції 
бухгалтерського обліку, законодавство Великобританії, законодавство 
України, оподаткування, облік резервів, облік орендованих активів.  

Summary: The model of the UK Accounting from the standpoint of improvement 
of accounting and financial reporting in Ukraine. The prospects and consequences of 
the introduction of the basic principles within the national accounting system and 
financial reporting in Ukraine and they impact on Ukraine's economy as a whole. 

Keywords:accounting, principles and concepts of accounting, UK legislation, 
the legislation of Ukraine, tax, accounting reserves, accounting for leased assets. 

Постановка проблеми. Система бухгалтерського обліку  і фінансової 
звітності будь-якої країни формується під впливом різноманітних чинників 
(історичних, соціальних, географічних, релігійних тощо) і є результатом 
розвитку соціально-економічного, суспільно-правового та політичного 
середовища. При цьому посилення міжнародних зв’язків, глобалізаційних 
процесів в економіці потребують гармонізації та стандартизації 
бухгалтерського обліку. Тому в багатьох країнах спостерігається подібність 
моделей обліку. В той же час в обліковій практиці різних держав світу існують 
розбіжності, які в кінцевому підсумку впливають на показники прибутковості 
компаній. Економіка України, як у будь-якій іншій країні, залежить від системи  
інформації, яку надають бухгалтерський облік, фінансова звітність та 
контролю, яка на сьогоднішній день не є досконалою в нашій країні. Тому 
впровадження окремих принципів в процесі переходу на міжнародні стандарти 
бухгалтерського обліку і звітності є одним з пріоритетних напрямів розвитку і 
вдосконалення організації бухгалтерського обліку. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання застосування моделей 
і методу моделювання в бухгалтерському обліку Великобританії та інших 
країнах дослiджувалися такими вiтчизняними та зарубiжними вченими, як: 
Ф.Ф. Бутинець, С.Ф.Голов, Г.П. Голубнича, С.Я.Зубілевич, 
В.М.Костюченко,Т.Г. Маренич, В.Г. Швець М.М. Шигун,I.Й. Яремко та iншi. 
Провідні теоретики і практики бухгалтерського обліку обґрунтовували 
можливості застосування Британської моделіта наслідки її впливу в 
бухгалтерському обліку та при формуванні фінансової звітності. Водночас 
низка положень, пов’язаних з моделюванням системи,  а саме Британської 
системи  бухгалтерського обліку для застосування в національному масштабі 
залишаються не розкритими і потребують подальшого розгляду. [2, 3, 4, 5, 6, 7].  

Мета і завдання статті. Метою даної роботи є дослідження моделі 
побудови бухгалтерського обліку Великобританії і досвіду застосування її 
принципів в Україні. 

Виклад основного матеріалу. У Великобританії система бухгалтерського 
обліку розвивалося незалежно від держави, виходячи з інтересів та вимог 
бізнесу. Формування національної системи обліку відбувалося під впливом 
таких факторів, як економічна ситуація в країні, національна особливості і 
традиції бізнесу, юридичне середовище, податкове законодавство, зв'язок з 
іншими країнами і системами бухгалтерського обліку та звітності. Існує ще 
один фактор, який має велике значення для британської системи 
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бухгалтерського обліку. Це - вплив професійних бухгалтерських організацій. В 
даний час 6 найбільших асоціацій присяжних бухгалтерів цієї країни об'єднані в 
ССАВ - Консультативний комітет Бухгалтерських Рад, в рамках якого діє 
Комітет по Бухгалтерським Стандартів (ASB) - орган, який розробляє і 
встановлює національні стандарти бухгалтерського обліку та звітності. Вступ 
Великобританії до Європейського Союзу зумовив необхідність внесення до 
законів про компаніях положень, що відображають відповідні директиви ЄС. 
Однак авторитет британських професійних бухгалтерських інститутів в Європі 
такий великий, що їм вдалося потрапити в саму Директиву ЄС № 4 та наступні 
Директиви, що стосується надання бухгалтерських даних європейськими 
компаніями, положень, що відображають одну з основних концепцій, на яких 
базується система бухгалтерського обліку та звітності Великобританії, - 
концепцію true and fair view. При цьому в самій країні за наполяганням 
професійних бухгалтерських організацій вимога відповідності звітності 
крупних фірм бухгалтерським стандартам було введено Законом про компанії в 
1985 році і стало обов'язковою нормою. Законодавство Великобританії по 
бухгалтерському обліку та звітності представляє бухгалтерам навіть більшу 
свободу дій, ніж професійні стандарти. Основні стандарти Великобританії 
складаються і діють виходячи зі стандартів загальноприйнятою господарської 
практики (SSAP) і стандартів бухгалтерської звітності (FRS), прийняті в 
Великобританії в 1970 - 2008 роках.  

Таблиця 1 
Основні стандарти Великобританії 

Стандарт Мета 
SSAP 2  Розкриття облікової політики  
SSAP 3  Дохід на акцію  
SSAP 4  Відображення в бухгалтерському обліку урядових субсидій  
SSAP 5  Бухгалтерський облік податку на додану вартість  
SSAP 8  Бухгалтерське відображення системи вмененного оподаткування  
SSAP 9  Акції та довгострокові контракти  
SSAP 12  Бухгалтерські облік амортизації  
SSAP 13  Бухгалтерський облік досліджень і розробок  
SSAP 15  Бухгалтерський облік відкладеного оподаткування  
SSAP 17  Бухгалтерський облік подій, що відбувся після звітної дати  
SSAP 18  Бухгалтерський облік умовних зобов'язань  
SSAP 19  Бухгалтерський облік капітальних вкладень  
SSAP 20  Операції з іноземною валютою  
SSAP 21  Бухгалтерський облік орендних контрактів  
SSAP 24  Бухгалтерський облік пенсійних відрахувань  
SSAP 25  Звітність підрозділів  
FRS 1  Звіт про рух грошових коштів  
FRS 2  Бухгалтерський облік залежних підприємств  
FRS 3  Відображення фінансових результатів  
FRS 4  Позабалансові зобов'язання  
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FRS 5  Відображення змісту господарських операцій  
FRS 6  Злиття та поглинання  
FRS 7  Ринкова ціна в бухгалтерському обліку злиттів компаній  
FRS 8  Розкриття додаткової інформації про трансакції компанії  
FRS 9  Залежні і спільні підприємства  
FRS 10  Гудвіл та нематеріальні активи  
FRSSE  Стандарт фінансової звітності для малих підприємств 
  

Більш детально слід зупинитися на особливостях обліку власного капіталу 
і резервів, оцінку майна, обліку орендованих засобів і оподаткуванні. 
Нерозподілений прибуток є найважливішим джерелом фінансування 
британських компаній. В середньому модель показує близько 65% потреб фірм 
в резервуванні, здійснюється на такі цілі: відкладені податкові виплати, 
пенсійні схеми, реструктуризація компаній, викуп власних акцій, відображення 
подій, що відбулися після звітної дати, переоцінка необоротних активів. 
Законодавство Великобританії представляє організаціям широкі можливості 
розподіляти податкові виплати в часі, в першу чергу, за допомогою 
інвестиційного податкового кредиту. В основі резервування лежить принцип 
нарахувань або тимчасової визначеності факторів в господарському житті. 
Згідно з цим принципом стандарт SSAP 18 наказує створення резервів для вже 
існуючих і умовних зобов'язань фірми. Вимоги до відображення резервів 
британських компаній викладено в багатьох документах британських 
професійних інститутів: стандартах SSAP 2, 5, 15, 17, 18. Така кількість 
документів, присвячених формуванню і відображенню резервів у 
бухгалтерській звітності, підкреслює значення, яке надає цьому питанню 
професійне співтовариство бухгалтерів [ 4].  

Стандарт SSAP 21 виділяє два види оренди: фінансовий та операційний 
лізинг. Основною ознакою фінансового лізингу є перехід всіх ризиків і вигод, 
пов'язаних з використанням активу, від власника орендарю. При цьому 
наведена вартість встановлених на весь термін оренди мінімальних орендних 
виплат повинна покривати не менше 90% вартості орендованого активу. 
Випадки оренди, які не підпадають під це визначення, становлять операційний 
лізинг. 

Британський бухгалтерський стандарт з обліку орендованих основних 
засобів вимагає відображення в обліку орендаря активів, орендованих на 
умовах фінансового лізингу, аналогічного відображенню власних активів. 
Орендоване майно підлягає амортизації. При цьому орендодавець показує 
кошти, отримані від орендаря як фінансові активи [7, с.21]. Усі британські 
компанії є платниками податку на прибуток. Кожен економічний суб'єкт 
зобов'язаний розподіляти частину отриманої від його діяльності прибутку на 
користь суспільства як своєрідну плату за право займатися бізнесом, надане 
йому цим суспільством. Ще 20 років тому така точка зору здавалося спірним, 
але зараз вона не викликає сумнівів. Таким чином, податок на прибуток - це 
плата, яку вносить самим економічним суб'єктом (фірмою), а не його 
власниками. Якщо це так, то оподаткування має бути пов'язане з конкретними 
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подіями і фактами господарського життя компанії - податкові зобов'язання слід 
розподіляти в часі оптимальним способом. Так виникла ідея створення 
резервних фондів під відкладене оподаткування. Ця стаття займає в балансах 
британських компаній істотну частину [8, с.245]. В Україні існує законодавча 
база бухгалтерського обліку та органи, які приймають рішення про зміни в ній. 
Основний нормативний документ, який регулює порядок ведення 
бухгалтерського обліку в Україні, - Закон "Про бухгалтерський облік та 
фінансову звітність в Україні". Відповідно до даного законодавчого акту, 
перехід на нові національні стандарти бухобліку і звітності розпочався з 1 січня 
2000 року. Розробкою стандартів бухгалтерського обліку в Україні займається 
Методологічна рада з бухгалтерського обліку, який є дорадчим органом при 
Міністерстві фінансів України. Методологічна рада діє на підставі "Положення 
про Методологічну раду з бухгалтерського обліку". Роль Методологічної ради 
полягає в: 1) організації розробки та розгляду проектів національних стандартів 
бухгалтерського обліку, інших нормативно-правових актів щодо ведення 
бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності; 2) вдосконалення 
методів бухгалтерського обліку в Україні [8, с.322]. Доцільність введення даних 
принципів в Україні полягає в тому, що кожен з них слугує певним чинником 
розвитку економіки України. Наприклад, при обліку власного капіталу і 
резервів України необхідно: удосконалити П(с)БО на основі чинного в Україні 
законодавства, міжнародних стандартів; удосконалити форми фінансової 
звітності, що повністю забезпечується введенням Британської системи. 
Узагальнення теоретико-методичних та організаційних питань впровадження 
МСФЗ в Україні та перші наслідки впливу цього процесу на економіку України 
викладено Голубничою Г.П. [6, с. 29-31]. 

При оцінці майна суб’єкта господарювання в нашій країні відбувається 
безліч неприпустимих помилок, які можна виправити ввівши хоча б частину 
Британської системи. Наприклад, кількість несправедливо оціненої власності 
відразу знизилося б. Облік орендованих засобів є нерозвиненою в Україні 
галуззю, але в майбутньому вона буде розвиватися, а для неї в країні немає 
вдосконаленої  законодавчої бази, не кажучи вже й системах бухгалтерського 
обліку. Найбільша проблема податкової системи України в тому, що безліч 
людей ухиляється від податків і заможні платять менше ніж люди неспроможні. 
Цю проблему також допомогло б вирішити запровадження Міжнародних (в 
тому числі і Британських) стандартів. 

Висновки. Таким чином, впровадження принципів Британської моделі  
бухгалтерського обліку та перехід на міжнародні стандарти фінансової 
звітності - одна з умов підтримки підприємств і організацій з боку державних 
структур, в тому числі і податкових. І цей перехід буде взаємовигідним і для 
держави, і для підприємств в довгостроковій перспективі, тому що велика 
кількість тіньової економіки стане працювати в звичайному режимі, що 
принесе величезний дохід державі, яке, в свою чергу зможе направити його на 
поліпшення соціального рівня життя в країні. Важливо і те, що зараз українські 
компанії намагаються вийти на Європейський ринок, де міжнародні стандарти 
давно існують і діють, тобто без них туди дорога закрита. 
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Анотація. У статті розглянуто особливості обліку доходів підприємства; 

формування та розкриття обліково-аналітичної інформації щодо доходів 
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підприємств пов’язані з розв’язанням складних питань практичного і 
теоретичного характеру; надання користувачам правдивої та неупередженої 
інформації для прийняття ділових рішень безпосередньо впливає на управління 
господарськими процесами, у тому числі і доходами. 

Ключові слова. Дохід, прибуток, звіт про фінансові результати (про 
сукупний дохід), облікова політика, поріг суттєвості. 

Abstract. The following article review features of income of the company. 
Formation and disclosing accounting and analytical information on the income of 
enterprises related to solving complex issues of practical and theoretical. Providing 
to users accurate and unbiased information to make business decisions directly affect 
the management of business processes, including income. 

Key words. Revenue, profit, P&L Statement, accounting policies, materiality 
threshold. 

Вступ. Найважливішим показником діяльності кожного підприємства є 
розмір і характер прибутку (збитку) за кожний період його діяльності. Тому 
правильне визначення доходів та своєчасне їх відображення та аналіз зумовлює 
актуальність даного напряму дослідження. Формування оптимального доходу 
підприємств у розмірах, необхідних для покриття його поточних витрат, сплати 
податків і отримання прибутку, що дозволяє забезпечити розширене 
відтворення, є необхідною умовою функціонування будь-якого суб’єкта 
господарювання. Тому облік доходів потребує особливої уваги та додаткових 
наукових досліджень. 

Огляд літератури. Питання обліку доходів розглядали такі вчені як: 
Швець В.Г., Голов С.Ф., Бутинець Ф.Ф., Герасимович Я.М., Кірейцев Г.Г., 
Лінник В.Г. Також дослідженням питання обліку доходів займалися такі 
зарубіжні вчені: Морхарт М., Джонс Д., Друрі К., Фостер Дж.  Проте питання 
фінансового обліку та аналізу доходів підприємств потребують подальшого 
вивчення. Зазначеними науковцями було здійснено вагомий внесок у розвиток 
та удосконалення теоретичних основ. Між тим, вимагається об’єкт дослідження 
– доходи підприємства, розглянути із позицій таких макроекономічних 
концепцій, як концепції капіталу, його збереження та формування фінансового 
результату; концепції оцінки ймовірності надходження економічних вигод на 
підприємство, концепції ресурсів підприємства, що звітує та інших. 

Виклад основного тексту. Одним з найважливіших показників діяльності 
підприємства є дохід, тому надання повної, правдивої та неупередженої 
інформації про доходи є дуже важливим для прийняття управлінських рішень. 

Концептуальна основа МСБО визначає дохід як обліково-аналітичну 
категорію, згідно якої дохід - це валове надходження економічних вигід 
протягом періоду, що виникає в ході звичайної діяльності суб'єкта 
господарювання, коли власний капітал зростає в результаті цього надходження, 
а не в результаті внесків учасників власного капіталу [3]. 

Для узагальнення iнформацiї про доходи підприємства призначено 
рахунки класу 7 «Доходи i результати дiяльностi». 

Рахунок 70 «Доходи вiд реалiзацiї» - має ознаки пасивного рахунка, 
призначений для облiку господарських процесiв [9]. 
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Синтетичний і аналітичний облік доходів є єдиним джерелом для 
складання «Звіту про фінансові результати (про сукупний дохід)». Інструкція 
про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку допускає списання 
доходів на рахунок 79 «Фінансові результати» щомісячно або заключними 
записами в кінці звітного року. Протягом року на рахунках класу 7 «Доходи і 
результати діяльності» відображаються і накопичуються доходи, що дає 
можливість складати проміжну звітність про фінансові результати (квартальну, 
піврічну). 

Відповідно до принципу висвітлення у фінансовій звітності повинна 
наводитись інформація про доходи, витрати та фінансові результати, яка здатна 
впливати на прийняття обґрунтованих управлінських рішень. Безпосередньо, 
інформація про доходи підприємства надається у Формі №2 «Звіт про фінансові 
результати (Звіт про сукупний дохід)». У звіті про фінансові результати 
наводяться доходи і витрати, які відповідають критеріям, визначеним в 
національних положеннях (стандартах) бухгалтерського обліку. Форма №2 
складається з 4 розділів: фінансові результати, сукупний дохід, елементи 
операційних витрат, розрахунок показників прибутковості акцій.  

Ведення фінансового облiку та складання фiнансової звiтностi на кожному 
пiдприємствi здiйснюється на пiдставi нормативно-правових документiв, що 
розробляються органами, на якi покладено обов'язки регулювання у країнi 
питань облiку i звiтностi. Це дає змогу вести фінансовий облiк i складати 
фiнансову звiтнiсть за єдиними принципами й формою i таким чином 
забезпечувати порiвняннiсть облiкової iнформацiї. Однак це не означає, що 
пiдприємство, виходячи з конкретних умов господарювання, не може вибирати 
найбiльш прийнятнi для нього форми ведення облiку. Ведення фінансового 
облiку та складання фiнансової звiтностi на кожному пiдприємствi 
здiйснюється на пiдставi Наказу про облікову політику підприємства [9]. 

В обліковій політиці щодо розділу «Доходи» має бути зазначений метод 
оцінки ступеня завершеності операцій з надання послуг: 

• Вивченням виконаних полсуг; 
• Визначенням питомої ваги обсягу послуг, наданих на певну дату, в 

загальному обсязі послуг, які мають бути надані; 
• Визначення питомої ваги витрат, яких зазнає підприємство у зв’язку з 

наданням послуг, у загальній очікуваній сумі витрат. Сума витрат, 
здійснених на певну дату, включає тільки ті витрати, які відображають 
обсяг наданих послуг на цю дату [8]. 

При складанні облікової політики використовується П(С)БО 15 «Дохід», в 
якому: 

- докладно розписано зміст різних показників доходу. Крім того, до 
переліку цих статей додали показник чистого доходу від реалізації; 

- з метою визнання доходу від процентів уточнено, що треба враховувати 
економічний зміст угоди. Це може бути важливим у разі дисконтування статей 
заборгованості; 

- окремо пояснили, як слід визнавати в доході справедливу вартість 
безоплатно отриманого необоротного активу. Нагадаємо: у системі П(С)БО 
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дохід за такою операцією відразу не визнається, він поступово відноситься з 
рахунка капіталу на рахунок доходу пропорційно амортизації. Наразі в П(С)БО 
15 є цьому наукове пояснення: виявляється, така процедура зумовлена 
поступовим надходженням економічних вигід від активу. 

До питань облікової політики підприємства щодо доходів доречно віднести 
також періодичність віднесення доходів на фінансові результати. Згідно із 
принципом відповідності доходи на фінансові результати підприємство може 
відносити щомісячно, а може робити це щоквартально. 

Відповідно до міжнародних стандартів, підприємства самостійно 
встановлюють момент реалізації і відповідно обирають метод визнання доходу: 
метод нарахування (за моментом відвантаження продукції) або касовий метод 
(за моментом надходження коштів на рахунки в банках, касу). Відповідно до 
податкового законодавства України за правилами ведення податкового обліку 
датою збільшення доходу вважається дата, яка припадає на податковий період, 
протягом якого відбувається будь-яка з подій, що сталася раніше: 

• дата зарахування коштів від покупця (замовника) на банківський рахунок 
платника податку в оплату товарів, що підлягають продажу, у разі продажу 
товарів за готівку – дата її оприбуткування в касі підприємства; 

• дата відвантаження товарів, а для робіт (послуг) – дата фактичного 
надання результатів робіт (послуг) платником податку. 

Також в обліковій політиці має зазначатися поріг суттєвості. Листом 
Міністерства фінансів України «Щодо суттєвості у бухгалтерському обліку і 
звітності»: суттєвою інформацією визнається інформація, відсутність якої в 
фінансовому звіті і примітках до нього може вплинути на рішення його 
користувачів. Суттєвість - характеристики облікової інформації, які визначають 
її здатність впливати на рішення користувачів фінансової звітності. Поріг 
суттєвості - абсолютна або відносна величина, яка є кількісною ознакою 
суттєвості облікової інформації. Ознаками суттєвості облікової інформації є її 
кількісні та якісні характеристики, важливі для користувачів такої інформації. 
Суб’єктами визначення суттєвості облікової інформації є органи, які 
уповноважені на регулювання питань бухгалтерського  обліку і фінансової 
звітності, та власник (власники) або уповноважений орган (посадова особа), 
який здійснює керівництво підприємством  відповідно до законодавства та 
установчих документів ( далі - керівництво підприємства). Для визначення 
суттєвості окремих видів доходів і витрат орієнтовним порогом рекомендується 
величина, що дорівнює 2% чистого прибутку (збитку) підприємства. Для 
неприбуткових організацій порогом суттєвості окремих видів доходів, витрат і 
відображення переоцінки або зменшення корисності об’єктів обліку 
рекомендується величина, що складає 0,5 відсотка від суми надходжень на 
провадження статутної діяльності. [6]. 

Висновки. Важливим завданням обліку доходів є надання правдивої та 
неупередженої інформації для складання фінансової звітності. В Україні існує 
велика кількість нормативно – правових актів, які регулюють облік і звітність 
доходів підприємства, проте проблеми обліку і аналізу операцій з доходами 
залишаються на даний момент достатньо складними і потребують подальшого 
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наукового дослідження. Одним із напрямів таких досліджень є удосконалення 
посадових обов’язків бухгалтерів, оскільки їхні функції змінюються постійно 
під впливом багатьох факторів: «…учетные функции бухгалтеров различной 
специализации можно прописать, опираясь на принципы и правила, 
изложенные в МСФО, Международных стандартах бухгалтерского учета 
(МСБУ), национальных Положениях (стандартах) бухгалтерского учета 
(П(с)БУ) и, в конечном итоге, в учетной политике предприятия» [11]. 
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Анотація. Розглядається законодавчо-нормативне забезпечення обліку і 

аналізу доходів підприємства. Показано, яким чином правова, нормативна та 
довідкова iнформацiя використовується для оцінки, контролю і прогнозування 
відповідності доходів підприємства чинному законодавству, стандартам 
бухгалтерського обліку. 

Ключові слова: доходи, ПСБО, МСБО, законодавчо-нормативний 
документ, кодекс, постанова, закон України. 

Abstract. I consider the legal and regulatory support accounting and analysis of 
business income. Legal, regulatory and reference information used to assess, control 
and forecasting of business income according to the current legislation, accounting 
standards. 

Keywords: income, NAS, IAS, legislative and regulatory document, code, 
ordinance, statute Ukraine. 

Огляд літератури. Питання законодавчо-нормативного забезпечення 
обліку доходів розглядали такі вчені як: Швець В.Г., Голубнича Г.П., Бутинець 
Ф.Ф., Герасимович Я.М., Кірейцев Г.Г., Лінник В.Г. Також дослідженням 
питання обліку доходів займалися: Чебанова Н.В., Кузьмінський А.М., Лучко 
М.Р., Андрєєва Г.І. та інші. 

Вступ. Діяльність будь-якого суб’єкта господарювання залежить вiд 
нормативної бази, яка  регулює правовi та економiчнi вiдносини пiдприємства з 
державою, з iншими пiдприємствами та органiзацiями, з персоналом тощо. 
Тому одним iз важливих питань є огляд нормативно-правової бази з облiку i 
аналiзу  доходу. Нормативна інформація щодо доходів підприємства за 
напрямами використання має на меті, перш за все, забезпечення таких функцій 
управління, як аналіз, контроль та прогнозування доходів. Особливої уваги 
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заслуговує відповідне нормативне забезпечення аналізу доходів підприємств, 
оскільки «Обліково-аналітична інформація також формується в процесі 
розкриття інформації, яка міститься у фінансовій звітності. Економічний аналіз 
забезпечує якісне і кількісне розкриття такої інформації» [10, с. 30]. 

Виклад основного матеріалу. Систему нормативного регулювання 
фінансового обліку доходів підприємства можна представити п’ятьма рівнями, 
кожен з яких охоплює ряд документів. 

I – Конституція України, Податковий кодекс України, Господарський 
кодекс України, Цивільний кодекс, Закон України «Про бухгалтерський облiк i 
фiнансову звiтнiсть в Українi», iншi законодавчi акти.  

Нормативні документи першого рівня визначають основні засади обліку 
поточних зобов’язань підприємства. Положення, що вони містять є 
обов’язковими для виконання всіма підприємствами України, що не належать 
до державних. 

Конституція України є найголовнішим нормативно-правовим документом 
в Україні. В ній зазначаються економічні права та свободи громадян, 
можливості людини і громадянина у сфері виробництва, розподілу, обміну і 
використання матеріальних благ. Саме вони повинні гарантувати економічну 
свободу людини, її розвиток як вільної, забезпеченої у своїх життєвих потребах 
особистості. Конституція України регулює забезпечення діяльності будь-якого 
підприємства, установи та організації, проголошує права та обов’язки органів 
управління, суб’єктів підприємницької діяльності та громадян. 

Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в 
Україні» є основним документом з регулювання бухгалтерського обліку в 
Україні, який визначає правові засади регулювання, організації, ведення 
бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності. Згiдно Закону 
нормативно-правове регулювання питань методологiї бухгалтерського облiку 
здiйснюється Мiнiстерством фiнансiв, яке затверджує національні положення 
(стандарти) бухгалтерського облiку та iншi нормативно-правовi акти в межах 
його повноважень. В Законі також зазначений принцип, якого необхідно 
дотримуватися підприємствам: принцип відповідності доходів та витрат. [6].  

Основними законодавчо-нормативними документами є Податковий кодекс 
України,  Господарський кодекс України та Цивільний кодекс України. 

Податковий кодекс України визначає особливостi облiку податкових 
зобов’язань, зокрема дає зрозумiти сутнiсть доходiв; регламентує їх склад та 
особливостi визначення окремих елементiв, визначає платникiв податку, об’єкт 
оподаткування, оподаткування операцiй особливого виду, дохід який 
оподатковується і який не оподатковується. Так, дохід від реалізації товарів 
визнається за датою переходу покупцеві права власності на такий товар. Дохід 
від надання послуг та виконання робіт визнається за датою складення акта або 
іншого документа, оформленого відповідно до вимог чинного законодавства, 
який підтверджує виконання робіт або надання послуг. 

Господарський кодекс України встановлює відповідно до Конституції 
України правові основи господарської діяльності, які ґрунтуються на 
різноманітності господарських суб'єктів різних форм власності. Господарський 
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кодекс України націлений на забезпечення зростання ділової активності 
господарських суб'єктів, розвиток підприємництва і на цій основі збільшення 
ефективності суспільного виробництва. Визнання доходів в Господарському 
Кодексі України ототожнюється із визначенням прибутку, що унеможливлює 
використання даного визначення в обліково-контрольній практиці підприємств. 

Господарський та Податковий Кодекси України, на нашу думку, не 
конкретизують порядок визнання доходів для цілей обліково-контрольної 
практики на підприємстві. 

II – Укази й розпорядження Президента України, Постанови Кабінету 
Міністрів України. 

До iнших нормативно-правових документiв, якi регламентують загальнi 
положення щодо визначення доходу вiд реалiзацiї продукцiї належать: 

Постанова КМУ № 419 «Про порядок представлення фiнансової звiтностi». 
Вона визначає порядок, загальнi вимоги i строки представлення фiнансової 
звiтностi юридичними особами, незалежно вiд органiзацiйно-правової форми i 
форми власностi. 

Положення «Про документальне забезпечення записів в бухгалтерському 
обліку», яке встановлює порядок відображення та зберігання первинних 
документів, облікових регістрів, бухгалтерської звітності підприємствами. 

ІІІ – Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 «Загальні 
вимоги до фінансової звітності», Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 
15 «Дохід» та iншi нормативно-правовi акти. 

На даному рівні визначаються методологічні аспекти формування в 
бухгалтерському обліку інформації про доходи підприємства та її розкриття у 
фінансовій звітності. 

Слід зазначити, що нормативно-правові акти України, які пов’язані з 
обліком та контролем доходів перебувають під постійною увагою вчених та 
практиків. В результаті чого в нормативно-правові акти періодично вносяться 
зміни, доповнення, а іноді виникають нові або принципово поліпшені акти. Так 
11.02.2013 наказом №73 було прийнято НП(С)БО №1 «Загальні вимоги до 
фінансової звітності» замість П(С)БО №1, 2, 3, 4, 5. 

НП(С)БО №1 визначає типову форму №2 «Звіт про фінансові результати» 
(Звіт про сукупний дохід) – це звіт про доходи, витрати, фінансові результати 
та сукупний дохід. Відповідно до П(С)БО доходи і витрати відображаються в 
обліку і звітності у момент їх виникнення, незалежно від часу надходження і 
сплати грошей.  

Нормативним документом, який визначає методологiчнi засади 
формування в бухгалтерському облiку iнформацiї саме про доходи 
пiдприємства та її розкриття у фiнансовiй звітності, загальні правила 
формування оцінки і визнання в бухгалтерському обліку інформації про доходи 
та фінансові результати діяльності є П(С)БО 15 «Дохiд». Норми нього 
Положення (стандарту) застосовуються пiдприємствами, органiзацiями та 
iншими юридичними особами незалежно вiд форм власностi (крiм бюджетних 
та банківських установ) [8, с. 315]. Розглянемо структуру П(С)БО 15 «Дохід». 
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Таблиця 1 
Структура П(С)БО 15 «Дохід» 

Загальні положення Пп. 1 – 4 Описано сферу дії положення та терміни, що в 
ньому використовуються 

Визнання та класифікація 
доходу Пп. 5-20 

Наведені критерії визнання доходів від 
звичайної діяльності, класифікація 
доходів в обліку за відповідними групами 

Оцінка доходу Пп. 21-24 Описано методику оцінки доходу в 
бухгалтерському обліку 

Розкриття інформації про 
доходи у примітках до 
фінансової звітності 

Пп. 25-25.4 
Наведено перелік обов'язкових питань, які 
необхідно розкрити у Примітках до 
фінансової звітності. 

Джерело: складено за [4]. 
 

У бухгалтерському обліку та фінансовій звітності доходи відображаються 
в момент їхнього виникнення незалежно від дати надходження або сплати 
грошових коштів. Отже, бухгалтерський облік ведуть, а звітність складають на 
основі облікового принципу нарахування: доходи відображають у 
бухгалтерському обліку і відповідно у фінансовій звітності за відвантаженням 
продукції (товарів), виконанням робіт, наданням послуг незалежно від термінів 
одержання грошових коштів або їхніх еквівалентів від покупців (замовників).  

Наступним нормативним документом, який регламентує умови визнання 
доходу вiд виробничо-господарської діяльності пiдприємства є Мiжнародний 
стандарт бухгалтерського облiку №18 «Дохiд». Цього стандарту дотримуються 
тi юридичнi особи, якi вiдповiдно до чинного законодавства визнанi суб’єктами 
малого пiдприємництва, щодо мiжнародного рівня, а також ті організації, що 
подають фінансову звітність за міжнародними стандартами: публічні 
акціонерні товариства, банки, страхові компанії і підприємства ряду галузей, 
перелік яких затверджується Кабміном [3]. 

IV – Iнструкцiя про застосування Плану рахункiв бухгалтерського облiку 
активiв, капiталу, зобов’язань i господарських операцiй підприємств i 
органiзацiй, Методичнi рекомендацiї про застосування регістрів 
бухгалтерського облiку та інші нормативно-правові акти та методичні 
рекомендації Міністерства фінансів та інших організацій, які розробляються та 
затверджуються на основі П(С)БО. 

На цьому рівні надаються більш докладні роз’яснення щодо ведення 
обліку доходів підприємства. Дані нормативні акти є більш конкретизованими. 

V – Наказ про облiкову полiтику пiдприємства, робочий план рахункiв 
підприємства та інші документи (накази, розпорядження) щодо організації 
обліку доходів від реалізації на підприємстві. 

На останньому рівні в нормативних документах висвітлена специфіка 
ведення обліку на окремому підприємстві. Нормативні документи розроблені 
на основі документів вищих рівнів та враховують специфіку операцій, що 
мають місце на конкретному підприємстві. Наказ про облікову політику є 
внутрішнім документом конкретного підприємства і тому має велике значення 
для організації його бухгалтерського обліку. Наказ  про облікову політику 

 Научные труды SWorld                                                                           ISSN 2224-0187 (Р) / 2410-6720 (О) 53 



 Том 7. Выпуск 1 (42)                                                                                                                                      Экономика 

містить опис методів оцінок, які використовуватимуться підприємством при 
складанні фінансових звітів, а також конкретних аспектів облікової політики 
щодо окремих об'єктів та статей обліку. 

Перші чотири рiвнi регулюються на рiвнi держави i є обов’язковими для 
виконання усiма пiдприємствами та органiзацiями. При чому документи 
певного рiвня не повиннi протирiчити документам більш вищого рiвня. 
Документи четвертого рiвня формуються безпосередньо напiдприємствi. 

Класифікація нормативно-правового забезпечення обліку доходів 
підприємства за різними ознаками наведена на рис. 1: 

 

 
Рис. 1. Класифікація нормативно-правового забезпечення обліку доходів 

підприємства 
 
Джерело: складено автором за [7]. 

За видами 

- Закони України 
- Укази і розпорядження 

Президента України 
- Постанови і рішення Кабінету 

міністрів України, міністерств 
- П(С)БО 1, 15 
- МСБО 18 
- Кодекси України 

(Господарський, Податковий) 
- Методичні рекомендації, 

інструкції, вказівки 
- Положення, порядок 
- Листи, роз’яснення 
- План рахунків бух.обліку 
- Форми фінансової звітності №1 

  

За рівнями 

1. Міжнародні 
2. Загальнодержавні (національні) 
3. Галузеві (відомчі) 
4. Регіональні (обласні, районні) 
5. Внутрішньогосподарські 

(внутрішньо фірмові) 

За місцем і роллю в 
формуванні фін. 

звітності 

1. Обов’язкові 
2. Небов’язкові 
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Отже, нормативно-правове забезпечення обліку і контролю - це сукупність 
нормативно-правових актів найвищих гілок влади у державі (законодавчої, 
виконавчої та представницької), Міністерства фінансів України, інших 
міністерств та відомств, і, власне кожного підприємства зокрема, які 
забезпечують повноцінне функціонування та динамічний розвиток 
бухгалтерського обліку, фінансової звітності й економічного контролю в нашій 
державі. 

Можна зробити висновок, що нормативне регулювання обліку доходів від 
реалізації є п’ятирівневим. Воно регулюється як законами та кодексами, 
положення яких є обов’язковими до виконання усіма підприємствами України, 
так і спеціально розробленими на підприємстві положеннями, що враховують 
специфіку його діяльності. 

Висновки і пропозиції. Нормативне регулювання обліку доходів є 
п’ятирівневим. Воно регулюється як законами та кодексами, положення яких є 
обов’язковими до виконання усіма підприємствами України, так і спеціально 
розробленими на підприємстві положеннями, що враховують специфіку його 
діяльності. Отже, нормативно-правове забезпечення обліку і контролю – це 
сукупність нормативно-правових актів найвищих гілок влади у державі 
(законодавчої, виконавчої та представницької), Міністерства фінансів України, 
інших міністерств та відомств, і, власне кожного підприємства зокрема, які 
забезпечують повноцінне функціонування та динамічний розвиток 
бухгалтерського обліку, фінансової звітності й економічного контролю в нашій 
державі. Основні зміни в законодавчо-нормативному забезпеченні 
бухгалтерського обліку доходів відбулися в 2012 році у зв’язку з прийняттям 
Податкового кодексу України і в 2013 році після прийняття НП(С)БО №1 і 
зміни типових форм фінансової звітності.  

Пропозиції щодо подальшого дослідження питань законодавчо-
нормативного забезпечення обліку доходів пов’язані із тим, що в умовах 
впровадження та застосування МСФЗ виникає потреба у рішенні цілого 
комплексу питань методології і організації формування та розкриття обліково-
аналітичної інформації у фінансовій звітності, як про це пише Голубнича Г.П.: 
«…возникает потребность в решении целого комплекса вопросов 
методологического характера. К ним, в частности, относятся методология и 
организация формирования и раскрытия учетно-аналитической информации, 
содержащейся в финансовой отчетности» [9]. Прикладом може слугувати нова 
категорія «сукупний дохід», дослідження якої вимагає застосування таких 
МСФЗ, як МСФЗ (IAS) 32 «Фінансові інструменти: подання», МСФЗ (IAS) 39 
«Фінансові інструменти: визнання та оцінка» без МСФЗ (IFRS) 9, МСФЗ (IAS) 
39 «Фінансові інструменти: визнання та оцінка» з МСФЗ (IFRS) 9, МСФЗ 
(IFRS) 7 «Фінансові інструменти: розкриття» та МСФЗ (IFRS) 9 «Фінансові 
інструменти», в яких застосовуються принципи формування обліково-
аналітичної інформації щодо сукупного доходу. 
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як об’єкта бухгалтерського обліку. Встановлено значення власного капіталу в 
господарській діяльності підприємства. Визначено особливості ведення обліку 
та складання фінансової звітності щодо власного капіталу на підприємствах. 
Розкрито нормативно-законодавчу базу бухгалтерського обліку і фінансової 
звітності  власного капіталу в Україні. Проведено аналіз останніх змін у 
нормативно-правових актах, які регулюють ведення бухгалтерського обліку і 
складання фінансової звітності власного капіталу на підприємстві. 

Abstract. In the article we describe the essence of the equity of the enterprise as 
an object of accounting. The meaning of the enterprise`s equity in the business is 
described. The features of the equity accounting and financial reporting are 
determined. There are determined main equity accounting and financial reporting 
regulation acts of Ukraine. The recent changes of the equity accounting and financial 
reporting regulation acts are analyzed. 

Ключові слова: власний капітал, залучений капітал, організаційно-правова 
форма підприємства, зареєстрований капітал, статутний капітал, пайовий 
капітал, неоплачений капітал, вилучений капітал, капітал у дооцінках, 
резервний капітал. 

Key words: equity, debt capital, the organizational form of the company, 
financial reporting,  registered capital, share capital, unpaid capital, withdrawn 
capital, capital surplus, reserve capital. 

Вступ.  
Власний капітал є основою для початку і продовження господарської  

діяльності підприємства, одним із найістотніших показників, який характеризує 
фінансовий стан підприємства. Власний капітал підприємства - головне 
джерело формування прибутку і доходів його власників як у поточному, так і в 
перспективному періоді, його розмір та динаміка змін характеризують рівень 
ефективності господарської діяльності. Капітал є однією з фундаментальних 
економічних категорій, сутність якої досліджується економічною наукою уже 
протягом століть, однак нового значення поняття отримало лише в умовах 
ринкових відносин. В умовах нестабільної ринкової ситуації та кризових явищ 
на фінансовому ринку, чим більше власний капітал, тим вища 
конкурентоспроможність підприємства та надійніше його фінансове становище. 
Тому для того, щоб підприємство успішно функціонувало, необхідна ретельна 
робота, яка вимагає чимало часу та зусиль, з організації та побудови 
ефективних  систем ведення бухгалтерського обліку, складання звітності та 
управління власним капіталом підприємства, що допоможе підвищити 
рентабельність власного капіталу, тобто максимізувати прибуток. 

Огляд літератури. 
Теоретичні основи досліджень власного капіталу розкрито в працях В. Д. 

Базилевича, К. С. Базилевича, О. О. Гетьман, Н. І. Гражевської, А. М. 
Поддєрьогіна, В. М. Попова та інших. Проблемам бухгалтерського обліку 
власного капіталу підприємства присвячені праці таких українських вчених, як 
Ф. Ф. Бутинця, В. І. Головка,  Г. П. Голубничої, Н. І. Дорош, О. І. Коблянської, 
М. В. Кужельного, С. О. Левицької,  О. В. Лишиленка, Т. Г. Мельник, Є. В. 
Мниха, Л. І. Панасенко,  Г. В. Савицької, В. В. Сопка, Н. М. Ткаченко, В. Г. 
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Швеця та інших. Дослідженням даної теми займались і зарубіжні вчені, зокрема 
Ф. Вуд, С. Дж. Грей, Н. Л. Зайцев, Н. А. Каморджанова, Н. П. Кондраков, Т. 
Коупленд, Б. Е. Нідлз, Т. Н. Подольська, І. В. Сергєєв та інші. 

Основний текст. 
Кожне підприємство чи організація  для реалізації поставлених цілей має у 

своєму розпорядженні як засоби праці (будівлі, машини, устаткування і т.ін.), 
так і предмети праці (сировину, матеріали, паливо і т. ін.), які в сукупності 
складають господарські засоби, тобто власність підприємства. В свою чергу 
власність асоціюється із поняттям "капітал" [ 6, с.421].  

Поняття «капітал» походить від латинського  «capitalis», що означає 
головний, дуже важливий. Дослідження сутності та економічного змісту 
капіталу здійснюється вченими, представниками різноманітних економічних 
шкіл протягом багатьох років тобто термін «капітал» є одним з основних та 
фундаментальних в економічній науці. Капітал вивчався та розглядався з 
багатьох позицій та в різних проявах.  

Першу спробу дати науковий аналіз капіталу зробив давньогрецький 
мислитель Аристотель (384-322 рр. до н.е.), який розглядав капітал через 
призму багатства та, аналізуючи його сутнісні ознаки,  зробив висновок, що ця 
категорія поділяється на два види. До першого він відніс дане природою 
багатство, яке пов’язане з постійним нагромадженням засобів, необхідних для 
життя і корисних для держави чи домашнього об’єднання, але яке  «не 
безкінечне, а має свої межі». До другого виду багатства Аристотель відніс 
процес накопичення грошей, що являє собою «…мистецтво наживати статок, з 
чим і пов’язане уявлення, нібито багатство і нажива не мають ніяких меж». 
Зазначені види багатства були названі Аристотелем «економіка» та 
«хремастика» [10, с. 224]. Як свідчить економічна історія, саме «хремастика», 
тобто діяльність, спрямована на накопичення багатства та нагромадження 
грошових запасів, є першим відомим трактуванням капіталу як економічної 
категорії [9, с. 230].  

Підсумовуючи та аналізуючи результати досліджень вченими економічної 
сутності капіталу, з точки зору історичної еволюції виділяють три основні 
підходи до його формування: 

1. Капітал як грошовий фактор – гроші є основним чинником виробництва, 
фундаментом економічного прогнозування і головним інструментом 
економічної політики держави. Найвідоміші прихильники цієї концепції – Т. 
Мен, Ф. Кене, У. Стаффорд, А. Монкретьєн, В. Мірабо. 

2. Капітал як матеріально речовинний ресурс. Відповідно до цього підходу 
Капітал – це цінності та послуги, за допомогою яких створюється новий дохід. 
Макроекономічна природа капіталу проявляється у вигляді фінансово-
грошового сектора економіки. В основі конценції лежать погляди А. Сміта, Д. 
Рікардо, Ст. Мілля, Ж-Б. Сея, А. Маршала, Р. Хікса, Дж. Кейнса.  

3. Капітал як виробничі відносини. Капітал визначається як відносини, які 
витікають з монополізації власності на засоби виробництва в руках підприємців 
і відсутність таких у робітників. Здійснювалось виділення ролі різних частин 
капіталу. До прихильників цього підходу можна віднести К. Маркса, Ф. 
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Енгельса, М. Фрідмена, П. Лоффера, Е. Хансена, Дж. Робінсона. 
У сучасному суспільстві представники західної економічній науки 

трактують капітал як «блага довготривалого використання, що створені 
людиною для виробництва інших товарів і послуг». Таке визначення капіталу 
служить загальною основою для різних понять, використаних у вжитку і в 
економічній літературі. [ 11, с.317]. Однак, незважаючи на спільну основу, в 
сучасних умовах багато вчених по-різному підходять до визначення поняття 
«капітал. 

Розглядаючи економічну сутність капіталу підприємства, доцільно 
відзначити його основні характеристики, які вказують на вагоме значення 
капіталу у виробничо-господарській діяльності підприємства (Рис.1). 

 

 
 

Рис. 1 Місце власного капіталу в господарській діяльності підприємства 
11 

*Джерело: складено за [ 12, с. 152 ]. 
 
Господарські засоби мають різні джерела свого утворення. Деякі з них 

стали власністю підприємства внаслідок внеску до статутного капіталу 
засновниками, інші - були придбані за рахунок або власних коштів 
підприємства, або позик інших юридичних чи фізичних осіб. На основі поділу 
джерел формування господарських засобів підприємства на власні та залучені, 
його капітал теж поділяється на власний та залучений.  

Власний капітал підприємства – це частина в активах підприємства, що за-
лишається після вирахування його зобов’язань [ 1 ]. Власний капітал має 
складну структуру, яка залежить від організаційно-правової форми 
підприємства (акціонерне товариство, товариство з обмеженою 
відповідальністю, державне підприємство тощо).  
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Залучений (позичковий) капітал — це частина вартості майна суб’єкта 
господарювання, придбаного за рахунок виникнення зобов’язань, які необхідно 
повернути банкам, постачальникам, інвесторам: коштами, цінностями, які 
еквівалентні до вартості майна [ 8, с.26 ].  

Тобто в момент створення підприємства його стартовий капітал втілюється 
в активах, інвестованих засновниками (учасниками) і представляє собою 
вартість майна підприємства. На цьому етапі, коли підприємство ще не має 
зовнішньої заборгованості, основна облікова формула А = З + К набуває 
вигляду А = К, оскільки З = 0. Здійснюючи підприємницьку діяльність, 
підприємство неминуче використовує залучені кошти, тобто утворює борги. 
Боргові зобов’язання підтверджують права і вимоги кредиторів щодо активів 
підприємства (А = 3 + К) і мають вищий пріоритет порівняно з вимогами 
власників. Тому власний капітал підприємства визначається як різниця між 
вартістю його майна і борговими зобов’язаннями: К = А - 3 [7, с.414]. 

Власний капітал відображає величину вартості засобів, які належать 
засновникам підприємства. Капітал власника відображає розмір участі 
власників (засновників, учасників, акціонерів) підприємства фінансуванні його 
активів. На величину власного капіталу впливають: 

- інвестиції, які збільшують активи за рахунок додаткових коштів власника 
підприємства; 

- вилучення коштів власниками підприємства, що зменшує активи 
підприємства; 

- доходи, які призводять до зростання власного капіталу; 
- витрати, які зменшують величину власного капіталу [ 4, с.401 ]. 
Існують ключові розбіжності між основними видами джерел коштів 

(залученим та власним капіталом), наприклад: 
- право на участь в управлінні підприємством (власний капітал дає право, 

позиковий капітал - не дає); 
- право на одержання частини прибутку і майна (власний капітал має право 

за залишковим принципом, позиковий капітал - першочергове); 
- очікувана доходність (власний капітал - варіює, позиковий капітал - 

звичайно визначена); 
- сума повернення капіталу інвестору (власний капітал - не встановлена, 

позиковий капітал - встановлена умовами договору і т.д.). 
Таким чином, слід зазначити, що структура капіталу, очевидно, впливає на 

результати фінансово-господарської діяльності підприємства і ставлення до неї 
власників та інвесторів, тобто на розмір капіталу [ 5, с.312 ]. 

Ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності 
власного капіталу підприємства регламентується: Господарським кодексом 
України; Цивільним кодексом України; Законом України «Про господарські 
товариства»;  Законом України «Про бухгалтерський облік та фінансову 
звітність в Україні», прийнятий Верховною Радою України 
від 16.07.1999 № 996-XIV, зі змінами і доповненнями; Національним 
положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до 
фінансової звітності» затверджене Наказом Міністерства фінансів України від 
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07.02.2013 № 73, зі змінами і доповненнями; Методичними рекомендаціями 
щодо заповнення форм фінансової звітності затвердженими Наказом 
Міністерства фінансів України від 28 березня 2013 року № 433, зі змінами і 
доповненнями [2] та іншими нормативно-правовими актами, положеннями та 
інструкціями, затвердженими законодавством України.  

У 2013 році відбулись суттєві зміни у законодавчо-нормативному 
забезпеченні обліку та звітності власного капіталу підприємства. Так, з 1 січня 
2013 року відбулися зміни щодо форм фінансової звітності. Основними 
формами фінансової звітності, у яких відображається інформація про стан та 
зміни у власному капіталі підприємства є саме Баланс (Звіт про фінансовий 
стан), Звіт про власний капітал, Звіт про фінансові результати (Звіт про 
сукупний дохід) та  Примітки до фінансової звітності, регламентовані НП(С)БО 
1 «Загальні вимоги до фінансової звітності» затвердженим Наказом 
Міністерства фінансів України від 07.02.2013 № 73  [ 1].  

Власний капітал у балансі відображається у першому розділі пасиву 
«Власний капітал». До 2013 року він включав у себе наступні  статті: статутний 
капітал, пайовий капітал, додатковий вкладений капітал, інший додатковий 
капітал, резервний капітал, нерозподілений прибуток (непокритий збиток), 
неоплачений капітал, вилучений капітал. Починаючи з 2013 року власний 
капітал включає: зареєстрований (пайовий) капітал, капітал у дооцінках, 
додатковий капітал, резервний капітал, нерозподілений прибуток (непокритий 
збиток), вилучений капітал, неоплачений капітал . 

У балансі підприємства до 2013 року виділявся окремо рахунок «Інший 
додатковий капітал», на якому відображалась дооцінка основних засобів, їх 
індексація, дооцінка нематеріальних активів, одержання у безкоштовному 
порядку різних активів від сторонніх організацій та фізичних осіб тощо. 
Починаючи з першого кварталу 2013 року введена в дію стаття балансу під 
назвою «Капітал у дооцінках», на якому відображається інформація про 
дооцінку (уцінку) необоротних активів і фінансових інструментів, які 
відповідно за НП(С)БО 1 відображаються у складі власного капіталу, але 
розкриватимуться не у звіті про власний капітал, як раніше, а у Звіті про 
фінансові результати (Звіті про сукупний дохід). Суми дооцінки основних 
засобів та нематеріальних активів відносяться до нерозподіленого прибутку. 

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів – це інформація про зміну 
балансової вартості об’єкта хеджування при значенні коефіцієнта ефективності 
хеджування грошових коштів у межах, визначених національними 
положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку. Такі суми будуть 
віднесені до первісної вартості фінансових інвестицій чи фінансових 
зобов’язань або до складу інших доходів (витрат).  

Інформація про дооцінки (уцінки) основних засобів, нематеріальних 
активів буде відображатися у звіті про фінансові результати у другому розділі  
«Сукупний дохід» [ 13].  

Відповідно до Методичних рекомендацій щодо заповнення форм 
фінансової звітності, затверджених наказом Міністерства фінансів України 08 
березня 2013 року № 433 у статті «Додатковий капітал» відображають 
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емісійний дохід, вартість безкоштовно отриманих необоротних активів, сума 
капіталу, який вкладено засновниками понад статутний капітал, накопичені 
курсові різниці, які відповідно за національними положеннями (стандартами) 
відображаються у складі власного капіталу [2]. Таким чином, накопичені 
курсові різниці, також відображаються у Звіті про фінансові результати (Звіті 
про сукупний дохід).  

У Звіті про власний капітал розкривається інформація про зміни у складі 
власного капіталу підприємства протягом звітного періоду. У графах звіту про 
власний капітал, призначених для наведення складових власного капіталу, 
зазначаються показники, наведені у розділі I «Власний капітал» балансу. Для 
забезпечення порівняльного аналізу інформації звіту про власний капітал 
підприємства повинні додавати до річного звіту звіт про власний капітал за 
попередній рік [1]. 

Підприємства у графах звіту про власний капітал, в яких зазначаються 
складові власного капіталу, наводять лише ті з них, які зазначені у балансі. У 
консолідованому звіті про власний капітал також наводиться інформація про 
зміни у власному капіталі в розрізі неконтрольованої частки. 

У статтях розділу «Розподіл прибутку» наводяться суми виплат власникам 
(дивіденди), дані про спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу та 
відрахування до резервного капіталу. Суб’єктами державного (комунального) 
сектору економіки у додаткових статтях наводиться інформація про суму 
чистого прибутку, що має бути сплачена до бюджету відповідно до 
законодавства, дані про спрямування прибутку до спеціальних (цільових) 
фондів, та на матеріальне заохочення  [14]. 

Наказом №627 «Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових 
актів Міністерства фінансів України з бухгалтерського обліку» від 27.06.2013 р. 
[3] було внесено значні зміни до Плану рахунків та Інструкції про застосування 
плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і 
господарських операцій підприємств і організацій. Відповідно до зазначеного 
наказу було змінено назву та призначення рахунку 40 з «Статутний капітал» на 
«Зареєстрований (пайовий) капітал». Цей рахунок використовується для обліку 
й узагальнення інформації про стан та рух статутного  й іншого  
зареєстрованого капіталу підприємства, його пайового капіталу відповідно 
до  законодавства  й установчих  документів,  а також внесків до  оголошеного, 
але ще не зареєстрованого статутного капіталу. Рахунок  містить такі 
субрахунки: 

- 401 «Статутний капітал» - відображається статутний капітал 
господарських товариств, державних і комунальних підприємств.   Сальдо на 
цьому субрахунку повинно відповідати розміру статутного капіталу, який 
зафіксовано  в установчих документах підприємства. Аналітичний облік 
статутного капіталу ведеться за видами капіталу за кожним  засновником, 
учасником, акціонером тощо. 

- 402 «Пайовий капітал» - відображається і узагальнюється  інформація про 
суми пайових внесків членів споживчого    товариства, колективного 
сільськогосподарського підприємства, житлово-будівельного кооперативу, 
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кредитної спілки та інших  підприємств, що передбачені установчими 
документами.  

- 403 «Інший зареєстрований капітал"- відображається зареєстрований 
капітал інших підприємств, зокрема  приватних підприємств, формування якого 
передбачено в установчих документах. 

- 404 «Внески до незареєстрованого статутного капіталу» - 
відображаються внески, які надходять для формування статутного капіталу, 
зокрема акціонерного товариства, після його оголошення і до реєстрації 
відповідних змін до установчих документів [14].  

Змінено назву та призначення рахунку 41 з «Пайовий капітал» на «Капітал 
у дооцінках». Зазначений рахунок використовується для обліку та узагальнення 
інформації про дооцінку (уцінку) необоротних активів і фінансових 
інструментів, які відповідно до національних положень (стандартів) 
бухгалтерського обліку відображаються у складі власного капіталу і 
розкриваються у звіті про фінансові результати (звіті про сукупний дохід). 
Залишок на цьому рахунку зменшується у разі уцінки і вибуття зазначених 
активів, а також зменшення їх корисності тощо . Водночас рахунок доповнено 
відповідними субрахунками: 411 «Дооцінка (уцінка) основних засобів», 412 
«Дооцінка (уцінка) нематеріальних активів», 413 «Дооцінка (уцінка) 
фінансових інструментів» та 414 «Інший капітал у дооцінках».  

Основні законодавчо-нормативні зміни щодо обліку та звітності власного 
капіталу підприємства, що відбулись у 2013 році відображено у таблиці 1. 

 
Таблиця 1. 

Зміни  щодо власного капіталу у плані рахунків та балансі 
 До 31.12.2012 року  З 01.01.2013 року 
Номер 
рахунка 

Код 
рядка 

Назва рахунка 
(рядка) 

Номер 
рахунка 

Код 
рядка Назва рахунка (рядка) 

40 300 Статутний капітал 40 1400 
Зареєстрований 
(пайовий) 

     капітал 
41 310 Пайовий капітал 41 1405 Капітал у дооцінках 
42 320 Додатковий 42 1410 Додатковий капітал 
  (вкладений) капітал    
425 330 Інший додатковий    
  капітал    
43 340 Резервний капітал 43 1415 Резервний капітал 
44 350 

 
 
 

Нерозподілений 44 1420 
Нерозподілений 
прибуток 
(непокритий збиток) 

 
прибуток 
(непокритий   

 збиток)   
45 370 Вилучений капітал 45 1430 Вилучений капітал 

46 360 
Неоплачений 
капітал 46 1425 Неоплачений капітал 
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Як бачимо з таблиці, в обліку та звітності таких складових власного 
капіталу, як резервний капітал, нерозподілений прибуток (непокритий збиток), 
вилучений капітал та неоплачений капітал законодавчих змін не відбулось. 

Висновки.  
Капітал є однією з фундаментальних економічних категорій, сутність якої 

наукова думка досліджує протягом багатьох століть. Власний капітал – це 
основа для початку і продовження господарської  діяльності підприємства, він є 
одним із найістотніших і  найважливіших показників, який характеризує 
фінансовий стан підприємства. Між тим, на сьогодні в Україні існує низка 
невирішених проблем та питань, пов’язаних з чітким правовим регулюванням 
обліку фінансово-господарської діяльності підприємств, зокрема власного 
капіталу, останнім часом законодавчо-нормативне регулювання зазнає значних 
змін з метою удосконалення усіх систем. Враховуючи, що «…найважливішою 
складовою управління рухом авансованого капіталу є облікова інформація, на 
підставі якої визначаються межі формування, розподілу та подальшого 
відтворення індивідуального капіталу» [15, с.5],  підприємствам необхідно 
ретельно відслідковувати усі законодавчо – нормативні зміни щодо ведення 
бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності власного капіталу з  
метою запобігання правопорушенням через невідповідність обліку та звітності 
законодавчим вимогам. 
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Анотація. У статті здійснено критичний аналіз системи незалежного 
контролю на сучасному етапі розвитку економіки країни. Представлено 
статистику найпоширеніших економічних злочинів як в  Україні, так і в світі. 
Для недопущення або зменшення ймовірності настання посадових зловживань, 
захисту інтересів власника та збереження активів підприємства 
запропоновано впровадження системи внутрішнього контролю та розроблено 
програму внутрішнього аудиту для підприємств торгівлі, змістовне 
наповнення якого забезпечує керівництво інформацією про дійсний фінансовий 
стан торговельного підприємства. 

Ключові слова: контроль, аудит, підприємства торгівлі, система 
внутрішнього аудиту, відповідальність, програма аудиту.  

Summary. The article presents a critical analysis of the system of independent 
monitoring at the present stage of development of the economy. It is represented the 
statistics of the most common economic crimes in Ukraine and in the world. To 
prevent or reduce the likelihood of malfeasance, to protect the interests of the owner 
and preservation of the assets of the proposed implementation of the internal control 
system and developed the internal audit program for trade enterprises, the content of 
which provides management information about the actual financial condition of 
commercial enterprise. 

Key words: control, audit, trading enterprises, the system of internal audit, 
responsibilities, audit program. 

Вступ. Одним із важливих аспектів у господарській діяльності 
підприємства є чіткий план роботи та налагоджений контроль за його 
діяльністю. На вітчизняних торговельних підприємствах в більшості випадків 
власник самостійно намагається контролювати та координувати основну 
діяльність фірми. Однак, в сучасних умовах стало носити системний характер 
посягання на діяльність суб’єктів господарювання у вигляді шахрайства, 
рейдерських захоплень, інвестори незацікавлені інвестувати власні кошти до 
нашої країни, оскільки стикаються з проблемою збереження майна, іміджу 
компанії, репутації. На сучасному етапі спостерігається відсутня практика 
побудови та удосконалення системи незалежного контролю як на рівні  країні, 
так і на рівні підприємства. Впровадження системи внутрішнього аудиту на 
торговельних підприємствах під час складної економічної ситуації забезпечить 
ефективне ведення бізнесу. 

Огляд літератури. Питання організації й методології обліку та аудиту 
торговельних підприємств розглядали в своїх працях такі вітчизняні та 
зарубіжні вчені, як В.Д. Базилевич, Г. С. Беккер, С. М. Бичкова, М. Д. Білик, М. 
Т. Білуха, В. П. Бондар, Ф. Ф. Бутинець, Т. А. Бутинець, Б. І. Валуєв, Д. Ф. 
Галлетта, А. Грехем, Н.О. Гура, Н. І. Дорош, Є. В. Калюга, М. Д. Корінь ко, В. 
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М. Костюченко, В. Ф. Максімова, Л. В. Нападовська, О. А. Петрик, В. П. 
Пантелеєв, В. С. Рудницький, І. І. Сахарцева, Я. В. Соколов, В. В. Сопко, В. О. 
Шевчук, М. Ястребофф та інші. Проте сучасні умови господарювання та зміни 
нормативних документів потребують подальшого вивчення цього питання. 

Виклад основного тексту. 
З метою оцінки подальших перспектив розвитку діяльності торговельного 

підприємства, достовірності результатів поточної діяльності, забезпечення 
збереження активів, перед власниками постає проблема вибору форми 
незалежного контролю суб’єкта господарювання. Незалежний контроль може 
виступати в формі  зовнішнього або внутрішнього аудиту. Інвестори 
зацікавлені у проведенні зовнішнього аудиту, власників цікавить побудова 
аудиту на постійній основі, яку може забезпечити тільки внутрішній аудит. 

Відповідно до Закону «Про аудиторську діяльність» аудит — перевірка 
даних бухгалтерського обліку  і  показників  фінансової  звітності  суб'єкта 
господарювання з метою висловлення  незалежної думки аудитора про її  
достовірність  в  усіх  суттєвих  аспектах   та  відповідність  вимогам  законів  
України,  положень (стандартів) бухгалтерського обліку або інших  правил  
(внутрішніх положень    суб'єктів    господарювання)    згідно   із   вимогами 
користувачів [2]. Зовнішній аудит здійснюється на підставі договору з 
підприємством-замовником. 

Міжнародний Інститут внутрішніх аудиторів дає наступне визначення: 
внутрішній аудит – це діяльність по наданню незалежних та об’єктивних 
гарантій і консультацій, які направлені на удосконалення діяльності компанії. 

В Україні система внутрішнього аудиту є недосконалою. З розвитком 
холдингових структур власники дедалі більше відходять від безпосереднього  
управління  підприємством  шляхом делегування цієї функції найманим 
менеджерам. Підприємства об’єднуються, формуючи розгалужену 
управлінську структуру, загальна кількість працівників зростає; кількість 
функцій, делегованих окремим працівникам, також збільшено; в діяльності 
застосовують нові технології. Це призводить до необхідності перегляду 
системи внутрішнього контролю підприємства. У першу чергу, питання 
перегляду та удосконалення системи внутрішнього контролю є актуальним для 
торговельних підприємств, що мають розгалужену мережу відокремлених 
структурних підрозділів, регіональних складів та філій, а також для 
підприємств, що складають звітність згідно з Міжнародними стандартами 
фінансової звітності (МСФЗ). 

Проведення внутрішнього аудиту на торговельних підприємствах не є 
обов’язковою процедурою і не закріплене чинним законодавством, проте його 
організація та здійснення є необхідною умовою управління господарською 
діяльністю. Система внутрішнього аудиту дозволяє виявити та усунути 
фінансові, правові та виробничі ризики, виявити факти господарського життя, 
пов’язані з умисним або випадковим порушенням працівниками покладених 
обов’язків, що призводить до погіршення ділової репутації та фінансового 
стану підприємства. 

Ефективно побудована система внутрішнього аудиту на підприємстві 
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забезпечує моніторинг фактичного стану об’єкта контролю, виявлення 
відхилень, порушень та зловживань, їх усунення та попередження виникнення в 
майбутньому. Система внутрішнього аудиту повинна діяти в інтересах 
власників та інвесторів, максимально достовірно інформуючи останніх про стан 
справ на підприємстві, не допускаючи порушень, зловживань, шахрайства та 
сприяючи збереженню матеріальних цінностей, зокрема, і з використанням 
аудиту ІТ технологій. 

При розгляді шахрайств, скоєних найманими працівниками на 
торговельних підприємствах, особливо слід виділити матеріально-
відповідальних осіб, які виконують функції отримання, зберігання та відпуску 
матеріальних цінностей і грошових коштів. Від діяльності матеріально-
відповідальних осіб залежить законне використання коштів підприємства. 
Зловживання з боку найманого персоналу можуть служити підставою для 
припинення трудового договору (контракту) [3]. 

За даними антирейдерського союзу підприємців України, 82 % загроз 
реалізують власні співробітники фірми або за їх прямою чи опосередкованою 
участю (50% усіх виявлених фактів припадають на топ-менеджерів); 17 % 
загроз реалізується ззовні підприємства та 1 % загроз реалізується випадково. 
45% підприємств виявили економічні злочини протягом останніх 12 місяців що 
вказує на значне поширення економічної злочинності, особливо на сучасному 
етапі розвитку економіки країни [4, с. 479]. 

За даними  дослідження PwC «Економічні злочини в період економічного 
спаду» Україна посідає 6 місце в рейтингу країн світу за рівнем корпоративного 
шахрайства (45 %), Російська Федерація – 1 місце (71 %), Південна Африка – 2 
(62 %), Кенія – 3 (57 %), Канада – 4 (56 %), Мексика – 5 місце (51 %) [5]. 
Жертвами економічних злочинів за останні два роки стали 59% вітчизняних 
компаній - це вище, ніж середньосвітовий показник (43%). Найпоширеніші 
економічні злочини в Україні та світі у 2014 році представлено на рис 1. 

 

 
Рис. 1. П’ять найпоширеніших економічних злочинів в Україні та світі у 

2014 р. 
Джерело: Розроблено автором на основі [6] 
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Кількість зловживань у роздрібній торгівлі в 2014 році в порівнянні з 2013 
роком зросла на 6%. Найбільша кількість зловживань у 2014 році 
спостерігалась у секторі фінансових послуг (50 %), у роздрібній торгівлі цей 
показник сягав 36 %. Основним зовнішнім суб’єктом зловживань в Україні є 
клієнт (43 %). 

Більше 50% всіх економічних злочинів в Україні, у порівнянні з 26% у 
глобальному огляді, було виявлено за допомогою процедур управління 
ризиками, формальних каналів інформування керівництва про шахрайство або 
внутрішньої служби безпеки. 24% випадків шахрайства в Україні було 
виявлено випадково у порівнянні з 16% у всьому світі. Ці дані свідчать про те, 
що український бізнес все ще покладається «на випадок» при виявленні 
шахрайства. Лише 7% виявлених випадків шахрайства в Україні, у порівнянні з 
17% глобально, визначають за допомогою внутрішнього аудиту, що 
підтверджує ранню стадію розвитку цієї функції в Україні. 

Виходячи з такої невтішної статистики, торговельним підприємствам 
необхідно використовувати більш виважені підходи до побудови системи 
аудиту, розподілу повноважень, дотримання корпоративної етики тощо, але під 
час складної економічної ситуації, яка склалася в нашій країні, власники не 
бажають інвестувати власні кошти в розвиток служби внутрішнього аудиту та 
службу внутрішніх фінансових розслідувань. Виходячи із цієї ситуації, 
пропонується використовувати розроблену програму внутрішнього аудиту, яка 
є актуальною під час ситуації, що склалася в економіці,  особливо на 
торговельних підприємствах (табл. 1). 

На основі аналізу відхилень, виявлених у ході проведення внутрішнього 
аудиту можуть бути прийняті ефективні управлінські рішення для визначення 
можливих резервів чи досягнення запланованих показників діяльності, що є 
запорукою ефективного управління торговельним підприємством. Після 
проведення внутрішнього аудиту на торговельному підприємстві доцільно 
здійснювати перевірку охоплення ризиків процедурами контролю. Оцінка 
ефективності внутрішнього аудиту в подальшому сприятиме удосконаленню 
контрольної процедури. Удосконалення системи внутрішнього аудиту повинно 
здійснюватися безперервно, а її перегляд – постійно. 

Американський вчений У. Перрі відзначає, що «персонал, який займається 
аудитом, тільки нещодавно почав розробляти техніку попередження і 
виявлення шахрайства. Аудит відстає від технології. Недостатньо високі вміння 
аудитора розкрити підробку, здійснену за допомогою ЕОМ. Тільки деякі 
аудитори мають підготовку в галузі електронної обробки даних і небагато з них 
залучаються до розслідування випадків підробок» [5]. 

Впровадження системи внутрішнього аудиту є комплексною задачею та 
пов’язане з суттєвими витратами. Найефективніше розглядати роботи з 
побудови системи внутрішнього аудиту як постійний бізнес-процес, оскільки 
відношення до цього завдання як до разового проекту не принесе очікуваного 
результату – збереження майна власника та достовірності фінансової звітності. 
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Таблиця 1 
Програма внутрішнього аудиту діяльності торговельного підприємства 

№ з/п Назва розділу Змістовне наповнення розділу 

1 

Результати 
вибіркової 

інвентаризації 
товару 

Дата; філія (підрозділ); проінвентаризовано позицій 
(кількість, сума;, фактично в наявності позицій (кількість, 
сума), зокрема виявлено розбіжностей (нестач, лишків) на 
суму, причини виникнення розбіжностей; висновки та 
пропозиції. 

2 

Результати повної 
інвентаризації 

основних засобів, 
ТМЦ, 
МШП 

За даними обліку, фактично, нестачі, лишки; ким 
підписана інвентаризаційна відомість; чи наявні інвентарні 
номери на всіх ОЗ, ТМЦ, МШП; чи відповідає фактичне 
найменування ОЗ, ТМЦ, МШП даним інвентаризаційної 
відомості; причини виникнення нестач (лишків); реєстр 
нестач (лишків); загальні пропозиції для подолання цієї 
ситуації в майбутньому. 

3 
Дебіторська та 
кредиторська 

заборгованість 

Ознайомлення співробітників підрозділу з порядком 
відпуску товару, а також з процедурою стягнення сум 
заборгованості; загальна сума дебіторської заборгованості, 
зокрема поточної та простроченої (в розрізі дебіторів та 
договорів); ПІБ відповідального за роботу з дебітором; дата 
виникнення дебіторської заборгованості; наявність акту 
звірки з покупцем (на дату, сума контрагента). 

4 
Дотримання поряд 
ку виписки товару 

покупцю 

Періодичність перевірки – щомісяця. Перевірка 
непогашених видаткових накладних – суцільним порядком. 
Ознайомлення відповідальних з переліком порушень при 
відвантаженні товару.  При наявності порушень, 
встановлення термінів для їх виправлення. 

Кількість договорів з контрагентами та коректність їх 
заповнення. Правильність оформлення видаткових 
накладних (наявність підпису покупця, довіреності, 
відповідність підпису на довіреності підпису на накладній), 
актів повернення товару, наявність заяви на повернення 
товару від покупця, накладної на повернення товару, 
підписання розрахунку коригування до податкової накладної 
покупцем, наявність ксерокопії паспорту/водійського 
посвідчення покупця. 

Реєстр порушень складається з врахуванням такої 
інформації: код у базі та найменування контрагента, номер та 
вид документа, сума, вид та причина порушення. 

Своєчасність складання товарно-грошового звіту за день. 
Якість систематизації первинних документів (наприклад, 

прибуткові та видаткові накладні підшиті в повному обсязі, 
за порядковим номером, відповідно до стандарту обліку 
підрозділу). 

Своєчасність роздруківки, видачі покупцям й 
систематизації податкових накладних. 

5 

Робота  з 
простроченою 
дебіторською 

заборгованістю 

Складено претензій (кількість, сума, період). 
Підготовлено позовних заяв (кількість, сума, період). 
Направлено документів до суду (кількість, сума, період). 
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6 Касовий блок 

Перевірка - суцільним порядком. Точки контролю:  
-дотримання ліміту готівки каси за період з___ / по___;  
-сума встановленого ліміту каси, наявність пояснювальної 
записки відповідальної особи (при необхідності); 
-відповідність даних при здійсненні службового 
винесення/внесення коштів з/в РРО (дата, службове 
внесення/винесення, сума, коментар); 
- наявність Z-звітів з відповідними номерами; 
- своєчасність передачі даних РРО через модем до ДФІ; 
- дотримання ліміту готівкових розрахунків з юридичними 
особами за день; 
- правильність та своєчасність заповнення КОРО; 
- своєчасність й точність внесення даних Z-звіту в КОРО; 
- своєчасність підключення Z-звітів у КОРО; 
- правильність оформлення актів повернення коштів, 
наявність заяв на повернення коштів від покупця (при 
необхідності), підписів в акті повернення коштів касира й 
клієнта, наявність ксерокопії паспорту/водійського 
посвідчення покупця; чека, за яким здійснюється повернення 
коштів; 
- відповідність залишку готівки в касі даним Х-звіту (згідно з 
актом інвентаризації каси на момент перевірки). 

7 Додаткова 
інформація 

Місцезнаходження оригіналу торгового патенту, книги 
відгуків та пропозицій, Закону України «Про захист прав 
споживачів», Наказу про ліміт каси, оригіналів 
реєстраційних документів на РРО (довідок про реєстрацію 
КОРО, реєстраційного свідоцтва, контрольних стрічок за 
період), журналу реєстрації перевірок, додатку до наказу на 
право підпису податкових накладних, договорів про 
матеріальну відповідальність. 

Джерело: [Розроблено автором]. 
 
Висновки.  
Організація системи внутрішнього аудиту на торговельних підприємствах 

є ефективним способом перевірки законності, достовірності та доцільності 
операцій, що здійснюються на підприємстві. Наведена статистика шахрайства, 
яка свідчить про поширення посягань на діяльність суб’єктів господарювання, 
що спостерігається не тільки в Україні, а й в масштабі всього світу. Розроблено 
програму внутрішнього аудиту, що забезпечуватиме не лише отримання 
оперативної, повної, та достовірної інформації про об’єкти, які відображаються 
в системі фінансової й податкової звітності, а й зводитиме до мінімуму 
здійснення будь-яких шахрайських дій.   
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Анотація. Дoслiджено оснoвні підхoди дo рoзуміння пoняття «oблікова 

пoлітика» та її складoвих. Прoведено мoніторинг елементiв облікoвої пoлітики 
щoдо фінансoвих результатiв у наукoвих працях, щo дoзволило видiлити двi 
групи фактoрів: тi, які безпoсередньo впливaють на фoрмування фiнансoвих 
результатiв, тa фaктoри, якi впливaють нa дохoди і витрaти, щo фoрмують 
фiнансoві результaти. Обґрунтoвано нaпрями пoкращення oрганізації oблікової 
пoлітики, щo впливaють на пoрядок рoзрахунку, величину тo зaконний спoсіб 
кoригування  фiнансових результатiв торгoвельних пiдприємств. 

Ключові слова: організація бухгалтерського обліку, торгівельне 
підприємство, облікова політика, фінансовий результат. 

Summary. Basic approaches to understanding the notion of "accounting 
policies" and its components. Monitoring of accounting policies in respect of 
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financial results in scientific studies that has allowed to allocate two groups of 
factors: those that directly affect the financial results and the factors influencing the 
income and expenses forming financial results. The directions of improving the 
organization of accounting policies that affect the order of calculation, the amount 
and legitimate way of adjusting the financial results of trade enterprises. 

Key words: organization of accounting, commercial enterprise, accounting 
policies, financial result. 

Вступ. Однiєю iз прoблемних ланoк систeми упрaвління в сучaсних умoвах 
гoспoдарювання є фoрмування фiнансових результатiв, оскiльки узгoдження 
пoтребують iнтереси держaви та влaсників бiзнесу через систeму 
бухгалтерськoго закoнодавства. Особливo гoстро це питaння стoїть пeред 
торгoвельними пiдприємствами, якi займаючи вaгому частку в екoноміці крaїни 
та мaючи висoкий пoказник рeнтабельності oпераційної дiяльності, що має 
стiйку тенденцiю до зрoстання (з -0,2 % зa 2008 р. дo 10,2 % зa 2013 р.), oднaк, 
хaрaктеризуються висoким пoказником збиткoвих пiдприємств (2012р. – 36,4 % 
вiд загальнoї кiлькості підприємств, щo прaцюють у гaлузі, 2013 р. – 34,1 %, 
2014 р. – 34,4 %, сiчень-вересень 2015 р. – 35,8 %.). Причинaми такого стану, 
крім іншого,  є вiдсутність дoстовірної iнформації прo стан тoргвельного 
пiдприємства, в результаті чого приймаються нерацioнальні управлiнські 
рішення, а іноді і свідоме манiпулювання величинoю фiнансових результатів з 
метoю ухилення від опoдаткування, що призвoдить до викривлeння інфoрмації, 
яка надається зовнiшнім та внутрiшнім кoристувачам.  

З огляду на зазначене, перед власниками торговельних підприємств постає 
завдання організувати облікову політику, яка забезпечить їх надійною, 
своєчасною, корисною інформацією про фінансово-господарську діяльність та 
допоможе приймати обґрунтовані фінансові та управлінські рішення, 
спрямовані на забезпечення економічної стійкості підприємства.  

Огляд літератури. Розробці питань організації бухгалтерського обліку 
торговельних підприємств та формування облікової політики присвячено праці: 
О. Будько, Ф.Ф. Бутинця, О.П. Войналович, Л.А. Вороніної, Н.О. Гури, А.А. 
Єфремової, П.Є. Житнього, Ю.В. Зінової, С.В. Івахненкова, М.І. Кутера, С.А. 
Ніколаєвої, О.І. Пилипенка, І.Р. Поліщук, М.С. Пушкаря, С.В. Свірко, Л.С. 
Скакун, В.В. Сопко, В.Г. Швеця, Л.З. Шнейдмана, М.Т. Щирби та ін. Проте 
питання організації облікової політики щодо обліку фінансових результатів на 
торговельних підприємствах потребують подальшого дослідження. 

Метою статті є розкриття особливостей та удосконалення порядку 
організації облікової політики щодо  обліку фінансових результатів 
торговельних підприємств для контролю рівня їх прибутковості та 
попередження, або виявлення причин збитковості таких підприємств.  

Виклад основного матеріалу. 
Раціональна організація обліку завжди виступала визначальним чинником 

розвитку інформаційної системи підприємства. Аналіз досліджень і публікацій 
наукових концепцій відносно організації обліку дає змогу стверджувати, що це 
– сукупність засобів, способів і методів упорядкування та оптимізації системи 
бухгалтерського обліку. 
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Організація бухгалтерського обліку на торговельному підприємстві, у тому 
числі фінансових результатів, передбачає, передусім, розробку облікової 
політики, що забезпечує ефективність ведення бухгалтерського обліку. 

Поняття «облікова політика» з’явилося в практиці господарювання із 
впровадженням МСФЗ 1 «Розкриття облікової політики», а в Україні внаслідок 
реформи бухгалтерського обліку. 

Під обліковою політикою відповідно до Закону України «Про 
бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» розуміють сукупність 
принципів, методів і процедур, що використовуються підприємством для 
складання та подання фінансової звітності, проте на сьогодні відсутні жодні 
нормативні рекомендації щодо порядку її розробки [1].  

Формування облікової політики слід проводити з урахуванням 
особливостей діяльності торговельного підприємства з метою виконання таких 
завдань:   

–  покращення  фінансового  стану  підприємства,  досягнення 
його стабілізації;   

–  економічно обґрунтоване зниження витрат обігу;  
–  максимізація доходу підприємства із збереженням його конкурентних 

переваг (оптимальна ціна в межах ринкової та при заданому обсязі прибутку 
підприємства);  

–  забезпечення доходності та ефективності використання наявних ресурсів;   
–  стимулювання праці працівників та підвищення рівня життя трудового 

колективу.  
Поставлені цілі можуть бути реалізовані шляхом обґрунтованого вибору 

варіантів та наукової розробки облікової політики. Відповідно до принципу 
послідовності підприємство повинне забезпечити постійне застосування 
обраної облікової політики.  

Облікова політика повинна визначати лише ті положення бухгалтерського 
обліку, які мають альтернативні варіанти, тобто вимагають певного рішення 
щодо їх вибору. Чітко врегульовані положення нормативними актами, 
установчими документами не повинні дублюватися в обліковій політиці 
підприємства. Основні вимоги, що ставляться до облікової політики 
підприємства щодо встановлення принципів, методів та процедур, визначено 
Мінфіном у Листі № 27793 [2]. 

Для того, щоб розроблена облікова політика була ефективною, процесу її 
затвердження має передувати аналіз досягнутого фінансового стану 
підприємства; формулювання його основних тактичних цілей; аналіз 
запланованих законодавчих змін; виявлення основних проблемних питань у 
бухгалтерському обліку, пов’язаних з неврегульованістю законодавства за 
окремими питаннями, зокрема, щодо обліку доходів і витрат, та розробка 
шляхів недопущення порушень.  

На формування облікової політики фінансових результатів діяльності 
торговельних підприємства впливають багато факторів, які представлено на 
рис.1. 
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Рис.1. Фактори, які впливають на формування облікової політики 

фінансових результатів діяльності торговельних підприємств 
 
Сформована облікова політика повинна забезпечити дотримання 

наступних вимог:  
–  незмінність протягом поточного року прийнятої методології 

відображення окремих господарських операцій та оцінки майна. Зміна 
методології обліку на наступний рік повинна передбачатись у примітках до 
річної фінансової звітності;  

–  повноту відображення в обліку за звітний період (місяць, квартал, рік) 
всіх господарських операцій, що були проведені за цей час, та результатів 
інвентаризації майна і зобов’язань.  

Аналіз наукової літератури стосовно елементів облікової політики, які 
впливають на формування величини фінансових результатів діяльності 
торговельних підприємств, представлено в таблиці 1. 

Отже, з досліджених праць найбільша частка науковців (76,9 %) вважають, 
що в обліковій політиці з метою регулювання величини фінансових результатів 
насамперед необхідно чітко визначити метод нарахування амортизації. Також 
69,2 % науковців відзначають, що значний вплив на величину фінансових 
результатів має вибір методу списання запасів, що, відповідно, повинно бути 
передбачене положеннями облікової політики. Крім того, на думку науковців 
(46,2 %) необхідно визначити питання щодо моменту визнання доходів та 
витрат, методів обліку витрат і калькулювання, порядку формування резервів 
наступних витрат і платежів. І лише в одній праці зазначено про необхідність 
регулювання в обліковій політиці порядку відображення витрат на ремонт. 
Вважається, що дана стаття є досить важливою і обов’язково повинна 
регламентуватися Наказом про облікову політику, оскільки наявність різних 
підходів до відображення в обліку витрати на ремонт основних засобів, зокрема 
збільшення поточних витрат чи первісної вартості відремонтованих основних 
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засобів, безпосередньо впливає на можливість маніпулювання величиною 
фінансових результатів.  

Таблиця 1 
Моніторинг елементів облікової політики щодо фінансових результатів у 

наукових працях 
Елементи облікової 
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Ал
бо

ро
в 

Р.
А.

 [3
] 

Би
чк

ов
а 

С
.М

. [
4]

 
Бу

т
ин

ец
ь 

Ф
.Ф

. [
5]

 
Го

ло
в 

С
.Ф

. [
6]

 
Гу

ра
 Н

.О
.. 

[7
] 

Є
ф

ре
мо

ва
 А

.А
. [

8]
 

Ж
ит

ни
й 

П
. [

9]
 

К
ут

ер
 М

.І.
 

Л
еб

ед
зе

ви
ч 

Я.
В.

 
[1

0]
 

Н
єс

т
єр

ов
аЄ

.А
., 

Ба
ла

кі
рь

ов
а 

Н
.М

., 
Гу

щ
ін

а 
І.Е

. 
Н

ік
ол

ає
ва

 С
.О

. 

Ш
ве

ць
 В

.Г
.. 

[1
1]

 
К

іл
ьк

іс
т

ь 

П
ит

ом
а 

ва
га

, %
 

Момент визнання доходів + - + - - - - + + + + - 6 46,2 
Розподіл доходів і витрат за 
звітними періодами  + + + - - - - - + - - + 5 38,5 

Методи обліку витрат і 
калькулювання + - + - - + + + - - + - 6 46,2 

Тривалість операційного 
циклу + + + - - + - - - - - - 4 30,8 

Порядок формування 
резервів наступних витрат 
і платежів 

- + + - + + - + - - - + 6 46,2 

Методи нарахування 
резерву сумнівних боргів - + + - - + + - - - - + 5 38,5 

Методи нарахування 
амортизації + + + + + + + + + - + - 10 76,9 

Порядок відображення 
витрат на ремонт - - - - - - - + - - - - 1 0,1 

Методи оцінки і списання 
запасів + + + + - + + + + - + - 9 69,2 

 

Джерело: розроблено автором на основі [3 - 11]. 
  

Приймаючи до уваги неврегульованість на практиці облікової політики 
щодо фінансових результатів діяльності, пропонується в Наказі про облікову 
політику  торговельного підприємства виділити методичний та технічний блок 
щодо даних об’єктів, що забезпечить оперативне формування достовірної 
звітності про фінансові результати (рис. 2).  

Методичний блок визначає вибір із запропонованих національними 
положеннями стандартами прийомів і способів конкретного варіанта 
відображення господарських операцій в системі рахунків бухгалтерського 
обліку. Цей вибір дозволяє знайти найбільш прийнятний варіант для 
торговельних підприємств, враховуючи особливості організації та здійснення 
торговельної діяльності, конкретні можливості підприємства щодо 
забезпеченості матеріально-технічними та трудовими ресурсами. 
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При чому, оскільки фінансові результати – це кінцеві результати роботи 
підприємства, на які впливають всі види здійснюваної ним діяльності, а також 
методика обліку не лише його складових – доходів і витрат, а й активів і 
пасивів, використання яких, відповідно, дозволяє отримувати підприємству 
доходи і спричиняє понесення витрат, то нами методичну частину облікової 
політики поділено на дві групи:   

–  елементи облікової політики, які безпосередньо впливають на 
формування фінансових результатів;  

–  елементи облікової політики, які впливають на доходи і витрати, 
що формують фінансові результати.   

Зокрема, безпосередньо на величину фінансових результатів впливають 
такі фактори, як момент визнання доходів і витрат; номенклатура і склад статей 
доходів і витрат; поділ їх за звітними періодами; порядок віднесення на 
фінансові результати для визначення бази оподаткування.  

Крім того, також на величину фінансових результатів як кінцевий 
результат діяльності підприємства, опосередковано впливають наступні 
елементи облікової політики: метод оцінки і списання запасів; метод 
нарахування резерву сумнівних боргів і списання дебіторської заборгованості; 
метод нарахування амортизації необоротних активів; розмежування в обліку 
поточних витрат на ремонт та капітальні інвестиції; створення резервів для 
забезпечення майбутніх витрат; визначення нормальної виробничої потужності 
підприємства; перелік витрат обігу; визначення методу обліку витрат і 
калькулювання; тривалість операційного циклу; порядок відображення в обліку 
нарахування і виплати дивідендів; метод ціноутворення тощо.  

Таким чином, застосовуючи методи і принципи облікової політики, 
підприємства повинні враховувати її вплив на суми витрат чи доходів, 
фінансові результати і на суму оподатковуваного прибутку, тому облікова 
політика надає можливість законного способу коригування фінансового 
результату і оподатковуваного прибутку. 

Висновки та перспективи подальших досліджень. З огляду на 
неврегульованість на практиці облікової політики щодо фінансових результатів 
діяльності, запропоновано в Наказі про облікову політику виділити методичний 
та технічний блок щодо даних об’єктів, що забезпечить оперативне формування 
достовірної звітності про фінансові результати. Крім того, визначено, що 
методична частина облікової політики включає дві групи факторів впливу на 
фінансові результати діяльності підприємств: елементи облікової політики, які 
безпосередньо впливають на формування фінансових результатів, та елементи 
облікової політики, які впливають на доходи і витрати, що формують фінансові 
результати.  
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ОСОБЛИВОСТІ ОБЛІКУ ПДВ В УМОВАХ ЕЛЕКТРОНОГО 
АДМІНІСТРУВАННЯ 

Київський національний університет імені Тараса Шевченка 
Kobryn, D.O. 

FEATURES OF ACCOUNTING OF VAT IN E-ADMINISTRATION 
CONDITIONS 

 

В статті розглянуто та проаналізовано основні теоретичні підходи щодо 
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податку на додану вартість. Розібрано діючі ставки податку на додану 
вартість та комплекс заходів запропонованих щодо вирішення проблем 
адміністрування податку на додану вартість.  

Ключові слова: облік, об’єкти обліку, розрахунки за податками, податок 
на додану вартість. 

In articles are considered and it is analysed the main theoretical approaches 
concerning collecting a tax on a value added. It is considered current rates of a value 
added tax. The complex of actions of the problems of administration of a value added 
tax offered concerning the decision is considered.  

Keywords: the account, objects of the account, calculations behind taxes, a 
value added tax. 

Актуальність. Податок на додану вартість (ПДВ)  займає перше місце 
серед непрямих податків по об’єму наповнення державного бюджету України. 
Водночас ПДВ є і самим найпроблемнішим та найскладнішим в обчисленні 
податком у зв’язку з постійними змінами в податковому законодавстві, 
неузгодженості окремих нормативно правових актів. Так у відповідності до 
законів України № 1621-VII від 31. 07. 2014р [1] та  №71-VIII від 28. 12. 
2014р[2] були внесені чергові кардинальні зміни до Податкового кодексу 
України (ПКУ) [4] щодо запровадження з 1 січня 2015 року в Україні  системи 
електронного адміністрування ПДВ. Так система електронного адміністрування 
(СЕА)  передбачає:застосування електронних рахунків для сплати узгодженого 
податкового зобов’язання за ПДВ,подання декларації з ПДВ виключно в 
електронній формі ,складання податкових накладних в електронній формі з 
обов’язковою реєстрацією   в Єдиному реєстрі податкових накладних. 

Однак зміни торкнулися не тільки способу подання звітності з податку на 
додану вартість,  порядку реєстрації податкових накладних, але і механізму 
обчислення ПДВ за специфічними операціями з  постачання послуг 
нерезидентами. Все це обумовлює актуальність і наукову новизну дослідження. 

Аналіз останніх досліджень. Питання бухгалтерського обліку розрахунків 
за податками і платежами є надзвичайно актуальним і привертає до себе увагу, 
тому його дослідженням займаються такі науковці, як: О. В. Будько, О.О. 
Дудоров, П.М.Гарасим, А.П. Гарасим, М.М. Коцупатрий, А. О. Нікітішин, 
Т.О.Пасько, Н.М.Ткаченко, П.Я.Хомин. При цьому ряд питань, пов’язаних з 
методикою бухгалтерського обліку потребує окремих змін та вирішення з 
урахуванням положень ПКУ. 

Метою статті є висвітлення особливостей оподаткування податком на 
додану вартість у 2015 році в умовах дії системи електронного адміністрування 
ПДВ. Дослідити проблемні питання  та запропонувати шляхи їх вирішення. 

Виклад основного матеріалу. Податок на додану вартість – непрямий 
податок, який нараховується і сплачується згідно Податкового кодексу України 
(ПКУ)[4].  

 На думку Войківа О.В. податок на додану вартість – це непрямий податок 
на додану вартість, яка створюється на всіх стадіях виробництва та обігу. Він 
входить до ціни товарів, робіт, послуг і повністю оплачується кінцевим 
споживачем товарів, робіт і послуг [5, с.180]. 
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 На нашу думку, податок на додану вартість – це непрямий, 
загальнодержавний, універсальний акциз, який справляється з юридичних та 
фізичних осіб і  нараховується на суму доданої вартості. 

 У загальній системі податків та обов’язкових платежів ПДВ посідає 
особливе місце. Цей податок, що охоплює найбільшу кількість суб’єктів 
господарювання, є одним з основних джерел наповнення Державного бюджету 
України. 

Головна проблема, яка виникає при відображенні ПДВ в бухгалтерському 
обліку пов’язана з тим, що правило першої події, яке використовується для 
визначення ПДВ не співпадає з моментом визнання доходів та витрат в 
бухгалтерському обліку. 

При отриманні передоплати підприємство використовує субрахунок 643 
«Податкові зобов’язання», на якому згідно з Інструкцією про застосування 
Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і 
господарських операцій підприємств і організацій, ведеться облік суми податку 
на додану вартість . 

Субрахунок 643 є пасивним, транзитним, оскільки на ньому тимчасово, за 
дебетом обліковується сума ПДВ, яка в момент отримання авансу визнана як 
податкове зобов’язання. При цьому дебетові обороти на субрахунку 643 
виникають раніше за кредитові і до моменту здійснення заключної операції 
(відвантаження товарів, робіт, послуг) будуть відображені у складі статті 
Балансу «Інші оборотні активи», що необґрунтовано збільшує активи 
підприємства. 

Крім того, назва субрахунку не відповідає дійсному його призначенню. 
Сума податкових зобов’язань, яка збільшує заборгованість підприємства до 
бюджету відображається на субрахунку 641 «Розрахунки за податками» 
(відповідному аналітичному рахунку). Тому назву субрахунку 643 «Податкові 
зобов’язання» слід змінити на «Податкові розрахунки з податкових 
зобов’язань», акцентувавши увагу, що він використовується тимчасово і у 
випадку здійснення передоплат. 

Якщо на момент складання фінансової звітності не отримані товари 
(послуги), то сума податкового кредиту, підтвердженого податковою 
накладною, буде відображатися в пасиві Балансу за статтею «Інші поточні 
зобов’язання». В той же час фактично ніяких зобов’язань у підприємства не 
виникає. За цих умов слід змінити назву субрахунку 644 «Податковий кредит» 
на «Податкові розрахунки з податкового кредиту». 

В аналітичному обліку до субрахунку 644 «Податковий кредит» доцільно 
відкрити аналітичні рахунки: 

6441 «Підтверджений податковий кредит»; 
6442 «Непідтверджений податковий кредит». 
Це забезпечить контроль за сумами податкового кредиту, за якими відсутні 

податкові накладні (або не належно оформлені податкові накладні) [6]. 
На сьогоднішній день в Україні порядок обчислення і сплати податку на 

додану вартість регламентується Податковим кодексом України. Для надання 
вдалої характеристики ПДВ, потрібно зазначити, що одними із головних 
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структурних складових елементів податку є платник податку, об’єкт 
оподаткування та ставка податку. 

Як відомо, коло осіб, які задіяні у формуванні сум ПДВ досить широке – 
це практично всі особи, які щось купують та споживають, тоді як платниками 
згідно Податкового кодексу України визнано обмежене коло осіб, а саме: 
добровільно чи в обов’язковому порядку зареєстровані суб’єкти господарської 
діяльності, або ж особи, які займаються імпортуванням товарів або супутніх 
послуг, що дає можливість контролю за своєчасністю і повнотою сплати. 

Об’єктами оподаткування виступають майже всі види товарів та послуг, 
що надаються та виробляються на території нашої держави. 

Що ж стосується ставки ПДВ, то в Україні на початку 90-х років вона 
складала 28%, на сьогоднішній день її зменшено до 20%. Одним із шляхів 
вирішення проблеми ефективності ПДВ як бюджетоутворюючого податку є 
пониженням ставки ПДВ. 

28 грудня 2014 року до ПКУ[4] були внесені  кардинальні зміни щодо 
адміністрування ПДВ.  

Так з 1 січня 2015р в Україні запроваджується система  електронного 
адміністрування податку на додану вартість (СЕА), якою передбачено-ведення 
єдиного електронного реєстру податкових накладних(ЄПРН);відкриття 
електронних рахунків платникам податків в СЕА;подання податкової звітності 
з ПДВ та податкових накладних виключно в електронній формі. 

 Після реєстрації особи платником ПДВ та присвоєння індивідуального 
податкового номера платника податку ДФС надсилає Казначейству інформацію 
щодо такого платника податку. 

 В Казначействі зареєстрованому платнику податку відкривається ПДВ-
рахунок.  Рахунок у системі електронного адміністрування податку — це 
рахунок, відкритий платнику податку в Казначействі, на який таким платником 
перераховуються кошти із власного поточного рахунка в сумі, необхідній для 
досягнення розміру суми, на яку платник податку має право зареєструвати 
податкові накладні та/або розрахунки коригування в Єдиному реєстрі 
податкових накладних, а також у сумі, необхідній для сплати до бюджету 
узгоджених податкових зобов'язань.  Кошти із такого рахунка підлягають 
перерахуванню до бюджету та/або на спеціальний рахунок. 

У день відкриття ПДВ-рахунку Казначейство направляє до ДФС 
повідомлення про відкриття рахунку відповідно до положень наказу 
Міндоходів від 26.12.2013 р. №853 «Про затвердження Порядку подання 
повідомлень про відкриття/закриття рахунків платників податків у банках та 
інших фінансових установах до контролюючих органів», який зареєстровано в 
Міністерстві юстиції України 21.01.2014 р. за № 121/24898. 

ДФС здійснює взяття ПДВ-рахунку на облік, направляє повідомлення про 
взяття на облік до Казначейства та повідомляє платника податку про реквізити 
його ПДВ-рахунку. 

 24 липня 2015 року набув чинності наказ Мінфіну від 18.06.2015 р. 
№ 573, яким внесено зміни до Інструкції про застосування Плану рахунків 
бухгалтерського обліку № 291 і введено до застосування субрахунок 315 
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«Спеціальні рахунки в національній валюті». Цей субрахунок призначений для 
обліку коштів на рахунку в системі електронного адміністрування ПДВ.  

При неспівпадінні днів списання і зарахування коштів застосовується 
субрахунок 333 «Грошові кошти в дорозі в національній валюті» (табл.1). 

Таблиця 1 
Бухгалтерський облік ПДВ 

№ 
з/п 

Зміст господарської операції Кореспонденція 
рахунків 

Дт Кт 
1. Поповнення електронного рахунку ПДВ грошовими коштами для 

реєстрації ПН в ЄРПН або сплати податку за звітний період 
Або 
Перерахування грошових коштів для поповнення електронного 
рахунку ПДВ (виписка банку) 
Зарахування грошових коштів на електронний рахунок 
ПДВ (Витяг в розрізі операцій з СЕА ПДВ) 

 
315 
333 
315 

 
311 
311 
333 

2. Списання коштів з електронного рахунку ПДВ в рахунок сплати 
податку за звітний період (у строки, передбачені законодавством 
для сплати податку) 

6412 315 

3. Повернення надмірно перерахованих коштів з електронного 
рахунку ПДВ на поточний рахунок платника податку (за заявою 
платника) 

311 315 

 
Для підтвердження операцій зарахування коштів на електронний рахунок 

ПДВ (чи додатковий електронний рахунок ПДВ платник податку може 
скористатися значеннями рядка «ΣПопРах» Витягу з СЕА ПДВ. або Витягу в 
розрізі операцій з СЕА ПДВ. Для того, щоб підтвердити списання коштів із 
електронного рахунку ПДВ в бюджет необхідно скористатись значенням рядка 
1 «Стан рахунку» Витягу з системи СЕА. Підтвердженням операцій повернення 
коштів на поточний рахунок чи зарахування на спеціальний рахунок 
спецрежимника є банківські виписки по відповідних рахунках. 

Система електронного адміністрування ПДВ впроваджується для 
унеможливлення виникнення «податкових ям» - податкового кредиту покупців, 
щодо якого не виникли податкові зобов’язання у постачальників. За новими 
правилами, з 1 січня 2015р., реєстрації в ЕДРПН будуть підлягати усі, без 
виключення, податкові накладні. Але є одне найважливіше обмеження – якщо 
на ПДВ - рахунку буде недостатньо коштів для забезпечення суми ПДВ в 
накладній, то продавець не зможе зареєструвати податкову, а відповідно 
покупець не отримає податковий кредит. 

Висновки.   
Отже, провівши дослідження з питання податку на додану вартість, 

можемо підбити певні підсумки. ПДВ має високу ефективність з фіскальної 
точки зору. Широка база оподаткування, яка включає не тільки товари, але й 
роботи та послуги, забезпечує надійність та стабільність бюджетних 
надходжень цього податку. Стягнення ПДВ на всіх стадіях руху товарів, робіт, 
послуг має за наслідок рівноправний розподіл податкового тягаря 
підприємницької діяльності. Широка база нарахування податку дає змогу 
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істотно зміцнити дохідну частину державного бюджету. З метою посилення 
його регуляторного значення і підвищення фіскальної ефективності здійснено 
запровадження системи електроного адміністрування ПДВ.. 

Запровадження системи електронного адміністрування ПДВ, перш за все, 
призвело до додаткового відтоку грошових коштів платників податків, оскільки 
компанії зобов’язані сплачувати ПДВ авансом, а не за наслідками подачі 
податкової декларації з ПДВ. Крім того, в залежності від структури та 
хронології оподатковуваних операцій протягом місяця у платників податків 
виникає переплата з ПДВ, яку неможливо буде повернути на розрахунковий 
рахунок платника податку до моменту анулювання реєстрації платника ПДВ. 
Таким чином переплачені кошти будуть «заморожені» на невизначений час. 
Також одним з наслідків впровадження електронної системи адміністрування 
ПДВ є залежність покупця від «добросовісності» продавця, оскільки якщо 
продавець не зареєструє податкову накладну в Єдиному реєстрі податкових 
накладних, покупець не матиме права на податковий кредит, навіть якщо 
подасть скаргу на такого продавця. Крім того, компаніям доводиться постійно 
контролювати баланс, в межах якого компанія може зареєструвати податкові 
накладні в Єдиному реєстрі податкових накладних, і у випадку недостатності 
такого балансу – поповнювати ПДВ-рахунок грошима. Це суттєво збільшить 
витрати компаній на адміністрування ПДВ.  
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Анотація. В роботі здійснено аналіз показників статутного капіталу (на 

прикладі підприємства) з метою визначення платоспроможності, фінансової 
стабільності, рентабельності капіталу. Зокрема, досліджено такі показники, 
як коефіцієнти надходження і вибуття статутного капіталу, коефіцієнт 
відношення статутного капіталу і пасивів підприємства, відношення 
статутного капіталу і власних засобів підприємства, коефіцієнт фінансової 
стабільності, коефіцієнт рентабельності капіталу, мультиплікатор капіталу. 
Функціональну залежність між рентабельністю капіталу та його 
структурою досліджено на основі визначення ефекту «фінансового 
левериджу». Встановлено, що проведення розрахунків ефекту фінансового 
левериджу може дозволити суттєво оптимізувати структуру капіталу та 
побачити ефект від використання кредитів. 

Ключові слова: статутний капітал, аналіз статутного капіталу, 
коефіцієнти статутного капіталу, ефект фінансового левериджу. 

Abstract. In this paper we describe the use of analyzes the indicators of the 
authorized capital (on the example of a particular company) to determine solvency, 
financial stability and profitability of capital. Particularly, investigated the indicators 
such as ratios receipt and disposal of the authorized capital, the ratio of the 
authorized capital and liabilities of the company, the ratio of the authorized capital 
and own resources of the company, the ratio of financial stability, the ratio of 
profitability of capital etc. The functional correlation between the profitability of 
capital and its structure is investigated by determining the effect of financial 
leverage. Established that the calculation of financial leverage effect can allow 
considerably optimize the structure of the capital and sight the effect of the using 
credits. 

Key words: the authorized capital, the analysis of the authorized capital, the 
indicators of the authorized capital, financial leverage effect. 

Вступ. 
Для підвищення ефективності управління підприємством необхідно 

проводити аналіз його активів, джерел їх утворення на всіх етапах від 
створення підприємства до визначення результатів діяльності. В умовах 
фінансової нестабільності наявність фінансових ресурсів є одним з 
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визначальних факторів розвитку підприємств, а ефективність діяльності 
підприємства знаходиться в безпосередній залежності від того, наскільки 
швидко кошти, вкладені в активи, перетворяться в реальні гроші. Саме тому 
важливим є ефективне управління статутним капіталом. Аналіз статутного 
капіталу підприємства являє собою складне, комплексне завдання, під час 
розв‘язання якого слід враховувати не лише загальний фінансовий стан та його 
діяльність, а й аналізування порядку формування, структури, напрямів та 
ефективності використання статутного капіталу. 

Огляд літератури. 
Проблеми використання результатів аналізу в управління статутним 

капіталом досліджуються у працях провідних вчених-економістів. Значний 
внесок в удосконалення обліку і аналізу статутного капіталу на різних 
історичних етапах здійснили іноземні вчені: Ж. Андре, В. Е. Ануфрієв, 
Ф. Беста, П. Герстнер, Ф. Ляйтнер, Л. Пачолі, а також вітчизняні науковці: М. 
Д. Алексеєнко, Ф. Ф. Бутинець, Г. П. Голубнича, Г. І. Купалова, М. М. 
Мосійчук, Л. І. Панасенко, С. В. Пітель, Н. М. Ткаченко, та ін.  

Однак, в той же час у більшості наукових праць основний акцент робиться, 
в першу чергу, на вивченні економічної сутності самого капіталу. Теоретична 
обгрунтованість окремих аспектів статутного капіталу є недостатньо і 
остаточно не відпрацьованою. 

Вхідні дані та методи.  
Аналіз статутного капіталу передбачає процес дослідження показників 

стандартних форм бухгалтерської звітності з метою оцінки минулого і 
поточного фінансового стану підприємства та можливих результатів його 
діяльності в майбутніх періодах. Як база для аналізу було обрано дочірнє 
підприємство «Автоскладальний завод №1» акціонерного товариства «АК 
«Богдан Моторс». Джерелами інформації для аналізу статутного капіталу є 
Баланс (Звіт про фінансовий стан), Звіт про фінансові результати (Звіт про 
сукупний дохід), Звіт про рух грошових коштів та Звіт про власний капітал. 

Основними методами економічного аналізу статутного капіталу є методи 
порівняння, елімінування та методи детермінованого факторного аналізу 
(ланцюгових підстановок та абсолютних різниць). Та найбільш доцільним для 
аналізу статутного капіталу є метод аналізу фінансових коефіцієнтів, який 
полягає в обчисленні різних співвідношень між показниками звітності та 
порівнянні цих величин зі стандартними, середньогалузевими, нормативними 
значеннями. При цьому необхідно враховувати, що в ряді випадків величина 
розрахованого коефіцієнта може відхилятись від оптимального значення через 
специфіку діяльності підприємства, форс-мажорних обставин тощо [1, с.296]. 

Результати. Обговорення та аналіз. 
При аналізі статутного капіталу варто вивчити склад, структуру і динаміку 

джерел формування капіталу, визначити фактори зміни величин, обґрунтувати 
оптимальний варіант співвідношення власного і залученого капіталу. 

1. Коефіцієнт надходження статутного капіталу (КНСК) визначається 
відношенням суми статутного капіталу підприємства, що надійшла за звітний 
період та суми статутного капіталу на кінець звітного періоду: 
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 . 

Отже, 23,1% статутного капіталу на кінець 2015 року складають засоби, 
що надійшли за цей рік. 

2. Коефіцієнт вибуття статутного капіталу (КВСК) визначається 
відношенням вибулого статутного капіталу за звітний період та капіталом на 
початок періоду: 

 
Можна сказати, що товариство за звітний рік не зменшувало свого 

статутного капіталу. 
3. Коефіцієнт відношення статутного капіталу і пасивів підприємства (КП): 

 ; 

 . 

Отже, 1.01.2015 на 1 грн. всіх пасивів приходилось 0,142 грн. статутного 
капіталу, а 1.01.2016 цей показник збільшився до 0,218 грн. Це означається, що 
підвищився рівень забезпечення всіх зобов’язань підприємства статутним 
капіталом. 

4. Коефіцієнт відношення статутного капіталу і власних засобів 
підприємства (КВЗ): 

 

 
Отже, на початок звітного періоду власні засоби були сформовані за 

рахунок засобів засновників на 21,7%, а в кінці – на 41,4%, що можна 
позитивно оцінити, адже зменшилось забезпечення засобами за рахунок 
збільшення зобов’язань підприємства. 

5. Коефіцієнт фінансової стабільності визначається відношенням 
статутного капіталу і кредитів банків: 

 ; 

 . 

На 1.01.2015 на 1 грн. всіх кредитів банків припадало 1,02 грн. статутного 
капіталу, а в кінці періоду цей показник зменшився майже вдвічі (0,58 грн.), що 
означає покриття банківських зобов’язань всім власним капіталом 
підприємства. 

6. Коефіцієнт рентабельності капіталу визначається відношенням чистого 
прибутку до статутного капіталу організації: 

 Научные труды SWorld                                                                           ISSN 2224-0187 (Р) / 2410-6720 (О) 87 



 Том 7. Выпуск 1 (42)                                                                                                                                      Экономика 

 ; 

 . 

Отже, прибутковість акцій з початку року становила 44,8%, а в кінці – 
змінилась на збитковість, яка становила 29,4%. 

7. Мультиплікатор капіталу розраховується діленням активів підприємства 
на  розмір статутного капіталу: 

 

 
Чим вище числове значення мультиплікатора капіталу, тим істотнішим є 

потенційний ризик втрат підприємства. Отже, можна сказати, що знизивши 
даний показник за аналізований період з 7,06 до 4,59, товариство покращило 
свою економічну ситуацію, знизивши ризик втрат активів. 

Функціональну залежність між рентабельністю капіталу та його 
структурою можна дослідити на основі визначення ефекту фінансового важеля 
(«фінансового левериджу (ЕФЛ)»). Цей показник певною мірою дозволяє 
знайти наближене значення оптимальної структури капіталу, тобто виявити 
граничну межу використання позичкового капіталу для конкретного 
підприємства [2, с.196]. 

Ефект фінансового важеля – це показник, що відображає приріст  
рентабельності власних засобів, які отримані завдяки використанню кредиту, не 
дивлячись на його платність: 

 
де, ЕФЛ – ефект фінансового левериджу, що полягає в прирості коефіцієнта 
рентабельності власного капіталу, %; 

СПНП – ставка податку на прибуток, виражена десятковим дробом; 
КВРА – коефіцієнт валової рентабельності активів (відношення валового 

прибутку до середньої вартості активів), %; 
ПС – середній розмір відсотків за кредит, що сплачуються підприємством 

за використання позикового капіталу, %; 
ПК – середня сума використовуваного позикового капіталу; 
ВК – середня сума власного капіталу підприємства. 
Для аналізованого підприємства даний показник дорівнює: 

 

 
Як бачимо, підприємство не покриває свої фінансові витрати на оплату 

відсотків за кредити, оскільки їх середній розмір перевищує рентабельність 

 Научные труды SWorld                                                                           ISSN 2224-0187 (Р) / 2410-6720 (О) 88 



 Том 7. Выпуск 1 (42)                                                                                                                                      Экономика 

активів, придбаних за цей кредит. 
Наведена формула розрахунку ефекту фінансового левериджу дозволяє 

виділити в ній три основні складові: 
1. Податковий коректор фінансового левериджу , який показує, 

що ефект фінансового левериджу у зв'язку з рівнем оподаткування прибутку 
виявляється позитивно на рівні 81%. 

2. Диференціал фінансового левериджу , який відображає 
різницю між коефіцієнтом валової рентабельності активів і середнім розміром 
відсотка за кредит. Як бачимо, диференціал менший від нуля (-0,065), отже за 
1 грн. отриманих позик підприємство отримає збиток 0,06 грн. 

3. Плече фінансового левериджу , яке характеризує суму позикового 

капіталу, використовуваного підприємством, з розрахунку на одиницю 
власного капіталу. Даний показник дорівнює 39,4%, що означає, що на 1 грн. 
власного капіталу підприємства припадає 0,39 грн. позикових коштів. 

Враховуючи проведені розрахунки, підприємству найдоцільніше при 
негативному диференціалі залучати нові кредити в тому випадку, якщо вони 
збільшують валову рентабельність активів до позитивного значення 
диференціала. Це не означає, що не можна залучати кредити при негативному 
значенні диференціалу. Проте, необхідно мати на увазі, що замість додаткового 
прибутку вони генеруватимуть, можливо невеликі, але збитки. 

Широта практичного застосування механізму фінансового левериджу 
також обумовлюється тим, що цей показник можна розрахувати не тільки в 
цілому, за всім обсягом позикового капіталу, але і в розрізі кожного з його 
джерел (короткостроковим і довгостроковим кредитам і т.п.) [3]. 

Висновки. 
Були розглянуті показники статутного капіталу (на прикладі підприємства) 

з метою визначення платоспроможності, фінансової стабільності, 
рентабельності капіталу. З усього вищезазначеного можна зробити наступні 
висновки:  

1. Механізм фінансового левериджу є ефективним інструментом 
оптимізації структури капіталу.   

2. При суттєвому розкиді величини процентних ставок необхідно 
використовувати середньозважену процентну ставку за всіма кредитами, що 
значно підвищує точність розрахунків.  

3. Допоки рентабельність активів перевищує проценти за користування 
позичковими коштами і процентна ставка за кредитами є стабільною, 
рентабельність власного капіталу зростає пропорційно зі зростанням частки 
заборгованості в структурі капіталу.  

4. Якщо рентабельність активів дорівнює процентам за кредит, то 
незалежно від рівня заборгованості рентабельність власного капіталу до 
оподаткування дорівнюватиме рентабельності активів і процентам за кредит.  

5. При використанні як джерела фінансування позичкового капіталу 
проявляється ефект економії на податках, у результаті чого вартість позичок 
зменшується  [3].  
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Таким чином, проведення розрахунків ЕФЛ може дозволити суттєво 
оптимізувати структуру капіталу та побачити ефект від використання кредитів. 

 
Література: 
1. Купалова Г.І. Теорія економічного аналізу: навч. посіб. / Г.І. Купалова. - 

К.: Знання, 2008. - 639 с. 
2. Економічний аналіз : навчальний посібник / Г. П. Голубнича, 

Л. І. Панасенко. – К.: Вид.-полігр. центр "Київський університет", 2008. – 309 с. 
3. Садекова А.М. Ефект фінансового левериджу як інструмент управління 

структурою капіталу. – [Електронний ресурс] / А.М. Садекова, В.Д.Такаджі // 
Режим доступу: http://www.rusnauka.com/13_EISN_2009/Economics/45554.doc. 

Стаття відправлена: 13.03.2016 г. 
© Сахарук Б.С. 

 
ЦИТ: 116-238 

Шайхет И.О. 
ОСОБЛИВОСТІ ОБЛІКУ НА ПІДПРИЄМСТВАХ МАЛОГО БІЗНЕСУ 

Київський національний університет імені Тараса Шевченка 
Shaikhet I.O. 

FEATURES OF THE ACCOUNT BY SMALL BUSINESS 
 

Анотація. У статті проаналізовано матеріали чинного законодавства 
щодо особливостей обліку та складання звітності суб'єктами малого 
підприємництва. У статті також  досліджуються особливості і основні 
проблеми визначення поняття «Суб’єкт малого підприємництва» в контексті 
Податкового кодексу України, а також пропонуються деякі шляхи вирішення 
цих проблем. 

Особлива увага приділена порівнянню визначення малих підприємств в 
Україні та за кордоном, а також можливість імплементації іноземного 
досвіду в українські реалії. 

Ключові слова: бухгалтерський облік малих підприємств, звітність, мале 
підприємство. 

Abstract. In articles materials of the current legislation concerning features of 
the account and drawing up the reporting by small business entities are analysed. In 
article features and the main problems of definition of concept "Small business 
entity" in the context of the Tax code of Ukraine are also investigated, and also some 
solutions of these problems are offered. 

The special attention is paid to comparison definition of small enterprises in 
Ukraine and abroad, and it a possibility of implementation of foreign experience in 
the Ukrainian realities. 

Keywords: accounting of small enterprises, reporting, small enterprise. 
Актуальність. Актуальність теми роботи визначається тим, що особливе 

місце в сучасній економіці України належить малому підприємництву, що 
сприяє поступовому створенню значного шару дрібних власників, що повинно 
стати гарантом політичної стабільності й забезпечення демократичних реформ. 
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Поряд із тим гармонізація фінансової звітності на основі МСФЗ та відсутність 
окремих законодавчих вимог для обліку діяльності малих підприємств у 
багатьох країнах і в Україні потребує диференційного підходу до регулювання 
цих питань. 

Диференціація вимог щодо обліку та звітності передбачає вирішення низки 
практичних питань, зокрема визначення критеріїв МСП, діапазонів значень у 
межах обраних критеріїв, підходів і сфер спрощення, правил аудиту. Найбільш 
дискусійним залишається питання щодо критеріїв виокремлення МСП. 

Ці проблеми, на наш погляд, визначають актуальність теми дослідження. 
Аналіз наукових досліджень та публікацій. Дослідженню теоретичних 

та практичних аспектів організації бухгалтерського обліку та оподаткування 
присвячені праці багатьох вчених, таких як Н. Бузак, П. Буряк, С. Голов, Б. 
Засадний, М. Кобзева, О. Мазіна, Н. Малюга, М. Огійчук, Л. Сук, В. Сопко та 
ін. Однак, у зв'язку зі змінами, що відбуваються на законодавчому рівні у сфері 
бухгалтерського та податкового обліку суб’єктів малого підприємства, постійно 
наявне коло принципово важливих питань організації обліку, що вимагають 
удосконалення наукових підходів до обґрунтування та оперативного уточнення. 

Метою статті є розробка теоретичних й. організаційно-методичних 
положень по вдосконалюванню організації бухгалтерського обліку й 
формування звітності на підприємствах малого бізнесу, спрямованих на 
підвищення ефективності їхньої діяльності. 

Результати досліджень. У чинному законодавстві такі поняття, як "мале 
підприємство", "суб'єкт малого підприємництва", "платник єдиного податку", 
тісно пов'язані. 

Поняття "мале підприємство" було введене в Україні в 1991 році п.2 ст.2 
Закону України "Про підприємства в Україні". З 1.01.2004 р. Закон №887 
утратив свою дію з вступом в силу Господарського кодексу України від 
16.01.2003 р. №436 - IV.  

Поняття "мале підприємство" є широким і включає як платників єдиного 
податку, так і інші підприємства, що підпадали до 01.01.2004 р. під дію п. 2 ст. 
2 Закону про підприємства в Україні і є такими з 01.01.2004 р. відповідно до ч. 
7 ст. 63 Господарського кодексу України. Тобто основним критерієм до 
01.01.2004 р. була сфера діяльності підприємства, другорядним – чисельність 
працівників, а з 01.01.2004 р. такими критеріями є чисельність працюючих і 
обсяг валового доходу від реалізації продукції [1]. 

Поява у ГКУ нової класифікації суб'єктів малого, середнього та великого 
підприємництва (ч. 3 ст. 55 цього Кодексу), що об'єднала в собі визначення 
суб'єктів малого підприємництва, яке раніше існувало у ст. 1 Закону № 2063, із 
колишньою класифікацією підприємств на малі, середні та великі з ч. 7 ст. 63 
ГКУ. На сьогодні останню норму з ГКУ виключено, що призвело до зникнення 
з вітчизняного правового поля визначень малого, середнього та великого 
підприємства, якими продовжують оперувати інші законодавчі акти, зокрема, 
ПКУ.  

З 19 квітня 2012 року на зміну Закону № 2063, що визначав раніше правові 
засади державної підтримки суб'єктів малого підприємництва, прийшов Закон 
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№ 4618 «Про розвиток та державну підтримку малого і середнього 
підприємництва в Україні» від 22.03.2012 р. № 4618-VI, збільшившись при 
цьому порівняно зі своїм попередником як у довжині назви, так і в обсязі. 

Таблиця 1 
Критерії віднесення до малих підприємств за ГКУ 

Підприємства (так було) Суб’єкти підприємництва* (так стало) 
— середньооблікова 
чисельність працюючих за 
звітний (фінансовий) рікне 
перевищує 50 осіб; 
 — обсяг валового доходу від 
реалізації продукції (робіт, 
послуг) за цей період не 
перевищує 70 млн грн. 

юридичні особи 
у яких: 
 — середня кількість працюючих** за звітний 
період (календарний рік) не перевищує 50 
осіб; 
 — річний дохід від будь-якої діяльності не 
перевищує суму, еквівалентну 10 млн євро, 
визначену за середньорічним курсом НБУ** 

* Із числа суб’єктів малого підприємництва ГКУ виділяє підкатегорію суб’єктів 
мікропідприємництва, до яких відносить фізосіб-підприємців та юридичних осіб, в яких 
(обидва наведені нижче критерії повинні виконуватися і тими, й іншими): 

— середня кількість працюючих за звітний період (календарний рік) не перевищує 10 
осіб; 

— річний дохід від будь-якої діяльності не перевищує суму, еквівалентну 2 млн євро, 
визначену за середньорічним курсом НБУ. 

Зауважимо, що необхідність запровадження підкатегорії суб’єктів 
мікропідприємництва наразі не зрозуміла, оскільки Закон № 4618 не надає для них жодних 
переваг порівняно з іншими категоріями суб’єктів підприємництва, на яких він 
поширюється. 

** Раніше з визначення, наведеного у ст. 1 Закону № 2063, випливало, що  для 
юридичних осіб — суб’єктів малого підприємництва зазначеним Законом установлювалися 
ті самі критерії щодо середньооблікової чисельності працюючих та обсягу річного валового 
доходу, що і для малих підприємств із ч. 7 ст. 63 ГКУ. 

*** Замість традиційних в таких випадках середньооблікової чисельності працюючих 
та річного доходу в національній валюті законодавець використавсередню кількість 
працюючих та суму доходу в євро, визначену за середньорічним курсом НБУ.  

 
Слід відзначити, що в Європейській практиці найпоширенішими є три 

критерії: чисельність працівників, підсумок балансу та оборот. До малих 
підприємств відносять підприємства з кількістю працівників 50 осіб, оборотом 
10 млн. євро та підсумком балансу 10 млн. євро. 

Податковий кодекс України, що набув чинності з 1.01.2011 року не містить 
окремих положень для малих підприємств (розділ було вилучено) [2]. Але в 
статті 154 Податкового кодексу відмічено умови звільнення від податку на 
прибуток. В той же час вступає в дію з 1.04.2011 року Наказ «Про внесення 
змін до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 25 «Фінансовий звіт 
суб'єкта малого підприємництва».  В стандарті вказано, що суб'єктами малого 
підприємництва є юридичні особи, що відповідають критеріям, визначеним 
пунктом 154.6 статті 154 Податкового кодексу. 

Отже, критерії віднесення до суб'єктів малого підприємництва згідно з 
Податковим кодексом України: 
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- підприємства, у яких розмір доходів кожного звітного податкового 
періоду відображається наростаючим підсумком з початку року та не 
перевищує трьох мільйонів гривень; нарахована за кожний місяць звітного 
періоду заробітна плата (дохід) працівників, які перебувають у трудових 
відносинах, є не менш, ніж дві мінімальні заробітні плати; 

- утворені в установленому законом порядку після 1 квітня 2011 року; 
- діючі підприємства, у яких протягом трьох послідовних попередніх років 

(або протягом усіх попередніх періодів, якщо з моменту їх утворення пройшло 
менше трьох років), щорічний обсяг доходів задекларовано у сумі, що не 
перевищує трьох мільйонів гривень, та у яких середньооблікова кількість 
працівників протягом періоду не перевищувала 20 осіб. 

Відповідно до міжнародних стандартів аудиту термін “мале підприємство” 
відображає не лише розміри суб'єкта господарювання, а і його типові якісні 
характеристики. Така класифікація обумовлена тим, що аудит малого 
підприємства відрізняється від аудиту великого суб'єкта господарювання більш 
спрощеною документацією і менш складним характером аудиторських 
перевірок. Серед кількісних показників, що характеризують розмір 
підприємства можуть бути підсумки у балансі, величина доходу і кількість 
працівників, але для аудиту вони не є визначальними. Малим називається будь-
яке підприємство: 

а) право володіння та управління яким зосереджено у невеликої кількості 
осіб (часто в руках однієї особи – фізичної особи); 

б) якому властива одна або кілька з таких характеристик: 
- незначна кількість джерел доходу; 
- спрощена система ведення обліку; 
- обмежена кількість заходів внутрішнього контролю та, поряд із цим, 

можливість нехтувати ними. 
Важливо відзначити, що Четверта директива Європейського законодавства 

про компанії визначає малі та середні підприємства як такі, що на дату подання 
балансового звіту не перевищують лімітів двох з наступних трьох критеріїв 
(країни-члени ЄС можуть встановити нижчі критерії, які відповідають умовам 
їхніх економік): 

Валюта балансу, 4,4 млн. євро  
Чистий оборот, 8,8 млн. євро 3 
Середня чисельність працівників упродовж фінансового року 50  
Разом з цим, слід зазначити, що “IFRS for SMEs” – це повністю 

самодостатній документ, він не має порядкового номеру і не є частиною решти 
МСФЗ. Він складається з 35 секцій, кожна з яких адресована: групі статей 
фінансової звітності (основні засоби, запаси, інвестиції, тощо); звітним формам; 
видам операцій (витрати по позикам, лізинг, операції з пов’язаними сторонами). 

Даним стандартом передбачені спрощення у відношенні до принципів 
визнання та оцінки окремих активів; при визначенні методів із альтернативних 
– рекомендований найпростіший; скорочені обсяги розкриття інформації; деякі 
питання не включені, як малоймовірні для діяльності малих і середніх 
підприємств [3]. 
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У трактуванні Ради з МСФЗ малі й середні підприємства – це непублічні 
комерційні компанії, що становлять фінансову звітність загального 
призначення для зовнішніх користувачів. У стандарті не наведено кількісних 
критеріїв, що визначають поняття «малі й середні підприємства», таких як 
розмір виручки, величина активів, кількість найманих робітників і т. п. 
Базисним критерієм, за яким Рада з МСФЗ пропонує визначати, чи може 
компанія використовувати даний стандарт, є саме «непублічність» компанії [4]. 
Беручи до уваги відсутність кількісних критеріїв, стандарт за змістом скоріше 
варто було б назвати не «для малих і середніх», а для «непублічних» компаній. 

 З урахуванням відсутністю єдиної думки країн-членів ЄС щодо 
перспектив застосування “IFRS for SMEs”, вважаємо, що не треба поспішати з 
остаточною реалізацією заходів щодо переходу вітчизняних малих підприємств 
на власні стандарти бухгалтерського обліку, які б відповідали міжнародним 
стандартам та ідеям гармонізації. 

Аналіз публікацій у наукових журналах за економічним напрямком вказує 
на неоднозначність сприйняття “IFRS for SMEs”. Не всі країни однаково 
схвалюють необхідність швидкого прийняття рішення щодо переходу на нові 
стандарти для малих і середніх підприємств. 

Експерти шотландського інституту дотримуються думки про відсутність 
необхідності перегляду стандартів для МСП. 

Німеччиною прийняті й набрали чинності з 1 січня 2010р. альтернативні 
стандарти для приватних підприємців, малих та середніх підприємств. Приватні 
підприємці з річною сумою обороту не більше 500 тис. євро і прибутком, який 
не перевищує 50 тис. – не зобов’язані вести жодних бухгалтерських записів. 

Малі підприємства з чисельністю працюючих до 50 осіб з оборотом не 
більше 4,8 млн. євро – не зобов’язані проходити аудиторську перевірку і 
складають лише баланс. Середні компанії (250 працюючих й оборот до 19,2 
млн. євро) – мають право на спрощений порядок формування звітності. Ці 
документи можна вважати відповіддю на недостатнє спрощення фінансового 
обліку “IFRS for SMEs”. Уряд Німеччини вважає, що прийнятий стандарт 
доцільно застосовувати лише ринково зорієнтованим підприємствам, тобто 
тим, які відповідають вимогам фінансових аналітиків, професійних інвесторів 
та інших учасників ринку [9]. 

Малі підприємства самостійно здійснюють заходи щодо організації 
бухгалтерського обліку, що фіксуються в наказі. У наказі про організацію 
бухгалтерського обліку підприємство зазначає такі моменти: 

- вибір спрощеної форми ведення бухгалтерського обліку; 
- встановлення правил документообігу і технології обробки облікової 

інформації; 
- використання спрощеного плану рахунків бухгалтерського обліку 

(передбачає тільки синтетичні рахунки, кількість яких становить 25); 
- встановлення системи та форми внутрішньогосподарського обліку, 

звітності та контролю господарських операцій; 
- встановлення порядку проведення інвентаризації активів і зобов’язань з 

метою забезпечення достовірності даних бухгалтерського обліку та фінансової 
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звітності підприємства. 
 З метою полегшення обліку на малих підприємствах наказом Міністерства 

фінансів України від 19 квітня 2001 р. № 186 був затверджений спрощений 
План рахунків бухгалтерського обліку, хоча малі підприємства на власний 
розсуд вирішують, яким Планом рахунків користуватись - загальним чи 
спрощеним. Спрощений План рахунків відрізняється тим що складається з 
рахунків в яких об’єднується декілька рахунків загального Плану рахунків 
(наприклад до рахунку 37 «Розрахунки з різними дебіторами» включають 
рахунки 36 «Розрахунки з покупцями і замовниками», 37 «Розрахунки з 
різними дебіторами» і 38 «Резерви сумнівних боргів»). 

Відповідно до наказу про облікову політику на підприємстві ведеться 
бухгалтерський і статистичний облік та звітність в порядку, що встановлюється 
чинним законодавством. На малих підприємствах бухгалтерський облік 
складається з первинного обліку (документування господарських операцій),  
поточного обліку (хронологічні та систематичні відображення господарських 
операцій на підставі первинних документів у регістрах бухгалтерського обліку) 
та узагальнюючого обліку (підготовка фінансової звітності, контрольних та 
аналітичних таблиць). 

На малих підприємствах доцільно застосовувати ведення 
нагромаджувальних документів, які дозволяють проводити записи однорідних 
господарських операцій в міру їх здійснення на протязі місяця чи періоду 
виконання робіт [7]. 

Мале підприємство обирає спрощену форму бухгалтерського обліку, 
виходячи з потреб свого виробництва і управління, яка застосовується при 
обліку основних засобів, виробничих запасів [7]. 

Відповідно до методичних рекомендацій передбачено ведення відомостей 
від 1-м до 5-м, а узагальнення облікових даних в оборотно-сальдовій відомості. 
Спрощена форма бухгалтерського обліку може застосовуватися за двома 
видами: простою та з використанням регістрів обліку майна малого 
підприємства. 

 Для суб'єктів малого підприємництва передбачена можливість складання 
Фінансового звіту суб'єкта малого підприємництва (форми №1-м, 2-м) та 
Спрощеного фінансового звіту суб'єкта малого підприємництва (форми №1-мс 
та 2-мс). 

 Так, відповідно до підпункту 3 пункту 291.4 статті 291 Податкового 
кодексу України – юридичні особи – платники єдиного податку третьої групи 
(юридичні особи), для складання Спрощеного фінансового звіту суб’єкта 
малого підприємництва, ведуть спрощений бухгалтерський облік доходів та 
витрат. 

Висновки. Загальний розвиток господарства, вдосконалення процесу 
управління, зростання ролі інформації для прийняття обґрунтованих 
економічних рішень, створення умов для приведення системи бухгалтерського 
обліку до міжнародних вимог сприяли вдосконаленню організаційних засад 
бухгалтерського обліку в різних секторах економіки, в тому числі підприємств 
малого бізнесу. Протягом останніх 20 років відбувалися зміни в підходах до 
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встановлення критеріїв суб‘єктів господарювання, які мали право на 
застосування спрощеної форми обліку, а також у методологічних аспектах 
облікового процесу підприємств малого бізнесу. Основним завданням 
організації обліку на малих підприємствах є створення такої системи отримання 
інформації, яка б забезпечувала реальне управління суб'єктом малого 
підприємництва та примноження доходу від його діяльності. 

У зв'язку з цим, перспективами майбутніх досліджень у сфері 
бухгалтерського обліку суб’єктів малого підприємництва є розробки щодо 
підвищення інформативності обліку та забезпечення прийняття ефективних 
управлінських рішень. 
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