
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 
НАЦІОНАЛЬНИЙ ЛІСОТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ 

UNIWERSYTET JANA KOCHANOWSKIEGO W KIELCACH 
POLITECHNIKA ŁÓDZKA 

 

Кафедра обліку і аудиту 

 

 

 

«СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ОБЛІКУ, АНАЛІЗУ, 

КОНТРОЛЮ І ОПОДАТКУВАННЯ В УМОВАХ ПОГЛИБЛЕННЯ 

ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ» 

 

 

Збірник тез 

ІІІ Міжнародної студентської інтернет-конференції 

22-23 березня 2018 року 

 

 

 

 
 
 
 
 

Львів, СПОЛОМ, 2018



УДК [657:336.221:334.02: [330.34:334.012.82] 
Ст 76 
 
 

Рекомендовано до випуску Вченою радою 

навчально-наукового інституту екологічної економіки і менеджменту 

Національного лісотехнічного університету України 

(протокол № 2 від 22 березня 2018 р.). 

 

 
Відповідальний за випуск: Гарасим П.М., завідувач кафедри обліку і аудиту, 

д.е.н., професор 
Упорядники: Клим Н.М. – к.е.н., доцент 

Новак У.П. – к.е.н., доцент 
 
 

 
«Стан та перспективи розвитку обліку, аналізу, контролю і оподаткування 

в умовах поглиблення євроінтеграційних процесів» (ІІ ; 2018 ; Львів). 
Збірник тез ІІІ Міжнародної студентської інтернет-конференції «Стан та 

перспективи розвитку обліку, аналізу, контролю і оподаткування в умовах 
поглиблення євроінтеграційних процесів», 22-23 березня 2018 р. – Львів : 
СПОЛОМ, 2018. – 208 с. – Бібліограф. в кінці ст. – ISBN 978-966-919-358-2. 

Розглянуто стан та перспективи розвитку обліку, аналізу, контролю і 
оподаткування в умовах поглиблення євроінтеграційних процесів. Значну увагу 
приділено реформуванню фінансово-економічної системи в умовах 
європейської інтеграції; сучасному стану та напрямкам удосконалення обліку і 
звітності суб’єктів господарювання; аналізу і контролю у системі управління 
підприємством; розвитку системи оподаткування в умовах євроінтеграції; 
інформаційним технологіям в обліку, аналізі і аудиті. 

Для науковців, викладачів, студентів і фахівців з обліку і оподаткування. 
 
 
 
Матеріали друкуються в авторській редакції. За точність викладеного 

матеріалу відповідальність покладено на авторів. 

 

 
 

 
 
 
 

© Національний лісотехнічний  
університет України, 2018 

ISBN 978-966-919-358-2                                                                          В-во "СПОЛОМ", 2018 



 3 

НАУКОВО-РЕДАКЦІЙНА РАДА 

Динька П.К. – к.е.н, доцент, директор Навчально-наукового інституту 
екологічної економіки і менеджменту Національного лісотехнічного 
університету України 

Гарасим П.М. – д.е.н., професор, завідувач кафедри обліку і аудиту 
Національного лісотехнічного університету України 

Пронько Я. – д.е.н., професор, директор інституту управління 
університету Яна Кохановського в Кельцах, Польща 

Станіславський Р. – доктор кафедри європейської інтеграції та 
міжнародного маркетингу Лодзької політехніки, Польща 

Ковалюк О.М. – д.е.н., професор, завідувач кафедри обліку і аудиту 
Львівського національного університету ім. І.Франка 

Яремко І.Й. – д.е.н., професор, завідувач кафедри обліку та аналізу 
Національного університету «Львівська політехніка» 

Коваль Р. – доцент Вищої школи економіки, права і медичних наук ім. 
проф. Едварда Липинського в Кельцах, Польша 

Кусто Б. – доцент кафедри обліку університету Яна Кохановського в 
Кельцах, Польща 

Пшибитньовський Я. – доцент кафедри обліку університету Яна 
Кохановського в Кельцах, Польща 

Вальчак М. – магістр кафедри обліку університету Яна Кохановського в 
Кельцах, Польща 

Воляник Г.М. – к.е.н., доцент кафедри обліку і аудиту Національного 
лісотехнічного університету України 

Клим Н.М. – к.е.н., доцент кафедри обліку і аудиту Національного 
лісотехнічного університету України 

Колінько Н.І. – к.е.н., доцент кафедри обліку і аудиту Національного 
лісотехнічного університету України 

Новак У.П. – к.е.н., доцент кафедри обліку і аудиту Національного 
лісотехнічного університету України 

Огородник М.М. – к.е.н., доцент кафедри обліку і аудиту Національного 
лісотехнічного університету України 



 4 

ВИЩІ НАВЧАЛЬНІ ЗАКЛАДИ – УЧАСНИКИ КОНФЕРЕНЦІЇ 

 

Національний лісотехнічний університет України 

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach 

Politechnika Łódzka 

Wyższa Szkoła Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. prof. Edwarda Lipińskiego 
w Kielcach 

Донецький національний університет економіки і торгівлі  ім. Михайла Туган-
Барановського 

Дніпровський національний університет ім. О. Гончара 

Київський національний торговельно-економічний університет 

Львівський національний університет імені Івана Франка 

Львівський державний університет внутрішніх справ 

Львівський торговельно-економічний університет 

Львівський інститут економіки і туризму 

Львівський національний аграрний університет 

Національний університет «Львівська політехніка» 

Національний університет харчових технологій (Львівська філія) 

Українська академія друкарства 

Харківський національний автомобільно-дорожній університет 

Черкаський навчально-науковий інститут ДВНЗ «Університет Банківської 
справи» 

Львівський державний коледж харчової та переробної промисловості 
Національного університету харчових технологій 

 



 5 

ЗМІСТ 
 

СЕКЦІЯ 1 
РЕФОРМУВАННЯ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЇ СИСТЕМИ В 

УМОВАХ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ: НОВІ ВИКЛИКИ І 
ЗАВДАННЯ 

 
Івасів Галина........................................................................................................ 15 
Науковий керівник:  Гарасим П.М., д.е.н., професор, завідувач кафедри обліку і 
аудиту 
Національний лісотехнічний університет України 
СУЧАСНІ ПЕРЕДУМОВИ ЗАПРОВАДЖЕННЯ ЕКОЛОГІЧНОГО ОБЛІКУ В 
УКРАЇНІ 
Górska Kinga ........................................................................................................ 17 
Opiekun: dr Elżbieta Wawrzyńczuk-Nathali 
Wyższa Szkoła Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. prof. Edwarda Lipińskiego 
w Kielcach 
SYSTEM FINANSOWY A WZROST GOSPODARCZY 
Górska Kinga, Krzemińska Karolina, Rębosz Kamil....................................... 22 
Opiekunowie: dr Wioleta Tokarska-Ołownia, dr Wiktor Krasa, dr Robert Kowal 
Wyższa Szkoła Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. prof. Edwarda Lipińskiego 
w Kielcach 
DETERMINANTY I MIERNIKI STABILNOŚCI SYSTEMU FINANSOWEGO 
Кирило Качура..................................................................................................... 25 
Науковий керівник: Романова О.В., старший викладач  
Дніпровський національний університет ім. О. Гончара 
ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ МАЛОГО І СЕРЕДНЬОГО БІЗНЕСУ В УКРАЇНІ 
Косило Володимир .............................................................................................. 27 
Науковий керівник: Хом’як Р.Л., к.е.н., доцент 
Національний університет «Львівська політехніка» 
ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ КРИПТОВАЛЮТИ  В СВІТОВІЙ ЕКОНОМІЦІ 
Костів Наталія...................................................................................................... 28 
Науковий керівник: Майор О.В., к.е.н., доцент 
Львівський інститут економіки і туризму 
АНАЛІЗ  ЗАРУБІЖНОГО  ДОСВІДУ  ОРГАНІЗАЦІЇ  СИСТЕМИ   
ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА ЯК ПРИКЛАД 
ДЛЯ ВІТЧИЗНЯНОЇ ЕКОНОМІКИ 
Кріп Тетяна........................................................................................................... 30 
Науковий керівник: Гарасим П.М., д.е.н., професор, завідувач кафедри обліку і 
аудиту 
Національний лісотехнічний університет України 
ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ З ОБЛІКУ І 
ОПОДАТКУВАННЯ В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ 
Krzemińska Karolina, Górska Kinga................................................................. 33 
Opiekunowie: dr Wioleta Tokarska-Ołownia, dr Robert Kowal 



 6 

Wyższa Szkoła Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. prof. Edwarda Lipińskiego 
w Kielcach 
POJĘCIE, ZNACZENIE I ISTOTA STABILNOŚCI SYSTEMU FINANSOWEGO 
Krzemińska Karolina, Kinga Górska................................................................. 37 
Opiekunowie: dr Krzysztof Wątorek, dr Robert Kowal 
Wyższa Szkoła Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. prof. Edwarda Lipińskiego 
w Kielcach 
STABILNOŚĆ FINANSOWA A STABILNOŚĆ CEN JAKO CELE POLITYKI 
NBP 
Мисько Андрій..................................................................................................... 41 
Науковий керівник: Сорока Р.С., к.е.н., доцент 
Львівський державний університет внутрішніх справ 
ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ДОХОДІВ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ УКРАЇНИ 
Пірус Анастасія.................................................................................................... 43 
Науковий керівник: Козій І.С., старший викладач  
Львівський державний університет внутрішніх справ 
УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМИ РЕСУРСАМИ ПІДПРИЄМСТВА  
Покутинський Ростислав.................................................................................. 45 
Науковий керівник: Бесчастна Д.О. викладач 
Дніпровський національний університет ім.і Олеся Гончара 
СТАТИСТИЧНА ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ІНВЕСТИЦІЙ В ЕКОНОМІКУ 
УКРАЇНИ 
Потерейко Роман ................................................................................................. 48 
Науковий керівник: Клим Н.М. к.е.н., доцент 
Національний лісотехнічний університет України 
ПЕРСПЕКТИВИ РОЗИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ В УМОВАХ 
ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ 
Ropiak Vitalii ......................................................................................................... 50 
Promotor: dr. R. Stanisławskyy 
Politechnika Łódzka  
LOGISTYKA DYSTRYBUCJI W PRZEDSIĘBIORSTWIE PRODUKCYJNYM 
Соболєва Марта. .................................................................................................. 56 
Науковий керівник: Наконечна Н.В., к.е.н., доцент 
Львівський державний університет внутрішніх справ 
ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛІНГУ 
Stępniewska Agnieszka ......................................................................................... 57 
Promotor: dr Barbara Kusto 
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach 
POWSTANIE I PIERWSZE LATA DZIAŁALNOŚCI FUNDUSZY 
INWESTYCYJNYCH W POLSCE 
Устимець Тамара................................................................................................. 61 
Науковий керівник: Бондаренко О. В., к.е.н., доцент 
Національний лісотехнічний університет України 
АНТИКРИЗОВЕ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ 
 



 7 

Шинкаренко Дар’я.............................................................................................. 64 
Науковий керівник: Стасюк І.В., к.е.н., доцент 
Національний лісотехнічний  університет України 
БІДНІСТЬ В УКРАЇНІ ТА ШЛЯХИ ЇЇ ЗМЕНШЕННЯ 
Яцишин Юлія....................................................................................................... 67 
Науковий керівник: Яремик М.М., к.е.н., доцент 
Українська академія друкарства  
ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ЕКОНОМІЧНОЇ 
БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА В СУЧАСНИХ УМОВАХ 
 
 

СЕКЦІЯ 2. 
СУЧАСНИЙ СТАН ТА НАПРЯМКИ УДОСКОНАЛЕННЯ ОБЛІКУ І 

ЗВІТНОСТІ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ 
 
Вихопень Орися ................................................................................................... 71 
Науковий керівник: Грицак О.С., к.е.н., ст. викладач 
Національний лісотехнічний університет України 
ІНТЕГРОВАНА ЗВІТНІСТЬ ЯК ІНСТРУМЕНТ 
ЕФЕКТИВНОГО ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ 
Hołubka Myhaiło................................................................................................... 73 
Kierownik naukowy: Hołubka M.М., PhD,docent  
Narodowa akademia zarządzania 
NOWOCZESNY STAN I KIERUNKI KSZTAŁCENIA SPECJALISTÓW Z 
"RACHUNKOWOŚCI I OPODATKOWANIA" W UCZELNI I POZIOMU 
AKREDYTACJI  JAKO ZASADNICZA PODSTAWA FORMACJI 
SPECJALISTYCZNEJ WIEDZY 
Дулепа Ольга........................................................................................................ 75 
Науковий керівник: Колінько Н.І., к.е.н., доцент 
Національний лісотехнічний університет України 
АМОРТИЗАЦІЙНА ПОЛІТИКА: ОСОБЛИВОСТІ МІЖНАРОДНОГО 
ДОСВІДУ 
Єлісєєв Євгеній .................................................................................................... 78 
Науковий керівник: Гільорме Т.В., к.е.н. 
Дніпровський національний університету Олеся Гончара 
НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ ОБЛІКУ ВИТРАТ НА 
ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ У СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ 
Калашник Сніжана ............................................................................................. 80 
Науковий керівник: Шинкаренко О.М., к.е.н., доцент 
ДВНЗ «Університет банківської справи» Черкаський навчально-науковий 
інститут 
ОСОБЛИВОСТІ ОБЛІКУ ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ ПІДПРИЄМСТВА 
Кондрий Софія ..................................................................................................... 83 
Науковий керівник: Чабанюк О. М., к.е.н., доцент 
Львівський торговельно-економічний університет 



 8 

ОПЕРАЦІЇ З РУХУ ТОВАРІВ І ТАРИ ТА ОСОБЛИВОСТІ ЇХ ОЦІНКИ В 
СУСПІЛЬНИХ УМОВАХ 
Кокорузь Софія.................................................................................................... 84 
Науковий керівник: Тесля Д.В. 
Львівський державний коледж харчової та переробної промисловості НУХТ 
ГРОШОВІ КОШТИ ПІДПРИЄМСТВ ТОРГІВЛІ 
Лісова Христина .................................................................................................. 86 
Науковий керівник: Дутчак І.Б., к.е.н., доцент 
Львівський національний університет імені Івана Франка 
ПРОБЛЕМИ ТА НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ ОБЛІКУ ВИТРАТ НА 
ПІДПРИЄМСТВІ 
Манчур Ірина ....................................................................................................... 88 
Науковий керівник: Микитюк Н. О., к.е.н., доцент 
Національний університет «Львівська політехніка» 
ОСОБЛИВОСТІ ВЕДЕННЯ ОБЛІКУ ВИГОТОВЛЕННЯ ТА 
РЕАЛІЗАЦІЇ ХЛІБОБУЛОЧНИХ ВИРОБІВ 
Мартинюк Діана.................................................................................................. 92 
Науковий керівник: Гелей Л.О. к.е.н., доцент 
Львівський інституту економіки і туризму 
ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ОЦІНКИ НЕОБОРОТНИХ АКТИВІВ І ВЛАСНОСТІ 
Онофрійчук Сніжанна........................................................................................ 94 
Науковий керівник: Бандура З.Л., к.е.н., доцент 
Львівський національний університет імені Івана Франка 
ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ ВИТРАТАМИ 
ПІДПРИЄМСТВА 
Панівнік Іванна ................................................................................................... 96 
Науковий керівник: Лук’янець О.В., к.е.н., доцент 
ДВНЗ «Університет банківської справи», Черкаський ННІ  
ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ОБЛІКУ ГОТОВОЇ ПРОДУКЦІЇ  
Пекар Володимир ................................................................................................ 98 
Науковий керівник: Чабанюк О. М., к.е.н., доцент 
Львівський торговельно-економічний університет 
ЕКОНОМІЧНИЙ ЗМІСТ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ ЯК ОБ’ЄКТА ОБЛІКУ І 
КОНТРОЛЮ  
Пертак Наталія .................................................................................................... 99 
Науковий керівник: Ковалюк О.М., д.е.н., професор, завідувач кафедри обліку і 
аудиту 
Львівський національний університет імені Івана Франка  
ОБЛІК ДОХОДІВ БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВ 
Петров Павло ....................................................................................................... 101 
Науковий керівник: Костюченко В.М., д.е.н., професор 
Київський національний торговельно-економічний університет 
МЕХАНІЗМ ВПРОВАДЖЕННЯ УПРАВЛІНСЬКОГО ОБЛІКУ У 
КАЗНАЧЕЙСТВІ БАНКУ 
 



 9 

Петрушинська Катерина ................................................................................... 104 
Науковий керівник: Ковалюк О.М., д.е.н., професор, завідувач кафедри обліку і 
аудиту  
Львівський національний університет імені І.Франка 
УДОСКОНАЛЕННЯ ОБЛІКУ РУХУ ГРОШОВИХ КОШТІВ В СУЧАСНИХ 
УМОВАХ ГОСПОДАРЮВАННЯ В УКРАЇНІ 
Пилипишин Марія .............................................................................................. 106 
Науковий керівник: Жидовська Н.М., к.е.н., доцент 
Львівський національний аграрний університет 
ПЕРЕВАГИ СКЛАДАННЯ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ БАНКІВ ЗГІДНО 
МСФЗ 
Савіцька Орися.................................................................................................... 108 
Науковий керівник: Воляник Г.М., к.е.н., доцент 
Національний лісотехнічний університет України 
ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ  ОБЛІКУ ЕЛЕКТРОННИХ ГРОШЕЙ 
Савіцька Орися.................................................................................................... 111 
Наковий керівник: Огородник М.М., к.е.н., доцент 
Національний лісотехнічний університет України 
ОСОБЛИВОСТІ ОБЛІКУ ГОТОВОЇ ПРОДУКЦІЇ ТА ЇЇ РЕАЛІЗАЦІЇ НА 
ПІДПРИЄМСТВІ 
Сокол Михайло.................................................................................................... 113 
Науковий керівник: Новак У.П., к.е.н., доцент 
Національний лісотехнічний університет України 
НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ОБЛІКУ ОБОРОТНИХ 
АКТИВІВ 
Смичок Тарас....................................................................................................... 116 
Науковий керівник:  Воляник Г.М., к.е.н., доцент  
Національний лісотехнічний університет України 
ОСОБЛИВОСТІ ФІНАНСОВОГО ОБЛІКУ ЕЛЕКТРОННИХ ГРОШЕЙ 
Степаненко Роман............................................................................................... 118 
Науковий керівник: Мандрик О.В., к.е.н., доцент  
Національний лісотехнічний університет України 
ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ РОЗРАХУНКІВ З ОПЛАТИ ПРАЦІ 
Столярчук Анастасія .......................................................................................... 120 
Науковий керівник: Прокопишин О.С., к.е.н., доцент  
Львівський національний аграрний  університет 
ЕКОЛОГІЧНІ ВИТРАТИ ТА ЗОБОВ’ЯЗАННЯ   
В СИСТЕМІ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ 
Хромишин Юлія.................................................................................................. 122 
Науковий керівник: Падюка М.В., асистент  
Національний лісотехнічний університет України 
ПІДХОДИ ДО ФОРМУВАННЯ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ НА ПІДПРИЄМСТВІ 
Ціцяла Вікторія.................................................................................................... 124 
Науковий керівник: Грицак О.С., к.е.н., ст. викладач 
Національний лісотехнічний університет України 



 10 

СОЦІАЛЬНІ АСПЕКТИ В БУХГАЛТЕРСЬКОМУ ОБЛІКУ ТА ФІНАНСОВІЙ 
ЗВІТНОСТІ 
 
 

СЕКЦІЯ 3.  
АНАЛІЗ І КОНТРОЛЬ У СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ 

 
Бубен Оксана........................................................................................................ 128 
Науковий керівник: Килин О.В., к.е.н., доцент 
Львівський інститут економіки і туризму 
ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ НА 
ПІДПРИЄМСТВАХ РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА 
Górska Kinga, Wójcik Luiza............................................................................... 130 
Opiekunowie: dr Wioleta Tokarska-Ołownia, dr Robert Kowal 
Wyższa Szkoła Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. prof. Edwarda Lipińskiego 
w Kielcach 
ŚLAD MACIERZY IDEMPOTENTNYCH 2X2 
Гуртовий Юрій .................................................................................................... 133 
Науковий керівник: Бесчастна Д.О., викл.  
Дніпровський національний університет ім. О.Гончара 
СТАТИСТИЧНЕ ОЦІНЮВАННЯ ДИНАМІКИ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПОТОКІВ 
В УКРАЇНІ 
Кєтінг Олександр ................................................................................................ 135 
Науковий керівник: Шендригоренко М.Т., к.е.н., доцент 
Донецький національний університет економіки і торгівлі  ім. Михайла Туган-
Барановського 
ВНУТРІШНІЙ АУДИТ РОЗРАХУНКІВ З ПОСТАЧАЛЬНИКАМИ ТОВАРНО-
МАТЕРІАЛЬНИХ ЦІННОСТЕЙ: ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ ТА НАПРЯМИ ЇХ 
ВИРІШЕННЯ 
Лосенко Віра......................................................................................................... 137 
Науковий керівник: Бандура З.Л., к.е.н., доцент 
Львівський національний університет імені Івана Франка 
АУДИТ ПРАВИЛЬНОСТІ ФОРМУВАННЯ ТА ЗАСТОСУВАННЯ ОБЛІКОВОЇ 
ОЦІНКИ 
Манорик Степан.................................................................................................. 139 
Науковий керівник : Хом’як Р.Л., к.е.н., доцент 
Національний університет «Львівська політехніка» 
РОЛЬ АУДИТОРСЬКОГО КОНТРОЛЮ В УМОВАХ ЗАСТОСУВАННЯ 
ПРОЦЕДУР ВІДНОВЛЕННЯ ПЛАТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ 
Мусійовський Роман........................................................................................... 141 
Науковий керівник: Шутка С.Є., к.е.н., доцент 
Національний лісотехнічний університет України 
РОЛЬ СТРАТЕГІЧНОГО АНАЛІЗУ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ 
ПІДПРИЄМСТВОМ ТА ЕТАПИ ЙОГО ПРОВЕДЕННЯ 



 11 

Рубан Дар’я........................................................................................................... 143 
Науковий керівник: Килин О.В. к.е.н., доцент 
Львівський інституту економіки і туризму 
УПРАВЛІННЯ ГРОШОВИМИ ПОТОКАМИ ПІДПРИЄМСТВА 
Сцьольна Оксана................................................................................................. 145 
Науковий керівник: Андрушко Р.П., к.е.н., доцент 
Львівський національний аграрний університет 
АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ПІДГОТОВКИ ЕКСПЕРТА-БУХГАЛТЕРА 
Ткачишин Марія ................................................................................................. 148 
Науковий керівник: Пилипенко С.М., к.е.н., в.о. доцента 
Львівський інститут економіки і туризму 
РОЛЬ ІНОЗЕМНОГО КАПІТАЛУ В РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ СФЕРИ 
ПОСЛУГ 
Wójcik Luiza, Górska Kinga................................................................................ 151 
Opiekunowie: dr Wioleta Tokarska-Ołownia, dr Robert Kowal 
Wyższa Szkoła Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. prof. Edwarda Lipińskiego 
w Kielcach 
IDENTYFIKACJA MACIERZY IDEMPOTENTNYCH 2X2  
Ziaja Karolina........................................................................................................ 155 
Promotor: Walczak Marcin, mgr 
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach 
ZNACZENIE CONTROLLINGU WE WSPÓŁCZESNYM PRZEDSIĘBIORSTWIE 
 
 

СЕКЦІЯ 4. 
РОЗВИТОК СИСТЕМИ ОПОДАТКУВАННЯ В УМОВАХ 

ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ 
 

Антоненко Ірина.................................................................................................. 160 
Науковий керівник: Мединська Т.В., к.е.н., доцент  
Львівський торговельно-економічний університет 
РЕФОРМУВАННЯ ПОДАТКОВОГО ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ В 
УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ 
Горбань Дмитро................................................................................................... 162 
Науковий керівник:  
Гнатишин Л.Б. к.е.н., доцент 
Львівський національний аграрний університет 
ОСОБЛИВОСТІ ФІНАНСОВОЇ ПІДТРИМКИ 
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ТОВАРОВИРОБНИКІВ У 
КОНТЕКСТІ СИСТЕМИ ОПОДАТКУВАННЯ 
Górska Kinga ........................................................................................................ 164 
Opiekun: dr Elżbieta Wawrzyńczuk-Nathali, dr Wiktor Krasa 
Wyższa Szkoła Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. prof. Edwarda Lipińskiego 
w Kielcach 



 12 

DISNEYLAND DE PARIS – EUROPEJSKIE CENTRUM ROZRYWKI 
Козлова Олександра ........................................................................................... 170 
Науковий керівник: Мединська Т.В., к.е.н., доцент  
Львівський торговельно-економічний університет 
ДОСВІД КРАЇН ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ У СПРАВЛЯННІ  
ТРАНСПОРТНОГО ПОДАТКУ  
Лобач Карен.......................................................................................................... 173 
Науковий керівник: Хорошилова І.О., к.е.н. 
Харківський національний автомобільно-дорожній університет   
ЗМІНИ В ОПОДАТКУВАННІ ТА ЇХ ВПЛИВ НА ДІЯЛЬНІСТЬ 
ПІДПРИЄМСТВ В УКРАЇНІ 
Матвєєва Марія ................................................................................................... 175 
Науковий керівник: Новосельська Л.І., к.е.н, доцент 
Національний лісотехнічний університет України 
НАПРЯМИ РЕФОРМУВАННЯ ОБЛІКУ ПОДАТКУ НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ  
Ничипорчук Анна ............................................................................................... 179 
Науковий керівник: Хом’як Р.Л., к.е.н., доцент 
Національний університет «Львівська політехніка» 
ЛІБЕРАЛІЗАЦІЯ ПОДАТКОВОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ 
Пеньковська Христина ...................................................................................... 180 
Науковий керівник: Сорока Р.С., к.е.н., доцент 
Львівський державний університет внутрішніх справ 
НАПРЯМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ МІСЦЕВОГО ОПОДАТКУВАННЯ В 
УКРАЇНІ 
Rębosz Kamil, Górska Kinga................................................................................182 
Opiekunowie: dr Krzysztof Wątorek, dr Wiktor Krasa 
Wyższa Szkoła Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych 
im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach 
SŁABE I MOCNE STRONY DZIAŁALNOŚCI EURODISNEYLANDU 
Руленко Дмитро ................................................................................................... 188 
Науковий керівник: Андрушко Р.П., к.е.н., доцент 
Львівський національний аграрний університет 
ОПОДАТКУВАННЯ СУБ’ЄКТІВ  МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА: СУЧАСНІ 
РЕАЛІЇ 
Сидоркіна Альона ............................................................................................... 190 
Науковий керівник: Дземішкевич І.О., к.е.н.,старший викладач 
ДВНЗ «Університет банківської справи» Черкаський навчально-науковий 
інститут 
ЕЛЕКТРОННЕ АДМІНІСТРУВАННЯ ПОДАТКУ НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ  
Степанюк Анастасія ........................................................................................... 192 
Науковий керівник: Клим Н.М., к.е.н., доцент 
Національний лісотехнічний університет України 
ПОДАТКОВИЙ ОБЛІК ПОСЛУГ ІНЖИНІРИНГУ В УКРАЇНІ 
 
 



 13 

Яцинин Василь..................................................................................................... 195 
Науковий керівник: Огородник М.М., к.е.н., доцент 
Національний лісотехнічний університет України 
ОСОБЛИВОСТІ ВПРОВАДЖЕННЯ ЕКОЛОГІЧНОГО ОПОДАТКУВАННЯ В 
ЗАРУБІЖНИХ КРАЇНАХ 
 
 

СЕКЦІЯ 5. 
ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ОБЛІКУ, АНАЛІЗІ І АУДИТІ 

 
Бучко Діана............................................................................................................199 
Науковий керівник: Бондаренко О.В., к.е.н. доцент 
Національний лісотехнічний університет України 
ВДОСКОНАЛЕННЯ АВТОМАТИЗАЦІЇ ВИТРАТ 
Катаман Василина............................................................................................... 201 
Науковий керівник: Говда Г.А., к.е.н., доцент 
Національний лісотехнічний університет України 
СУЧАСНИЙ СТАН АВТОМАТИЗАЦІЇ ОБЛІКУ У ЛІСОВОМУ 
ГОСПОДАРСТВІ  
Тарньовий Юрій.................................................................................................. 203 
Науковий керівник: Тесля Д.В. 
Національний університет харчових технологій (Львівська філія) 
СУТЬ АВТОМАТИЗАЦІЇ ОБЛІКУ ВИРОБНИЧИХ ЗАПАСІВ 
 
 
 



 14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СЕКЦІЯ 1 

РЕФОРМУВАННЯ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЇ СИСТЕМИ В 

УМОВАХ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ: НОВІ ВИКЛИКИ І 

ЗАВДАННЯ 

 



 15 

УДК 657.1:504 
Івасів Галина 
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 Гарасим П.М., д.е.н., професор, завідувач кафедри обліку і аудиту 

Національний лісотехнічний університет України 
 

СУЧАСНІ ПЕРЕДУМОВИ ЗАПРОВАДЖЕННЯ ЕКОЛОГІЧНОГО 
ОБЛІКУ В УКРАЇНІ 

 
Для ефективного управління підприємством з метою формування 

необхідної інформаційної бази постає необхідність у дослідженні об’єктів 
екологічної діяльності підприємства. Однією з передумов покращення 
економічної ситуації на підприємстві є удосконалення форм і методів обліку, 
який надає всю необхідну інформацію про екологічну діяльність підприємства. 

Збільшення витрат на природоохоронну діяльність, жорсткість 
природоохоронного законодавства, формування нових переваг споживачів 
інформації з екологічних питань спонукають до необхідності виникнення та 
ведення екологічного обліку суб’єктами господарювання. 

Екологізація облікової інформації дозволяє вирішити ряд актуальних 
проблем, серед яких визначати екологічну ефективність діяльності 
підприємства, комплексно з інформаційної точки зору моделювати 
природоохоронну діяльність економічного суб’єкта, надавати інформацію про 
економічну та екологічну діяльність підприємства, генерувати екологічну 
інформацію фінансового і нефінансового характеру [3]. 

Для прийняття ефективних рішень в умовах екологізації першочергове 
значення має якісне інформаційно-аналітичне забезпечення. 

Системою інформаційного забезпечення екологоорієнтованого є 
бухгалтерський облік, який функціонує як система збору, обробки, аналізу і 
передачі інформації, що використовується користувачами для прийняття 
рішень [2]. 

Екологічний облік на підприємстві – це система виявлення, вимірювання, 
реєстрації, нагромадження, узагальнення, зберігання, оброблення та підготовки 
релевантної інформації про діяльність підприємства в галузі 
природокористування з метою передачі її внутрішнім і зовнішнім користувачам 
для прийняття оптимальних рішень [1]. 

Основними передумовами запровадження еколого-орієнтованого 
бухгалтерського обліку є: 

1) ігнорування ролі бухгалтерського обліку у побудові концепції сталого 
розвитку країни та управлінні екологічною діяльністю; 

2) виникнення нових об’єктів бухгалтерського спостереження; 
3) відсутність методики бухгалтерського відображення природно-

ресурсного потенціалу країни; 
4) нерозвиненість суспільної екологічної свідомості [1]. 
Необхідність ведення екологічного обліку обумовлена такими 

причинами: 
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- рахунки підприємства повинні відображати як його відношення до 
навколишнього середовища, так і вплив пов'язаних із природоохоронною 
діяльністю витрат, ризиків і обов'язків/відповідальності на фінансове 
положення підприємства; 

- інвесторам для ухвалення інвестиційних рішень необхідно мати у 
своєму розпорядженні інформацію по екологічних заходах і витратах, 
пов'язаних із природоохоронною діяльністю; 

- менеджерам необхідно виявляти і перерозподіляти природоохоронні 
витрати так, щоб продукція була правильно оцінена, а інвестиційні рішення 
базувалися на реальних витратах і вигодах, оскільки природоохоронні заходи є 
також предметом управлінської діяльності; 

- екологічний облік повинен стати ключем до стійкого розвитку на 
основі дотримання принципу екоефективності; при цьому екоефективність, 
припускаючи зниження дії підприємства на навколишнє природнє середовище 
при одночасному зростанні прибутковості, може бути зміряна тільки за 
допомогою надання точної інформації по природоохоронних витратах, 
заощадженнях і дії господарської діяльності на навколишнє середовище [2]. 

Основними причинами, що сприяють зростанню ролі екообліку є: 
- економічні: досягнення екологоекономічної ефективності 

виробництва, залучення національних на міжнародних інвестицій, зниження 
екологічних ризиків; 

- екологічні: виснаження природних ресурсів, погіршення стану 
довкілля; 

- соціальні: гарантування безпеки щодо покращення навколишнього 
природного середовища, виробництво екобезпечної продукції, зменшення 
факторів забруднення на здоров’я населення [3]. 

Формувати систему обліку на підприємствах доцільно у поєднанні 
бухгалтерського, управлінського, податкового та екологічного обліку. При 
цьому необхідним є виокремлення екологічного складника у кожній із 
структурних частин системи обліку. Аналогічно повинна функціонувати і 
система контролю, а екологічний аудит - як одна із функцій управління 
охороною навколишнього природного середовища.  

Впровадження екологічного обліку в загальну інформаційну систему 
бухгалтерського обліку дозволить на рівні підприємства здійснювати 
інформаційне супроводження процесу управління та представлення інформації 
користувачам щодо природоохоронної діяльності підприємства, що сприятиме 
прийняттю управлінських рішень з урахуванням економічної ефективності, 
соціальної справедливості та екологічної цілісності.  
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SYSTEM FINANSOWY A WZROST GOSPODARCZY 
 
Wstęp 
System finansowy oraz zachodzące w jego obrębie zjawiska mają istotny 

wpływ na realną sferę gospodarki. Wynika to w dużej mierze z funkcji, jakie pełni on 
w gospodarce. Najważniejsza z nich jest zdolność do akumulacji kapitału i lokowania 
go w efektywnych przedsięwzięciach inwestycyjnych, mających kluczowe znaczenie 
z punktu widzenia wzrostu i rozwoju gospodarczego. Celem opracowania jest analiza 
porównawcza bieżących badań na temat charakteru zależności pomiędzy rozwojem 
systemu finansowego a wzrostem gospodarczym. 

1. Pojęcie systemu i finansowego i jego rola w gospodarce 
Dorobek literatury z dziedziny teorii finansów w odniesieniu do szeroko 

pojętego analizowania systemu finansowego wydaje się na tyle bogaty i 
niejednoznaczny, że warto podjąć próbę jego usystematyzowania. Celem tego 
przedstawione zostanie kilka wyróżniających się definicji. Warto zauważyć, iż 
prezentowane podejścia nie wyczerpują w pełni katalogu ujęć problematyki systemu 
finansowego, jak również nie wykluczają się wzajemnie. e. Przeciwnie, często 
zawierają elementy wspólne i wzajemnie się uzupełniają. Brak jednomyślności w 
definiowaniu pojęcia systemu finansowego warto zacząć od podjęcia próby 
zaprezentowania podstawowych kwestii ujęć analitycznych problematyki systemu 
finansowego (Matysek-Jędrych, 2007, s. 13). Najważniejsze z nich przedstawia 
Tabela 1.  

 
Tabela 1.  

Przegląd ujęć problematyki systemu finansowego 
 

Ujęcie analityczne Charakterystyka 
Rozumienie systemu 

finansowego 

Instytucjonalne 
Ujmuje system finansowy z 
punktu widzenia instytucji 
finansowych, skupiając się na 

System finansowy jako 
zbiór określonych i 
zaklasyfikowanych do 
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ich opisie oraz klasyfikacji; 
dodatkowym przedmiotem 
analiz jest często wybrana cecha 
instytucji (np. stopień 
konkurencyjności, ochrona praw 
inwestora, jakość regulacji 
finansowych). 

odrębnych grup 
instytucji finansowych. 

Monetarne 

Analizuje system finansowy 
przede wszystkim w kontekście 
zaopatrywania gospodarki 
realnej w pieniądz poprzez 
system banku centralnego i 
banków komercyjnych 

System finansowy jako 
mechanizm 
zaopatrywania 
gospodarki realnej  
w pieniądz. 

Funkcjonalne 
wąskie 

Oparte na 
pośrednictwie 

Analizuje system finansowy z 
punktu widzenia dwóch 
najważniejszych funkcji, tj. 
pośredniczenia między 
podmiotami nadwyżkowymi i 
deficytowymi oraz 
transformacji. 

System finansowy jako 
mechanizm 
pośredniczenia między 
podmiotami 
nadwyżkowymi a 
podmiotami 
deficytowymi sfery 
realnej gospodarki. 

Funkcjonalne szerokie 

„Kotwicą koncepcyjną” 
(conceptual anchor) 
prowadzonych analiz systemu 
finansowego są funkcje 
systemu. Zwolennicy tego 
podejścia przekonują o 
względnej stałości i 
porównywalności funkcji 
poszczególnych narodowych 
systemów finansowych. 

Pojęcie system 
finansowy obejmuje sieć 
rynków finansowych, 
pośredników 
finansowych oraz innych 
instytucji, dzięki którym 
realizowane są 
wszystkie plany 
finansowe gospodarstw 
domowych, 
przedsiębiorstw i rządu. 

Systemowe 

Analizuje system finansowy pod 
względem związków między 
poszczególnymi elementami 
systemu i wpływu tych 
związków na funkcjonowanie 
całego systemu finansowego 
(wykorzystuje koncepcje 
komplementarności i spójności). 

System finansowy jako 
uporządkowany zbiór 
komplementarnych i 
możliwie spójnych 
elementów lub 
podsystemów 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: (Anna Matysek-Jędrych, 2014, s. 13-17). 
 
Odnosząc się do powyższej charakterystyki poszczególnych ujęć problematyki 

systemu finansowego, należy zwrócić uwagę, iż można wśród nich wyróżnić dwie 
zasadnicze grupy. Podstawową różnicą, pozwalającą je wyodrębnić jest odmienne 
postrzeganie głównych elementów systemu finansowego. Pierwsza grupa definicji 
zwykła uwypuklać przede wszystkim strukturalno-instytucjonalne aspekty systemu 
finansowego. Spośród wymienionych powyżej ujęć do tej grupy należeć będą w 
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szczególności: podejście instytucjonalne oraz podejście systemowe. Odmienne 
spojrzenie na system finansowy przedstawia druga grupa, która definiując pojęcie 
systemu finansowego, kładzie nacisk przede wszystkim na jego funkcje, pomijając 
tym samym kwestie instytucjonalne, czy też strukturalne. Głównymi 
przedstawicielami tego nurtu są twórcy podejścia funkcjonalnego wąskiego, tj: 
monetarnego i opartego na pośrednictwie, a także funkcjonalnego szerokiego (Tyrell 
i Schmidt, 2001, s. 469– 503). 

W świetle dotychczasowej analizy teorii pojęciowej systemu finansowego na 
rzecz niniejszej pracy za najbardziej trafną uznam definicję, określającą system jako 
układ wzajemnie powiązanych pośredników finansowych, rynków oraz elementów 
infrastruktury w tym podstaw prawnych, poprzez który gospodarstwa domowe, 
przedsiębiorstwa i państwo mogą finansować swoją działalność bądź inwestować 
oszczędności oraz zaspokajać inne potrzeby finansowe wynikające z ich działalności 
(Polański, 2004, s. 19). Rezultatem istnienia systemu finansowego jest zatem 
możliwość współtworzenia pieniądza przez niefinansowe podmioty gospodarcze, 
czyli przedsiębiorstwa i gospodarstwa domowe, oraz możliwość przepływu strumieni 
pieniężnych między nimi (Szczepańska, 2008, s. 13)  

2. System finansowy a wzrost gospodarczy kraju 
Z uwagi na funkcje, jakie pełni system finansowy, jego rozwój i sprawne 

działanie ma istotne znaczenie dla realnej sfery gospodarki kraju. 
Warto zaznaczyć, iż ekonomiści już od dawna interesują się wpływem systemu 

finansowego i stopnia jego rozwoju na wzrost gospodarczy.  Hipoteza, iż rozwój 
systemu finansowego wspomaga efektywną alokację zasobów finansowych, sięga 
XIX w. Już W. Bagehot argumentował, iż banki odegrały krytyczną rolę w 
industrializacji Wielkiej Brytanii, stwarzając warunki do mobilizacji kapitału i 
kierowania go do najbardziej obiecujących przedsięwzięć. 

Potwierdził to również J. Hicks, uznając, że rewolucja przemysłowa w 
Wielkiej Brytanii była możliwa dzięki rozwojowi rynku kapitałowego, który 
pozwolił na istotne ograniczenie ryzyka płynności. Zgodnie z tym, co twierdził J. 
Hicks, towary produkowane w pierwszych dekadach rewolucji przemysłowej 
wynalezione zostały znacznie wcześniej, jednak nie mogły być wytwarzane, 
ponieważ wymagały znacznego i długoterminowego zaangażowania kapitału. 
Dopiero rozwój rynku kapitałowego pozwolił na mobilizację rozproszonych 
oszczędności i przeznaczenie tych zasobów finansowych na duże i obarczone 
wysokim ryzykiem przedsięwzięcia (Szczepańska, 2008, s. 19). 

Kolejne argumenty przemawiające za pozytywnym wpływem rozwoju systemu 
finansowego na gospodarkę był J. Schumpeter, który na początku ubiegłego stulecia 
stwierdził, że pośrednictwo finansowe banków ma istotny i pozytywny wpływ na 
wzrost gospodarczy. Uważał on, iż dobrze funkcjonujące banki mogą identyfikować 
przedsięwzięcia o największych szansach na pomyślne wprowadzenie innowacyjnych 
produktów i procesów produkcyjnych. 

Współcześnie R. Levine, próbując wytłumaczyć wpływ systemu finansowego 
na wzrost gospodarczy, koncentruje się szczególnie na jednej z jego funkcji, 
polegającej na alokacji kapitału w czasie i pomiędzy uczestnikami życia 
gospodarczego. w warunkach niepewności. Funkcje pełnione przez system finansowy 
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są bowiem, według autora, z reguły wspólne dla wszystkich krajów i stałe na 
przestrzeni czasu. Zmienna jest jedynie jakość realizacji tych funkcji, co wpływa na 
różnice w tempie wzrostu gospodarczego (Beck, 2000, s. 261-300). 

Niewątpliwie można zatem stwierdzić, iż system finansowy ma znaczny 
wpływ na wzrost gospodarczy kraju. Jest on bowiem kluczowym elementem procesu 
wymiany dóbr i usług pomiędzy sprzedającym dane towary bądź usługi, a 
konsumentem. Schemat ukazujący elementy mające wpływ na wzrost gospodarczy 
zostały przedstawione na Rysunku 1. 

 

 
Rys. 1. Teoretyczny schemat relacji pomiędzy systemem finansowym i 

wzrostem gospodarczym 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie: (Levine, 2007, s. 691) 
 
Potrzeba istnienia instytucji i rynków finansowych wynika, według autora, z 

kosztów pozyskiwania informacji oraz kosztów transakcyjnych, które usługi pełnione 
przez system finansowy pozwalają obniżyć. R. Levine koncentruje się na dwóch 
czynnikach, za których pośrednictwem jakość usług świadczonych przez system 
finansowy może wpływać na wzrost gospodarczy. Są nimi akumulacja kapitału oraz 
innowacje technologiczne (Levine, 2000, s. 34). 

Generalnie, poglądy na temat powiązań przyczynowo – skutkowych pomiędzy 
rozwojem systemu finansowego a wzrostem gospodarczym można podzielić na 
cztery główne nurty (Sobol, 2015, s. 46):  

“demand-leading view” – zgodnie z którym rozwój systemu finansowego jest 
niejako efektem wzrostu i rozwoju gospodarczego. Innymi słowy wzrost i rozwój 
gospodarczy powodują wzrost popytu na usługi finansowe ze strony gospodarstw 
domowych i przedsiębiorstw, co w efekcie wpływa na rozwój systemu finansowego;  

„supplay – leading view” – gdzie w relacji system finansowy – wzrost 
gospodarczy, dużą rolę przypisuje się podaży usług finansowych. Chodzi o to, że 
podaż usług finansowych, określająca niejako poziom rozwój systemu finansowego, 
ma wpływ na procesy wzrostu i rozwoju gospodarczego; 

 „bidirectional causality” – gdzie wskazuje się, że zależność pomiędzy 
rozwojem systemu finansowego a wzrostem gospodarczym jest obustronna;  

„no relationship” – gdzie nie tyle kwestionuje się związek pomiędzy systemem 
finansowym a wzrostem gospodarczym, co raczej wskazuje się, iż związek ten jest 
wyolbrzymiany przez ekonomistów.  

W związku z ostatnim kryzysem finansowym, który w znacznej mierze 
zweryfikował optymistyczne poglądy na temat pozytywnego wpływu rozwoju 
systemu finansowego na wzrost gospodarczy można mówić o jeszcze jednym 
podejściu, nazwijmy go „podejściem pokryzysowym”, gdzie wskazuje się, że 
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zależność pomiędzy rozwojem systemu finansowego a wzrostem gospodarczym ma 
kształt odwróconej litery U, co oznacza, że po przekroczeniu pewnego rozmiaru, 
oddziaływanie systemu finansowego gospodarkę i jej wzrost może mieć charakter 
negatywny (Sobol, 2015, s. 46). 

Obecnie najczęściej wykorzystywanymi wskaźnikami, które służą jako 
mierniki rozwoju systemu finansowego i pozwalają zbadać powiązania pomiędzy 
nim a wzrostem gospodarczym, są (Szczepańska, 2014, s. 18): 

kredyt dla sektora prywatnego w relacji do PKB lub 
aktywa instytucji finansowych w relacji do PKB.  
Ponadto, istnieje całe spektrum wskaźników dla poszczególnych segmentów 

systemu finansowego. 
Na podstawie analizy m.in. takich danych dla krajów o różnym poziomie 

rozwoju gospodarczego R. Levine stwierdził, iż wzrost bogactwa  państwa łączy się z 
następującymi zjawiskami w systemie finansowym (Ibidem., s. 20): 

wyższym poziomem pośrednictwa finansowego (mierzonym udziałem 
aktywów instytucji finansowych w PKB), 

wzrostem udziału niebankowych instytucji finansowych, 
wzrostem rozmiaru ryku kapitałowego (mierzonego jako kapitalizacja giełdy w 

relacji do PKB) oraz ze wzrostem jego płynności (mierzonym jako wolumen obrotów 
w relacji do PKB, zmienność cen, kapitalizacja) 

Podczas gdy badania empiryczne wskazują na pozytywny związek pomiędzy 
poziomem rozwoju systemu finansowego w kraju a tempem wzrostu gospodarczego 
per capita, obserwowana korelacja nie wskazuje jednoznacznie na to, jaki jest 
związek przyczynowo – skutkowy pomiędzy obydwoma zjawiskami.  

Niektórzy autorzy twierdzą, iż rozwój systemu finansowego jest konsekwencją 
wzrostu gospodarczego. Inni, jak np. D. North, uważają z kolei, że rozwój systemu 
finansowego nie powoduje wzrostu gospodarczego, ale sam jest jego wynikiem. 

W literaturze spotkać się możemy także z hipotezami o negatywnym wpływie, 
jaki sektor finansowy może mieć na gospodarkę i jej wzrost. Tego typu wnioski 
znajdziemy w badaniach Kindleberger’a (1978) oraz Minsky’ego (1982). Uważają 
oni bowiem, iż czynniki psychologiczne wynikające ze stabilności systemu, takie jak 
niestabilność oczekiwań, czy zachowania spekulacyjne, powodują że gospodarka 
zmierza do niestabilności. Zdaniem Minsky’ego okresy stabilności w gospodarce 
skłaniają do nadmiernego optymizmu i euforii na rynkach finansowych, prowadząc 
do zadłużania się i bąbli spekulacyjnych, a w efekcie kryzysów finansowych i 
gospodarczych (Minsky, 1982) (Sobol, op cit.). 

Podsumowanie 
Choć literatura teoretyczna i badania empiryczne w zdecydowanej większości 

wskazują na pozytywny związek pomiędzy prawidłowo funkcjonującym i 
rozwiniętym systemem finansowym, tak opinie na temat kierunku tej zależności są 
już podzielone. Zdaniem M. Sobol, za taki stan rzeczy odpowiedzialna jest przede 
wszystkim niedoskonałość metod i miar wykorzystywanych w prowadzonych 
analizach, które zazwyczaj są zbyt ogólne, by uchwycić realne zmiany jakościowe w 
przypadku dobrze rozwiniętych, dużych systemów finansowych. 
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DETERMINANTY I MIERNIKI STABILNOŚCI SYSTEMU 

FINANSOWEGO 
 
Wstęp 
To, czy system finansowy jest stabilny, czy też nie, zależy od wielu 

zróżnicowanych czynników. Jednocześnie są one dość często postrzegane jako 
determinanty stabilności finansowej lub też źródła niestabilności . 

1. Czynniki wpływające na stabilność systemu finansowego 
Autorzy dzielą je według różnych kryteriów, np. (Kiedrowska i Marszalek, 

2002, s. 2): 
czynniki makro – i mikroekonomiczne, 
czynniki endo – i egzogeniczne, 
czynniki państwowe i globalne. 



 23 

Do czynników o charakterze makroekonomicznym najczęściej zalicza się 
stabilizującą polityka gospodarczą, będącą wypadkową trzech determinant (Tamże.): 

polityki fiskalnej,  
monetarnej, 
strukturalnej. 
Spośród czynników o charakterze makroekonomicznym największe 

oddziaływanie na stabilność systemu finansowego mają sytuacje w sferze realnej 
oraz jakość prowadzonej polityki fiskalnej i pieniężnej, a także relacje między nimi. 
Czynniki te najczęściej rozpatruje się w wymiarze krajowym, przy czym w 
przypadku polityki pieniężnej istotne są także zmiany zachodzące na rynkach 
globalnych oraz polityka zagranicznych banków centralnych. 

Wśród czynników mikroekonomicznych najczęściej znaleźć można strukturę i 
funkcjonowanie rynku, które z kolei zależne są od (Kiedrowska, Marszałek, 2002, s. 
24): 

istniejącego systemu prawnego, 
sieci bezpieczeństwa finansowego, 
dyscypliny rynkowej, 
nadzoru właścicielskiego, 
wiarygodności i przejrzystości. 
Z kolei Niedziółka (2010, s. 90) na podstawie badań Schinasi dokonuje 

podziału źródeł niestabilności finansowej na endogeniczne (wewnętrzne) i 
egzogeniczne (zewnętrzne). Wśród wewnętrznych determinant wyróżnia on czynniki 
instytucjonalno-makroekonomiczne, ryzyko związane z funkcjonowaniem rynku i 
ryzyko związane z infrastrukturą. Do czynników zewnętrznych zalicza ryzyko 
makroekonomiczne oraz zdarzenia losowe, tj. katastrofy naturalne lub wydarzenia 
polityczne. 

2. Mierniki stabilności systemu finansowego 
Wieloaspektowy charakter stabilności finansowej, jak również mnogość 

czynników na nie wpływających powodują, że pomiar stabilności finansowej jest 
zadaniem niezwykle trudnym i ambitnym. W istocie nie można wskazać jednego 
miernika, który informowałby, czy system finansowy jest stabilny, czy niestabilny. 
Literatura poświęcona metodom pomiaru stabilności systemu finansowego jest 
znaczna, przy czym jej główny rozwój nastąpił w ostatnich dwóch dekadach, co było 
pochodną większego zainteresowania tematyką stabilności finansowej. Pomimo 
intensywnych prac w tym obszarze nie można wskazać jednego syntetycznego 
miernika, który mógłby posłużyć jako choćby przybliżona miara oceny stanu 
stabilności finansowej. Działania podejmowane w zakresie pomiaru stabilności 
finansowej wynikają z dążenia do stworzenia systemu wczesnego ostrzegania przed 
kryzysem finansowym (Próchniak, Wasiak, 2014, s. 59). Stąd też mierniki te 
powinny informować o możliwych zagrożeniach dla stabilności finansowej (funkcja 
alarmująca, wyprzedzająca), a nie tylko ukazywać stan historyczny.  

Proste wskaźniki stabilności finansowej są najbardziej przejrzystym sposobem 
pomiaru, w ramach którego parametry mikroekonomiczne są agregowane na 
poziomie makro (Niedziółka, 2010, s. 122). Analizowane wskaźniki dotyczą zarówno 
sektora finansowego, jak i realnego (gospodarstwa domowe, przedsiębiorstwa), co 
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odzwierciedla dwukierunkową zależność między stanem w sektorze realnym a 
stabilnością systemu finansowego. Na podstawie przeglądu literatury dwaj autorzy 
(Gadanecz, Jayaram, 2009, s. 367−369) podzielili wskaźniki proste na sześć 
kategorii, które przedstawia Tabela 1.  

Tabela 1.  
Przykładowe wskaźniki wykorzystywane do pomiaru stabilności systemu 

finansowego 
 

Kategoria Przykładowe wskaźniki 

Gospodarka realna 
dynamika PKB 
poziom inflacji 
poziom bezrobocia 

Sektor przedsiębiorstw 

dźwignia finansowa 
ROE 
relacja przychodów do kosztów 
odsetkowych i rat kapitałowych 
liczba upadłości w sektorze 
przedsiębiorstw 

Sektor gospodarstw domowych 

aktywa finansowe gospodarstw 
domowych 
zadłużenie gospodarstw domowych do 
PKB 
dochód rozporządzany netto 
gospodarstw domowych 
relacja przychodów gospodarstw 
domowych do wydatków 
konsumpcyjnych oraz obsługi 
zadłużenia 

Uwarunkowania zewnętrzne 

realny kurs walutowy 
rezerwy walutowe 
niedopasowanie pod względem 
zapadalności 
niedopasowanie pod względem walut 

Sektor finansowy 

realne stopy procentowe 
dynamika wzrostu kredytu 
wskaźnik dźwigni finansowej 
adekwatność kapitałowa 
poziom NPL 

Rynki finansowe 
zmiany indeksów cen akcji 
premia CDS dla obligacji rządowych 
spready kredytowe 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: (Gadanecz i Jayaram, 2009, s. 367-369). 
 
Najczęściej do oceny sytuacji w rynkowym systemie finansowym 

wykorzystuje się jednak wskaźniki stabilności finansowej (ang. Financial Soundness 
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Indicators, FSIs) opracowane przez Międzynarodowy Fundusz Walutowy, które 
obecnie składają się z 17 kluczowych wskaźników oraz 35 dodatkowych. 

Podsumowanie 
Kwestie pomiar stabilności finansowej należy rozpatrywać dwojako – zarówno 

w ujęciu wartościowym, jak i jakościowym. Istotne znaczenie  mają również czynniki 
zewnętrzne, mające pośredni lub bezpośredni wpływ na stabilność systemu 
finansowego. Uwarunkowania te mogą zdestabilizować stan finansów państwa, jak 
również wpłynąć na pozycję kraju na arenie międzynarodowej. 
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ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ МАЛОГО І СЕРЕДНЬОГО БІЗНЕСУ В 
УКРАЇНІ 

 
Європа – це континент малого та середнього бізнесу. Але в Україні 

кількість таких компаній зростати вже не буде – ми досягли природньої межі. 
Для того, щоб невеликий бізнес став основою міцного середнього класу, 

треба допомогти йому залишитись “на плаву”, а не даремно стимулювати появу 
нових компаній [2]. 

Невеликий бізнес створює більше робочих місць, ніж великий, адже 
зайнятість на малих, середніх підприємствах та фізичних осіб  в Україні складає 
майже 75% в Україні. 

Саме суб’єкти малого і середнього бізнесу, які, з одного боку, формують 
більшість надходжень до бюджету, .а, з іншого, генерують більшість робочих 
місць (що особливо важливо в часи кризи) та мають більший обсяг реалізації, 
підтримують економіку України. 

При цьому в Україні кількість малих підприємств на 1000 осіб  приблизно 
дорівнює 35,1, що менше ніж у Франції лише на 5 одиниць, та більше ніж у 
Румунії майже у півтори рази. 
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Частка малого та середнього бізнесу у ВВП України у 2016 році складала 
близько 13 % за даними Держстату, тоді як у розвинених країнах світу складає 
більше 50%. 

За даними таблиці 1, діяльність малого і середнього бізнесу в Україні має 
суттєві вдмінності від економічно розвинутих країн світу та обгрунтовує 
необхідність реформування та створення відповідних реально працюючих 
інституцій [3]. 

Таблиця 1 
Характеристика відмінностей розвитку малого і середнього бізнесу в 

Україні та розвинених краінах світу 
 

Країни Західної Європи Украіна 
Розвинута інфраструктура підтримки 
малого і середнього бізнесу. 

Слабка та неефективна інфраструктура 
підтримки малого і середнього бізнесу 

Превалюваня приватної власності, яка 
відчуває підтримку усіх гілок та рівнів 
влади. 

Несприятливийй психологічний клімат 
через складну політичну ситуацію в 
країні. 

Орієнтація на попит Значний рівень корупції 
Фінансова стабільність. Нерозвинута державна фінансово- 

кредитна політика. 
Доступність засобів виробництва. Концентрація капіталу, як правило, у 

великих підприємствах 
Вільний доступ до міжнародних 
ринків. 

Ускладнення експортної діяльності. 

Дієвість і результативність 
Законодавства. 

Неврегульованість нормативно-
правової бази. 

Інформаційна відкритість та 
прозорість. 

Складність отримання інформації про 
стан та кон’юнктуру ринку. 

Високий рівень розвитку консалтингу Низький рівень консультаційних 
послуг та спеціальних освітніх 
програм. 

Використання договірних відносин, 
розвинута підприємницька 
самостійність (франчайзинг, 
субпідряд) . 

Формування монопольних ситуацій 

 
З огляду на результати рейтингу Doing Business – 2016, який 

віддзеркалює легкість створення і  ведення бізнесу в країні, лідерами є США, 
Швеція, Норвегія, Фінляндія, Великобританія., в яких створені сприятливі 
умови щодо оформлення та початку підприємницької діяльності, отримання 
дозволу на будівництво, отримання кредитів, оподаткування, зовнішньої 
торгівлі. В Украіні підприємницький клімат є не таким сприятливим та влада 
через недооцінку ролі малого і середнього бізнесу у країні не так активно 
працює над імплементацією відповідних реформ. 
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ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ КРИПТОВАЛЮТИ  В СВІТОВІЙ 

ЕКОНОМІЦІ 
 

Світ постійно змінюється: колишні незвичайні  мрії та ідеї поступово 
стають реальністю, у зв’язку з цим, перед   суспільством ставиться вимога  
швидко та якісно адаптуватися до нововведень.  

Розглядаючи питання криптовалютних відносин, слід зазначити, що на 
даний момент у світі кількість видів криптовалют перевищує тисячу і 
відповідно, ринок зростає.  

Біткоін є однією з найвідоміших віртуальних електронних валют, який 
функціонує без впливу будь-яких контролюючих органів, а обробка  його 
транзакцій здійснюються колективно, учасниками мережі,  що дозволяє 
проводити будь-які операції анонімно.  

Використання біткоіну, порівняно з іншими валютами, має ряд 
переваг[3], а саме: 1) Анонімність, яка не дає можливості контролювати 
перекази криптовалюти, порівняно з національними валютами 2) Відкритий код 
алгоритму дає змогу "майнити" (добувати) її кожному бажаючому. 3) 
Віртуальна валюта не схильна до ризику інфляції. 5) Захищеність коду, що не 
дає можливості його скопіювати. 6) Дешевий та швидкий спосіб здійснення 
платежів між учасниками ринку. 7) Можливість здійснення мікроплатежів 
дозволяє надсилати адресату 0,00001 грн. 

В свою чергу, переваги криптовалюти, які були перераховані вище, 
негативно впливають на національну валюту. Оскільки перекази біткоінів 
здійснюються анонімно то вони є зручним способом відмивання грошей та 
фінансування тероризму.  

Не зважаючи на ряд переваг, біткоін не підходить для використання його 
в якості основної валюти для економіки країн. Основною причиною цього є 
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дефляція, яка приводить до того, що спільнота починає більше накопичувати і  
менше витрачати, що негативно впливає на виробництво товарів та послуг. 

В свою чергу, дана криптовалюта може використовуватись як 
альернатива традиційним грошам і врятувати бізнес, як у випадку з Uber у 
Буенос-Айресі [5], або містити великі ризики і стати джерелом для злочинців у 
їхній незаконній діяльності. Хочемо ми того чи ні, а індустрія криптовалюти 
все частіше буде заявляти про себе і відповідно, держави будуть змушені 
врегулювати їхнє використання. Практика показує, що після фінансової кризи 
2008 року біткоїни можуть стати хорошою альтернативою і запасною валютою 
традиційним грошам, тому розвиток і популярність біткоїнів все ще попереду. 
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В умовах фінансової кризи, яка характеризується великим коливанням 

факторів внутрішнього і зовнішнього середовища підприємства, загрозами його 
фінансових інтересів з боку окремих суб’єктів господарювання, високим рівнем 
фінансових ризиків, одним з актуальних напрямів управлінської діяльності 
підприємства є забезпечення його життєдіяльності. Однією зі складових 
останньої є фінансово-економічна безпека підприємства. 

До найактуальніших внутрішніх загроз фінансово-економічній безпеці 
вітчизняних підприємств слід віднести: агресивну позикову політику 
вітчизняних підприємств; низьку інноваційну активність вітчизняних 
підприємств; зношеність основних фондів; високу енерго-та матеріаломісткість 
продукції тощо. 

Найбільш актуальними зовнішніми загрозами фінансово-економічній 
безпеці підприємств в Україні на даний час є наступні: недоступність 
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довгострокових джерел фінансування.; неплатоспроможність підприємств-
партнерів; недобросовісна конкуренція; рейдерство; гринмейл (корпоративний 
шантаж шляхом скуповування значної кількості акцій певної компанії; 
кардерство (підробка засобів платіжних карток); викрадення конфіденційної 
інформації; загрози, спричинені процесами глобалізації тощо.  

Держава чинить значний вплив на рівень фінансово-економічної безпеки 
підприємств, формуючи правові, економічні, організаційні умови їхньої 
діяльності, їхнє інституційне середовище.  Роль державних органів у 
формуванні захищеності суб’єктів господарювання від різноманітних загроз 
їхній фінансово-економічній безпеці насамперед полягає у наступному: 
формуванні правової захищеності підприємництва; запобіганні утворенню 
монополій та зловживання монопольним становищем; нормативно-правовому 
регулюванні охорони інтелектуальної власності та захисту комерційної 
таємниці; забезпеченні стабільності національної грошової одиниці 
таефективного функціонування фінансових ринків тощо.  

Однак перелічені напрямки та заходи щодо забезпечення належного рівня 
фінансово-економічної безпеки вітчизняних підприємств, на нашу думку,  є 
недостатніми. Для покращення рівня фінансово-економічної безпеки 
підприємств необхідно вивчити зарубіжний досвід.   

Деякі розвинуті держави вже пройшли значно більший шлях розбудови 
систем фінансово-економічної безпеки, ніж Україна. Вони мають вже чітко 
визначені норматив- но-правові основи для створення і діяльності систем 
безпеки підприємств.  

1. На сьогоднішній день у США набувають значного поширення 
програми профілактики й протидії економічним злочинам у взаємодії 
правоохоронних органів країни із приватними охоронними агентствами й 
детективними бюро.  

2. Для Великобританії, так само, як і для США, характерне прагнення 
підприємців до мінімізації небажаного розголосу протиправної діяльності 
підлеглих їм осіб і, таким чином, найменшого підриву репутації фірми 

3. У Канаді діяльність приватних охоронних організацій регулюється 
спеціальними актами, які є складовими частинами законодавства провінцій.  

4. У Німеччині державні установи, банки та компанії  поряд з 
використанням власних і самостійних детективно-охоронних агентств, активно 
використовують національні спеціальні служби для вирішення пріоритетних 
економічних проблем шляхом створення сучасних контррозвідувальних 
структур, що виконують функції підрозділів безпеки й охорони. 

5. У Франції є стрімке нарощування діяльності служб безпеки в 
промислово-торговельних компаніях і фінансових інститутах.  

6. У Фінляндії визначені чіткі правові межі існування й функціонування 
приватних охоронних організацій (Закон про приватний розшук і Закон про 
приватних охоронців).  

На сьогодні більшість зарубіжних країн визначили, що модель фінансово-
економічної безпеки підприємства повинна включати сім основних блоків: 
1)опис проблемної ситуації у сфері безпеки підприємства; 2)визначення 
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цільової настанови забезпечення безпеки; 3)побудова системи фінансово- 
економічної безпеки підприємства; 4)розробка методологи ного інструмента 
оцінки стану фінансово- економічної безпеки підприємства; 5)розрахунок 
чинностей і коштів, необхідних для забезпечення безпеки; 6) розробка заходів з 
реалізації основних положень концепції; 7)висновки про необхідність розробки 
й реалізації моделі й ефективності її застосування. 

Важливу роль щодо забезпечення фінансово- економічної безпеки 
підприємства у розвинених країнах відіграє страхова сфера, яка виступає 
головним ризикознижуючим чинником та бере участь у забезпеченні доступу 
підприємств до фінансових ресурсів та конкурентних позицій на зовнішніх 
ринках. Одним з механізмів ефективного захисту майнових інтересів суб'єктів 
підприємницької діяльності - страхувальників у розвинених державах є 
створення страхових гарантійних фондів у формі неприбуткових державних чи 
комунальних організацій.  

Висновки. Отже, фінансово-економічна безпека підприємства повинна 
забезпечуватися за рахунок: протистояння загрозам економічній безпеці 
підприємства; поліпшення правової захищеність усіх сфер діяльності 
підприємства; підтримання високого рівня кваліфікації персоналу; досягнення 
високої конкурентоспроможності підприємства. 
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Конкурентоспроможність фахівців з обліку і оподаткування в умовах 
євроінтеграції забезпечується не лише їх професійними якостями, а й 
моральними та етичними цінностями, які уособлює професійна етика. 
Професійна етика передбачає необхідність врахування етичних, моральних 
принципів при виконанні професійної діяльності.  
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Кваліфікаційний рівень фахівця з обліку оцінюють через дотримання ним 
таких фундаментальних принципів як порядність, об'єктивність, професійна 
компетентність, конфіденційність, відповідність правилам професійної 
поведінки. 

Професійна етика в обліку - поняття багатогранне. Воно охоплює 
моральні основи професії, професійну підготовку та етичне виховання кадрів, 
облікові традиції, зв'язок часу та поколінь облікових працівників, їх міжнародні 
контракти, стосунки бухгалтерів із трудовим колективом, власниками і 
керівництвом підприємства, відносини з банками, фінансовими та податковими 
органами, аудиторськими і контрольними службами, право на інформацію та 
дотримання принципів комерційної таємниці тощо. 

З 1 січня 2005 року набрали чинності Міжнародні стандарти освіти для 
професійних бухгалтерів: МСО 1 «Вступні вимоги  програми професійної 
бухгалтерської освіти», МСО 2 «Зміст програми професійної бухгалтерської 
освіти», МСО 3 «Професійні навички», МСО 4 «Професійні цінності, етика і 
відносини», МСО 5 «Вимоги щодо практичного досвіду», МСО 6 «Оцінка 
професійних здібностей та компетентності», МСО 7 «Постійний професійний 
розвиток», МСО 8 «Вимоги щодо компетентності для професіоналів з аудиту». 
Застосування МСО дає можливість забезпечити вимоги до функцій 
професійних бухгалтерів [4].  

МСО професійних бухгалтерів Міжнародної федерації бухгалтерів 
(International Education Standarts) надають вихованню етичних якостей та 
особливих професійних компетенцій бухгалтерів і аудиторів особливого 
дидактичного змісту і значення.  

МСО професійних бухгалтерів містять прямі вказівки щодо 
обов’язковості врахування етичної складової у процесі фахової підготовки. 
Зокрема, у МСО 2 поряд із загальноприйнятими дисциплінами: фінансовий 
облік і звітність, управлінський облік і контроль, оподаткування, ділове і 
комерційне право, аудит, інформаційні технології, економіка, менеджмент, 
маркетинг, міжнародний бізнес, чітко визначено такі дисципліни як ділова 
етика та професійні цінності і етика. Це означає, що під час вивчення 
нормативних і вибіркових навчальних дисциплін з метою розвитку особистих 
якостей та професійних компетенцій майбутніх бухгалтерів і аудиторів, 
включення до розгляду тем, пов’язаних з вивченням професійної етики, є 
імперативною вимогою Міжнародних стандартів освіти професійних 
бухгалтерів. 

Необхідність підвищення якості професійної освіти бухгалтерів 
зумовлена у контексті п. 18 Стратегії застосування міжнародних стандартів 
фінансової звітності в Україні [3]. 

Дотримання професійної етики є невід’ємною рисою професійного 
бухгалтера. МСО 4 «Професійні цінності, етика і відносини»  визначає 
результати навчання, які повинен продемонструвати претендент на присвоєння 
кваліфікації фахівця з обліку і аудиту. У стандарті зазначається, що професійна 
етика важлива як на етапі початкового професійного розвитку, так і протягом 
безперервного навчання. Початковий професійний розвиток передбачає 
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оволодіння фундаментальними етичними принципами: цілісністю, 
об’єктивністю, професійною компетентністю і ретельністю, конфіденційністю, 
професійною поведінкою. З цією метою виділяють три сфери компетентності: 
професійний скептицизм та професійне судження, етичні принципи та дія в 
суспільних інтересах, в яких ідентифіковані результати навчання [5].  

Сфера компетентності «Етичні принципи» при середньому володінні 
матеріалом дозволяє отримати такі результати навчання: пояснення природи 
етики; пояснення переваг і недоліків підходів до етики, заснованих на правилах 
і принципах; аналіз альтернативних варіантів дій і визначення їх етичних 
наслідків; застосування фундаментальних етичних принципів цілісності, 
об’єктивності, професійної компетентності і сумлінності, професійної 
поведінки в етичних дилемах і визначення відповідного підходу; застосування 
відповідних етичних вимог до професійної поведінки при дотриманні 
стандартів [2]. 

Формування системи знань етичних норм і правил у майбутніх фахівців з 
обліку і оподаткування потребує також ознайомлення з типовими загрозами 
професійної етики (тиску, особистісних стосунків) і вмінь приймати застережні 
заходи щодо їх усунення. 

Професійна етика бухгалтера найбільш ефективна, якщо вона цілком 
ґрунтується на наукових професійних знаннях, на вміннях співставляти його з 
практикою та реалізувати в практичній діяльності. Професійна мораль 
формується у студентської молоді під впливом професійного знання, престижу 
професії, любові до неї тощо. Особливо важлива роль належить вивченню 
професійної етики, з якою пов'язане формування професійного обов'язку. 

Конкурентоспроможність випускників ВУЗів з обліку і оподаткування на 
ринку праці безпосередньо залежить від якості їх підготовки. Забезпечення 
відповідної якості підготовки фахівців з обліку і оподаткування на 
сьогоднішній день можливе лише за умови врахування сучасних змін у 
бухгалтерській професії. 

За результатами дослідження можна зробити такі висновки:  
- забезпечення відповідної якості підготовки фахівців з обліку і 

оподаткування та їх конкурентоспроможності на ринку праці можливе лише за 
умови врахування сучасних тенденцій розвитку бухгалтерської професії;  

- зміна характеру праці облікових працівників вимагає переорієнтації 
підготовки фахівців з виконавчого на творчий характер праці;  

- конкурентоспроможність фахівців з обліку і оподаткування в сучасних 
умовах забезпечується не лише їх професійними якостями, а й моральними та 
етичними цінностями, що зумовлюють необхідність опанування студентами 
професійної етики. 
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POJĘCIE, ZNACZENIE I ISTOTA STABILNOŚCI SYSTEMU 

FINANSOWEGO 
 
Wstęp 
Jeszcze do niedawna tematyka stabilności finansowego nie występowała stricte 

jako odrębny termin w literaturze przedmiotu. Wynikało to po części z fakty, że nie 
była ona również szczególnym obiektem badań. Przez ponad ćwierć wieku po II 
wojnie światowej, w czasach gdy obowiązywał system z Bretton Woods, w 
krajowych systemach finansowych panował względny spokój (Rybiński, 2006).  

1. Stabilność finansowa – definicja i istota 
Według M. Bordo (i in., 2007) w okresie tym miał miejsce tylko jeden kryzys 

bankowy. Wynikało to m.in. ze znacznego uregulowania rynków finansowych oraz 
silnych tendencji do protekcjonizmu i polityki państwa ingerującego w gospodarkę.  

Natomiast w latach 80. i 90 XX w. wraz z postępującą liberalizacją rynków 
finansowych pojawiły się nowe zjawiska kryzysowe. Charakteryzowały się one 
znaczną częstotliwością i nowymi cechami, co powodowało że uwaga ekonomistów 
skoncentrowała się na próbie zrozumienia ich natury i genezy. 

Pierwszoplanowego znaczenia stabilność finansowa nabrała dopiero w okresie 
ostatniego, globalnego kryzysu, a także zaraz po nim, kiedy konieczne stało się 
ustalenie jego przyczyn, podjęcie działań zaradczych oraz wprowadzenie 
odpowiednich reform mających na celu zminimalizowanie prawdopodobieństwa 
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wystąpienia kolejnego kryzysu, a także ograniczenie jego możliwych skutków 
(Dobrzańska i in., 2012, s. 16). 

Należy jednak zauważyć, iż pomimo wielkiego zainteresowania tematyką 
stabilności finansowej termin ten pozostaje bez jednoznacznej definicji. Przegląd 
najpopularniejszych z nich przedstawia Tabela 1. 

Tabela 1.  
Zestawienie definicji pojęcia stabilności finansowej 

 
Źródło Definicja 

O. Issing, Monetary and Financial 
Stability: Is there a Trade-off?, BIS, 
Conference on Monetary Stability, 
Financial Stability and the Business 
Cycle”, 28-29 marca 2003, s. 1 

Stabilność finansowa to stan, w którym system 
finansowy jest zdolny w trwały sposób 
wypełniać swoje funkcje, tj. efektywnie 
alokować fundusze od oszczędzających do 
najbardziej produktywnych inwestorów 

T. Padoa-Schioppa, Central Banks and 
Financial Stability: Exploring the Land 
in between, The Second ECB Central 
Banking Conference on the 
Transformation of the European 
Financial System”, 24-25 paź dziernika 
2002, Frankfurt, s. 20 

Stabilność finansowa to stan, w którym system 
finansowy jest w stanie wytrzymać szoki bez 
tworzenia warunków do kumulowania się 
procesów, które w konsekwencji zakłócają 
alokację kapitału oraz przebieg płatności w 
gospodarce 

J. Fidrmuc, F. Schardax, Increasing 
Integration of Applicant Countries into 
International Financial Markets: 
Implications for Financial and 
Monetary Stability, BIC Conference 
Papers, No. 8, Basle 2000, s. 92 

Stabilność finansowa to brak (nieobecność) 
kryzysów finansowych. 

G. J. Schinasi, Safeguarding Financial 
Stability, Theory and Practice, 
International Monetary Fund, 
Washington 2005. 

Stabilność finansowa ma miejsce wówczas, gdy 
system jest zdolny satysfakcjonująco wypełniać 
jednocześnie trzy swoje podstawowe funkcje: 1) 
efektywnie i sprawnie dokonywać alokacji 
środków od oszczę dzających do inwestorów, 2) 
prawidłowo wyceniać ryzyko finansowe 
(również w perspektywie czasu) i relatywnie 
dobrze nim zarządzać, 3) łagodnie absorbować 
szoki realne i finansowe 

H. Crockett, Theory and Practice of 
Financial Stability, w: Essays in 
International Finance, No. 203, 
Princeton 1997, s. 2 

Stabilność finansowa to stan, w którym 
działalność gospodarcza nie jest zakłócana przez 
zmiany cen aktywów ani przez problemy 
instytucji finansowych w wywią- zywaniu się z 
ich zobowiązań 

Zarządzanie wartością instytucji 
finansowej na integrującym się rynku 
finansowym — rola rady nadzorczej I 
zarządu, Gdańska Akademia Bankowa, 
Gdańsk, 27-28 maja 2003 

Stabilność oznacza, że system finansowy jako 
całość nie wykazuje cech trwałej utraty 
płynności i/lub niewypłacalności, tj. instytucje 
finansowe są w stanie prowadzić nieprzerwaną 
działalność, a transakcje instrumentami 
finansowymi są realizowane w sposób ciągły 
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J. C. Trichet, Introductory Remarks,  
w: Independence and Accountability. 
Developments in Central Banking, 
Banque de France - Bicentennial 
Symposium, Paris, May 2000, s. 195-
200. 

Stabilność finansowa to zdrowa sytuacja oraz 
harmonijne współdziałanie rozmaitych instytucji 
finansowych w połączeniu z bezpiecznym i 
przewidywalnym funkcjonowaniem rynków 
pieniężnych. 

Przegląd stabilności systemu 
finansowego, I półrocze 2007 roku, 
Narodowy Bank Polski, 2007. 

Stabilność systemu finansowego to stan, w 
którym system finansowy pełni wszystkie swoje 
funkcje w sposób ciągły i efektywny, nawet w 
przypadku wystąpienia nieoczekiwanych i 
niekorzystnych zaburzeń w znacznej skali 

J. K. Solarz, Międzynarodowy system 
finansowy. Analiza instytucjonalna -
porównawcza, Biblioteka Menedżera i 
Bankowca, Warszawa 2001, s. 183-
184. 

Stabilność finansowa to stan dynamicznej i 
trwałej równowagi na powiązanych ze sobą 
rynkach finansowych. Wyróżniamy: - stabilność 
bieżącą - wyznaczającą akceptowalny zakres 
zmian stanów na poszczególnych rynkach oraz - 
stabilność przyszłą (perspektywiczną) - 
odnoszącą się do braku istotnych słabości, 
mogącą uniemożliwić właściwą i terminową 
reakcję instytucji pośrednictwa finansowego na 
szoki asymetryczne. 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: (Kałuzińska, 2009, s. 26). 
 
Warto zauważyć, iż pomimo, że proponowane powyżej definicje z pozoru 

różnią się między sobą, to jednak łączy je kilka wspólnych cech. 
Po pierwsze, definicje te odwołują się do podstawowych funkcji, jakie system 

finansowy spełnia w gospodarce, oraz do związków pomiędzy sprawnością, z jaką je 
realizuje a realną sferą gospodarki. Związek ten jest dwustronny – funkcjonowanie 
gospodarki realnej zależy od tego, jak sprawny jest system pośrednictwa 
finansowego, na kondycję systemu wpływa zaś stan gospodarki, która może być 
źródłem szoków zewnętrznych dla tego systemu. 

Ponadto, wszystkie wskazują, iż stabilny system finansowy to nie to samo co 
system statyczny, czyli taki, który się nie zmienia. Przeciwnie, pożądane jest, aby 
system finansowy rozwijał się i był jednocześnie stabilny (Daltung, 2001, s. 9). 

Przedstawione definicje mają również charakter systemowy, co oznacza, iż 
koncentrują się one na odporności systemu finansowego jako całości i nie uznają 
upadku pojedynczego banku lub zmian cen aktywów za oznakę niestabilności 
finansowej, dopóki nie ma to wpływu na funkcjonowanie reszty systemu 
finansowego. Wręcz przeciwnie, duże zmiany cen aktywów, będące skutkiem 
realnych lub finansowych szoków i prowadzące do upadków pojedynczych instytucji 
finansowych, mogą nawet okazać się oznaką stabilności systemu finansowego, jeśli 
tylko nie spowodują zachwiania zdolności całego systemu do efektywnego 
pośrednictwa finansowego i alokacji zasobów (Padoa – Schippoa, 2002, s. 22). 

Zdecydowana większość pozycji literatury przedmiotu przedstawia stabilność 
finansową w ujęciu dynamicznym. Jej stan powinien być oceniany nie tylko w danym 
momencie, ale również z punktu widzenia odporności systemu na potencjalne szoki 
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zewnętrzne i wewnętrzne, wynikające z kumulacji nierównowagi na poszczególnych 
rynkach finansowych (Szczepańska, 2004, s. 35). 

Warto zauważyć, iż w większości przytoczonych definicji wskazuje się na 
zdolność systemu, poprzez mechanizm wewnętrznych dostosowań, do zapobiegania 
przekształcaniu się szoków lub zagrożeń w kryzys finansowy. Stąd też stabilność 
finansowa oznacza, że system finansowy zdolny jest sam zapobiegać kryzysom 
(Tamże.) 

Uwzględniając dotychczasowy stan badań i analiz z zakresu funkcjonowania i 
organizacji systemu finansowego oraz doświadczenia płynące z globalnego kryzysu 
finansowego, utrzymanie stabilności systemu finansowego należy rozpatrywać w 
następujących aspektach (Alińska, 2016, s. 48): 

realizacji podstawowych funkcji systemu finansowego, 
zdolności do przezwyciężenia zewnętrznych szoków, 
utrzymania zaufania do systemu finansowego, 
dążenia do rozwoju gospodarczego przez promowanie produkcji i wzrostu 

gospodarczego.  
Stabilność finansową można więc określić jako taki stan, w którym system 

finansowy pełni w sposób ciągły i efektywny swoje funkcje, nawet w przypadku 
wystąpienia zaburzeń. Integralną częścią tak ujętej definicji stabilności finansowej 
jest wskazanie na funkcje, jakie system finansowy pełni w gospodarce. 

Podsumowanie 
Niezależnie od różnic definicyjnych, istnieje powszechna zgoda co do tego, że 

stabilność systemu finansowego stanowi fundamentalny warunek funkcjonowania 
gospodarki każdego kraju. Stabilność finansowa tworzy podstawy do racjonalnych 
decyzji o alokacji kapitału, a przez to sprzyja procesom inwestycyjnym i 
oszczędzaniu. Z kolei brak pewnego i bezpiecznego systemu finansowego wiąże się z 
niepewnością i ryzykiem, zniechęca do zawierania długookresowych umów oraz 
uniemożliwia właściwe funkcjonowanie instytucji pośrednictwa finansowego 
(Kiedrowska i Marszalek, 2002, s. 2).   
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STABILNOŚĆ FINANSOWA A STABILNOŚĆ CEN JAKO CELE 

POLITYKI NBP 
 
Wstęp 
Coraz częściej twierdzi się, że stabilność finansowa jest, obok stabilności cen, 

celem działań banku centralnego (BIS, 1997, s. 140-160; Mishkin, 2000, s. 10-13; 
Schinasi, 2003; Ferguson, 2004). Icard (2003, s. 228) pisze o nich wręcz jako o 
„bliźniaczych celach” banku centralnego. Takie określenie wskazywałoby na silne 
wzajemne uwarunkowanie stabilności finansowej i stabilności cen oraz możliwość 
wykorzystywania tych samych instrumentów w realizacji tak sformułowanych celów.  

1. Strategie monetarne Narodowego Banku Polskiego 
Bank centralny jest instytucją, która określa i realizuje politykę pieniężną jako 

jedną z dziedzin polityki gospodarczej kraju. W literaturze różnie definiuje się 
politykę pieniężną, jednak większość definicji określa ją jako działalność banku 
centralnego, który wykorzystując różne instrumenty wpływa na kształtowanie się 
obiegu pieniężnego oraz utrzymanie stabilności pieniądza (Kokoszczyński, 2004, s. 
109).  

Współcześnie dominuje przekonanie, że „zasadniczym celem polityki 
pieniężnej powinno być stabilizowanie ogólnego poziomu cen, a więc ograniczanie 
wahań wewnętrznej wartości pieniądza”. Jest to rozumiane jako obniżenie stopy 
inflacji, tj. ograniczenie spadku sił nabywczej pieniądza, lub jako utrzymanie niskiej 
dynamiki inflacji (Pietrzak i inni, 2008, s. 134). Takie rozumienie celu polityki 
pieniężnej wynika przede wszystkim z tego, że walka z inflacją była głównym 
problemem większości banków centralnych po drugiej wojnie światowej, w 
szczególności od połowy lat siedemdziesiątych. W rzeczywistości jednak 
zapobieganie deflacji jest takim samym priorytetem dla władz monetarnych, jak i 
ograniczanie inflacji. 

Obniżenie inflacji, czy też utrzymanie stabilnego poziomu cen, można 
osiągnąć za pomocą różnych strategii monetarnych. W literaturze najczęściej 
wyróżnia się cztery główne ich rodzaje, a mianowicie (Bernanke i in., 1999, s. 156): 

strategię kontroli podaży pieniądza, 
strategię kontroli kursu walutowego, 
strategię bezpośredniego celu inflacyjnego, 
strategie o charakterze mieszanym. 
Pierwsze dwie strategie zakładają występowanie celów pośrednich. W 

pierwszym przypadku takim celem jest wzrost określonego agregatu podaży 
pieniądza (M1, M2, M3 lub innego), w drugim zaś – poziom kursu walutowego. 
Oczywiście w obu tych przypadkach celem zasadniczym polityki pieniężnej (tzw. 
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celem ostatecznym) pozostaje niezmiennie stabilność cen (Pietrzak i inni, 2008, s. 
134). 

Logika strategii kontroli podaży pieniądza wynika bezpośrednio z teorii 
ilościowej, mówiącej o tym, że bank centralny kształtuje obieg pieniądza w taki 
sposób, by stabilizować ogólny poziom cen.  

Odmianą, czy też rozwinięciem, tej strategii jest koncepcja triady celów 
polityki pieniężnej. Zgodnie z przyjętym w Polsce modelem kreowania pieniądza, 
kontrolę nad podażą pieniądza można próbować uzyskać sterując rozmiarami bazy 
monetarnej (pieniądza banku centralnego). W tej sytuacji może być ona traktowana 
jako swego rodzaju tzw. cel operacyjny, tj. jako wielkość, którą bank centralny może 
bieżąco kontrolować po to, by osiągnąć określone rozmiary podaży pieniądza (cel 
pośredni), co z kolei ma doprowadzić do osiągniecia założonej stopy inflacji (cel 
ostateczny). Zazwyczaj jednak celem operacyjnym jest jakaś odmiana 
krótkoterminowej stopy procentowej międzybankowego rynku pieniężnego. Jej 
kształtowanie się w praktyce jest bowiem bardziej bezpośrednio powiązane z 
działalnością kredytową systemu bankowego oraz wydatkami konsumpcyjnymi i 
inwestycyjnymi podmiotów gospodarujących, niż jest to w przypadku bazy 
monetarnej (Tamże.). 

Strategia kontroli podaży pieniądza była w ostatnim dwudziestopięcioleciu XX 
w. stosowana przez wiele banków centralnych. Z czasem okazało się jednak, że 
zależność między zmianami podaży pieniądza i cenami coraz trudniej empirycznie 
uchwycić. Szacowane w poszczególnych krajach funkcje popytu na pieniądz były 
coraz mniej stabilne, tak że w pewnym momencie programowanie przyrostu podaży 
pieniądza, niezbędnego do osiągnięcia założonego celu inflacyjnego, stało się 
niemożliwe. Problemy z empirycznymi szacunkami popytu na pieniądz wynikały 
głównie z dwóch przyczyn. Pierwszą był rozwój innowacji finansowych, który 
powodował, że w skład agregatów pieniężnych zaczęto wliczać depozyty, które 
chociaż formalnie miały charakter a vista, to jednak pełniły również funkcje 
tezauryzacyjne. Ponadto wzrost mobilności kapitałów (w tym depozytów 
bankowych) przyczyniał się do destabilizacji szacowanych funkcji popytu na 
pieniądz w poszczególnych krajach. Obydwa te zjawiska z czasem nasiliły się w 
związku z rozwojem bankowości elektronicznej. Sytuacja ta sprawiła, że banki 
centralne właściwie zaprzestały stosowania tej strategii już na początku lat 90 
(Kowalewska, 2014, s. 408). 

Strategia kontroli kursu walutowego wychodzi z założenia, że cel inflacyjny 
można osiągnąć za pomocą stabilizacji kursu wymiennego pieniądza krajowego 
względem innej waluty (lub innych walut). Stabilizuje się więc zewnętrzną cenę 
pieniądza (jego kurs nominalny) po to, by ustabilizować jego wewnętrzną siłę 
nabywczą. Ograniczenie wahań kursowych stabilizuje bowiem ceny krajowe 
towarów importowanych, które w zależności od stopnia „otwartości” gospodarki – 
mają mniej lub bardziej istotny wpływ na kształtowanie się ogólnego poziomu cen. 
Strategia kursu walutowego będzie prawidłowo funkcjonować tylko w krajach, gdzie 
odnotowano wysoki poziom obrotu w handlu zagranicznym w porównaniu do 
poziomu PKB. Bardzo ważne pytanie w obszarze efektywności stosowania tej 
strategii ma także decyzja odnośnie powiązania zagranicznej waluty z pieniędzmi 
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krajowymi (Pietrzak i in., 2008, s. 133). W ramach realizacji tej strategii stabilizacji 
cen bank centralny jest zobowiązany do utrzymywania stałego kursu swojej waluty 
wobec gospodarek innych krajów. Utrzymanie stałego poziomu walut będzie w dużej 
mierze przyczyniał się do stabilności w gospodarce, a zwłaszcza wyeliminowania 
zmienności cen z zakresu importu i eksportu. Stabilność cen realizowana poprzez tę 
strategię będzie ułatwiać funkcjonowanie organizacji eksportujących swoje dobra i 
usługi oraz importujących półprodukty, czy też surowce. 

Kolejną strategią zapewniającą utrzymywanie stabilności cenowej jest strategia 
bezpośredniego celu inflacyjnego, która łączy w sobie „zalety przypisywane 
tradycyjnie polityce opartej na sztywnych regułach z zaletami polityki 
dyskrecjonalnej, gdyż stwarza pewne ogólne zasady postępowania i zobowiązuje 
bank centralny do pewnej dyscypliny, przy zachowaniu określonej elastyczności”. 
Jest to jedna z najczęściej stosowanych strategii utrzymywania stabilności cen w 
ciągu ostatnich lat – coraz więcej banków centralnych opiera swoją politykę właśnie 
o tę strategią. Głównym powodem częstotliwości stosowania tej strategii jest 
destabilizacja relacji pomiędzy ilością pieniądza, a poziomem cen wraz z spadającą 
tendencją inflacyjną (Przybylska – Kapuścińska, 2006, s. 111). 

Strategia bezpośredniego celu inflacyjnego jest w literaturze przedmiotu 
definiowana, jako strategia polityki pieniężnej, która polega na dążeniu banku do 
dbałości o stabilności cen oraz publicznym ogłaszaniu średniookresowego celu 
inflacyjnego. Również bank centralny jest zobowiązany do prowadzenia przejrzystej 
polityki informacyjnej, na podstawie której podejmowane są decyzje odnośnie 
zastosowaniu odpowiedniego instrumentu polityki pieniężnej w oparciu o różnego 
rodzaju wskaźniki (Bernanke i in., 1999, s. 4-6). 

Odpowiednie realizowanie strategii bezpośredniego celu inflacyjnego wymaga 
występowanie płynnego systemu walutowego. 

Na wdrożenie strategii bezpośredniego celu inflacyjnego należy składać 
(Svensson, 2002, s. 2) 

jasne zobowiązania banku centralnego, aby osiągnąć niski i stabilny poziom 
inflacji, 

niezależność banku centralnego zwłaszcza w obszarze operacyjnym, 
wiarygodność banku centralnego do realizacji w obszarze osiągania 

wytyczonego celu. 
Ostatnią strategią stosowaną przez bank centralny jest strategia mieszana, która 

łączy w sobie zarówno elementy wszystkich strategii, które zostały już opisane. Jedną 
z takich strategii stosuje Europejski Bank Centralny, który w swoich założeniach 
łączy strategię bezpośredniego celu inflacyjnego wraz z strategią kontroli podaży 
pieniądza. Przede wszystkim utrzymanie stabilności poziomu cen oznaczać będzie 
zmniejszenie wahań z zakresu wewnętrznej wartości pieniądza w obszarze obniżanie 
stopy inflacji, czy też utrzymywania niskiej dynamiki inflacji (Kowalewska, 2008, s. 
100). 

2. Polityka pieniężna BC a stabilność finansowa 
Tendencja do nadawania bankowi centralnemu statusu autonomicznej 

instytucji państwowej pociąga za sobą konieczność precyzyjnego zdefiniowania 
celów polityki pieniężnej oraz określenia sposobów osiągnięcia ich. Z reguły są one 



 40 

zapisane przez ustawodawcę w statucie banku centralnego (lub nawet w ustawie 
wyższego rzędu), natomiast metody ich osiągania są formułowane przez bank 
centralny albo samodzielnie, albo wspólnie z rządem. 

Wpływ polityki pieniężnej banku centralnego na stabilność systemu 
finansowego należy postrzegać przede wszystkim z punktu widzenia korzyści 
wynikających z niskiej inflacji zarówno dla systemu finansowego, jak też całej 
gospodarki. Przykładowo Wilczyński (2000, s. 166) wskazuje m.in. następujące 
korzyści z niskiej i stabilnej inflacji:  

stabilność pieniądza wydłuża horyzont czasowy podejmowanych decyzji i 
umożliwia tym samym trafny rachunek ekonomiczny przedsięwzięć (szczególnie 
długookresowych), 

stabilny pieniądz oznacza także z reguły dobry, przejrzysty rynek, 
wymuszający wyższą jakość oferty, 

niska stopa inflacji powoduje, że kredyt jest tańszy, przez co zwiększa się 
skłonność do inwestowania.  

Stabilność cen zwiększa zatem stabilność systemu finansowego (ale nie 
gwarantuje jej). Zdaniem Goodfrienda (2001, s. 144, 146), niska, niezmieniająca się 
gwałtownie stopa inflacji zmniejsza wrażliwość cyklu koniunkturalnego na zmiany 
cen aktywów, stanowiących jedną z głównych przyczyn wahań w systemie 
finansowym. Z kolei według Mishkina (1997, s. 55-96) stabilny poziom cen sprzyja 
wolniejszemu rozprzestrzenianiu się kryzysu finansowego. Dzieje się tak dlatego, że 
w sytuacji stabilnego poziomu cen przeważają długoterminowe kredyty zaciągane w 
walucie krajowej. W sytuacji wysokiej i zmiennej stopy inflacji dominują natomiast 
kredyty krótkoterminowe, zaciągane w obcych walutach lub indeksowane wobec 
nich (por. Mishkin, 1997, s. 55-96). Podobny pogląd reprezentują Borio i Lowe 
(2002, s. 18) – podkreślają, że niski i stabilny wskaźnik inflacji sprzyja stabilności 
finansowej, a nagłe zmiany tempa inflacji zazwyczaj zwiększają podatność na 
kryzysy.  

Podsumowanie 
Wszystkie omówione korzyści dla systemu finansowego i gospodarki 

wynikające ze stabilnego kształtowania się cen bezpośrednio przyczyniają się do 
stabilności systemu finansowego, przez kształtowanie stabilnego otoczenia systemu 
finansowego oraz poprawę efektywności funkcjonowania rynków i instytucji 
finansowych. Ekonomiści i politycy gospodarczy wydają się zatem zgodni co do 
udziału banku centralnego w zapewnieniu stabilności systemu finansowego, przede 
wszystkim przez prowadzenie skutecznej polityki pieniężnej. Rodzi się jednak 
pytanie, czy skuteczne działania banku centralnego w sferze polityki pieniężnej są 
warunkiem wystarczającym czy tylko koniecznym stabilności finansowej 
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ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ДОХОДІВ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ 

УКРАЇНИ 
 

Визначальним серед великої кількості постійних цільових державних 
фондів є Пенсійний фонд України, який відображає страхування на випадок 
постійної втрати працездатності. Формою страхового відшкодування є пенсії. 

Оскільки від ефективної реалізації даної соціальної функції держави 
залежить добробут значної частини її громадян, то визначальний акцент у 
формуванні централізованих фінансових ресурсів відводиться доходам 
Пенсійного фонду. Серед великої численності джерел формування фінансових 
ресурсів Пенсійного фонду України визначальна роль належить частині 
єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, а при 
недостатності даного джерела – асигнуванням із Державного бюджету України 
для покриття його дефіциту. 

Бюджет Пенсійного фонду, тобто план утворення і використання даного 
цільового соціального страхового фонду, що формується за рахунок страхових 
внесків до солідарної системи та надходжень з інших джерел, визначених 
законодавством затверджується Кабінетом Міністрів через щорічні постанови. 

Фінансовою основою механізму функціонування Пенсійного фонду є 
доходи, динаміка яких наведена на рис.1. 

Тенденція формування доходів Пенсійного фонду України впродовж 
2013-2017 рр. є позитивною, адже протягом даного періоду їх обсяг зріс на 
63796,6 млн. грн., або на 27,4%. Це є позитивним явищем, адже збільшення 
доходів в певній мірі зменшує дефіцит бюджету Пенсійного фонду, що сприяє 
зниженню кризових явищ в сфері державних фінансів. 
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Рис.1. Динаміка доходів Пенсійного фонду України за 2013-2017 рр.,  

млн. грн. 
 
При формуванні доходів Пенсійного фонду України особливої уваги 

заслуговує визначення частки його власних надходжень, що вимагає здійснення 
аналізу структури доходів фонду (табл.1). 

Таблиця 1 
Динаміка структури джерел формування доходів Пенсійного фонду 

України за 2013-2017 рр. 
 

Роки Відхилення (+;-) 2017р. від 
2013 2016 

Показники 
2013 2014 2015 2016 2017 

у сумі, 
млн. 
грн. 

          
у % 

у сумі, 
млн. 
грн. 

      у 
% 

1. Власні 
надходження, 
млн. грн., всього 

168622,7 166928,0 172457,2 109967,9 161981,1 -6641,6 3,9 52013,2 47,3 

1.1. у т.ч. єдиний 
внесок 

164284,8 160518,7 168082,0 105371,1 156402,1 -7882,7 4,8 51031 48,4 

2. Кошти 
Державного 
бюджету, млн. 
грн., всього 

61469,8 64604,0 63052,3 142587,6 133450,0 71980,2 117,1 -9137,6 6,4 

2.1. у т.ч. на 
виплату пенсій  

21763,8 17125,7 31759,3 54489,3 67 139,5 45375,7 208,5 12650,2 23,2 

2.2. у т.ч. на 
покриття 
дефіциту 

39706,0 47478,3 31293,0 88098,3 66 310,5 26604,5 67 -
21787,8 

24,7 

3. Інші доходи, 
млн. грн. 

1438,7 96,2 101,7 78,8 90,1 -1348,6 1496,8 11,3 14,3 

Всього доходів 232485,1 233917,6 237308,0 254906,6 296281,7 63796,6 27,4 41375,1 16,2 

*Джерело: розраховано автором за даними [1] 
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Отже, як видно з табл. 1, більша частина видатків Пенсійного фонду у 
2017 р. покривається за рахунок власних коштів. Це є позитивним моментом, 
адже в останні роки намітилася тенденція зменшення частки власних 
надходжень та ріст бюджетного фінансування. Це ще раз підтверджує, що 
заходи уряду спрямовані на суттєве збільшення мінімальної заробітної плати 
при одночасному скорочення ставки єдиного соціального внеску до 22 % дали 
відчутний результат. 

Серед основних причин дефіцитності Пенсійного фонду варто відмітити 
старіння нації, що зумовлює збільшення чисельності пенсіонерів та 
відповідного зменшення числа людей працездатного віку, а як наслідок цього 
зменшення зайнятого населення. А як відомо, саме зайняте населення формує 
найбільшу частину власних доходів Пенсійного фонду шляхом нарахування 
єдиного соціального внеску на фонд оплати праці. 

Вважаємо, що для ліквідації дисбалансу дохідної та видаткової частин 
бюджету Пенсійного фонду варто залучати кошти для здійснення пенсійних 
виплат через систему обов’язкового накопичувального пенсійного страхування, 
адже у ній кожен громадянин самостійно формує джерело своєї майбутньої 
пенсійної виплати протягом усієї трудової діяльності. Участь громадян у 
системі обов’язкового накопичувального пенсійного страхування дозволяє 
компенсувати втрачений дохід і забезпечити потреби вищого рівня при виході 
на пенсію.  
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УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМИ РЕСУРСАМИ ПІДПРИЄМСТВА  
 
Однією з причин кризової ситуації багатьох українських підприємств є 

наявність недостатньо ефективної системи управління фінансовими ресурсами 
– найважливішим чинником економічного зростання та розвитку підприємства. 

Ефективність управління фінансовими ресурсами потребує науково 
обґрунтованої системи методів і способів їх формування, розподілу та 
використання, що зумовлює на сучасному етапі об’єктивну необхідність 
визначення мети й результатів руху фінансових ресурсів, інструментів, 
чинників, що впливають на динаміку їхнього кругообігу. 
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Фінансові ресурси підприємства – це сукупність усіх грошових ресурсів, 
які надійшли на підприємство за певний період або на певну дату у процесі 
реалізації продукції, основних і оборотних засобів і видачі зобов’язань. 

До основних джерел формування фінансових ресурсів підприємств 
відносить власні та залучені кошти. До власних належать: статутний капітал, 
амортизаційні відрахування, валовий дохід та прибуток. 

 До залучених – отримані субсидії, кредити, пайові та інші внески, кошти, 
мобілізовані на фінансовому ринку. 

До власних і залучених ФРП є свої + та – 
Наприклад 
Власні кошти: 
 +Простота залучення. 
+Значна здатність генерування прибутку. 
+Забезпечення фінансової стійкості підприємства та  платоспроможності 
- Обмеженість обсягу залучення,  
- Висока вартість у порівнянні з альтернативними джерелами формування 

капіталу. 
- Не використовується можливість залучених фінансових коштів 
Залучені кошти: 
+ Значні можливості залучення,  
+ Забезпечують зростання фінансового потенціалу підприємства. 
+ Більш низька вартість у порівнянні з власним капіталом. 
+ Здатність генерувати приріст фінансової рентабельності 
- Виникають фінансові ризики. 
- Активи, які сформовані за рахунок залученого капіталу генерують 

меншу суму прибутку.  
- Значна залежність від змін кон’юнктури фінансового ринка. 
- Складність процедури залучення 
За напрямами: 
 Зовнішні – це додаткові власні та позикові кошти, одержані через 

фінансовий ринок, від кредитно-банківської системи  та інших кредиторів   
Внутрішні – це нерозподілений прибуток, амортизаційні відрахування та 

кредиторська заборгованість, що постійно перебуває на балансі підприємства 
(стійкі пасиви).  

Правильне розпорядження фінансовими ресурсами само по собі є 
важливим чинником забезпечення ефективності розв’язання економічних і 
соціальних завдань підприємства. 

 А для покращення формування та використання фінансових ресурсів 
доцільно: 

1. Приділяти особливу увагу оптимізації структури капіталу шляхом 
управління величиною ефекту фінансового левериджу. Це передбачає 
визначення рентабельності власного капіталу при різних значеннях 
фінансового важеля. Найбільш оптимальним буде таке співвідношення 
власного та позикового капіталу, за якого приріст чистої рентабельності 
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власного капіталу та ефект фінансового левериджу будуть мати найбільше 
значення. 

2. Оптимізувати структуру за критерієм мінімальної його вартості. Такий 
процес оптимізації полягає у попередній оцінці власного та позикового 
капіталу при різних варіантах його залучення та розрахунок середньозваженої 
вартості капіталу за обраними варіантами. 

3. Впроваджувати заходи щодо вирівнювання та оптимізації вихідного 
грошового потоку та зростання обсягу чистого грошового потоку. Особливо 
слід враховувати поділ грошових потоків за видами діяльності. При здійсненні 
управління грошовими потоками на підприємстві важливим є розробка заходів 
стимулювання збільшення чистого грошового потоку від кожного з видів 
діяльності. До таких заходів належать: розширення асортименту продукції; 
продаж або здача в оренду необоротних активів; оптимізація джерел 
формування капіталу підприємства; залучення зовнішніх джерел 
короткострокового фінансування; реструктуризація дебіторської заборгованості 
в фінансовий інструмент; вживання інших заходів щодо стимулювання збуту 
власної продукції, оптимізації дивідендної політики; скорочення витрат на 
підприємстві, відстрочки платежів за зобов’язаннями; використання знижок 
постачальників, перегляд програм інвестицій тощо. 

4. З’єднати стратегічне мислення з конкретним планом дій на плановий 
період, впроваджувати сучасні підходи формування й використання фінансових 
ресурсів. Саме таке поєднання дозволить підприємству досягти довгострокових 
позитивних результатів і мати стійке фінансове забезпечення. 
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СТАТИСТИЧНА ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ІНВЕСТИЦІЙ В 

ЕКОНОМІКУ УКРАЇНИ 
 

Одним з головних джерел для формування основного капіталу 
підприємств є інвестиції. На даний момент економіка  України знаходиться у 
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високоризиковій зоні і будь-яке вкладання є ризиковим та потребує 
професійної оцінки ризиків та рівня його  ефективності. 

Одним з основних показників діяльності підприємств, що оцінює і 
ефективність вкладання інвестицій, є фінансовий результат, динаміка якого 
приведено на рис. 1.  

  
Рис. 1. Динаміка капітальних інвестицій та фінансових результатів підприємств 

в Україні у 2010-2017рр. 
*Складено автором на основі [1] 
 
Обсяг інвестицій мають менш різкий характер змін, ніж результативність, 

що свідчить про відсутність впливу зовнішніх економічних та зовнішніх і 

внутрішніх політичних факторів у той мірі, у якій вони впливають на фінансову 

результативність, що свідчить про досить низький рівень їх окупності. Так, 

наприклад у періоді з  2010 по 2013 роки спостерігається схожа динаміка ( 

різниця у ланцюгових темпах зростання не перевищують 1,5%), але  у 2014 

дана різниця відрізнялась майже у 20 разів ( так, результативність впала на 

552,9 млн. грн., а інвестиції знизились лише на 27 млн. грн.). 

Найбільша частка  інвестицій та отриманого фінансового результату 

припадає на промисловість та будівництво (32 та 17% відповідно), майже у 

двічі менше припадає  на оптову і роздрібну торгівлю та транспорт і складські 

приміщення (9,6 та  9,5%). Найбільш стабільна динаміка темпів зростання, а 

отже і найменший вплив зовнішніх факторів, що в умовах економічного та 

політичного стану України є вагомим аргументом спостерігається у освіті, 

мистецтві, телекомунікацій, сільському господарстві та оптовій і роздрібній 

торгівлі. Якщо зіставляти ці обидва показника, найбільш ефективним є вид 

економічної діяльності оптова та роздрібна торгівля. 
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Рис. 2 Залежність фінансової результативності від обсягу інвестицій за видами 

економічної діяльності 
*Складено автором на основі [1] 
 
Аналіз досліджуваний показників у абсолютних значеннях, то лідерство 

посідає такий вид економічної діяльності, як промисловість ( майже удвічі 
переважає над показниками інших видів діяльності), потім йдуть такі види, як 
фінансова та страхова діяльність, оптова та роздрібна торгівля і транспорт). 
Також доцільним є порівняння еластичності цих двох показників на основі 
базових темпів зростання. Так, найбільш еластичним є фінансовий результат по 
інвестиціях  у охороні здоров’я та соціальній допомозі та такому пункті у 
КВЕДі-2010, як інші види (8,24 та 9,15 відповідно), з вже перелічених вище 
видів економічної діяльності виділяються фінансова та страхова діяльність 
(3,41) оптова і роздрібна торгівля  та транспорт (1,26 та 0,89) при загальному  
значенні 1,90. 

Статичний аналіз структури та динаміки капітальних інвестицій та 
фінансового результату підприємств в Україні за видами економічної 
діяльності віддзеркалює загальносвітові тенденції щодо пріоритетності та 
ефективності інвестування у  підприємства, основним видом економічної 
діяльності, яких є «Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних 
засобів і мотоциклів» та «Фінансова та страхова діяльність». 
 

Список використаних джерел: 
1. Державна служба статистики Ураїни// [Електронний ресурс] – Режим 

доступу: http://www.ukrstat.gov.ua; 
 
 
 
 
 
 
 



 48 

УДК 338.2 
Потерейко Роман 

Науковий керівник: 

Клим Н.М. к.е.н., доцент 

Національний лісотехнічний університет України 

 
ПЕРСПЕКТИВИ РОЗИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ В 

УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ 
 
Європейський Союз (ЄС, англ. European Union, EU) – економічний та 

політичний союз 28 незалежних держав-членів, що розташовані здебільшого у 
Європі.  Євроінтеграція - цивілізаційний вибір України, одна з ключових вимог 
Революції гідності. У системі зовнішньополітичних пріоритетів України вона 
посідає особливе місце. 

Перспектива членства у ЄС є стратегічним орієнтиром українських 
прагнень до перетворення і ключовою метою, заради якої проводяться 
реформи. Україна уклала Угоду про асоціацію з Європейським Союзом, 
підготовлену відповідно до законодавчо закріплених пріоритетів зовнішньої 
політики України: Стратегія інтеграції України до ЄС також базувалась на 
позиції та стратегії ЄС щодо України (1994,1999), інших рішеннях Ради ЄС 
щодо України та визначила основні стратегії розвитку у різних сферах 
діяльності, в т.ч. економічній.. 

Для України європейська інтеграція - це шлях модернізації економіки, 
подолання технологічної відсталості, залучення іноземних інвестицій і новітніх 
технологій, створення нових робочих місць, підвищення 
конкурентоспроможності вітчизняного товаровиробника, вихід на світові ринки 
[3]. У своєму розвитку Україна прагне орієнтуватись на діючу в провідних 
європейських країнах модель соціально-економічного розвитку.  

Враховуючи вище викладене, мета даної статті – висвітлити перспективи 
розвитку національної економіки у напрямі євроінтеграції. 

Сьогодні все більш уваги приділяється цьому питанню, проводиться 
багато конференцій, форумів, присвячених висвітленню для широкого загалу 
ідеї євроінтеграції, пояснення позитивних і негативних наслідків цього кроку. 
Євроінтеграційний напрямок розвитку економіки сьогодні аналізуються в 
наукових колах як загальна теорія. У наукових доповідях Н.М.Геєця 
представлені рекомендації щодо розвитку вітчизняного експорту у ЗВТ з ЄС, 
модернізації вітчизняної промисловості та транспорту, сільського господарства, 
інститутів споживчого ринку, механізмів фінансової підтримки бізнесу та 
забезпечення інноваційного розвитку в контексті євроінтеграційних процесів. 
Запропоновані підходи до імплементації положень Угоди, які стосуються 
сільського розвитку та збереження довкілля [4]. 

Сьогодні немає чітких прогнозних розрахунків щодо можливих 
позитивних і негативних наслідків для економіки України, пов'язаних із 
вступом до ЄС, рівень інформаційно-аналітичного й організаційного супроводу 
цього процесу є низьким. Поза увагою широких верств суб'єктів 
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господарювання залишаються проблеми гармонізації податкової системи 
України відповідно до норм і правил ЄС, згідно з якими будуть скасовані 
податкові пільги, що безпосередньо вплине на конкурентоспроможність 
української продукції. Враховуючи вищенаведене, створюється необхідність 
наукового обгрунтування прогнозу щодо наслідків вступу України в ЄС [1]. На 
основі цих рекомендацій, а також враховуючи наукові дослідження українських 
провідних вчених-економістів було розроблено прогнозовані переваги вступу 
України до ЄС. 

До таких переваг можна віднести: 
- перехід торгово-економічних відносин на сучасну, рівноправну, 

стабільну економіко-правову основу; 
- просування українських інтересів як повноцінного партнера у 

формуванні міжнародного співтовариства; 
- усунення дискримінаційних заходів щодо українського експорту; 
- покращення доступу конкурентноспроможних товарів на зовнішні 

ринки; 
- створення стабільного та передбачуваного середовища для залучення 

іноземного капіталу; 
- застосування компенсаційних заходів та надання субсидій; 
- обмеження імпорту та експорту для захисту національних виробників; 
- перехід на торгово-стабільний, передбачуваний досткп до ринків з 

низькими ввізними тарифами; 
- посилення ринкової конкуренції між національними виробниками та 

іноземними аналогами; 
- збереження професійних умов торгівлі з країнами снд. [3] 
Крім позитивних наслідків, вплив інтеграції на розвиток економіки має 

негативні, які полягають, зокрема, у руйнуванні і зведенні нанівець 
національних основ, переважно у зв'язку з діяльністю глобального 
підприємництва, підсилюючи диференціацію країн, що призводить до нових 
суперечностей і криз, при цьому [2].: 

- економічна інтеграція породжує кризи та суперечності і водночас 
прагне до їх подолання; 

- з огляду на негативний вплив інтеграції на національні інтереси саме 
діяльність глобального підприємництва, як одного з основних агентів 
інтеграції, має бути підпорядкована принципам стратегії протидії глобальній 
економічній нерівності - одного з найголовніших напрямів розвитку держав 
світу; 

- оскільки підприємництво під впливом глобалізаційних процесів набуває 
всепланетарного значення, з'являється необхідність проведення узгодженої 
економічної політики на всіх рівнях державного і міждержавного устрою з 
метою відповідності інтересам населення планети, а не корисливим цілям 
капіталу підприємництва; 

- виходячи з основних суперечностей процесів інтеграції, необхідно 
знайти компроміс між національними і міжнародними інтересами та шляхи 
оптимального поєднання всіх існуючих ринкових механізмів; 
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- у зв'язку з тим, що глобальне підприємництво являє собою 
взаємопов'язану і взаємозалежну діяльність таких його складових, як 
транснаціональні корпорації, альянси, спільні підприємства, малі та середні 
підприємства, що мотивована пошуком та прагненням до економічних 
можливостей країн світу (порівняльних переваг) і призводить до гармонізації 
процесів розвитку всіх сфер людського життя, доцільно було б також, як 
зазначають вчені-економісти, створити систему глобального управління під 
всепоглинаючі інтереси. 

Європейський вибір України відкриває нові перспективи співробітництва 
з розвинутими країнами континенту, надає можливості економічного розвитку, 
зміцнення позицій України у світовій системі міжнародних відносин. Це – 
найкращий спосіб реалізації національних інтересів. 
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LOGISTYKA DYSTRYBUCJI W PRZEDSIĘBIORSTWIE 

PRODUKCYJNYM 
 

Wstęp. Logistyka odgrywa coraz większa rolę w świecie przedsiębiorstw oraz 
biznesie. Obecnie procesy logistyczne związane są nie tylko z przepływem towarów i 
materiałów w przedsiębiorstwie, ale również wiążą się z przepływem kapitału i 
informacji. Opierając się na logistyce można dziś swobodnie stworzyć właściwy 
system zarządzania przedsiębiorstwem. Logistyka dystrybucji, żeby spełniać 
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prawidłowo swoje cele, powinna realizować funkcję koordynacyjną, czyli gromadzić 
i przekazywać informacje producentowi o popycie, umożliwiać w ten sposób 
zawieranie umów kupna-sprzedaży, ułatwiać promocję towarów oraz ułatwiać 
nawiązywanie kontaktów z rynkiem. Powinna ona także pełnić funkcję 
organizacyjną, która opiera się na działaniach takich jak: obrót handlowy, transport 
oraz magazynowanie. Logistykę zatem można nazywać kompleksową usługą 
obejmującą procesy logistyczne dotyczące przepływu produktów, informacji i 
kapitału związane z każdą działalnością gospodarczą, W kontekście teoretycznym 
najogólniej dotyczy ona wiedzy związanej ze sposobami skutecznego zarządzania 
tymi procesami logistycznymi1. 

Pojecie logistyki. Pierwszym autorem prac, który określił logistykę jako 
"praktyczną sztukę ruchu wojsk" był francuski wojskowy A.H. Jominina początku 
XX w. Stwierdził on, że logistyka dotyczy nie tylko transportu czyli dyslokacji 
wojska, ale również procesów planowania, kierowania, czy też działań wsparcia 
polegających na budowaniu infrastruktury drogowej. Logistykę w realiach 
wojennych wykorzystywał również Napoleon.  

W rozwiniętych państwach świata koncepcja logistyki uformowała się pod 
koniec lat 70.ubiegłego wieku pod wpływem kryzysu energetycznego. Jego 
konsekwencją był rozwój idei systemowego podejścia do organizacji kierowania. 
Obecnie niektórzy zachodni naukowcy nazywają logistykę "nową filozofią 
kierowania", czy też "trzecią drogą racjonalizacji". Jest to następstwo jej dużego 
znaczenia, czego przykładem jest jej zastosowanie w krajach Zachodniej Europy, 
gdzie koło 98% czasu produkcji towaru dotyczy takich elementów jak: 
przechowywanie produkcji, zaopatrzenie i dystrybucja. Związane jest to z kosztami, 
których struktura podziału rozkłada się następująco: na transport przypada ich ok. 
41%, na magazynowanie gotowych produktów 21%, na tworzenie zapasów  23%. 
Pozostałą część stanowią koszty administracyjne, tj. 15%. Poszukiwanie sposobów 
zmniejszenia kosztów idzie w kierunku doskonalenia metod dostarczenia, zbytu, 
przechowywania towarów, poprawy działalności marketingowej i współdziałania 
dostawców, konsumentów i pośredników, poszukiwania nowych technologii 
przemieszczania towarów itp. Koncepcja integracji tych procesów określana jest 
właśnie mianem "logistyki". 

Obecnie jest wiele definicji logistyki. Autorzy w publikacjach rozpatrują ją 
przede wszystkim jako naukę, której zadaniem jest łączenie ze sobą dwóch skrajnych 
punktów, tj dostawcy i odbiorcy gotowych produktów. Z kolei inni autorzy uważają, 
że logistyka obejmuje wewnętrzne procesy związane z planowaniem, załadunkiem 
towaru, wyznaczenia rozmiarów partii ładunku oraz jego 
przemieszczaniem. Niektórzy autorzy wyróżniają podstawę logistycznego podejścia 
jako transportową obsługę, a inni zaś jako zarządzanie zapasami. Francuscy 
naukowcy interpretują logistykę jako "całokształt rozmaitych rodzajów działalności 
mających na celu otrzymanie niezbędnej ilości produkcji po najniższych kosztach, w 

                                                 
1S. Nowosielski, Podejście procesów organizacyjnych, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2009, 
s.320. 
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ustalonym czasie i miejscu, w którym istnieje konkretne zapotrzebowanie na dany 
towar2.  

W myśl niektórych zachodnich naukowców logistyka to „integracja procesu 
przewozów, włączając w to wszystkie załadunkowo - rozładunkowe operacje, 
przechowywanie i transportowanie towarów, a także towarzyszące im 
przemieszczanie informacji na odległość”3. Przykładem takiego podejścia jest 
niemiecki uczony H. Pfohl4, który uważa, że logistyka to proces planowania, 
realizacji i kontroli przemieszczenia i przechowywania materiałów, półproduktów i 
gotowej produkcji, a także otrzymanie informacji o dostarczeniu towarów od miejsca 
produkcji do miejsca konsumpcji według wymogów klientów.  

Wpływ logistyki na dystrybucję produktów. W literaturze przedmiotu misja 
logistyki dystrybucji jest określana w bardzo różny sposób. Przykładowo, 
według B. Słowińskiego misją logistyki dystrybucji jest osiąganie wysokiej jakości 
procesu dystrybucji, która zależy bezpośrednio od identyfikacji potrzeb i wymagań 
każdego rodzaju nabywców5. Bardzo ważną czynnością jest prognozowanie 
wysokości popytu, bez którego firma nie jest w stanie osiągać szybkiego wzrostu 
sprzedaży, gdyż nagłe zachwiania popytu będą to uniemożliwiały. Szybkie 
realizowanie zamówień klientów oraz dobór sprawnych i efektywnych kanałów 
dystrybucji, to kluczowe aspekty logistyki, prowadzące do osiągnięcia założonego 
celu firmy. Z samej istoty logistyki wynika, że jest ona sztuką przemieszczania, w 
tym znaczeniu, że zarządzanie nią ma jednoczesne spełnić trzech zasadnicze kryteria 
w zakresie dostawy: 

- szybkości i terminowości (na czas),  
- minimalizacja kosztów, 
- zapewnienie optymalnej jakością obsługi klienta (nadawcy i odbiorcy), przy 

różnym stopniu  różnorodności dostarczanych produktów, usług i informacji, różnej 
wielkości partii, różnym układzie przestrzennym (w tym geograficznym) punktów 
nadania i przeznaczenia, itp.  

Należy zatem stwierdzić, że techniczne, ekonomiczne i planistyczne aspekty 
procesu przemieszczania są obszarem zainteresowania logistyki dystrybucji. Według 
M. Christophera misja logistyki wynika z jej istoty i zakresu, na który składają się 
takie elementy jak6: 

- obsługa nabywców 
- usługi transportowe, sprzedaż w hurcie i detalu oraz konsultingowe,  
- magazynowanie i gospodarka magazynowa, 
- wyrównywanie struktur czasowych i ilościowych przepływu materiału,  
- kształtowanie wielkości poziomu zapasów,  
- spedycja, 
- organizowanie przewozów we współdziałaniu z różnymi gałęziami 

transportu.  

                                                 
2B. Słowiński, Wprowadzenie do logistyki, Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Koszalińskiej, Koszalin 2008, s.48. 
3S. Krawczyk, Zarządzanie procesami logistycznymi, PWE, Warszawa 2001, s. 66. 
4H. Pfohl, P.P. H. Christian, Systemy logistyczne, Instytut Logistyki i Magazynowania, Poznań 2001, s.3. 
5 B. Słowiński, Wprowadzenie do logistyki, Wydawnictwo Uczelniane …, op. cit., s.94. 
6 M. Christopher, Logistyka i zarządzanie łańcuchem podaży, Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Warszawa 2004, s.53. 
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Na płaszczyźnie dystrybucji bardzo duże znaczenie odgrywają standardy 
obsługi klienta, które wykraczają mocno ponad sam akt kupna-sprzedaży, a dotyczą 
kompleksowej oraz konkurencyjnej obsługi posprzedażnej, zawierające serwis i 
usługi gwarancyjne, a ponadto stałe kontakty marketingowe z konsumentem - 
nabywcą. Wyłaniają się stąd zadania dla logistyki dystrybucji. Według S. Abta 
obejmują one poniższe zagadnienia7: 

- analizę różnych możliwości wyznaczania dróg obiegu produktu na rynku,  
- wybór najbardziej korzystnych kanałów dystrybucji,  
- opracowanie programów współdziałania producentów z odbiorcami,  
- ustalenie sprawnych procedur oferowania, zamawiania i dostawy 

produktów,  
- minimalizację kosztów sprzedaży, 
- dostarczenie towarów we właściwym czasie i odpowiednio do lokalizacji 

nabywców.  
B. Słowiński zakłada, że zadania oraz funkcje logistyki dystrybucji wynikają z 

podstawowych założeń z zadań opierających się na dostarczaniu klientom wybranych 
przez nich produktów do miejsc, z których chcą je odebrać, w danym czasie, na 
wcześniej ustalonych warunkach i po finalnie zaakceptowanej przez nich cenie. Rolą 
dystrybucji fizycznej jest przepływ produktów od producenta do konsumenta. Jest to 
więc praktyczna realizacja wypracowanej w procesie planowania strategii 
dystrybucji. Podstawowymi celami dystrybucji fizycznej jest  zapewnienie  
nabywcom zadowalającego poziomu obsługi przy minimalizacji kosztów. Realizacja 
tego przebiega natomiast (jak wcześniej wspomniano) przez odpowiednie kanały. 

Zadania logistyki w dystrybucji można dzielić pośród uczestników kanału 
dystrybucji. Pojawiają się w tym wypadku pytania, kto będzie je wykonywał, kto je 
płaci, i kto będzie je koordynował. Schemat podziału funkcji w kanale dystrybucji ma 
wpływ na kompozycję marketingu mix w zakładzie przemysłowym, wysokość marży 
przyznawanej pośrednikom oraz sposób wyceny produktów. Zadania powiązane z 
kształtowaniem obrotu między jednostkami gospodarczymi i klientami produktów 
nazywa się funkcjami dystrybucji. Funkcje dystrybucji opierają się na usuwaniu w 
miarę możliwości rozbieżności między ofertą przygotowaną przez producentów, a 
zapotrzebowaniem deklarowanym przez nabywców, obejmującym rodzaj towaru, 
czas, miejsce, ilość czy asortyment. W literaturze wyróżnia się dwie grupy funkcji8: 

- koordynacyjne – prowadzące do ustabilizowanie podaży z popytem, oparte 
są na uzgodnieniach i decydowaniu odnośnie wielkości produkcji oraz 
ekonomicznego jej podziału w procesu informacyjnego tych wpływającego na 
podejmowanie decyzji. Koordynacja podaży i popytu ma miejsce w czasie trwania 
takich czynności, jak:  sortowanie, kompletowanie, asortymentacja, itp. 

- organizacyjne – odnoszą się do technicznej manipulacji produktami. 
Techniczna manipulacja towarem, może dokonywać się przez producenta lub handel. 
Istotną przesłanką do spełnienia funkcji organizacyjnych jest posiadanie 
odpowiednich środków technicznych, chodzi tu w szczególności o magazyny i środki 
transportu. Omawiane środki tworzą materialną podstawę funkcji organizacyjnych. 
                                                 
7 S. Abt, Zarządzanie logistyczne w przedsiębiorstwie, Ekon, Warszawa 1998, s.79. 
8 B. Słowiński, Wprowadzenie do logistyki, Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Koszalińskiej, Koszalin 2008, s.101. 
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Efekty logistyki w dystrybucji. Głównym źródłem tworzenia się czynników 
ryzyka w procesach logistycznych jest mechanizm podejmowania decyzji. Na 
podjęcie decyzji składają się działania prowadzące do rozstrzygnięcia danego 
problemu decyzyjnego. Co do zasady w procesie tym zakłada się pewny zbiór 
wariantów decyzji, z którego wybiera się najkorzystniejszą z perspektywy 
określonego kryterium. Biorąc pod uwagę fakt, że struktura procesów logistycznych 
jest dość złożona, więc ilość wariantów odnosząca się do każdej z decyzji również 
jest duża. Z pozoru podjęcie decyzji w danym obszarze istotności procesów 
logistycznych może już nie być decyzją trafną dla innego obszaru. Objęta zbyt dużym 
ryzykiem decyzja może mieć korzystny wpływ na jeden proces logistyczny, przy 
czym pogrążyć inny. Efekty można zobaczyć są w kosztach. Potwierdza to wpływ 
procesów decyzyjnych na generowanie czynników ryzyka, a co za tym idzie również 
kosztów9. 

W obszarze dystrybucji duże znaczenie odgrywają standardy obsługi klienta 
wychodzą znacznie poza sam akt kupna-sprzedaży, a obejmująca kompleksową i 
konkurencyjną obsługę posprzedażową, obejmującą serwis i usługi gwarancyjne, a 
poza tym stałe kontakty marketingowe z konsumentem. Rola systemu dystrybucji 
bierze początek z naczelnej zasady współczesnej logistyki, która stanowi o skróceniu 
i przyspieszeniu wszelkich procesów na wszystkich etapach dystrybucji przy 
dotrzymaniu wymaganej jakości obsługi klienta. Pierwszym z problemów procesu 
dystrybucji jest ich czasochłonność, płynąca z przestrzennego oddalenia rynku 
producenta od rynku konsumenta. Jednakże im dłuższa jest czasoprzestrzeń dostawy, 
tym wyższe są koszty realizacji dostawy i jednak pogorszeniu ulegają standardy 
obsługi klienta. Ale należy zwrócić uwagę na fakt, że zapewnienie maksymalnej 
satysfakcja klienta jest nadrzędnym celem oraz sensem funkcjonowania każdego 
procesu dystrybucji, a nie redukcja kosztów logistycznych10. 

W ujęciu mikroekonomicznym dystrybucja jest utożsamiana z procesami zbytu 
i sprzedaży wyrobów gotowych, oferowanych na potrzeby rynku przez dane 
przedsiębiorstwo. Ze względu na ekonomiczne znaczenie i rangę decyzji 
odnoszących się do dystrybucji oraz sprzedaży wyrobów finalnych, są one zaliczane 
do jednych z najważniejszych decyzji strategicznych, jakie w istotny sposób rzutują 
na gospodarkę przedsiębiorstwa. Akurat w sferze dystrybucji, na rynku zbytu w akcie 
sprzedaży, budowany jest dochód przedsiębiorstwa. Najważniejszym źródłem 
przychodów i wszelkich dochodów w firmie jest rynkowa sprzedaż 
wyprodukowanych wyrobów, towarów i usług. Wszystkie przedsiębiorstwa 
rozpatrywane są jako podmioty prowadzące określoną działalność gospodarczą, które 
stanowią dość mocny generator nakładów, kosztów i strat. W rynkowym i wysoce 
konkurencyjnym świecie sprzedaż wyrobów, towarów i usług generuje ogromne 
koszty prowadzonej działalności gospodarczej11. 

Zakończenie. Reasumując powyższe rozważania można stwierdzić, że 
głównym celem logistyki jest dostarczenie produktów na czas, w określonej ilości 
potrzebnej do produkcji, do konkretnego miejsca przy jak najmniejszych kosztach.  

                                                 
9 A. Żurawska, E. Kulińska, Logistyka - nauka, Wydawnictwo Politechniki Opolskiej, Opole 2017, s. 983. 
10 Tamże. 
11 D.  Apgar, Inteligencja ryzyka. Jak nauczyć się zarządzać niewiadomym, Harvard  Business Press, One Press, Gliwice 2008.s.82. 
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Z badań efektywności systemu dystrybucji można wywnioskować, że jest to 
problem złożony. Wynika to z faktu obszernego zakresu podejmowanych działań i 
procesów organizacyjnych związanych z systemem dystrybucji. Ważnym elementem 
tego systemu jest efektywność. Ocena rezultatów działań systemu dystrybucji 
wymaga nieprzerwanego koncentrowania się na przepływach i funkcjach 
wykonywanych przez uczestników kanału. Wpływają oni bowiem nie tylko na 
powstawanie kosztów, ale również powinni mieć swój udział w generowaniu 
zysków, a także wspomóc stymulowanie popytu oraz budować trwałe relacje i 
satysfakcję klientów. Znaczenie logistyki na współczesnym rynku wynika nie tylko 
ze szczególnej ich roli we wzroście wymiany towarowej i globalizacji gospodarki, ale 
również i z trendów wykorzystywanych w nowoczesnych strategiach działania 
ukierunkowanych na zarządzanie całymi łańcuchami dostaw oraz nadrzędną rolę 
czasu we współczesnym gospodarowaniu. 

Proces dystrybucji obejmuje wszelkie decyzje i czynności związane z 
dostarczeniem wytworzonych produktów finalnemu nabywcy. Znaczenie dystrybucji 
powiązane jest rozmieszczeniem produktów na rynku w sposób umożliwiający 
nabywcom zakup pożądanych produktów w dogodnych dla nich warunkach, 
właściwym miejscu i czasie oraz po możliwie niskiej cenie. Realizacja celów 
dystrybucyjnych wymaga podjęcia wielu wyzwań, wykonania wielu czynności o 
charakterze organizacyjnym oraz koordynacyjnym. Procesy przepływu produktów i 
przechowywania zapasów, a także związane z nimi systemy informacyjno-decyzyjne 
wymagają zastosowania szerokiej i różnorodnej gamy technicznych środków. Środki 
te wpływają na istniejącą infrastrukturę procesów logistycznych. Ma ona na celu 
efektywną realizację wszystkich fundamentalnych funkcji logistyki.  
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ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛІНГУ 

 
У час переходу до ринкових відносин, які визначаються зростанням 

конкуренції, коливанням норм прибутку, а також невизначеністю та мінливістю 
політичних, економічних і соціальних факторів. Основним завданням  
вітчизняних підприємств є фінансова стабільність, яка запобігатиме їхньому 
банкрутству. Щоб досягнути цієї мети важливо використовувати на практиці 
сучасні напрями та методи управління фінансами підприємств, орієнтовані на 
довготривале і ефективне їх функціонування [1, с.156]. 

У США функцію контролю в органах виконавчої влади здійснює Головне 
контрольне управління Конгресу, яке має доступ практично до всіх фінансових 
документів міністерств і відомств. В Японії координацію контрольних функцій 
у адміністративній і фінансовій сферах покладено на Секретаріат Кабінету 
Міністрів Японії. У Франції є Генеральна інспекція фінансів і Генеральна 
інспекція адміністрації, які контролюють діяльність усіх призначених 
державою бухгалтерів та адміністративної бухгалтерії вторинних 
розпорядників кредитів, державних підприємств, а також тих недержавних 
органів і підприємств, що перебувають під фінансовим контролем держави. У 
Великій Британії контроль фінансово-господарської діяльності державного 
сектору економіки здійснює Національне контрольно-ревізійне управління, яке 
має право проводити перевірки рахунків усіх урядових установ і широкого кола 
державних органів, а також контролювати субсидії, які надаються місцевими 
органами [1, с. 157]. 

У більшості країн основними критеріями, за якими держава контролює 
роботу приватних і державних підприємств, є виконання обов'язкових 
відрахувань до державного (федерального) бюджету і реалізація урядових 
замовлень [2]. 

Досвід країн показує доцільність виділення фінансового контролінгу в 
окрему структурну одиницю. Проте взяти за діючу модель і перенести її на 
реалії економічного життя підприємства України є неможливим зважаючи на 
значний розрив між підходами до управління, системами обліку і звітності, а 
також технічною базою і кадрами, які існують між підприємствами України і 
розвинутих країн заходу. Саме тому необхідна адаптація існуючої системи 
контролінгу до сучасного правового, організаційного та економічного стану на 
підприємствах нашої країни із застосуванням внутрішніх особливостей та 
психології і філософії бізнесу [3]. 

Таким чином, фінансовий контролінг відіграє важливу роль в основі 
контролю за фінансами та управлінням підприємством у більшості країн. 
Тобто, можна вважати, що рівень економіки провідних країн в якійсь мірі 
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залежить від прозорості здійснення розрахунків з бюджетом та контролем за 
цілеспрямованим використанням коштів. В Україні потрібно провести 
кардинальні зміни в системі права, організації управління та оподаткування і 
тільки в такому випадку, можливе повне запровадження фінансового 
контролінгу, який стане в нагоді державі та впорядкує усі сфери економіки. 
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POWSTANIE I PIERWSZE LATA DZIAŁALNOŚCI FUNDUSZY 

INWESTYCYJNYCH W POLSCE 
 

Fundusz inwestycyjny to forma wspólnego inwestowania polegająca na 
zbiorowym lokowaniu środków pieniężnych wpłaconych przez uczestników 
funduszu12. Działalność funduszy umożliwia transfer środków od osób fizycznych i 
podmiotów gospodarczych,  mających okresowe nadwyżki  w stosunku do ich 
potrzeb konsumpcyjnych  lub inwestycyjnych, do podmiotów gospodarczych 
mających okresowy deficyt kapitału. Fundusze odgrywają istotną rolę w rozwoju  
rynku kapitałowego oraz w rozwoju gospodarczym kraju. Będąc instytucjami 
publicznego zaufania, działającymi według  ściśle określonych przez 
ustawodawstwo i tradycję poszczególnych krajów reguł, gromadzą oszczędności 
milionów obywateli, oczekujących, że lokata środków w funduszu będzie dla nich 
bardziej korzystna niż lokata bankowa. Celem artykułu jest ukazanie historii 
powstania i pierwszych lat działalności funduszy inwestycyjnych w Polsce. 

Idea wspólnego inwestowania pojawiła się w drugiej połowie XVIII wieku. 
Natomiast instytucje zbiorowego inwestowania jako forma alokacji kapitału 
upowszechniły się w latach osiemdziesiątych XX wieku. Pierwszy fundusz 
zbiorowego inwestowania powstał w 1822 r. w Brukseli. Był zbliżony pod względem 
konstrukcji do dzisiejszych funduszy inwestycyjnych zamkniętych. Jego celem było 

                                                 
12

 www.wikipedia 
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umożliwianie małym i średnim przedsiębiorcom lokowania pieniędzy w zagraniczne 
papiery dłużne.13 Inne źródła podają, że pierwsze założenie funduszu odbyło się           
w Szkocji. Szkot Robert Fleming wraz z przyjaciółmi postanowili połączyć swoje 
fundusze w celu ich dalszego inwestowania. W ten sposób stali się udziałowcami 
powstałego w 1863 roku Szkocko-Amerykańskiego Towarzystwa Inwestycyjnego  

( Scottish-American Investment Trust).14 Następnym etapem w rozwoju 
funduszy inwestycyjnych był początek XX wieku. Wtedy to na rynku anglosaskim 
powstała ogromna ilość funduszy inwestycyjnych, wśród nich pierwsze fundusze 
otwarte, które oferowały możliwość nabywania nowych i odkupywania już 
istniejących udziałów po kwocie opartej na wysokości aktywów funduszu.15 

Koniec wieku XX w Europie również wpłynął pozytywnie na rozwój funduszy 
inwestycyjnych. Na szczególne wyróżnienie zasługuje Luksemburg. Kraj ten 
posiadał największe zasoby zarządzanych aktywów. Kolejnymi liderami były: 
Francja, Wielka Brytania, Niemcy, Irlandia, Włochy. 

Rynek funduszy inwestycyjnych w Polsce rozwinął się na początku lat 90 - 
tych XX wieku. Pierwszą instytucją wspólnego inwestowania, która rozpoczęła swą 
działalność w 1992 roku, był Pierwszy Polski Fundusz Powierniczy Pioneer. 
Zarządzany był przez Pierwsze Polskie Towarzystwo Funduszy Powierniczych 
Pioneer. Działał na podstawie ustawy „Prawo o publicznym obrocie papierami 
wartościowymi i funduszach powierniczych”, uchwalonej 22 marca 1991 roku. Był 
to pierwszy akt prawny w Polsce, zawierający regulacje dotyczące instytucji 
zbiorowego inwestowania. Ustawa ta swoim zakresem obejmowała funkcjonowanie  
wyłącznie  funduszy  o charakterze otwartym.  Polityka Pierwszego Polskiego 
Funduszu Powierniczego Pioneer zakładała inwestowanie w akcję spółek 
notowanych na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych oraz w obligacje 
Skarbu Państwa.  

W 1995 roku rozpoczęła działalność TFP Korona Fundusz Powierniczy 
Zrównoważony, a później  TFP Przymierze. Następnie stopniowo powstawały 
kolejne fundusze inwestycyjne. Wpływ pozytywnej koniunktury na warszawskiej 
Giełdzie Papierów Wartościowych w latach 90 - tych zaowocował bogatą ofertą 
funduszy inwestycyjnych. W okresie  najlepszej koniunktury giełdowej, tj. na 
przełomie lat 1993 i 1994 wartość  aktywów  funduszy  powierniczych  wynosiła 
około 1,8 mld nowych złotych. Chociaż wielkość ta dotyczyła tylko jednego 
funduszu powierniczego, bowiem inne  istniejące  fundusze  dopiero  co  debiutowały  
na rynku, to należy stwierdzić, iż sam fakt istnienia nawet niewielkiej  liczby  
funduszy  powierniczych  odegrał niebagatelną rolę w kształtowaniu świadomości 
prooszczędnociowo-inwestycyjnej  wśród  ludności. Okres ten był pierwszym etapem 
rozwoju funduszy w Polsce. Koniec tego etapu reprezentowało siedem towarzystw 
posiadających dwadzieścia funduszy inwestycyjnych otwartych i powierniczych16. 

                                                 
13 A. Chróścicki, Fundusze inwestycyjne i emerytalne. Komentarz do ustawy o funduszach inwestycyjnych i ustawy o 
organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 1998r., s.13 
14 W. Bień, Rynek papierów wartościowych, Difin, Warszawa 2001r., s. 199 
15 A. Chróścicki, Fundusze inwestycyjne i emerytalne…., s. 14 
16 K. Perez, Fundusze inwestycyjne. Rodzaje, zasady funkcjonowania, efektywność, Oficyna Ekonomiczna, Warszawa 
2012r., s.195 
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Kolejnym etapem w rozwoju rynku funduszy było uchwalenie ustawy z dnia 
28 sierpnia 1997 roku o funduszach inwestycyjnych. Stworzyła ona nowe możliwości 
zarówno z punktu widzenia inwestorów, jak i podmiotów zajmujących się 
zarządzaniem funduszami. Nowa ustawa dała możliwości  i określiła  sposób  

przekształcenia  istniejących funduszy powierniczych w fundusze inwestycyjne 
otwarte, a także formę przekształcenia towarzystw funduszy powierniczych w 
towarzystwa funduszy inwestycyjnych. Od 1998 do 2001 roku doszło do 
przekształcenia funduszy powierniczych w fundusze inwestycyjne otwarte. Powstało 
wiele nowych towarzystw funduszy inwestycyjnych, oferujących różnorodną 
politykę inwestycyjną. Zrealizowano przejęcia funduszy, połączono Korona TFI z 
Union Investment TFI oraz Pioneer TFI z PeKaO/Alliance TFI. Na koniec tego 
okresu działało już w Polsce 17 towarzystw, które prowadziły 87 funduszy 
inwestycyjnych.17 Na wykresie 1 przedstawiono strukturę podmiotową rynku 
funduszy inwestycyjnych pod względem wartości aktywów netto na dzień 31 grudnia 
1997 roku w Polsce.   

 
Wykres 1. Struktura podmiotowa rynku funduszy inwestycyjnych pod względem 

wartości aktywów netto (stan 31 grudnia 1997 rok) 
Źródło: Opracowano na podstawie T. Miziołek, Dwa oblicza rynku funduszy, Nasz Rynek 

Kapitałowy, 1999 r., nr 1, s. 40. 
 
Obecnie w Polsce można mówić o szerokim wyborze funduszy 

inwestycyjnych, które oferują różnorodną politykę inwestycyjną dostosowującą się 
do wielu preferencji inwestorów.  

W porównaniu do poprzednich lat, aktualnie przewaga pojedynczych 
towarzystw jest równomiernie rozłożona względem innych (wykres 2). 

                                                 
17 T. Miziołek, Nowa szansa dla trzeciego filaru, „Nasz Rynek Kapitałowy”, 2000r., Nr 2, s. 72 
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Wykres 2. Struktura podmiotowa rynku funduszy inwestycyjnych pod 

względem wartości aktywów netto (stan na 31.10.2017 rok) 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Izby Zarządzających Funduszami i 

Aktywami.  
 
Pomiędzy poszczególnymi typami funduszy inwestycyjnych funkcjonujących 

na polskim rynku występują różnice w zakresie praw uczestnika funduszu, 
ograniczenia w ich działalności inwestycyjnej oraz charakteru prawnego tytułu 
uczestnictwa w funduszu. Istniejące różnice pomiędzy poszczególnymi typami 
funduszy inwestycyjnych stwarzają potencjalnym inwestorom nie tylko możliwość 
wyboru pomiędzy funduszami zarządzanymi przez różne towarzystwa, ale pozwalają 
także dostosować wybór typu funduszu do indywidualnych oczekiwań, gotowość 
poniesienia określonego ryzyka i planowanego okresu oszczędności lub inwestycji. 
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АНТИКРИЗОВЕ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ 

 
Антикризове управління підприємств полягає створенні ефективної 

системи господарювання в умовах затяжної економічної кризи в країні. 
Науковий підхід до розуміння «антикризового управління українськими 

підприємствами», є основою вирішення проблем сфери ведення бізнесу. 
Увага повинна приділяється організації та вдосконаленню всіх аспектів 

антикризового управління, впровадженню загальних принципів та методів 
управління в кризових ситуаціях, удосконаленню кадрового менеджменту для 
подолання та відновлення неплатоспроможності підприємства, а також 
проведенню заходів щодо забезпечення стабільного функціонування тих 
підприємств, які не хочуть втратити свої позиції в умовах нестійкої економіки. 

Антикризове управління - система управлінських заходів щодо 
діагностики, упередження, нейтралізації і подолання кризових явищ та причин 
їх виникнення на різних рівнях економіки, спонукає до акцентування 
проблемних аспектів, зокрема: обґрунтувати та систематизувати термінологію 
щодо антикризового управління, визначити завдання антикризового 
управління. 

У науково-економічному просторі існує велика кількість трактувань 
праць науковців щодо «антикризового управління на підприємстві», зокрема: 

 
№ Автор Думка науковців щодо антикризового 

управління 
Наша думка 

1. Е.О. Уткін «…як складової загального 
менеджменту на підприємстві, що 
використовує його кращі прийоми, 
засоби та інструменти, орієнтується на 
запобігання можливим ускладненням у 
діяльності підприємства, забезпечення 
його стабільного та успішного 
господарювання» [7] 

Пропонується використовувати 
на підприємстві складові 
загального менеджменту для 
усунення кризи на 
господарюючому суб’єкті. 
 

2. М. Мескона «…процес планування, організації, 
мотивації та контролю, необхідний для 
того, аби сформулювати та досягти 
цілей, що стоять перед 
організацією»[4] 

Антикризове управління слід 
розглядати як один з 
функціональних напрямків 
управління підприємством 

3. С. Бєляєва і 
В. Кошкіна 

під антикризовим управлінням треба 
розуміти сукупність форм і методів 
реалізації антикризових процедур 
стосовно конкретного підприємства-
боржника. Антикризове управління — 
категорія мікроекономічна, відображає 

Тобто антикризове управління 
підприємством, варто 
застосовувати в розрізі 
специфіки ситуації щодо 
підприємства, враховувати 
особливості стосовно діяльності 
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виробничі відносини, що складаються 
на рівні підприємства при його 
оздоровленні або ліквідації [2]. 

та санації 

4. Е. Мінаєва 
та В. 
Панагушина 

«…під антикризовим управлінням слід 
розуміти не тільки управління, 
орієнтоване на виведення 
підприємства зі стану кризи, а й 
управління, яке має заздалегідь 
спрогнозувати та попередити 
неплатоспроможність підприємства 
згідно з виробленою програмою 
підвищення конкурентних переваг 
фінансового оздоровлення»[5]. 

Прослідковується чітка 
взаємозалежність між 
неплатоспроможності та 
антикризовим управлінням 

5. В. Король антикризове управління як здатність 
фірми конструктивно реагувати на 
зміни, що загрожують її нормальному 
функціонуванню. 
 

При загрозах, управління 
повинно швидко реагувати.  

6. Л. Ситник це здатність розробляти оптимальні 
шляхи виходу з кризової ситуації, 
визначати пріоритетні цінності 
підприємства в умовах кризи, 
координувати діяльність підприємства 
і його працівників по передбаченню 
кризи, добиватися ефективності їх 
праці в екстремальних умовах [6] 

Антикризове управління 
передбачає чітке планування 
подальших дій в економічному 
просторі в розрізі людського та 
фінансового факторів 

7. Н. 
Туленкова 

будь яке управління організацією 
повинно бути антикризовим, тобто 
побудованим на врахуванні ризику та 
небезпеки кризових ситуацій. 

У найбільш загальному вигляді 
під антикризовим управлінням 
треба розглядати таке 
управління, яке запобігатиме або 
пом’якшуватиме кризові ситуації 
в господарсько-фінансовій 
діяльності підприємства. Варто 
зазначити що вирішення 
проблеми антикризового 
управління ризик та небезпека є 
щоденним атрибутом діяльності.  

8. А.Г. 
Грязнова 

«антикризове управління – це така 
система управління, яка має 
комплексний характер та спрямована 
на запобігання або ліквідацію 
небажаних для бізнесу явищ шляхом 
використання всього потенціалу 
сучасного менеджменту, розроблення 
та реалізації на підприємстві 
спеціальної програми, що має 
стратегічний характер і дає змогу 
ліквідувати тимчасові ускладнення, 
зберегти та примножити ринкові 
позиції за будь-яких обставин, 
використовуючи в основному власні 
ресурси» [1] 

Це, на нашу думку, визначить 
найбільш чітке відображення 
економічних процесів у 
антикризовому управлінні. У 
даному вислові найбільш 
актуально розкрито питання 
антикризового управління, і 
можливості застосування 
програм ліквідації кризи, 
використовуючи свої ресурси, 
проте, у деяких випадках, це 
може призведе до банкрутства 
підприємства 
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9. Л.О. 
Лігоненко, 
М.В. 
Тарасюк та 
О.О. 
Хіленко 

антикризове управління – це 
спеціальне постійно організоване 
управління, спрямоване на більш 
оперативне виявлення ознак кризового 
стану, відповідних передумов для його 
своєчасного подолання з метою 
забезпечення відновлення 
життєдіяльності окремого 
підприємства, недопущення його 
банкрутства і ліквідації [3] 

Це правильно організований 
відділ, на підприємстві що бере 
на себе відповідальність за 
швидке виявлення ознак 
кризового стану. 

 
Виходячи із вище вказаного, завданням антикризового управління 

підприємством є: спрогнозувати виникнення передумов та причин кризових 
явищ; запобігання або пом’якшення виникненню можливої кризисної ситуації; 
розробка методів і форм усунення; подолання кризових явищ; попередження 
неплатоспроможності підприємства; ліквідація наслідків кризи; стратегічне 
повернення до діяльності підприємства. 

На нашу думку, будь яке управління організацією повинно бути 
ефективними в розрізі антикризового спрямування. 

Отже, зважаючи на мінливість та невизначеність ринкових умов, у яких 
функціонують українські підприємства, привели до пошуку нових пріоритетів 
ефективності діяльності, головним завданням яких є забезпечення стабільності 
підприємства. Дослідження кризових явищ, причин виникнення та наслідків 
фінансово-економічної кризи є важливим та актуальним питанням для будь-
якої країни, галузі та підприємства. І, звачаючи на це, доцільно, щоб на 
кожному підприємстві проводилось розроблення, стратегії антикризового 
управління підприємством, з метою запобігання банкрутства. 

Подолання проблеми банкрутства залежить від своєчасного виявлення 
загрози банкрутства на підприємстві та розробки і впровадження відповідних 
антикризових заходів, які дозволять подолати кризу, відновити ліквідність та 
платоспроможність та запобігти процедурі банкрутства і ліквідації 
підприємства. Щоб процеси банкрутства господарюючих суб’єктів завдавали 
найменшої шкоди економіці, держава повинна активно виконувати свою 
регулюючу роль у формуванні відносин власності [7]. 

Висновок: Отже,на наш погляд, сучасне антикризове управління треба 
розглядати як управління, яке здатне випереджати або пом’якшувати кризи, а 
також утримувати функціонування підприємства в режимі виживання, в певний 
періоді виводити його із кризового стану з мінімальними витратами. 
Обґрунтування термінології щодо антикризового управління дали можливість 
систематизувати основні аспекти даної проблеми. Чітко поставлене завдання 
антикризового управління підприємств дає можливість прогнозувати майбутні 
загрози банкрутства та визначити стратегію. Зроблено огляд законодавства 
щодо питання антикризового управління, визначено механізм щодо розробки 
антикризових заходів на підприємстві. 
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БІДНІСТЬ В УКРАЇНІ ТА ШЛЯХИ ЇЇ ЗМЕНШЕННЯ 
 

Упродовж суспільно-історичного розвитку людства матеріальне 
становище членів суспільства завжди різнилося. Так, молоді люди мають 
більше можливостей щодо підвищення свого добробуту, аніж люди похилого 
віку, сім’ї з дітьми витрачають більше, ніж бездітні, фізично повноцінні люди 
можуть заробити більше, ніж інваліди, в економічно розвинених регіонах 
населення має більше можливостей для створення доходу, ніж у депресивних. 
Безпосередньо бідність є результатом відмінностей щодо матеріального 
становища індивідів і сімей, а тому завжди існувала й існує в усіх суспільствах, 
навіть у найрозвиненіших. 

Отже, що ж таке бідність?  
Є два підходи щодо визначення бідності:  
1) Бідність - неможливість через нестачу коштів підтримувати спосіб 

життя, притаманний конкретному суспільству в конкретний період часу. 
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2) Бідність – неможливість підтримувати мінімальний рівень 
споживання, що визначається на основі фізіологічних, соціальних і культурно 
зумовлених нормативів.  

Відмінність у цих визначеннях, по суті, полягає в тому, що за першим 
бідними вважаються всі, хто живе нижче за певний фактичний середній 
стандарт суспільства, а за другим - лише ті, хто живе нижче за визначений 
суспільством мінімальний рівень. 

Аналіз статистичних і соціологічних досліджень дозволяє виокремити 
принаймні три основні різновиди бідності: монетарну, деприваційну та 
суб’єктивну. Кожен із них має власну методологію виявлення та обчислення 
нужденності особи, що потрапила у скрутне матеріальне становище. Монетарна 
бідність – це нестача коштів для підтримання способу життя, притаманного 
конкретному суспільству в конкретний період. Депривація – це вимушене 
позбавлення особи внаслідок нестачі коштів можливості задовольняти свої 
базові потреби через відсутність доступу до основних матеріальних благ і 
соціальних ресурсів. Суб’єктивна бідність не ґрунтується на розрахунках та 
думках експертів. Вона визначається на підставі самооцінки індивідом власного 
матеріального становища.  

Бідність залежить від таких макроекономічних показників, як обсяг ВВП, 
рівень безробіття, індекси інфляції та реальної заробітної плати. Політична 
криза наприкінці 2013 року, а згодом анексія Криму Росією та збройний 
конфлікт у Донбасі, значно ускладнили економічну ситуацію в Україні. 
Внаслідок економічної кризи ВВП зменшився у 2014 році на 28,1%, а в 2015 
році – ще на 31,3%. За абсолютними показниками країна була відкинута на 10 
років назад. Скорочення виробництва призвело до зростання безробіття. У 2015 
році роботи не мали 1654 тис. осіб, або кожний десятий з економічно активного 
населення [1]. За індексом HDI (Human Development Index), що розраховується 
ООН на основі ВВП країни на душу населення та життєвих стандартів, Україна 
посіла лише 81-е місце в світі. Зокрема, до кінця 2016 року ВВП України склав 
трохи більш, ніж 90 млрд. дол., тоді як в 2013 році він становив 183 млрд. дол., 
а національний дохід на душу населення (GNI per capita) підібрався до 2600 
доларів, що фактично дорівнює рівню GNI per capita Гондурасу - 2300 дол. У 
Польщі при чисельності населення 38 млн. осіб ВВП склав 477 млрд. дол. (у 5 
разів більше, ніж в Україні), а GNI per capita - 13000 дол.; в Канаді (36 млн. 
осіб) ВВП - 1,55 трлн. дол., а GNI per capita - 47500 дол. (у 18 разів більше, ніж 
в Україні). В Ізраїлі (країні, що постійно воює) з чисельністю населення 8 млн. 
осіб ВВП дорівнює 300 млрд. дол., а GNI per capita - 37500 дол., у Казахстані - 
11400 дол.; у Білорусі - 6600 дол [2]. 

Протягом 2014-2015 років  в Україні стрімко зростала інфляція – 
відповідно на 24,9% та 43,3%. Разом із тим скоротилася реальна зарплата – у 
2014 році на 6,5%, а в 2015 році на 20,2%[1]. Усе це спричинило зубожіння 
значної частини населення. 

На даний момент, можна сказати, що 90% населення України є бідним, 
адже Світовим банком для порівняння рівня життя в різних країнах був 
встановлений показник межі бідності, і для України він дорівнює 4,3 дол. на 
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особу на добу. В цей же час прожитковий мінімум, встановлений урядом, в 
Україні становить 1330 грн. (44,3 грн. (1,7$) /добу). Тобто, він не досягав і 
половини (39,5%) від рівня, визначеного Світовим банком і мав би становити 
понад 3500 грн.  

Станом на 2015 рік рівень бідності, згідно даних офіційної статистики, 
становив 11,1% (за грошовими доходами) і 6,4% (за загальними доходами) [1], і 
є суттєво заниженим, враховуючи міжнародні стандарти оцінки. Так, частка 
населення із середньодушовими доходами у місяць, вищими 3500 грн. 
становила не більше 10% населення. 

З 2001 року в Україні діє державна програма «Стратегія подолання 
бідності». Також наша країна долучилася до реалізації програми ООН «Цілі 
Сталого Розвитку Тисячоліття», для якої першою метою є подолання бідності. 
Згідно із взятими на себе зобов’язаннями, до 2015 року в Україні планувалося 
ліквідувати абсолютну бідність за критерієм 5,05 доларів США на добу, 
знизити до 25% відносну бідність, зменшити в 10 разів частку тих осіб, чиє 
споживання є нижчим за рівень фактичного прожиткового мінімуму (з 71,2% у 
2000 році до 7% у 2015 році). Уже з 2012 року замість скорочення зазначених 
вище показників, відбувалося їхнє зростання, що ставило під сумнів 
ефективність задіяних заходів навіть в умовах внутрішньо- та 
зовнішньополітичної стабільності тих часів. 

Основними шляхами подолання бідності  населення України повинні 
бути: створення нових робочих місць; підвищення ефективності виробництва, 
що призведе до зростання рівня оплати праці та підвищення частки заробітної 
плати у виробленому продукті;  встановлення мінімальної заробітної плати на 
рівні, не нижчому за реальний прожитковий мінімум; трансферні платежі, 
тобто допомога, виплати у грошовій або натуральній формі, які виплачуються 
малозабезпеченим, інвалідам, пенсіонерам, безробітним, особам, які 
знаходяться на утриманні; соціальні програми; регулювання цін на соціально-
важливу продукцію; індексацію фіксованих доходів і трансфертних виплат при 
визначеному законом темпі інфляції; запобігання виникненню заборгованості з 
виплат заробітної плати шляхом надання їй статусу першочергового платежу на 
підприємствах; обмеження корумпованості та тінізації підприємницької сфери, 
що необхідно для розширення малого бізнесу і підвищення рівня життя 
населення та формування середнього класу в Україні; зниження обтяжливого 
оподаткування та стабілізації податкового законодавства, стримування 
інфляції, захист конкуренції. 

Отже, Україні є над чим працювати задля досягнення мети сталого 
розвитку –  подолання бідності.  
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ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ 

ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА В СУЧАСНИХ УМОВАХ 
 

Останнім часом економічна безпека викликає все більшу зацікавленість 
підприємств при реалізації принципово нових підходів до управління.  

Головною метою забезпечення економічної безпеки підприємства можна 
вважати досягнення максимальної стабільності його функціонування та 
створення умов для подальшого фінансово-економічного розвитку шляхом 
попередження внутрішніх і зовнішніх загроз. В свою чергу забезпечення 
фінансово-економічної безпеки діяльності підприємства потребує створення 
власної системи фінансово-економічної безпеки. 

Концепція системи забезпечення економічної безпеки повинна включати 
мету, завдання, принципи діяльності, об'єкти та суб'єкти, стратегію та тактику. 
Метою системи безпеки є своєчасне виявлення і запобігання як зовнішніх, так і 
внутрішніх небезпек і погроз, забезпечення захищеності діяльності 
підприємства і досягнення ним цілей бізнесу. 

До основних завдань комплексної системи економічної безпеки 
підприємства відносять: 

1)забезпечення економічної ефективності господарської діяльності 
суб'єкта господарювання, його фінансової стабільності та фінансової 
незалежності; 

2) захист співробітників суб'єкта підприємницької діяльності, його 
капіталу, майна, законних прав та комерційних інтересів від протиправних 
посягань з боку конкурентів і кримінальних угруповань; 

3) збір та аналіз заінтересованої інформації для опрацювання ефективних 
й дієвих управлінських рішень з питань стратегії і тактики розвитку системи 
економічної безпеки підприємства; 

4) забезпечення високої конкурентноздатності продукції, товарів та 
послуг на основі ефективного менеджменту та маркетингу фірми; 

5) збір, аналіз та оцінка інформації про партнерів, конкурентів, клієнтів, 
інших фізичних та юридичних осіб, з метою прийняття превентивних заходів і 
попередження реальних та можливих погроз економічній безпеці; 

6) забезпечення збереження матеріальних цінностей, грошових коштів та 
відомостей, що становлять комерційну, банківську та іншу таємницю, що 
охороняється законом; 

7) організація навчання персоналу підприємства та контролю щодо 
дотримання ним відповідних вимог, норм та правил, спрямованих на 
забезпечення економічної безпеки; 
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8) розробка інструкції про допуск персоналу фірми до роботи з 
документами, що містять комерційну, банківську чи іншу таємницю, що 
охороняється законом, організація ведення закритого діловодства; 

9) інші завдання, спрямовані на забезпечення економічної безпеки 
підприємства та його сталий розвиток. 

Система безпеки підприємства покликана виконувати певні функції. 
Найзначніші з них: прогнозування, виявлення, запобігання, ослаблення 
небезпек і загроз; забезпечення захищеності діяльності підприємства та його 
персоналу, збереження його майна, створення сприятливого конкурентного 
середовища, ліквідація наслідків нанесеного збитку й ін. 

Організація, побудова та функціонування комплексної системи 
економічної безпеки підприємства повинні дотримуватися таких принципів як 
комплексність, пріоритет заходів запобігання, безперервність – постійна дія 
системи, законність, плановість, оптимальність, взаємодія, поєднання гласності 
та конфіденційності, компетентність.  

Система економічної безпеки підприємства будується відповідно до 
політики та стратегії безпеки. Політика безпеки являє собою систему поглядів, 
заходів, рішень, дій у галузі безпеки, що створюють умови, сприятливе 
середовище для досягнення цілей бізнесу. Стратегія економічної безпеки 
підприємства – це економічна система забезпечення економічної безпеки 
підприємства в довгостроковому періоді, що являє собою сукупність приватних 
взаємоузгоджених і взаємозумовлених складових, які об'єднує єдина глобальна 
мета – досягнення високого рівня економічного прибутку. 

 Механізм забезпечення економічної безпеки підприємства реалізується 
через: стратегічне планування забезпечення економічної безпеки підприємства 
та стратегічне планування його фінансово-господарської діяльності; оперативне 
оцінювання рівня забезпечення економічної безпеки підприємства та 
вироблення рекомендацій; оперативне планування фінансово-господарської 
діяльності підприємства; практичну реалізацію розроблених планів. 

Рушійним механізмом системи безпеки фірми є організаційні структури, 
які вона формує для власного захисту. Функціональний аспект структури 
системи економічної безпеки потребує наявність в системі безпеки двох 
основних підрозділів: 

- підсистему виявлення джерел загроз і небезпек та їх моніторингу в 
зовнішньому середовищі (ділову розвідку); 

- підсистему захисту фірми від загроз та небезпек. 
Таким чином, для того, щоб попереджати загрози та, в разі крайньої 

потреби, ліквідувати наслідки їх дії, систему економічної безпеки необхідно 
будувати таким чином, щоб захищатися від найбільш небезпечних саме для 
цього підприємства ризиків, а не за єдиним для всіх шаблоном. Безпосередня 
реалізація дій по захисту підприємства від небезпек і загроз може бути 
покладена на спеціальну службу безпеки, що включає напрямок забезпечення 
фінансово-економічної безпеки. 
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ІНТЕГРОВАНА ЗВІТНІСТЬ ЯК ІНСТРУМЕНТ 

 ЕФЕКТИВНОГО ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ 
 

Інтегрована звітність в Україні поступово почала формуватися на 
підприємствах. Вона є новаторською звітністю для суб’єктів господарювання, а 
тому питання організації формування відповідної звітності є актуальним. На цю 
проблему значно впливає відсутність законодавчого врегулювання положень 
інтегрованої звітності на національному рівні нормативно-правових 
документів, оскільки єдиним документом, що встановлює вимоги до 
інтегрованої звітності є Міжнародний стандарт «Інтегрована звітність» [4]. 

Інтегрована звітність надає зацікавленим сторонам істотну інформацію 
про стратегію підприємства, управління та вирішення комерційних, соціальних 
та екологічних питань. 

На даний час, особливе значення відводиться питанню забезпечення 
сталого розвитку вітчизняних підприємств. При прийнятті керівниками 
підприємств управлінських рішень важливо спиратися на інформацію, яка 
характеризує всі аспекти діяльності суб’єкта господарювання.Звітністю, яка дає 
можливість об’єднати як фінансові, так і не фінансові показники та надати 
повну інформацію щодо діяльності суб’єкта господарювання є інтегрована 
звітність [1]. 

Є дуже багато трактувань щодо визначення поняття «Інтегрована 
звітність».  

Кундря-Висоцька О. та Волкова О. інтегровану звітність визначають, як 
інструмент, призначений для об’єднання всіх аспектів господарської діяльності 
підприємства в один чіткий формат. 

На думку Неходи Є., інтегрована звітність являє собою прозору 
інформацію, сфокусовану на створенні цінності організації як в 
довгостроковому, так і в короткостроковому періоді, пояснюючи при цьому в 
дуже простій манері викладу, як всі елементи (фінансові та не фінансові) 
формують єдине ціле. 

Тобто, інтегрована звітність є новою моделлю звітності суб’єктів 
економічної діяльності, що поєднує в собі інформацію стосовно фінансового та 
не фінансового аспектів діяльності підприємства, допомагає в повній мірі 
провести оцінку ефективності та стратегії його діяльності. 

Питанню щодо складання і подання інтегрованої звітності у своїх роботах 
приділяли увагу – О. І. Гриценко, Н. О. Лоханова, Р. О. Костирко, О. П. Атамас, 
І. О. Макаренко, К. В. Безверхий, К. В. Гнедіна та А. М. Гордієнко, О. В. 
Будько, Т. С. Сікорська та О. О. Осадча та інші.  
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Головна особливість інтегрованої звітності полягає в тому, що в ній 
робиться акцент на факторах виробництва, які компанія споживає та створює, – 
фінансових, виробничих, людських, інтелектуальних, природних та соціальних 
[3]. Інформація, що подається в інтегрованих звітах, має більшу цінність для 
користувачів, аніж стандартна фінансова звітність. 

Основними перевагами інтегрованого підходу до складання звітності 
надання повної, якісної та прозорої інформації широкому колу зацікавлених 
користувачів щодо різних аспектів діяльності підприємства та перспектив на 
майбутнє, підвищення ефективності системи управління організацією, 
підвищення довіри до інформації та залучення інвестиції, створення та бази для 
оцінки рівнів інформаційної економічної, соціальної та екологічної постійності. 
Таким чином, впровадження інтегрованої звітності є доцільним, оскільки 
сприяє: 

- зростанню якості корпоративного управління; 
- підвищенню інвестиційної привабливості; 
- мінімізації ризиків діяльності; 
- наданню повної та прозорої інформації щодо всіх аспектів діяльності; 

широкому колу користувачів; 
- покращенню взаємовідносин із зацікавленими сторонами; 
- підвищення конкурентоспроможності та отримання переваг; 
- забезпечення екологічної та соціальної сталості [1].  
Регулярне складання звітів надає організаціям ряд вигід для стратегічного 

управління, в тому числі:  
-  забезпечення можливості прийняття більш кількісних управлінських 

рішень; 
- створення можливостей для підвищення якості управління ризиками;  
- зміцнення зв’язків та контактів з діловими партнерами організації;  
- підвищення можливостей організації у залученні капіталу;  
- підвищення ефективності вартісно-орієнтованого управління за 

рахунок розширенняможливостей для обліку та комплексного аналізу факторів 
вартості організації [2]. 

Отже, інтегрована звітність являє собою самостійний напрямок 
бухгалтерської звітності. Підготовка такої звітності сприяє зниженню ризиків 
діяльності та підвищення ефективності управління стійким розвитком 
організації. 
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NOWOCZESNY STAN I KIERUNKI KSZTAŁCENIA 

SPECJALISTÓW Z "RACHUNKOWOŚCI I OPODATKOWANIA" W 
UCZELNI I POZIOMU AKREDYTACJI  JAKO ZASADNICZA PODSTAWA 

FORMACJI SPECJALISTYCZNEJ WIEDZY 
 

Organizacja księgowości sprawy - jeden z elementów udanej gospodarki 
Ukrainy, ponieważ to właśnie specjaliści do spraw rachunkowości i opodatkowania 
oferują wiarygodną, dokładną i prawdziwą informacje, niezbędną w procesie 
podejmowania decyzji w działalności gospodarczej przedsiębiorstwa. Wraz z tym, 
księgowy, w dzisiejszym rozumieniu, prowadzi nie tylko prowadzenie 
rachunkowości, ale i właściwy w sprawach oceny, planowania, analizy i audytu w 
szczególności. 

Dla kształtowania kompetencji zawodowych przyszli pracownicy do spraw 
rachunkowości i opodatkowania w trakcie realizacji edukacyjno-zawodowego 
przygotowania otrzymują wiedzę z księgowej i rachunkowości finansowej, 
ekonomiki przedsiębiorstwa, rachunkowości i analizy międzynarodowych operacji, 
finansów przedsiębiorstwa, analizy ekonomicznej, rachunkowości i 
sprawozdawczości w instytucjach budżetowych i bankach komercyjnych, systemu 
podatkowego, sprawy skarbowej, rachunkowości w zakresie małych przedsiębiorstw, 
podstawy kontroli, rewizji i inspekcji, itp. 

Specjaliści do spraw rachunkowości i opodatkowania muszą posiadać wiedzę 
na temat zawartości i przeznaczenia standardów księgowości; normatywno-prawnego 
oprogramowania rachunkowości i sprawozdawczości; podstaw prawa gospodarczego, 
podatkowego, prawa pracy i prawa finansowego; elementów polityki rachunkowości 
przedsiębiorstwa, systemu rachunków rachunkowości, ładu i sposobów rejestracji, 
metod i technologii przetwarzania informacji o koncie, zasad obiegu dokumentów; 
progresywnych form i metod rachunkowości; organizacji systemu wewnętrzno-
gospodarczej rachunkowości, sprawozdawczości i kontroli; podstaw administrowania 
podatkowego; ekonomiki i organizacji produkcji i pracy w przedsiębiorstwie; 
kolejności księgowania operacji gospodarczych w zakresie budżetowym i 
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bankowości; ewidencji działalności gospodarczej; metodyki prowadzenia kontroli, 
analizy i audytu działalności przedsiębiorstwa, itp. Wykwalifikowani specjaliści do 
spraw rachunkowości i opodatkowania muszą posiadać umiejętności w zakresie 
organizacji obiegu dokumentów w przedsiębiorstwie; rozwój przepisów 
instruktażowyh o rachunkowości i projektów jego doskonalenia; rachunkowości 
gospodarczych, finansowych i operacji rozliczeniowych; zapewnienie racjonalnego 
wykorzystania środków finansowych zgodnie z ich przeznaczeniem; przestrzeganie 
obliczonej dyscypliny; sporządzania, przyjmowania, weryfikacji i przetwarzanie 
dokumentów księgowych; tworzenie konta rejestrów; sporządzanie 
sprawozdawczości przedsiębiorstw i organizacji, ustalenia przychodów, kosztów i 
wyników finansowych działalności gospodarczej; nawiązywanie relacji 
poszczególnych operacji gospodarczych i finansowych wyników działalności 
przedsiębiorstwa; terminowego przeprowadzenia inwentaryzacji środków, definicja i 
odzwierciedlenie w rachunkowości jej wyników; przeprowadzenie analizy 
działalności, rewizji i audytu; a także korzystanie z nowoczesnego profilu 
oprogramowania itp. 

Absolwenci uczelni specjalizujące się w rachunkowości i opodatkowaniu 
praktykują, ćwiczą, a także zatrudniają się na pierwsze miejsce pracy, otrzymane 
przez instytucje systemu konsumentów kooperacji, przedsiębiorstwa, a także przez 
budżetowe instytucje. Absolwenci uczelni będą mogli zajmować stanowiska 
księgowych, księgowych-rewizorów, księgowych-ekspertów, kasjerów, kasjerów-
ekspertów, zarządzających kasy itp. 

Ujawnienie indywidualności każdego studenta w uczelni odbywa się poprzez 
uczestnictwo w konferencjach naukowych, olimpiadach, konkursach zawodowych, 
wycieczkach na czołowе organizacjе konsumenckiej kooperacji regionu i 
przedsiębiorstwa o różnej formy własności, grach biznesowych, w trakcie których 
studencka młodzież demonstruje poziom uczenia się nabytеj wiedzy teoretycznej i 
umiejętności praktycznеj. Praktyczne szkolenie specjalistów do spraw rachunkowości 
i opodatkowania odbywa się w przykładowej księgowości, dziale handlowym 
uczelni, gdzie studenci uczą się systemu rachunkowości. Praktyka produkcyjna 
przyszłych specjalistów do spraw rachunkowości i opodatkowania odbywa się na 
przedsiębiorstwach regionu, z którymi zostały podpisane umowy o współpracy. 
Jednocześnie z profesjonalnym przygotowaniem przyszłych specjalistów do spraw 
rachunkowości i opodatkowania, w uczelni stworzone są wszystkie warunki do 
rozwoju zdolności twórczej młodzieży studenckiej. 

Światowy kryzys gospodarczy jest jednym z powodów ogólnego kryzysu 
gospodarczego na Ukrainie i sytuacja, która jest na dzień dzisiejszy w państwie, 
negatywnie wpływa na proces edukacyjny. Zmniejszenie miejsc pracy, zamykanie 
przedsiębiorstw, instytucji finansowych i kredytowych, likwidacji działalności 
struktur biznesowych – niepełna lista skutków kryzysu. Ale zjawiska kryzysowe 
zawsze są tymczasowe, po których rozpoczyna się aktualizacja i szybki rozwój 
wszystkich sfer gospodarki. Również zmniejszenie miejsc szkoleniowych w 
uczelniach, zmniejszenie szkolnictw różnych poziomów niedopuszczalne z punktu 
widzenia jutra. 

Ponieważ przygotowanie specjalistów - zjawisko długotrwałe i kłopotliwe, to 
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już dziś musimy przewidywać konieczność najbliższej przyszłości, a mianowicie, 
przygotowywać specjalistów tego profilu i poziomu, które są niezbędne w każdej 
gospodarce każdego rozwiniętego kraju. 

Dlatego ważne i konieczne dla rozwoju gospodarki regionu i kraju w ogóle jest 
przygotowanie młodszego specjalisty w specjalności "Rachunkowość i 
opodatkowania". 
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АМОРТИЗАЦІЙНА ПОЛІТИКА:  

ОСОБЛИВОСТІ МІЖНАРОДНОГО ДОСВІДУ 
 

Впровадження науково-технічних досягнень у виробництво, вирішення 
багатьох соціально-економічних проблем стають спроможними за 
домовленістю здійснення ефективної інвестиційної політики, складовою 
частиною якої є амортизаційна політика, що виступає значним інструментом 
запуску інвестиційної діяльності підприємств в умовах ринкової економіки.  
Аргументована амортизаційна політика дає змогу стимулювати збільшення 
інвестицій, вводити інноваційні технології та процеси. [4] 

Значимість амортизаційної політики можна висловити таким чином: 
амортизаційна політика – це складова частина загальнодержавної політики 
формування власних фінансових ресурсів, яка полягає в оптимізації потоку 
власних засобів, що переінвестовуються у виробничу діяльність. [1] 

 У світі нагромаджений величезний досвід використання амортизаційних 
відрахувань. Його дієве запровадження в діяльність підприємств України 
сприятиме його покращенню.  

 Бельгія обрала основними методами для нарахування амортизації: 
лінійний, метод зниження відрахувань (дегресивний) і прогресивний метод.  

Як і в минулому українському обліку, та в обліку Польщі амортизація 
нараховується за певною схемою з застосуванням термінів та коефіцієнтів для 
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певних груп основних засобів. Величина нарахованого зносу може коливатись 
залежно від кількості робочих змін; рівня технологічного та економічного 
прогресу; виробничих потужностей; строку експлуатації; попередньо 
встановленої ліквідаційної вартості; коефіцієнтів зносу відповідно до 
податкового законодавства.  

Використовувати лише лінійний метод нарахування амортизації 
дозволяється в Португалії. Там діють за такими принципами: "Матеріальні 
активи повинні систематично амортизуватись протягом корисного строку їх 
служби чи користування ними". 

В Люксембурзі амортизаційні відрахування не нараховуються по активах, 
які мають невизначений термін експлуатації. Найчастіше застосовується 
прямолінійний метод списання вартості. А загальна вимога до порядку 
нарахування амортизації в цій країні звучить так: "Амортизаційні відрахування 
повинні здійснюватися систематично і в розумних межах". 

В країнах такі як Нідерландах та Іспанії норми амортизації відрізняються 
з нормами передбаченими податковим законодавством.  

В той же час в американській обліковій практиці існує багато варіантів 
вибору методу визначення величини зносу, причому вибір такого методу і 
строк корисного функціонування активу, що амортизується здійснює саме 
керівництво підприємства, тобто рішення приймається на підставі 
професійного судження бухгалтера про дане питання.  

Слід зазначити, що в системі обліку США можуть переглядатися норми 
амортизації, але сама оцінка об'єкту перегляду не підлягає. Це пов'язано з тим, 
що, змінюючи оцінку, бухгалтер порушує принцип відповідності - 
співставлення раніше понесених витрат з отриманими в даному звітному 
періоді доходами, - що викривляє фінансовий результат та призводить до 
необґрунтованої зміни оподатковуваного прибутку.  

Практика амортизації в США свідчить про широке застосування і 
розвиток методів прискореної амортизації. 

Розрізняють регресивні та прогресивні методи нарахування 
амортизаційних відрахувань. Регресивний метод передбачає перенесення 
більшої частини вартості амортизаційного об’єкта в перші роки служби. Зміст 
прогресивного методу  полягає в тому, що в першій половині терміну служби 
об’єкта переноситься менша частина його вартості, а основна сума 
амортизаційних відрахувань формується у другій половині терміну експлуатації 
об’єкта.   

Регресивні методи нарахування амортизації розвиваються у США з 1954 
року. Найпоширенішими у цей час є методи зменшуваного залишку та суми 
чисел (кумулятивний метод). [2] 

В Італії разом з регресивними набули найбільшого розповсюдження 
методи прогресивного нарахування і функціональної зміни амортизаційних 
нарахувань. Серед прогресивних методів нарахування амортизації можна 
виділити такі: метод зростаючих норм амортизації; зворотний метод суми 
чисел; метод капіталізації; метод складних відсотків. 
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У Франції застосовувана, система нарахування амортизації, має певні свої 
особливості. Амортизаційні відрахування нараховуються з таких основних груп 
об’єктів з диференціацією норм амортизації у визначених межах: 

- 1 група – будівельні об’єкти з річною нормою амортизації від 1 до 
10%; 

- 2 група – обладнання й інструмент з річною нормою амортизації від 10 
до 25%; 

- 3 група – споруди з річною нормою амортизації від 5 до 10%. 
Метод дигресивної амортизації у Франції використовується з метою 

стимулювання прогресивних структурних змін. У разі використання цього 
методу сума амортизаційних відрахувань визначається, виходячи із залишкової 
вартості об’єкта основних засобів і норм амортизації, скорегованих на 
поправних коефіцієнт. Цей коефіцієнт залежить від нормативного терміну 
служби об’єкта: від 3 до 4 років – 1,5; від 5 до 6 років – 2,0; більше 6 років – 2,5. 

У Канаді застосовується особливий метод нарахування амортизації – 
метод системи меж. Застосування  цього методу дозволяє суб’єктам 
господарювання самостійно обирати найкращий термін служби об’єкта 
основного капіталу в межах максимально-мінімальних норм амортизаційних 
нарахувань. Об’єкти класифікуються за 17 основними класами, у межах яких 
річні норми амортизаційних відрахувань змінюються від 4 до 100%. 

Амортизаційну політику Данії, також вважають досить ліберальною, яка 
потребує лише однієї умови від амортизаційної політики підприємств: при 
обранні методу нарахування амортизації необхідно, щоб застосовувалися і для 
бухгалтерських, і для податкових цілей однакові норми.  

Федеративна Республіка Німеччина (ФРН) використовує нормативні 
строки використання за окремими групами основних засобів, а не норми 
амортизації (у відсотках до балансової вартості). Фірми та компанії самостійно 
визначають розмір амортизаційних відрахувань. З цією метою розроблено 
спеціальну таблицю детальної класифікації основних засобів за їх 
призначенням (понад 150 найменувань) із встановленням нормативних строків 
експлуатації основного капіталу. 

Амортизаційна політика ФРН являє собою комплекс механізмів гнучкого 
реагування на кон’юнктуру зміни ситуації на ринку, пільгове оподаткування 
малих і середніх підприємств, що дає змогу здійснювати на всіх без винятку 
підприємствах заходи з податкового планування та прогнозування. [3] 

Амортизація в Греції базується на нормах податкового законодавства. 
Процентні платежі по позиках, що відносяться до створення основних засобів, 
можуть здійснюватися двома способами:  

1) шляхом негайного списання; 
2) шляхом амортизації активів протягом п'яти років.  
В Англії питання, пов'язані з амортизацією капіталу, визначаються в 

стандарті SSАР 12, який передбачає, що їх амортизація повинна проводитись 
систематично протягом очікуваного строку служби активу, причому норми 
амортизації повинні бути реалістичними. Однак у зв'язку з податковими 
правилами Управління податкових зборів Великобританії відхиляє власні 
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норми амортизації компаній і замінює їх стандартними "податковими 
відрахуваннями". 

Сьогодні державна амортизаційна політика не виконує свою головну 
функцію: забезпечення відтворення основних засобів, що призводить до 
кризового стану об’єктів основних засобів на підприємствах. Таким чином, 
державна амортизаційна політика має бути спрямована на підвищення 
фінансової зацікавленості суб’єктів господарювання у здійсненні інвестицій в 
основний капітал. [5] 

Отже, амортизаційна політика повинна формуватися на двох рівнях:  
1) на державному, шляхом установлення груп основних засобів та 

граничних термінів використання основних засобів у межах групи; 
2) на рівні підприємства, шляхом надання права підприємствам обирати 

методи нарахування амортизації та термінів корисного використання в межах, 
установлених законодавством. 
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Ускладнення процесу управління енергетичною сферою економіки, 
зростання обсягів та ускладнення структури інформації щодо виробництва та 
споживання енергоресурсів призводить до зростанню ролі інформаційного 
забезпечення процесів енергозбереження. Особливо важливу роль системи 
інформаційно-аналітичного забезпечення управління в умовах запровадження 
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енергозберігаючих технологій належить бухгалтерському обліку. Саме в 
системі господарського обліку на підприємствах формується необхідна 
первинна та зведена інформація, що є джерелом прийняття управлінських 
рішень на різних рівнях [3]. 

Розв'язання потребують методичні проблеми відображення в обліку 
інформації щодо енергоощадної політики підприємства. Ми вважаємо, що в 
бухгалтерському фінансовому обліку необхідно відкривати аналітичні рахунки 
для окремого відображення об'єктів обліку, безпосередньо пов'язаних з 
комплексним впровадженням енергозбереження [1, с. 63]. Зокрема, обов'язково 
виділяти аналітичні рахунки для обліку:  енергоефективних основних засобів та 
необоротних активів, капітальних інвестицій на їх створення, модернізацію, 
реконструкцію та інші суттєві поліпшення; поточних витрат на утримання та 
експлуатацію; паливно-енергетичних ресурсів, що споживаються у 
виробництві, на забезпечення загальновиробничих, адміністративних, збутових 
та інших потреб, а також отриманих з альтернативних джерел енергії 
(наприклад, вторинне використання ресурсів, застосування безвідходних 
технологій тощо); поточних витрат і доходів, пов'язаних з впровадженням 
енергозберігаючих проектів (наприклад, доходи можуть бути від реалізації 
вторинних ресурсів, відходів на сторону); цільового фінансування 
енергозбереження. 

Враховуючи це, наступною вимогою стає адаптація облікових регістрів та 
форм звітності з відокремленням статей, що відносяться до енергозберігаючих 
заходів, а також розкриттям відповідної інформації у Примітках до річної 
фінансової звітності. При цьому окрема увага повинна бути приділена 
внутрішньогосподарській (управлінській) звітності: треба розробити спеціальні 
форми, встановити терміни складання та подання такої звітності, а також 
назначити відповідальних за це осіб.  

На наше переконання, найбільш важливим завданням є виявлення, збір та 
систематизація інформації про витрати на енергозбереження та економію, що 
дозволить оцінити ефективність цих заходів, їх вплив на фінансові результати 
господарської діяльності підприємства. Система обліку повинна забезпечувати 
аналітичною інформацією управлінський персонал для: 

- можливості розрахунку цільових показників щодо енергозбереження 
протягом усього періоду реалізації енергоефективних проектів; 

- аналізу стану, динаміки та структури енергоспоживання за 
структурними підрозділами, видами продукції (робіт, послуг), видами 
діяльності; пов'язаних та непов'язаних з впровадженням певних заходів; 

- порівняння цільових показників різних періодів або інших підприємств 
галузі тощо [4]. 

Так, першочерговим завданням є удосконалення облікової політики 
підприємства шляхом доповнення її методами, прийомами та процедурами, що 
враховують особливості впровадження енергозберігаючих заходів. В Наказі про 
облікову політику необхідно окремо зазначити такі аспекти: 

- методи амортизації енергозберігаючих основних засобів, 
нематеріальних активів та інших необоротних матеріальних активів; 
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- порядок обліку та розподілу транспортно-заготівельних витрат, 
пов'язаних з придбанням виробничих запасів та МШП енергозберігаючого 
призначення; 

- використання рахунки класу 9 для розширення можливостей 
аналітичного обліку витрат щодо впровадження енергоефективних заходів; 

- перелік та склад статей калькуляції доповнити статтями щодо 
витрачання енергоресурсів; 

- спільне проведення інвентаризації та енергетичного аудиту [3]. 
Орієнтація системи бухгалтерського обліку на ощадливе використання 

паливно-енергетичних ресурсів, використання енергозберігаючих технологій та 
альтернативних джерел енергії сприятиме формуванню інформації, що 
дозволить ухвалювати управлінські рішення щодо  зниження енергоємності 
діяльності, переоснащення виробництва задля скорочення обсягів шкідливих 
викидів та відходів тощо. Це, в свою чергу, призведе до підвищення 
конкурентоздатності продукції, а в кінцевому підсумку сприятиме формуванню 
позитивного іміджу підприємства. 
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ОСОБЛИВОСТІ ОБЛІКУ ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ 
ПІДПРИЄМСТВА 

 

Реєстрація підприємства будь-якої форми власності, а також подальша 
його діяльність неможлива без створення власного капіталу. Величина власного 
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капіталу підприємства характеризує його платоспроможність та забезпеченість 
коштами для покриття зобов’язань. Питання, пов’язані з формуванням, обліком 
та управлінням власного капіталу, займають важливе місце в управлінні 
підприємством.  

Формування власного капіталу залежить від організаційно-правової 
форми підприємства, а також від вимог з приводу мінімального розміру 
статутного капіталу, що встановлені чинним законодавством. 

Проблеми обліку формування та використання власного капіталу були 
досліджені такими вченими як: Ф.Ф. Бутинець, В.М. Пархоменко, С.Ф. Голов 
та ін. Незважаючи на те, що обліку власного капіталу присвячено багато праць, 
й на даний час існує проблема удосконалення методології бухгалтерського 
обліку власного капіталу з урахуванням сучасних вимог обліку та 
міжнародного досвіду. 

Перед початком розгляду особливостей методології обліку власного 
капіталу, потрібно з’ясувати суть цієї економічної категорії. 

Ф.Ф. Бутинець стверджує: «Власний капітал – загальна величина засобів 
підприємства, які належать йому на правах власності та використовуються ним 
для формування його активів» [1, с. 742]. У свою чергу Голов С.Ф. вважає: 
«Власний капітал формується акціями, тобто коштами інвесторів (власників) в 
обмін на реалізовані їм акції» [2, с. 803]. 

Законодавчо закріплене поняття «власний капітал» відображено у 
НП(С)БО №1 «Загальні вимоги до фінансової звітності». Власний капітал – це 
частина в активах підприємства, що залишається після вирахування його 
зобов’язань [3]. Основними складовими власного капіталу є статутний 
(пайовий) капітал, резервний капітал, нерозподілений прибуток. Іншими 
складовими, які можуть коригувати власний капітал у бік збільшення чи 
зменшення, є додатковий, неоплачений та вилучений капітал. 

Зважаючи на те, що інформація про власний капітал використовується 
кредиторами для оцінювання кредитоспроможності підприємства, облік даної 
категорії є дуже важливим. Оскільки недостовірна фінансова звітність та 
неправильний облік можуть призвести до судових позовів з боку зовнішніх 
користувачів бухгалтерської інформації, які співпрацюють з підприємством. 
Також, облік власного капіталу відіграє важливу роль у відносинах між 
власниками підприємства, оскільки прибуток зазвичай розподіляється між 
власниками чи засновниками підприємства пропорційно їх частці у статутному 
капіталі. 

Річна фінансова звітність – основне джерело інформації для аналізу 
величини власного капіталу. До такої звітності належать: форма №1 «Баланс», 
форма №4 «Звіт про власний капітал». Доцільно використовувати допоміжні 
розрахункові таблиці для зручності заповнення форм фінансової звітності. 

Досліджуючи особливості обліку власного капіталу, можна виділити ряд 
недоліків, а саме: 

1) неврахування впливу економічних факторів на величину власного 
капіталу (наприклад, інфляції); 

2) відсутність окремого стандарту з обліку власного капіталу; 
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3) недосконалість аналітичного обліку за окремими складовими власного 
капіталу; 

4) відсутність нормативно-методичних рекомендацій щодо обліку 
власного капіталу. 

На даний час актуальною є проблема з приводу формування власних 
фінансових ресурсів. Наявність такої інформації забезпечує можливість 
залучення власних фінансових ресурсів з різного роду джерел у відповідності 
до потреб його розвитку в майбутньому [4, с. 136]. 

Отже, основними напрямками оптимізації обліково-аналітичного 
забезпечення власного капіталу підприємства можуть бути: 

1) створення резерву страхування майна від втрат в умовах інфляції; 
2) удосконалення звітності із власного капіталу, що є основою для 

управлінського обліку, а саме прийняття управлінських рішень; 
3) відкриття додаткових аналітичних рахунків, для забезпечення більш 

точної інформації; 
4) оптимізація структури власного капіталу. 
Отже, формування та облік власного капіталу на підприємстві має свої 

особливості. Важливим елементом удосконалення методології обліку власного 
капіталу є детальне дослідження цих особливостей. Оскільки, система 
формування та обліку власного капіталу в Україні має певні недоліки. Тому, 
можна зробити висновок, що проблеми формування та обліку власного капіталу 
є актуальними та потребують подальшого вирішення. 
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ОПЕРАЦІЇ З РУХУ ТОВАРІВ І ТАРИ ТА ОСОБЛИВОСТІ ЇХ 

ОЦІНКИ В СУСПІЛЬНИХ УМОВАХ 
 
В сучасних умовах господарювання актуальним стає завдання оцінки 

товарів і тари при їх придбані і продажу та відображення на дату складання 
балансу. Згідно П(С)БО 9 "Запаси" придбані отримані товари і тара 
зараховується на баланс підприємства за первісною собівартістю, яка 
складається з фактичних витрат на придбання товарів і тари і доведення їх до 
стану, в якому вони придбані для продажу [2]. При цьому перед бухгалтерським 
обліком постає завдання розподілу і віднесення витрат, як раніше не включалася 
у вартість придбаних товарів на собівартість по найменуваннях товарів. При 
цьому ціна продажу при оцінці товарів при їх продажі населенню включає 
первісну вартість і торгову надбавку (в т.ч. ПДВ). 

Первісна вартість запасів, що придбані за плату, є собівартість запасів, 
Згідно з визначення у відповідній нормативній базі до складу фактичних витрат 
відносить: суми, що сплачуються згідно договором постачальнику за 
вирахуванням непрямих податків; сума ввізного мита; транспортно-заготівельні 
витрати; інші витрати, які безпосередньо пов’язані з придбанням запасів і 
доведення їх до стану, в якому в якому вони придбані для використання у 
запланованих цілях [1]. 

Первісна вартість запасів у бухгалтерському обліку не змінюється, крім 
випадків, передбачених цим Положенням. При відпуску запасів у виробництво, 
продаж та іншому вибутті оцінка їх здійснюється за одним із методів, що 
визначені П(С)БО 9 "Запаси". 

Таблиця 1 
Переваги та недоліки методів оцінки запасів* 

 
Метод Переваги Недоліки 

Метод 
ідентифікованої 
собівартості 

Передбачає особливе маркування 
кожної одиниці запасів, що 
дозволяє в будь-який момент часу 
визначити вартість 

Велика 
трудомісткість 

Оцінка за 
середньозваженою 
собівартості 

Визначається шляхом діленням 
сумарної вартості залишку таких 
запасів на початок звітного місяця і 
вартості одержаних у звітному 
місяці  

Втрачається суть 
принципу 
бухгалтерського 
обліку обачності 
через 
зрівноваження 
ціни передбачених 
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запасів на початок 
і кінець періоду 

Метод ФІФО Першими, які відпускаються у 
виробництво,оцінюються за 
перших за часом надходження 

Завищення 
вартості запасів 

Оцінка за 
нормативними 
затратами 

Застосування норм витрат на 
одиницю продукції, які 
встановлені на підприємством з 
урахуванням нормальних рівнів 
використання запасів, праці, 
виробничих потужностей і діючих 
цін 

Потрібен постійна 
перевірка і 
перегляд 

За цінами 
продажу 

Можуть застосовувати 
підприємства, що мають значну і 
змінну номенклатуру товарів з 
однаковою торговельною націнкою 

Втрата 
аналітичного 
обліку 

 
Згідно з проведеним аналізом (табл. 1) та фінансових господарських 

операцій переваги та недоліки має кожен із методів оцінки запасів. 
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ГРОШОВІ КОШТИ ПІДПРИЄМСТВ ТОРГІВЛІ 

 
Монетарні активи відносяться до тих особливих категорій, які завжди 

були найбільш актуальними в економічній думці, оскільки в процесі грошового 
руху найбільшою мірою проявляються і реалізуються інтереси суб’єктів ринку. 
На основі попередніх досліджень щодо поняття «монетарні активи» 
встановлено, що гроші виражені у різних формах є їх основою. У господарській 
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діяльності підприємства грошові кошти є однією з основних у мов фінансового 
добробуту підприємства та є основою для забезпечення сучасної схеми 
здійснення розрахункових операцій. Наявність на підприємстві обігових коштів 
у достатній мірі є запорукою нарощення активів, підвищення рівня 
рентабельності, ліквідності і, як результат, забезпечення фінансової рівноваги 
та платоспроможності. [1] 

Здійснення фінансово-господарської діяльності підприємства передбачає 
господарські зв'язки і розрахункові відносини з постачальниками матеріальних 
цінностей та послуг, з покупцями продукції та замовниками послуг, з 
робітниками підприємствами та з іншими організаціями і особами. 
Розрахункові операції здійснюються у грошовій формі. Значну частину у 
розрахункових операціях торгівельного підприємства займають розрахунки 
готівкою, які використовуються, в основному, при оплаті праці та при 
здійсненні господарських операцій. Грошові кошти підприємства створюються 
за рахунок власних та залучених коштів.  

Гроші відносяться до тих особливих категорій, які завжди були найбільш 
актуальними в економічній думці, так як в процесі грошового руху найбільшою 
мірою проявляються і реалізуються інтереси суб'єктів ринку. Через гроші, їх 
функції кожен індивідуум реалізує свої потреби, тому грошова система і 
визначає взаємозв'язок між виробництвом, обміном, розподілом і споживанням. 
Під готівкою розуміють валюту України та іноземну валюту у вигляді 
грошових коштів.  

Визначення мінімальної необхідної потреби в грошових коштах для 
здійснення поточної господарської діяльності базується на розрахунку 
грошових потоків по поточних господарських операціях, які відбуваються на 
підприємстві. Виявлення діапазону коливань залишку грошових коштів по 
окремих етапах майбутнього періоду здійснюється по підсумкових показниках 
плану надходжень і витрачань грошових коштів в розрізі окремих місяців 
(кварталів, декад, років). Слід зазначити, що основною метою розробки планів 
підприємств торгівлі є синхронність надходжень та витрачань грошових 
коштів, а також прискорення обороту грошей. Це досягається вирішенням 
наступних завдань:− пошуку джерел і встановлення розмірів грошових 
надходжень, можливостей їх збільшення; − обґрунтування обсягу і черговості 
всіх платежів, які підлягають сплаті в даному періоді; − збалансування витрат з 
джерелами їх покриття для вчасного виконання всіх фінансових зобов’язань; − 
обґрунтування розмірів "тимчасово вільних коштів" та їх ефективного 
витрачання[2]. 

Вихідний грошовий потік – сукупність розподілених у часі фактів 
вибуття грошових коштів та їх еквівалентів, що генеруються суб’єктом 
господарювання у результаті його операційної, інвестиційної та фінансової 
діяльності [3]. Грошовий потік класифікується як вихідний, якщо рух коштів у 
рамках такого грошового потоку призводить до зменшення абсолютної 
величини грошових коштів та їх еквівалентів, які перебувають у розпорядженні 
суб'єкта господарювання на певний момент часу. До вихідних грошових 
потоків підприємства належать: оплата рахунків постачальників; погашення 
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банківських кредитів; виплати дивідендів власникам корпоративних прав; 
викуп корпоративних облігацій; фінансування придбання основних засобів та 
нематеріальних активів; сплата податків; виплати працівникам та інші.  

Також необхідно зазначити, що вихідний грошовий потік забезпечує 
виконання сукупності функцій, у тому числі: фінансування потреби 
підприємства у капіталі на основі грошових коштів, сформованих у рамках 
вхідних грошових потоків; забезпечення виконання поточних зобов'язань 
підприємства; виконання зобов'язань між суб'єктами господарювання в рамках 
господарських договорів [4]. 

Таким чином, можна зробити висновок, що правильна організація і 
побудова обліку грошових коштів на підприємствах торгівлі мають велике 
значення, оскільки вони забезпечують швидке повернення кругообігу 
оборотних коштів (коштів обігу), перехід їх з товарної форми в грошову, 
створюють необхідні умови для безперебійної оплати придбаних товарно-
матеріальних цінностей, тобто правильна побудова обліку грошових коштів дає 
змогу забезпечити інформацію про їх наявність, цілеспрямоване використання 
та контроль за зберіганням. 
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дієвої системи обліку та управління витратами. Тому створення ефективного 
обліку витрат є актуальним на сучасному етапі.  

У розвиток вивчення організації обліку витрат на підприємстві зробили 
внесок такі науковці як: Бандура З.Л., Бутинець Ф.Ф., Захарченко Л.А., 
Жаданова Ю.О., Остапенко Я.О., Плиса З.П., Шевчук В.Р. та інші. Проте, 
ведення обліку витрат на підприємстві вимагає уточнення як на методичному 
так і на нормативному рівнях. 

Метою даного дослідження є вивчення організації ведення обліку витрат 
на підприємствах тапошук шляхів його удосконалення. 

Однією з основних проблем обліку витрат підприємств є проблема 
повноти та своєчасності їх відображення. Від того, наскільки точно та 
своєчасно вони відображаються у бухгалтерському обліку, прямо залежить 
точність і достовірність фінансового результату, який визначає підприємство 
[1]. 

На підприємствах практикують впровадження заходів щодо оптимізації 
витрат з метою впливу на об’єкт оподаткування податком на прибуток. 
Основними причинами цього є значні відсотки нарахувань та утримань із 
заробітної плати, та низький рівень корпоративної відповідальності та 
соціальногоконтролю.Для вирішення даної проблеми необхідне насамперед 
удосконалення та створення дієвого нормативно-правового забезпечення та 
посилення контролю [2]. 

Кожне підприємство для правильного формування витрат складає наказ 
про облікову політику, який ґрунтується на вимогах Закону України «Про 
бухгалтерський облік та фінансову звітність». У даному документі кожне 
підприємство обирає  та закріплює особливості організації облікового процесу, 
наприклад, такі як порядок формування суми доходів і витрат.  

До витрат поточного періоду підприємство може віднести лише ту 
частину прямих витрат, яка стосується доходів від реалізованої в цьому 
звітному періоді продукції. Виключенням є випадки, коли діяльність організації 
пов’язана з наданням послуг. Такі фірми можуть всю суму прямих витрат 
звітного (податкового) періоду відносити на зменшення доходів від 
виробництва і реалізації даного періоду. Проте, цю можливість їм необхідно 
закріпити в наказі про облікову політику. 

Витрати, що формують собівартість виконаних робіт, наданих послуг, 
визнаються витратами того звітного періоду, в якому визнано доходи від 
реалізації таких товарів, виконаних робіт, наданих послуг. Собівартість 
реалізованих товарів, виконаних робіт, наданих послуг визначається відповідно 
до обсягу їхньої реалізації протягом податкового періоду (кварталу). 

Згідно вимог Податкового кодексу України, будь-які витрати повинні 
підтверджуватись первинними документами. Витрати визнають у періоді, коли 
вони були понесені підприємством. Якщо підприємство-замовник отримує 
послуги від нерезидента (виконавця) і акт складений останнім днем кварталу, а 
замовник є квартальним платником податку на прибуток, то вартість витрат не 
може включитись у періоді, коли послуги були фактично надані, тому що 
оригінал акту буде отримано від нерезидента із запізненням місяць чи 
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більше.Така вимога законодавства призводить до значних незручностей, тому 
що ставиться вимога про подання уточнюючих Звітів.  

Щоб цього уникнути, такі витрати можна було б включати у межах 
звітного року. Адже, якщо підприємство не відобразить витрати в межах 
кварталу, то більше сплатить податку до бюджету. 

Між податковим та бухгалтерським обліком витрат існує ряд 
розбіжностей, цей недолік призводить до виникнення подвійного обліку витрат 
і потребує як найшвидшого усунення шляхом удосконалення чинного 
законодавства України з цих питань. 

Для вирішення проблем та покращення обліку витрат на підприємстві 
необхідно удосконалювати відповідне нормативне забезпечення для обліку у 
промисловості, яка відповідала б вимогам часу та умовам господарювання з 
одного боку, а з іншого – враховувала б особливості виробництва. 

Таким чином, налагоджена система управління витратами операційної 
діяльності сприятиме підвищенню ефективності діяльності підприємства, 
підвищить його конкурентоспроможність на ринках. Прийняте та реалізоване 
ефективне управлінське рішення підвищить рентабельність продукції 
підприємства. 
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 89 

Одним із найпоширеніших виробництв у харчовій промисловості є 
хлібопечення. Хлібопечення – виробництво хліба та хлібобулочних виробів. 

Особливості технологій і організації хлібобулочного виробництва 
потрібно враховувати під час ведення обліку, оскільки це безпосередньо 
впливає на його контроль та організацію. За характером технологічного 
процесу хлібопекарне виробництво належить до переробних галузей. Крім того, 
виробничий цикл складається з низки безперервних технологічних процесів.  

Важливими чинниками під час виробництва продукції на 
хлібопекарських підприємствах є зовнішні та внутрішні фактори, а саме: 
характер виробництва і постачання, потреба в продукції, зміна попиту 
населення, конкуренція, наявність сировинних і енергетичних ресурсів, 
виробничі можливості, забезпеченість трудовими, фінансовими й іншими 
ресурсами. 

Оскільки облікові особливості процесу виробництва хлібобулочних 
виробів формуються переважно під впливом організаційно-технологічних 
особливостей такого виробництва, окреслимо їх. Так, необхідність суворого 
дотримання рецептур та використання нормування витрат різних видів 
основних та додаткових матеріалів на виробництво хлібобулочних виробів 
вимагають використання певного переліку первинної документації та 
внутрішньої звітності для відображення фактичних і нормативних показників 
витрат матеріалів та контролю дотримання технології і якості продукції. 
Організаційно-технологічні особливості галузі передбачають особливості 
розподілу постійних і змінних витрат. Так, наприклад, до постійних затрат у 
хлібобулочному виробництві відносять витрати на електроенергію і пальне на 
технологічні цілі, які не залежать від обсягу продукції, оскільки час випікання і 
температура залишаються незмінними за будь-якого завантаження печі.  

Робочий план рахунків хлібопекарських підприємств має враховувати 
можливість отримання інформації про постійні і змінні витрати, враховуючи 
особливості галузі. Витрати, пов’язані з виробництвом продукції 
хлібопекарської промисловості (робіт, послуг), групуються за статтями 
калькуляції, а саме:  

- сировина і матеріали;  
- паливо й електроенергія на технологічні цілі;  
- основна заробітна плата;  
- додаткова заробітна плата;  
- відрахування на соціальні заходи;  
- витрати на утримання та експлуатацію устаткування;  
- загальновиробничі витрати;  
- адміністративні витрати;  
- витрати на збут.  
Існують також особливості облікового процесу при реалізації 

хлібобулочних виробів. Зокрема, підприємства для приймання хліба і 
хлібобулочних виробів обладнані розвантажувальними площадками і 
механізованими рампами, вантажно-розвантажувальними прорізами з навісами, 
які захищають продукцію від атмосферних опадів.  
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Суб'єкт господарської діяльності зобов’язаний оснащувати приміщення 
спеціальним обладнанням (закриті шафи, підтоварники тощо) та основним 
інвентарем (ножі, щипці, лопатки, виделки тощо) для зберігання якості хліба. 
Здійснюючи продаж тортів і тістечок, необхідно мати холодильне 
устаткування.  

Кожна партія продукції повинна супроводжуватися документами про 
якість і безпеку, у яких зазначаються дата виготовлення та година виймання 
хліба з печі, від якої відраховується термін придатності. 

Зазначені вище чинники необхідно враховувати формування ціни. 
Зокрема за дослідженнями О.Д. Горбач, основними ціноутворюючими статтями 
у структурі собівартості хліба є борошно, інші основні матеріали, транспортно-
заготівельні витрати, паливо на технологічні цілі, електроенергія на 
технологічні цілі, основна і додаткова заробітна плата, загальновиробничі 
витрати, питому вагу з яких складає сировина і матеріали – близько 60%. Під 
час вибору об’єкта калькулювання собівартості продукції та розрахунку 
відпускної ціни виробу доцільним є врахування таких особливостей галузі, як 
широкий асортимент продукції та нестабільний попит у розрізі деяких 
асортиментних груп. Обмежений строк зберігання і реалізації виробів вимагає 
точного, своєчасного і повного відображення інформації у внутрішніх 
документах підприємства щодо залишків продукції. Отже, виділені особливості 
визначають особливості обліку на підприємствах з виробництва хлібу та 
хлібобулочних виробів.[1] 

Складові та послідовність розрахунку ціни при роздрібній торгівлі  
наведено у табл. 1[4]. 

Таблиця 1 
Складові та послідовність розрахунку ціни при роздрібній торгівлі 

 
№ Складові роздрібної 

ціни хлібобулочного 
виробництва 

Послідовність розрахунку роздрібної ціни 
громадського харчування 

1 Виробнича собівартість 
придбаного товару 

  

Витрати сировини й матеріалів, палива, електро-
енергії, амортизаційні відрахування, заробітна 
плата виробничих працівників, відрахування на 
соціальні заходи та інші витрати виробничого 
підприємства  

2 Адміністративні 
витрати, витрати на 
збут та інші витрати 

  

За структурою, передбаченою П(с)БО 16 

  

3 Прибуток (до 
оподаткування) вироб-
ничого підприємства  

Встановлюється виробничим підприємством 
самостійно (різниця між вартістю реалізованої 
продукції в оптових цінах і повною собівартістю)  

4 Оптова ціна вироб- Виробнича собівартість придбаного товару + 
Адміністративні витрати, витрати на збут та інші 
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ничого підприємства 

  

витрати+ Прибуток (до оподаткування) вироб-
ничого підприємства. 

5 ПДВ (ставка 20%) 

  

Відображається в окремій накладній та обліко-
вується у підприємствах громадського 
харчування по рахунку «податковий кредит»  

6 Відпускна ціна 
постачальника (оптова 
ціна з ПДВ) 

Оптова ціна виробничого підприємства+ ПДВ 
(ставка 20%) 

7 Торговельна надбавка 
(рядок 4 х ставку 
торгової надбавки) 

  

Елемент роздрібної ціни, що залишається в роз-
порядженні роздрібних торговельних 
підприємств та підприємств громадського 
харчування й призначений для покриття витрат 
обігу, формування прибутку й сплати податків  

8 Ціна роздрібної 
торгівлі 

  

Відпускна ціна постачальника (оптова ціна з 
ПДВ)+ Торговельна надбавка (рядок 4 х ставку 
торгової надбавки) 

9 Націнка громадсь кого 
харчування (рядок 8 х 
розмір націнки)  

Призначена для покриття витрат виробництва й 
обігу, формування прибутку й сплати податків  

10 Роздрібна ціна гро-
мадського харчування 
(ряд. 8 +ряд. 9)  

Призначена для реалізації продукту без націнки  

11 Ціна реалізації = рядок 
10 х (1 + ПДВ) 

Призначена для реалізації продукту за 
максимальною ціною 

 
Продаж хлібних виробів має здійснюватися через РРО покупцю повинен 

видаватися касовий чек.[3] 
Згідно з абзацом четвертим ст. 2 «Про застосування реєстраторів 

розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг» 
розрахункова операція — це приймання від покупця готівкових коштів, 
платіжних карток, платіжних чеків, жетонів тощо за місцем реалізації товарів 
(послуг), видача готівкових коштів за повернений покупцем товар (ненадану 
послугу). Застосовувати РРО повинні суб’єкти господарювання, що здійснюють 
розрахункові операції в готівковій та/або безготівковій формі (із застосуванням 
платіжних карток, платіжних чеків, жетонів тощо) при продажу товарів 
(наданні послуг) у сфері торгівлі, виробництва хліба, а також операції з 
приймання готівки для її подальшого переказу. 

Підсумовуючи вище наведене доцільно зазначити, що в обліковому 
процесі виробництва та реалізації хліба та хлібобулочних виробів перш за все 
необхідно врахувати, галузеву специфіку, технологічну специфіку, процес 
зберігання та реалізації продукції на підприємстві. 
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ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ОЦІНКИ НЕОБОРОТНИХ АКТИВІВ І 

ВЛАСНОСТІ 
 
На сьогоднішній день, у наукових роботах спостерігається підвищений 

інтерес до розкриття теоретичних основ трактування проблемних питань оцінки 
необоротних активів та власності в бухгалтерському обліку, проте, не 
зважаючи на це, дане питання потребує подальшого дослідження та ґрунтовної 
розроблення. 

Сучасний етап розвитку світової цивілізації визначається як перехід від 
індустріального суспільства до інформаційного, характерною особливістю 
якого є формування інноваційної парадигми розвитку економіки. Зазначене 
характеризується перетворенням знань, науки в безпосередню продуктивну 
силу, з огляду на що необоротні активи та права власності поступово 
набувають все більшого значення в діяльності суб’єктів господарювання. Тому, 
зростанню конкурентоспроможності вітчизняних підприємств сприятиме 
ефективне використання таких об’єктів, що забезпечується раціональним 
управлінням на основі даних обліку. Таким чином, удосконалення методики 
оцінки необоротних активів у сучасних умовах господарювання набуває 
актуальності. 

Процес оцінки необоротних активів суб’єктів господарювання набуває 
великого значення. В першу чергу, це пов’язано з тим, що оцінка майна, в тому 
числі необоротних активів, дозволяє встановити те, чим розпоряджається 
господарюючий суб’єкт, а також співвідношення між окремими групами майна 
підприємства. За допомогою оцінки можна, наприклад, визначити, чи достатньо 
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підприємство забезпечене основними засобами, нематеріальними активами, 
іншими необоротними активами, скільки є зайвих засобів, ступінь їх 
зношеності. По-друге, при оцінці майнових статей балансу визначається їх 
грошова вартість. 

Оцінка необоротних активів займає важливе значення не тільки у 
бухгалтерському обліку господарюючого суб’єкта, а й в цілому у всій системі 
бухгалтерського обліку, її правильність відіграє велику роль при співставленні 
балансів декількох підприємств за різні звітні періоди. Якщо оцінка є 
стабільною, довготривалою, то вона дає можливість порівнювати баланси 
господарюючих суб’єктів різних галузей за довготривалий період. Також вона 
впливає на прийняття рішень управлінським персоналом. Адже вибір базової 
оцінки необоротних активів в бухгалтерському обліку є методологічною 
основою визначення підходів та способів обчислення вартості таких об’єктів 
бухгалтерського обліку, а отже здійснює вплив на зміст показників звітності. 

Реальність і правильність оцінки необоротних активів підприємства і його 
джерел має важливе значення для побудови всієї системи бухгалтерського 
обліку. В умовах ринкової економіки особливої актуальності набуває процес 
правильної оцінки необоротних активів та цілісних майнових комплексів та їх 
відображення в бухгалтерському балансі.  

Неправильна оцінка основних засобів може призвести до неправильного 
нарахування амортизації, що у свою чергу може вплинути на собівартість 
продукції, а в результаті на дохідність, рентабельність та неправильного 
нарахування податок на прибуток, а також неправильному відображенні в 
балансі відношення основних і оборотних засобів. 

В Україні методологічні засади оцінки необоротних об’єктів при їх 
визнанні в обліку, відображені у фінансовій звітності та вибутті встановлені 
державою та закріплені на законодавчому рівні у Законі України “Про 
бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні”, Положеннях 
(стандартах) бухгалтерського обліку 7 “Основні засоби”, 8 “Нематеріальні 
активи” та інших нормативних актах. 

У Законі України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в 
Україні” відображено, що історична (фактична) собівартість пріоритетна в 
оцінці активів підприємства. 

Відповідно до П(С)БО 7, 8 первісна вартість необоротних активів 
визначається у сумі грошових коштів або справедливої вартості інших активів, 
сплачених, переданих або витрачених для придбання чи їх створення. Історична 
(фактична) вартість складається з витрат, понесених підприємством у зв’язку з 
придбанням, що повинно бути зафіксовано у первинних документах.  

Отже, вибір базової оцінки необоротних активів в бухгалтерському 
обліку є методологічною основою для визначення способів і підходів 
обчислення вартості даних об’єктів обліку, що у свою чергу здійснює вплив на 
зміст основних фінансових показників звітності. 
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ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ 
ВИТРАТАМИ ПІДПРИЄМСТВА 

 
Вивчення потоків облікової інформації на промисловому підприємстві 

може бути здійснено тільки на основі детального аналізу всіх функцій 
управління витратами виробництва. При побудові інформаційних потоків для 
забезпечення потреб управління витратами слід заздалегідь оцінювати 
корисність та потребу в інформації з метою запобігання інформаційного 
”шуму”. 

Обліково-аналітичне забезпечення системи управління – «це поєднання 
всієї використовуваної в ній інформації, специфічних засобів і методів її 
аналітичної обробки, а також діяльності фахівців із її ефективного 
вдосконалення та використання» [1].  

Серед основних завдань обліково-аналітичного забезпечення  управління 
витратами підприємств  слід виділити наступні: 

- забезпечення всебічного аналізу інформації зовнішнього середовища, 
що має вплив на ведення бізнесу; 

- визначення переліку ключових показників ефективності адаптованих 
під потреби промислового виробництва та методики їх розрахунку; 
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- виявлення вузьких місць в обліково-аналітичних системах підприємств 
ресторанного господарства, що можуть мати вплив на надання інформації на 
різні рівні управління, в тому числі стратегічний; 

- розробка багаторівневої номеклатури даних, що використовуються для 
управління діяльністю; 

- забезпечення попередньої аналітичної обробки даних; 
- пошук шляхів удосконалення діючої на підприємстві обліково-

аналітичної системи; 
- забезпечення прогнозування результатів стратегічних управлінських 

рішень щодо витрат; 
- налагодження процесу руху інформації між підрозділами та ліквідація 

інформаційних бар’єрів; 
- проведення аналізу причин невиконання або перевиконання ключових 

показників ефективності [2]. 
Вдосконалення системи інформації, впорядкування її потоків, окрім 

підвищення ефективності управлінських дій, необхідне ще як основа для 
вдосконалення організаційної структури управління – впорядкування розподілу 
спеціалізованих завдань, встановлення раціонального утримання функцій 
управління, вдосконалення на цій основі структури апарату управління, 
розподіл обов'язків і прав з управління виробництвом між окремими особами, 
розподіл відповідальності за прийняття і виконання управлінських рішень 

Будь-яка зміна в системі управлінської інформації повинна піддаватися 
оцінці з точки зору її ефективності. В даному випадку кожну потенційну зміну 
слід розглядати як управлінське рішення, доцільність і прийнятність якого 
економічно або не економічно оцінюється при його виробленні.  

Потоки облікової інформації на промисловому підприємстві в технічному 
аспекті параметризуєюься за такими основними чинниками: джерелом 
виникнення, керунком, періодичністю або частотою, ступенем взаємозв'язку, 
ступенем постійності, структурою, видом носія, засобом індикації, обсягом і 
щільністю потоку, інформаційною ємністю окремих повідомлень і операцій, 
засобом утворення, засобом і ступенем використання.  

Потоки облікової інформації забезпечення витрат виробництва в 
більшості випадків залежать від складності, масштабів виробництва, рівня 
спеціалізації підприємства і характеризуються (при даній організації 
виробничих процесів) наступними основними показниками: кількістю 
найменувань виробів, що випускаються, деталей, що виробляються і вузлів, 
закупних деталей і вузлів, основних і допоміжних матеріалів і закупочних 
напівфабрикатів, кількістю деталеоперацій, одиниць основного технологічного 
обладнання, основних робітників, постачальників і споживачів.[3] 

Складність структури підприємства також чинить вагомий вплив на 
інформаційно-аналітичне забезпечення. Якщо підприємство складається із 
виробничих структурних підрозділів та великої кількості функціональних 
структурних підрозділів апарату управління, то інформаційно-аналітичне 
забезпечення буде будуватися виходячи із кількох рівнів управління, 
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необхідності налаштування інформаційних взаємозв’язків між структурними 
підрозділами, застосування великої кількості показників та аналітичних звітів.  
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ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ОБЛІКУ ГОТОВОЇ ПРОДУКЦІЇ  
 
У сучасних ринкових умовах діяльність суб’єктів підприємництва 

зосереджена на ефективному зростанні виробництва продукції, адже саме 
завдяки реалізації виготовленої продукції підприємство отримує основний 
прибуток. Контроль за виконанням завдань з випуску продукції згідно 
договірного асортименту на всіх стадіях її руху; зберіганням за обсягом, 
асортиментом та якістю; своєчасною випискою документів на відвантаження; 
поданням розрахункових документів покупцям і контроль за здійсненням 
платежів; використанням матеріальних і фінансових ресурсів за допомогою 
складання планових і фактичних калькуляцій собівартості продукції повинен 
забезпечити саме бухгалтерський облік. Тому дослідження теоретичних 
аспектів та вирішення проблемних питань обліку готової продукції є 
актуальними на сьогодні. 

Готова продукція, що виготовлена на підприємстві, в установі, 
призначена для продажу і відповідає технічним та  якісним характеристикам, 
передбаченим договором або іншим нормативно-правовим актом, відноситься 
згідно П(С)БО 9 «Запаси» до запасів [1].  

Облік готової продукції ведеться на рахунку 26 «Готова продукція», який 
призначено для узагальнення інформації про наявність та рух готової продукції 
підприємства. За дебетом цього рахунку відображається надходження готової 



 97 

продукції власного виробництва за фактичною виробничою собівартістю або за 
нормативною вартістю [2], за кредитом – відображається реалізація та інше 
вибуття готової продукції.   

Оскільки виробничу собівартість можна визначити тільки по закінченню 
місяця, а рух готової продукції відбувається щоденно, виникає необхідність у 
застосуванні певного виду оцінки з метою своєчасного відображення її в 
системі бухгалтерського обліку. За таку оцінку приймають облікову ціну 
(планову собівартість). Після визначення виробничої собівартості йде 
розрахунок та окреме відображення відхилення виробничої собівартості за 
звітний місяць від планової (нормативної) собівартості.  

Оскільки в процесі обліку існує відхилення між обліковою ціною готової 
продукції та її оцінкою за фактичною собівартістю, доцільним є ведення 
окремих субрахунків рахунку 26 «Готова продукція», таких як 261 «Готова 
продукція за обліковими цінами» та 262 «Відхилення фактичної виробничої 
собівартості готової продукції від облікової ціни», що спрощують визначення 
фінансового результату та автоматизують дані аналітичного обліку. Облік 
розбіжностей в такому випадку здійснюють прямим записом, якщо фактична 
собівартість виявилася вищою від облікової ціни, та методом «сторно», якщо 
фактична собівартість нижча за облікову ціну. Така система субрахунків дає 
змогу конкретизувати аналітичну інформацію та можливість визначати 
співвідношення видів продукції для ефективної діяльності підприємства. 

Готова продукція відповідно до П(С)БО 9 «Запаси» у бухгалтерському 
обліку оцінюється за первісною вартістю, але сама вартість продукції 
визначається після накопичення усіх витрат та калькулювання її фактичної 
собівартості, тому потрібен щоденний облік руху та наявності готової продукції 
для визначення її вартісних характеристик. Первісна вартість продукції (робіт 
та послуг) визначається згідно П(С)БО 16 «Витрати» [3]. 

Для управління готовою продукцією необхідна інформація щодо стану 
запасів готової продукції на складі, своєчасності та правильності 
оприбуткування, забезпечення її зберігання, своєчасності відвантаження, а 
також щодо виконання обов’язків за постачанням продукції споживачам. Тобто 
керівництво підприємства повинно бути забезпечене інформацією про 
наявність і рух готової продукції за місцями зберігання та матеріально 
відповідальними особами. З цією метою важливе значення має організація 
синтетичного та аналітичного обліку готової продукції. 

Таким чином, одним із компонентів ефективної організації обліку 
наявності і руху готової продукції є високий рівень використання облікової 
інформації щодо оцінювання як кількісних, так і якісних характеристик готової 
продукції. Підприємство повинно удосконалювати систему оцінювання готової 
продукції та розробляти відповідні методики для полегшення та автоматизації 
бухгалтерського обліку. Вирішення існуючих проблем підвищить ефективність 
виробництва, дозволить раціонально здійснювати облік готової продукції та її 
собівартості, що дасть можливість підтримувати конкурентоспроможність 
виготовленої продукції та нарощувати економічний потенціал підприємства. 
Поліпшення обліку собівартості продукції потребує аналізу напрямів облікової 
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політики, обґрунтованих оптимальних рішень, які не будуть суперечити 
чинному законодавству та міжнародним стандартам бухгалтерського обліку. 
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ЕКОНОМІЧНИЙ ЗМІСТ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ ЯК ОБ’ЄКТА 

ОБЛІКУ І КОНТРОЛЮ  
 
Серед проблем, висунутих практикою переходу до ринкової економіки, 

особливу актуальність набувають облік основних засобів і їх відображення в 
бухгалтерському балансі, а також облік їх вибуття. Ринкові відносини 
обумовлюють об’єктивну необхідність підвищення ролі бухгалтерського обліку 
в управлінні підприємством. Для прийняття оперативних і тактичних рішень по 
управлінню підприємством в умовах постійно мінливої ринкової кон’юнктури і 
конкуренції товаровиробників необхідна своєчасна достовірна й аналітична 
інформація. Особливе місце в системі бухгалтерського обліку займають 
питання, пов’язані із станом основних засобів. Це пояснюється тим, що вони у 
своїй сукупності утворюють виробничо-технічну базу і визначають виробничу 
мету господарства. 

Для того щоб здійснювати виробничу діяльність споживчим 
підприємствам потрібні основні засоби або, інакше кажучи, засоби праці. Від 
предметів праці вони відрізняються тим, що беруть участь у процесі 
виробництва, зберігають при цьому свою натуральну форму, поступово 
зношуються і частинами переносять свою вартість на виготовлену продукцію 
або виконану роботу. Під впливом засобів праці предмети праці змінюють свої 
фізико-хімічні властивості, а тому перетворюються на кінцеву готову продукцію. 
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До засобів праці відносяться машини, обладнання, інструменти тощо, тобто 
основні засоби підприємства [1]. 

В економічній літературі часто зустрічається ототожнення понять “основні 
засоби”, “основні фонди”. Під фондами, як відомо, розуміють джерела утворення 
господарських засобів підприємства, якими є статутний капітал, резервний 
капітал, прибуток та інші джерела, що відображаються в пасиві балансу. Стосовно 
основних засобів більш правильно застосовувати поняття “засоби”, бо саме вони 
становлять частину активів підприємства. За економічною природою засоби праці 
виступають у вигляді основних засобів тільки в процесі продуктивного 
використання. Об'єкти, які придбані з метою подальшої реалізації, відносяться 
до товарів, а не до основних засобів [2].  

Головним завданням обліку основних засобів є: правильне і своєчасне 
відображення надходження, вибуття й переміщення основних засобів;  
контроль за їхньою наявністю та збереженням у місцях експлуатації; своєчасне 
й точне обчислення зносу (амортизації) основних засобів і правильне 
відображення його в обліку; визначення витрат на ремонт, а також контроль за 
раціональним використанням коштів, виділених з цією метою; виявлення 
об’єктів, які не використовуються; контроль за ефективністю використання, 
пошуки резервів підвищення ефективності роботи машин, обладнання та ін.; 
оперативне забезпечення керівництва підприємства необхідною інформацією 
про стан основних засобів через автоматизацію обліково-обчислювальних робіт 
на базі сучасних засобів обчислювальної техніки. 

Крім цього, бухгалтерський облік основних засобів повинен забезпечити 
контроль за ефективним використанням виробничих майданчиків, обладнання, 
машин, транспортних засобів та інших засобів праці. 
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ОБЛІК ДОХОДІВ БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВ 
 

Бухгалтерський облік у бюджетних установах має свої особливості, адже 
ці структури створюються для забезпечення виконання функцій держави. Стан 
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справ у бюджетній установі відображається в бухгалтерському обліку, який 
призначений, в першу чергу, забезпечити збереження державного майна 
України і є частиною процесу управління державними фінансами. Сучасні 
умови функціонування бюджетної системи України характеризуються 
наявністю ряду проблемних питань в організації бухгалтерського обліку в 
бюджетних установах. Необхідність їх вирішення актуалізується у зв’язку з 
інтеграцією України у міжнародну спільноту та її прагнення до уніфікації та 
модернізації обліку.  

Дослідженням даної теми займалися такі українські вчені, як Гливенко 
В.В., Клименко А.В., Клименко О.М., Ловінська Л.Г. та інші. 

Відповідно до Бюджетного кодексу України, доходи бюджету - податкові, 
неподаткові та інші надходження на безповоротній основі, справляння яких 
передбачено законодавством України (включаючи трансферти, плату за 
надання адміністративних послуг, власні надходження бюджетних установ) [1].  

Доходи бюджетних установ поділяються на дві частини: надходження із 
загального фонду бюджету та власні надходження. Незважаючи на динамічне 
зростання власних надходжень, доходи загального фонду продовжують 
відігравати ключову роль, а отже відповідно організація обліку доходів 
бюджетних установ має специфічний характер: по-перше, вони поділяються на 
доходи загального і спеціального фондів; по-друге, порядок їх формування 
регулюється окремими нормативними актами щодо кожного, по третє суттєве 
значення мають також особливості фінансово-господарської діяльності об’єкта 
дослідження [4]. 

Розглянемо облік доходів на прикладі Запитівської селищної ради.  
Доходи установи, які вона отримує за рахунок загального і спеціального 

фонду бюджету, обліковують на рахунках класу 7 «Доходи» [2]. У таблиці 1 
наведено бухгалтерські проведененя з використанням рахунків цього класу. 

Таблиця 1 
Облік доходів Запитівської селищної ради 

№ Зміст господарської операції Дт Кт Сума 
1 Отримано асигнування 2311, 

2313  
70, 
54  

839546,00 

2 Нараховано плату за оренду майна 2117 7411 2540,00 
3 Нараховано доходи від реалізації активів 2117 7211 1500,00 
4 Нараховано суму надходжень від реалізації послуг 2111 7111 15000,00 
5 Нараховано суму податку на додану вартість 7111 6311 3000,00 
6 Отримано спонсорську допомогу  2211 7523  50000,00 
7 Оприбутковано матеріали, отримані від ліквідації 

та розбирання необоротних активів, 
1816 7112 1542,00 

Нараховано амортизацію безоплатно отриманих 
нематеріальних активів 

8014 1413 759,00 8 

Водночас проведення другого запису 51 7523  759,00 
9 Списано з рахунків залишків коштів, виділених 

асигнувань, не витрачених у звітному році 
70,54 2311,

2313 
3545,00 
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Бюджетні асигнування визнаються доходом при визнанні понесених 

витрат, пов'язаних із виконанням суб'єктом державного сектору своїх 
повноважень, визначених законодавством, або отриманні активу, послуг (робіт) 
на виконання  заходів, не пов'язаних із основною діяльністю. 

Дохід визнається у разі, якщо існує ймовірність надходження суб'єкту  
державного сектору економічних вигід або потенціалу корисності, пов'язаних з 
обмінною операцією [3]. 

Висновки. Облік доходів у бюджетних установах має свої специфічні 
особливості. Саме тому при організації обліку в таких установах необхідно 
приділяти увагу дотриманню нормативних документів і стандартів. Для обліку 
доходів бюджетних установ використовують рахунки класу 7 «Доходи». 
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МЕХАНІЗМ ВПРОВАДЖЕННЯ УПРАВЛІНСЬКОГО ОБЛІКУ У 

КАЗНАЧЕЙСТВІ БАНКУ 
 

Ефективна діяльність будь-якого банку залежить переважно від кількох 
основних факторів: вибору найбільш перспективного у певний час напряму 
бізнесу (корпоративний, роздрібний, універсальний, інвестиційний), мінімізації 
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операційних затрат, задовільної якості активів, які можна об’єднати в одну 
єдину концепцію – зменшення ризиків. 

Організація управлінського обліку дає менеджменту та акціонеру 
потужний інструмент, який зменшить вірогідність реалізації ризиків, посилить 
контрольованість організації та, зрештою, збільшить прибутковість. 

Управлінський облік – це сукупність методів отримання та надання 
інформації для планування, контролю і прийняття рішень на різних рівнях 
управління [1, с. 15]. 

Управлінський облік є гнучкою системою, заснованою на аналізі 
можливостей та загроз банку та прийняття відповідних управлінських рішень 
на основі такого аналізу. До системи управлінського обліку входять наступні 
елементи: 

- фінансове планування; 

- бюджетування; 

- центри відповідальності; 

- фінансова та організаційна структура; 

- трансфертне ціноутворення.  
За допомогою цих елементів відбувається організація управлінського 

обліку в банку та формування управлінської звітності. Цей процес зазвичай 
тривалий і передбачає наступні етапи: 

- формування загальної концепції управлінського обліку, яка визначає 
основну мету, завдання, принципи, цілі, об’єкти управління;  

- науково обґрунтоване визначення центрів відповідальності;  
- побудова фінансової структури;  
- створення класифікатора продуктів залежно від типу бізнесу, виду 

діяльності, типу валюти, тощо;  
- здійснення класифікації витрат і доходів відповідно до причинно-

наслідкових зв’язків;  
- ефективний розподіл витрат між структурними підрозділами;  
- розробка методологічних засад облікового блоку системи – вибір 

моделі обліку, системи внутрішніх рахунків, первинної документації;  
- розробка форм внутрішньоуправлінської звітності;  
- організація процесу бюджетування, внутрішнього аналізу та 

механізму контролю;  
- розробка нормативного забезпечення організації управлінського 

обліку;  
- визначення працівників, які будуть безпосередньо здійснювати 

управлінський облік [2, с. 158]. 
Варто звернути увагу на перший етап, адже він є основоположним. До 

того ж пропонуємо розглянути його реалізацію на прикладі казначейства,що 
виконує ключові функції банку: управління ліквідністю, забезпечення 
платоспроможності, ціноутворення, тощо. 

 
 
 



 103 

Таблиця 1.  
Цілі управлінського обліку у казначействі за об’єктами управління 

 
Об’єкти 
управління 

Цілі управлінського обліку Кількісні індикатори 

Види діяльності 1. Підтримка ліквідності 
2. Хеджування ризиків 
3. Визначення фінансового 
результату 
4. Управління структурою 
балансу 

1. Чисті операційні 
доходи та витрати 
2. Показники обсягів 
операцій за видами 
діяльності 

Центри 
відповідальності 

1. Управління бюджетуванням 
банку 
2. Управління ризиками, що 
впливають на капітал 

1. Чисті операційні 
доходи та витрати з 
урахуванням 
трансферного 
ціноутворення 
2. Показники 
рентабельності 

Продукти 1. Управління тарифами та 
ставками 
2. Ефективне використання 
ресурсів 
3. Впровадження нових 
продуктів 

1. Показники обсягів 
діяльності: динаміка 
активів та пасивів банку, 
купівлі та продажу 
іноземної валюти, 
комісійні доходи 

Клієнти 1. Розширення клієнтської бази 
2. Оцінка ефективності та 
прибутковості в розрізі окремих 
клієнтів, груп, сегментів 

1. Залучення нових 
клієнтів 
2. Доходи за окремими 
клієнтами, групами, 
сегментами 

Інвестиційна 
активність 

1. Управління інвестиційною 
діяльністю банку 
2. Управління джерелами 
фінансування 

1. Співвідношення 
власного та залученого 
капіталу 
2. Окупність 
інвестованого капіталу 

 
Розроблено автором на основі джерел [3, с. 40; 4, с. 260] 
Таким чином, успішне впровадження системи управлінського обліку в 

банку, зокрема в казначействі, передбачає чітке визначення об’єктів управління 
та центрів відповідальності. Методологія та нормативне забезпечення 
організації управлінського обліку потребують додаткового вивчення. 
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УДОСКОНАЛЕННЯ ОБЛІКУ РУХУ ГРОШОВИХ КОШТІВ В 

СУЧАСНИХ УМОВАХ ГОСПОДАРЮВАННЯ В УКРАЇНІ 
 
Актуальність дослідження. Питання обліку руху грошових коштів є 

важливим для будь-якого підприємства, грошові кошти-це ресурси, і часто 
виходить так, що цей вид ресурсу підприємства намагаються приховати і 
занизити відповідно реальний прибуток фірми. Тому, потрібно постійно 
удосконалювати готівковий та безготівковий обіг грошових коштів та облік їх 
руху на кожному підприємстві. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Дослідженням стану обліку 
грошових коштів займалися вчені та фахівці у сфері бухгалтерського обліку 
такі, як: Ф.Ф. Бутинець, П.М. Герасим, І.Є. Давидович, П.Я. Хомин, А.Г. 
Загородній, Г.Л. Вознюк, Г.О. Партин, Г.В. Осовська, О.О. Юркевич та інші. 

Грошові кошти- це найбільш ліквідні активи підприємства, які у будь-
який момент і досить швидко можуть бути використані для погашення 
зобов’язань. До грошових коштів належать: касова готівка (рахунок №30 
“Каса”), кошти на рахунках у банках (рахунок №31 “Рахунки в банках”), інші 
грошові кошти (рахунок №33)[1]. 

До наявних облікових проблем стосовно руху та наявності грошових 
коштів слід віднести: 

1) визнання та класифікацію грошових коштів; 
2) правильне їх відображення у фінансовій звітності; 
3) організацію контролю над процесом збереження та використання 

грошових коштів; 
4) оптимізацію надходжень і виплат та формування інформаційної бази 

даних для аналізу отриманих і втрачених вигод від проведених заходів; 
5) повноту та своєчасність відображення в системі обліку рух грошових 

коштів[4]. 
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Для здійснення розрахунків готівкою кожне підприємство повинно мати 
касу. Каса - це спеціально обладнане та ізольоване приміщення, яке призначене 
для приймання, видачі і тимчасового зберігання готівки. 

Порядок здійснення розрахунків грошовими коштами суворо 
регламентований чинним законодавством України. Існують певні правила, 
установлений порядок для здійснення операцій з готівкою, це – касова 
дисципліна [3]. 

Готівковий і безготівковий грошові обороти органічно пов'язані між 
собою, що реалізується через перехід однієї форми в іншу. Наприклад, виручка 
надходить до каси підприємства, а потім здається до установи банку для 
зарахування на поточний або інший рахунки. Із цих рахунків у банку 
проводяться розрахунки між господарюючими суб'єктами та надходить готівка 
в касу підприємства для видачі заробітної плати, авансу підзвітним особам 
тощо.  

Інформація про грошові потоки суб'єкта господарювання є корисною, 
оскільки економічні рішення, що їх приймають користувачі, вимагають оцінки 
спроможності суб'єкта господарювання генерувати грошові кошти та їх 
еквіваленти, а також їх часу та визначеності[2]. 

Для забезпечення достовірної і точної інформації про рух коштів 
необхідно забезпечити їх чіткий, своєчасний та повний облік, тому основними 
завданнями бухгалтерського обліку грошових коштів є: 

- правильна організація, своєчасне й законне проведення безготівкових 
і готівкових розрахункових операцій та своєчасне і правильне документування 
операцій із руху грошових коштів і розрахунків; 

- забезпечення збереження грошових коштів і цінних паперів у касі 
підприємства та контроль над витрачанням грошових коштів; 

- періодичне проведення інвентаризацій грошових коштів і дебіторської 
заборгованості та, відовідно, забезпечення схоронності коштів у місцях їх 
зберігання і контроль над їх цільовим використанням; 

- своєчасне і повне відображення в документах і реєстрах 
бухгалтерського обліку руху коштів у касі підприємства і на рахунках у банку; 

- суворе дотримання встановлених правил ведення касових операцій і 
здійснення розрахунків між суб’єктами господарської діяльності[3]. 

Висновки. Проблеми обліку грошових коштів та їх вирішення є 
актуальними і важливими для всіх підприємств, адже від достовірності та 
оперативності обліку залежить уся фінансова діяльність підприємства. 
Побудова належної системи бухгалтерського обліку грошових коштів 
передбачає правильність здійснення та відображення всіх етапів їх руху, 
починаючи з нормативно-правових вимог, заповнення первинних документів, 
узагальнення та систематизації інформації в регістрах і завершуючи 
складанням звітності. 
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ПЕРЕВАГИ СКЛАДАННЯ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ БАНКІВ 

ЗГІДНО МСФЗ 
 
Починаючи з 2016 року банки України зобов’язані подавати всю 

фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів. З одного боку, 
для банківської системи МСФЗ не є чимось принципово новим, адже саме 
банки першими в Україні перейшли на міжнародні стандарти підготовки 
звітності ще у 1999 році. [1]  

Загальні питання, пов’язані із складанням і поданням проміжної 
фінансової звітності у системі МСФЗ, регламентуються МСБО 1 «Подання 
фінансової звітності» та МСБО 34 «Проміжна фінансова звітність».  

Повний комплект фінансової звітності повинен містити такі складові 
(рис. 1) 

Використання фінансових звітів, складених за міжнародними 
стандартами мають ряд переваг: 

1. Об’єктивність, зіставність та відповідність потребам користувачів 
фінансових звітів, складених за міжнародними стандартами; 

2. Полегшення процесу гармонізації стандартів шляхом зіставності і 
прозорості, незалежно від країни або галузі; 

3. Задоволення потреб користувачів фінансової звітності; 
4. Сприяння підвищенню довіри і зрозумілості серед іноземних 

користувачів; 
5. Доступ до міжнародних ринків капіталу. 
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Рис. 1. Складові повного комплекту фінансової звітності* 
*розроблено автором  на основі джерела [2]. 
 
Згідно з Постановою Правління НБУ від 23 грудня 2016 р. № 414 «Про 

внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку 
України», банки зобов’язані надсилати в електронному вигляді до НБУ 
інформацію про показники діяльності для її подальшого оприлюднення на веб-
сайті центрального банку: 

- щоквартально (І-ІІІ квартал), а також за звітний рік до 30 числа 
місяця, наступного за звітним періодом; 

- до 25 квітня – уточнену інформацію за звітний рік з урахуванням 
річних коригуючих проводок, у тому числі за результатами зовнішнього аудиту 
[3]. 

Квартальну та річну фінансову звітність банки складають на основі файлу 
А4 та файлу 02 відповідно з поясненнями до форм звітності.  

Доцільно також відмітити, що банки, які підлягають ліквідації, не 
складають фінансову звітність згідно МСФЗ. Останнім звітним періодом для 
них є період з початку звітного року до дати початку процедури ліквідації. 

 
Список використаних джерел: 

1. З 2016 року українські банки подаватимуть всю фінансову звітність за 
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звіт про фінансовий стан на кінець періоду 

звіт про прибутки та збитки та інший сукупний дохід за період 

звіт про зміни у власному капіталі за період 

звіт про рух грошових коштів за період 

примітки, які містять стислий виклад суттєвих облікових 
політик та іншу пояснювальну інформацію 

порівняльну інформацію стосовно попереднього періоду, як 
визначено в параграфах 38 та 38А МСБО 1 

звіт про фінансовий стан станом на початок попереднього 
періоду, якщо суб’єкт господарювання застосовує облікову 
політику ретроспективно або здійснює ретроспективний 
перерахунок статей у своїй фінансовій звітності, або якщо він 
переклаcифіковує статті у своїй фінансовій звітності відповідно 
до параграфів 40А–40Г МСБО 1 
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3. Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного 
банку України: Постанова Правління Національного банку України 23.12.2016  
№ 414 // http://zakon3.rada.gov.ua/laws /show/v0414500-16. 
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ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ  ОБЛІКУ ЕЛЕКТРОННИХ ГРОШЕЙ 
 
Електронні гроші все частіше використовуються для розрахунків між 

суб’єктами господарювання поряд зі звичайними грошовими коштами. При 
цьому якісною перевагою електронних грошей є їх можливість реалізувати дві 
вимоги розрахункових процесів – миттєвість здійснення розрахунку та 
відсутність регіональних обмежень у їх проведенні. Визначальну роль у 
розповсюдженні розрахунків електронними грошима відіграє швидкий 
розвиток електронної комерції, яка є результатом впровадження розробок 
інформаційно-комунікаційних технологій. Цей вид комерції є способом 
ведення господарської діяльності, за якого всі (або більшість) господарські 
процеси/операції (реалізація, реклама, маркетинг, гарантійне обслуговування, 
вилучення виручки та ін.) здійснюються в електронному вигляді у мережі 
Інтернет на основі відповідних комп’ютерних програм. 

Вимоги, щодо регулювання випуску та використання електронних 
грошей в Україні, викладено в статті 15 Закону України «Про платіжні системи 
та переказ коштів в Україні» [1] та Положенні про електронні гроші в Україні, 
затвердженому постановою Правління Національного банку України від 04 
листопада 2010 року № 481[2]. 

Постановою НБУ № 481 «Положення про електронні гроші» визначено, 
що  електронні гроші - одиниці вартості, які зберігаються на електронному 
пристрої, приймаються як засіб платежу іншими особами, ніж особа, яка їх 
випускає, і є грошовим зобов’язанням цієї особи, що виконується в готівковій 
або безготівковій формі. 

Більш повне визначення електронних грошей показує Директива 
Європейського Парламенту та Ради Європи, за якою електронні                   
гроші -  електронно, у тому числі магнетично, накопичена грошова вартість, яка 
представлена вимогою до емітента, і яка після отримання коштів випускається з 
метою здійснення платіжних трансакцій і приймається фізичною та юридичною 
особою, що не є емітентом електронних грошей [3]. 

Положенням про електронні гроші в Україні  встановлені обмеження 
щодо сум електронних грошей на електронному пристрої, що перебуває в 
розпорядженні користувача: сума електронних грошей на електронному 
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пристрої, який не може поповнюватися, не повинна перевищувати                   
4000 гривень; на пристрої, який може поповнюватися - 14000 гривень. 

Передбачено, що фізичні особи мають право використовувати електронні 
гроші для розрахунків з торговцями за товари, а також переказувати електронні 
гроші іншим користувачам – фізичним особам. Суб’єкти господарювання 
мають право використовувати електронні гроші, що отримані виключно в обмін 
на безготівкові кошти та лише для розрахунків з торговцями за товари в 
електронному вигляді, придбані на виробничі (господарські) потреби, що 
виражені в гривнях.  

Сьогодні українці можуть продавати та купувати товари, переказувати 
кошти за допомогою таких систем, як WebMoney, «Яндекс. Деньги», RBK 
Money, E-Gold, LiqPay, Z-Payment, Paypal, Liberty Reserve, Moneybookers тощо. 
Такий розвиток ринку електронних грошей є свідченням еволюції вітчизняного 
бізнесу, його поступового наближення до світових стандартів [4]. 

Жорсткі обмеження стримують розвиток застосування електронних 
грошей підприємствами в Україні, тому у подальшому необхідно застосовувати 
досвід розвинених країн у формуванні напрямів удосконалення обліку 
електронних грошей  суб’єктами господарювання. 

Виникнення електронних грошей обумовлене:  
1) розвитком інформаційних і криптографічних технологій, які дали 

змогу зберігати на технічних пристроях грошову вартість і передавати її;  
2) потребами систем електронної торгівлі, яким необхідний інструмент 

для здійснення беззбиткових мікроплатежів. 
Згідно з наказом Мінфіну від 27.06.2013 р. № 627 для обліку електронних 

грошей в складі рахунку 33 «Інші кошти» передбачено окремий субрахунок 335 
«Електронні гроші, номіновані в національній валюті».  

Наведемо типову кореспонденцію обліку розрахунків за допомогою 
електронних грошей (див. таблиця 1).  

Таблиця 1  
Облік електронних грошей 

 
№ Зміст господарської операції Дебет Кредит 
1 Перераховано кошти для зарахування їх на 

електронний гаманець 
333 311 

2 Зараховано кошти на електронний гаманець 335 333 
3 Здійснено передоплату за товар електронними 

грошима 
371 335 

4 Отримано товар від постачальника 281 631 
5 Відображено податковий кредит з ПДВ 641 631 
6 Здійснено взаємозалік розрахунків 631 371 
7 Отримано передоплату від покупця за товар 

(електронні гроші) 
335 681 

8 Реалізовано товар 361 702 
9 Нараховано податкове зобов'язання з ПДВ 702 641 
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10 Віднесено на витрати собівартість товару 902 282 
11 Відображено взаємозалік заборгованості 681 361 
12 Подано заяву до банку на конвертацію електронних 

грошей 
333 335 

13 Нараховано комісію банку за послуги з конвертації 92 333 
14 Зараховано кошти на поточний рахунок 311 333 

 
Навіть при безпосередньому придбанні товару карткою з використанням 

електронних грошей застосовується субрахунок підзвітних осіб 372, згідно з 
Інструкцією про застосування Плану рахунків, рахунки 30, 31, 33 не 
кореспондують з рахунками 2-го класу, рахунок  33 не кореспондує з рахунком 
64, щоб відобразити ПДВ чи сплату податків, що суттєво обмежує 
використання субрахунку 335. 

Електронні гроші є грошовими зобов’язаннями емітента в електронному 
вигляді та зберігаються на електронному пристрої утримувача. У системах, які 
здійснюють розрахунки електронними грошима, банківські рахунки 
використовуються тільки у процесі введення і виведення грошей з системи: 
зарахування грошей на рахунок емітента під час емісії електронних грошей і 
списання грошей з рахунку емітента у разі пред’явлення електронних грошей 
для погашення. 

Електронні гроші слід відрізняти від таких засобів платежу, як дисконтні 
карти, подарункові картки, електронні квитки для проїзду в транспорті, які 
приймаються для оплати винятково їхніми емітентами. Використання такого 
платіжного інструмента не означає здійснення нового платежу. Реальний 
платіж здійснюється в момент купівлі або поповнення такої карти. Її 
використання не спричиняє нових грошових потоків і є простим обміном 
інформації про спожиті товари або послуги [4]. 

З усього викладеного вище можна зробити висновок, що потрібне 
подальше вивчення як теоретичних, так і практичних аспектів відображення в 
обліку операцій з розрахунками електронними грошима, на рівні державних 
методологічних рад, які повинні чітко регламентувати застосування такого 
платіжного інструменту, як електронні гроші. 
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ОСОБЛИВОСТІ ОБЛІКУ ГОТОВОЇ ПРОДУКЦІЇ ТА ЇЇ РЕАЛІЗАЦІЇ  
НА ПІДПРИЄМСТВІ 

 
Діяльність кожного господарюючого суб’єкта у сучасних умовах є 

предметом уваги широкого кола учасників виробничих відносин, які 
зацікавлені у позитивних результатах його функціонування. Результатом 
діяльності будь-якого підприємства є випуск готової продукції, виконання робіт 
або надання послуг, адже саме завдяки цьому вони і отримують свій основний 
прибуток. Провідну роль у забезпеченні одержання прибутку підприємством 
відіграє система контролю та обліку результатів виробництва й реалізації, а 
також прийняття управлінських рішень стосовно виробничої та реалізаційної 
програми на різних рівнях. Тому, одним з важливих завдань сучасних 
підприємств є організація ведення обліку готової продукції з метою її 
найефективнішої реалізації [3]. 

Відповідно до П(С)БО 9 «Запаси», готова продукція належить до запасів 
[1]. Готовою вважається продукція, яка повністю закінчена обробкою, 
укомплектована, пройшла необхідні випробування (перевірки), відповідає 
діючим стандартам або затвердженим технічним умовам (має сертифікат чи 
інший документ, що засвідчує її якість), прийнята відділом технічного 
контролю підприємства та здана на склад або ж прийнята замовником (якщо 
готова продукція здається на місці) відповідно до затвердженого порядку її 
приймання (оформлена встановленими здавальними документами). 

Основними завданнями обліку процесу реалізації готової продукції, робіт 
і послуг є:  

- визначення кількості та вартості відвантаженої продукції (за 
обліковими цінами); 

- визначення заборгованості покупців перед підприємством за 
відвантажену їм продукцію, виконані роботи та надані послуги згідно договорів 
(за цінами реалізації); 

- дотримання строків поставок готової продукції, виконання робіт та 
надання послуг, а також термінів оплати зі сторони споживачів;   

- облік витрат пов’язаних із збутом продукції, товарів, робіт і послуг, а 
також просування їх на споживчому ринку (витрати на маркетинг та рекламу); 

- визначення фінансового результату від реалізації продукції, виконаних 
робіт та наданих послуг підприємством як в цілому, так і у розрізі конкретних 
номенклатурних груп товарів. 

Операції, пов'язані з рухом готової продукції, відображаються на рахунку 
26 «Готова продукція». За дебетом рахунку 26 «Готова продукція» 
відображається надходження готової продукції власного виробництва за 
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фактичною виробничою собівартістю або нормативною вартістю. За кредитом 
рахунку 26 «Готова продукція» відображається списання виробничої 
собівартості готової продукції [2]. 

Облік процесу реалізації відображається на рахунках класу 7 і 9. На 
дебеті рахунків класу 9 відображують виробничу собівартість реалізованої 
продукції, а на кредиті рахунків класу 7 − її реалізаційну вартість, суму 
виручки. При цьому на дебеті цих рахунків (класу 7) відображують податки, що 
підлягають оплаті, та вирахування з доходів.  

Аналітичний облік процесу реалізації ведеться окремо за кожним видом 
(групою) проданої продукції і забезпечує необхідну інформацію про обсяг та 
фінансовий результат операцій не лише щодо підприємства в цілому, а й у 
розрізі окремих видів (груп) продукції. 

У бухгалтерському обліку готова продукція повинна оцінюватися 
відповідно до П(С)БО 9 «Запаси» за первісною вартістю [1]. Але, оскільки 
вартість продукції може бути визначена лише після накопичення всіх витрат і 
калькулювання її фактичної собівартості, постає потреба в щоденному обліку 
наявності та руху готової продукції для визначення її вартісних характеристик.  

Оцінка готової продукції при її реалізації залежить від облікової політики 
підприємства в частині оцінки запасів при їх вибутті. При відображенні 
продажу готової продукції в бухгалтерському обліку зазначаються дві її оцінки: 
оцінка, що прийнята підприємством згідно з обліковою політикою, – первісна 
вартісна (за дебетом рахунку 901 «Собівартість реалізації готової продукції»), 
та оцінка, яка визначається за домовленістю сторін (за кредитом рахунку 701 
«Дохід від реалізації готової продукції») [2]. 

Згідно з чинним законодавством продукція вважається реалізованою 
після передачі її покупцеві й оформлення відповідних розрахункових 
документів. 

Підставою для продажу продукції є укладений договір (замовлення, 
угода) з покупцями. У договорах відображаються зобов'язання продавця 
(виконавця) про обсяги і терміни відвантаження продукції (товарів), виконання 
робіт (послуг) і зобов'язання покупця (замовника) про приймання продукції 
(товарів). Особлива увага в договорах приділяється ціні товару, термінам 
поставки, порядку розрахунків, терміну оплати, оскільки ці умови договору є 
істотними й необхідні у разі вирішення спору у претензійно-позовному порядку 
[3].  

Відпуск матеріальних цінностей покупцям здійснюють за товарно- 
транспортними накладними (форма № 1-ТН) або накладними на відпуск 
товарно-матеріальних цінностей (форма № М-20), які є підставою для списання 
цінностей у постачальників і оприбуткування у покупців. 

Автоматизована форма ведення бухгалтерського обліку дає можливість 
підприємству формувати велику кількість звітів, розрахунків, здійснювати 
економічний, фінансовий аналіз діяльності підприємства. При цьому вартість і 
витрачений час на складання зазначених форм незначні, що дає змогу повністю 
задовольнити інформацією різноманітного характеру управлінський персонал, 
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скласти прогнозні розрахунки для прийняття ефективних рішень у сфері 
реалізації готової продукції [4].  

Отже, основною метою діяльності підприємства є забезпечення 
конкурентоспроможності, де процес реалізації відіграє значну роль, оскільки 
істотно впливає на фінансовий результат. Тому чітке і належне ведення обліку 
процесу реалізації готової продукції та оформлення необхідних документів при 
реалізації готової продукції покращить взаємовідносини з покупцями. 

Не менш важливим аспектом в реформуванні обліку реалізації готової 
продукції є формування єдиної законодавчо-нормативної бази, адаптованої до 
міжнародних вимог та норм, удосконалення методології складання звітності та 
запровадження інформаційних технологій.  

У сучасних умовах особливу увагу потрібно приділити можливості 
автоматизації розрахункових операцій між контрагентами та реалізації 
продукції через мережу Інтернет, що дозволить підвищити 
конкурентоспроможність підприємства, зменшити витрати, пов’язані з 
рекламою й реалізацією продукції, пришвидшити процедури укладання 
договорів, оформлення експортно-імпортних операцій, розширити коло 
потенційних споживачів, і, зрештою, збільшити ринок збуту й обсяг продажів. 
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НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ОБЛІКУ 

ОБОРОТНИХ АКТИВІВ 
 
У сучасних умовах вітчизняної економіки надзвичайної актуальності 

набуває ефективне управління оборотними активами підприємства. Значний 
обсяг фінансових ресурсів, які інвестуються в оборотні активи, їхнє 
різноманіття, вирішальна роль у прискоренні обороту капіталу й забезпеченні 
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платоспроможності, а також низка інших умов, зумовлюють складність завдань 
бухгалтерського обліку оборотних активів.  

Теоретичні та прикладні аспекти обліку оборотних активів 
висвітлюються у наукових працях багатьох сучасних вчених, зокрема М.Т. 
Білухи, Ф.Ф. Бутинця, С.Ф. Голова, Г.Г. Кірейцева, М.В. Кужельного, В.В. 
Сопка та ін. 

Відповідно до Національного П(С)БО 1 «Загальні вимоги до фінансової 
звітності» оборотні активи – це «гроші та їх еквіваленти, що не обмежені у 
використанні, а також інші активи, призначені для реалізації чи споживання 
протягом операційного циклу чи протягом дванадцяти місяців з дати балансу» 
[1]. Загальновідомо, що до їх складу належать запаси, дебіторська 
заборгованість, кошти та їх еквіваленти. 

Не можна не погодитись з Суковим Г.С. [3], що оборотні активи великих 
підприємств – це, насамперед, його виробничі запаси, незавершене 
виробництво та готова продукція. Для виробничих запасів, списаних на 
виробництво, важливим є забезпечення порядку списання витрат на 
собівартість продукції, а для запасів готової продукції – організація обліку 
вартості готової продукції. Це має особливе значення для великих підприємств, 
де виробничий цикл триває понад один рік. Момент здійснення виробничого 
витрачання оборотних активів в таких умовах відокремлений від контролю за 
ними та собівартістю продукції, що формується в результаті здійснення витрат. 
Крім того, на сьогодні у вітчизняній практиці немає загальноприйнятої 
класифікації методів обліку витрат і калькулювання собівартості продукції [3]. 

Результативність діяльності підприємств значною мірою залежить від 
правильного визначення потреби у таких оборотних активах як виробничі 
запаси. Оптимальна забезпеченість виробничими запасами веде до мінімізації 
витрат, поліпшення фінансових результатів, до ритмічності та злагодженості 
виробничої діяльності підприємства. Зайве витрачання сировини і матеріалів 
спричиняє відволікання з обороту грошових коштів, які могли б принести 
додатковий дохід. Крім цього, доцільно регулярно проводити інвентаризацію 
товарно-матеріальних цінностей з метою посилення обліку запасів. 
Інвентаризація, яку рідко проводять, не дає змоги об’єктивно оцінити наявність 
матеріальних цінностей. 

Оборотні активи підприємства набули нових істотних змін у формуванні 
джерел їх фінансування і насамперед завдяки новим фінансовим інструментам, 
які найпомітніше вплинули на процес прийняття тактичних та стратегічних 
управлінських рішень. Все це ускладнює відображення в обліку господарських 
операцій та пошук практичних рішень, які впливають на умови і чинники руху 
оборотних активів [2]. 

Опрацювавши низку наукових праць українських вчених, узагальнимо 
основні напрями удосконалення обліку оборотних активів на рис. 1. 

Варто зауважити, що у чинному українському законодавстві є безліч 
протиріч, які спричиняють складнощі у напрямі удосконалення управління 
оборотними активами вітчизняних підприємств. Це потребує негайного їх 
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усунення шляхом прийняття єдиного підходу до використання окремих понять 
та їх визначень. 

 

 
Рис. 1. Основні напрями удосконалення організації обліку оборотних 

активів 

Напрями удосконалення організації  обліку оборотних активів 

використовувати метод нарахування резерву сумнівних боргів на 
підставі класифікації дебіторської заборгованості за товари, роботи, 
послуги за строками непогашення (до 3, 6 і 12 місяців) 

використовувати метод надання знижок за дострокової оплати 

створювати резерв сумнівних боргів за результатами інвентаризації 
дебіторської заборгованості протягом звітного року 

удосконалити контроль стану розрахунків з дебіторами, зокрема за 
простроченими заборгованостями, своєчасно виявляючи такі види 
дебіторської заборгованості, які є недопустимими для підприємства 

здійснювати моніторинг потенційних дебіторів та своєчасно та 
періодично контролювати співвідношення дебіторської 
заборгованості 
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упроваджувати засоби автоматизації 

змінити підходи до організації бухгалтерського обліку на базових 
підприємствах, про що свідчить узагальнення теоретико-
методологічних основ вивчення обліку грошових коштів в умовах 
ринкових перетворень 

застосовувати послугу банків щодо здійснення платежів з 
використанням мобільного телефону. За допомогою цієї послуги 
можна здійснювати термінові платежі без відвідання банку, 
використовуючи тільки мобільний телефон 
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Отже, на сьогоднішній день в Україні є багато напрямків, за якими можна 

вдосконалювати наявну систему організації обліку оборотних активів. Важливо 
активно переймати зарубіжних позитивний досвід і пристосувати українські 
стандарти до зарубіжних. 
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ОСОБЛИВОСТІ ФІНАНСОВОГО ОБЛІКУ ЕЛЕКТРОННИХ 

ГРОШЕЙ 
 

Електронні гроші є сучасним інструментом розрахунків. У зв’язку з цим 
актуальним стає дослідження питання фінансового обліку електронних грошей 
в системі управління фінансовими ресурсами підприємства. 

 Електронні гроші (Electronic money) або електронні методи платежу (new 
electronic payments methods) – це різні платіжні механізми, створені в цілях 
здійснення поточних розрахунків споживачами товарів і послуг. Більш повне 
визначення електронних грошей дає Європейський центральний банк, згідно з 
яким під терміном «електронні гроші» розуміють грошову вартість, що 
зберігається в електронному вигляді на технічному пристрої. Електронні гроші 
в Директиві 2000/46/ЄС розглядаються як замінник монет і банкнот, в 
основному призначений для здійснення платежів в обмежених сумах, і 
визначаються як грошова вартість, що є вимогою до емітента, яка: зберігається 
на електронному пристрої; емітується при отриманні грошових коштів на суму, 
не меншу, ніж емітована грошова вартість; приймається як засіб платежу 
особами, іншими, ніж емітент [2].  

Поява електронних грошей обумовлена:  
1) розвитком інформаційних і криптографічних технологій, які дозволили 
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зберігати на технічних пристроях грошову вартість і передавати її;  
2) потребами систем електронної торгівлі, яким необхідний інструмент 

для здійснення беззбиткових мікроплатежів.  
Електронні гроші (Інтернет-гроші) - це фактично електронний еквівалент 

звичайних грошей, які використовуються при розрахунках між покупцем і 
продавцем в Інтернет-магазинах.  

З технічного погляду електронні гроші – це електронний запис про 
певний обсяг вартості, який захищений відповідними криптографічними 
алгоритмами.  

З юридичного погляду електронні гроші є грошовим зобов’язанням 
емітента, який повинен обміняти їх на традиційні гроші за вимогою 
пред’явника [1]. 

Згідно останніх змін до Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, 
капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій та 
Інструкції про його застосування, введено субрахунок 335 «Електронні гроші, 
номіновані в національній валюті» (зі змінами від 27.06.2013 р.), на якому 
відображаються операції з електронними грошима.  

 В бухгалтерському обліку поповнення платіжної або мобільної смарт-
картки (електронного гаманця) з поточного рахунку відображається записом:  

Дебет 335 «Електронні гроші, номіновані в національній валюті» 
Кредит 311 «Поточні рахунки в національній валюті». 
За поповнення платіжної картки стягується комісія:  
Дебет 92 «Адміністративні витрати»  
Кредит 333 «Грошові кошти в дорозі в національній валюті». 
Оплата товарів за допомогою електронного гаманця з платіжної картки 

здійснюється підзвітною особою:  
Дебет 372 «Розрахунки з підзвітними особами»  
Кредит 335 «Електронні гроші, номіновані в національній валюті». 
При безпосередньому придбанні товару карткою з використанням 

електронних грошей застосовується субрахунок 372, а використання 
субрахунка 335 суттєво обмежена, оскільки згідно з Інструкцією про 
застосування Плану рахунків рахунки 30, 31, 33 не кореспондують з рахунками 
класу 2, рахунок 33 не кореспондує з рахунком 64, щоб відобразити ПДВ чи 
сплату податків [3]. 

З точки зору фінансового обліку субрахунок 335 використовується для 
відображення інформації про електронні гроші як такі, що записані, тобто 
зберігаються на електронному платіжному засобі та використовуються 
суб’єктом господарювання в обмін на безготівкові кошти та лише для 
розрахунків за товари в електронному вигляді [3]. 

Прагнення України до євроінтеграції обумовлює необхідність узгодження 
вітчизняного законодавства із законодавством ЄС у сфері розрахунків.  

Стосовно обліку електронних грошей, доцільно удосконалити 
нормативне регулювання фінансового обліку операцій з їх використанням. Для 
цього пропонуємо виділити окремий рахунок 336 «Електронні гроші, 
номіновані в іноземній валюті», що забезпечить відображення в системі 
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фінансового обліку інформації про електронні гроші в іноземній валюті. У 
положеннях (стандартах) бухгалтерського обліку слід нормативно прописати і 
закріпити питання облікового відображення виокремлення електронних грошей 
з платіжної системи і їх переведення в готівку або у безготівкові кошти. Також 
слід врегулювати обліковий аспект конвертації електронних грошей в 
національну й іноземну валюту. В процесі здійснення таких операцій 
виникають витрати підприємства у зв’язку з виведенням грошей з платіжної 
системи, а у разі операцій з електронними грошима, емітованими в іноземній 
валюті, – при здійсненні обміну іноземної електронної валюти в національну 
[3]. 

Усі ці питання мають бути врегульовані на законодавчому рівні, оскільки 
від цього залежить процес управління фінансовими ресурсами на підприємстві, 
що, у свою чергу, впливає на платіжну дисципліну, своєчасні розрахунки з 
контрагентами і платоспроможність підприємства в цілому. 
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ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ РОЗРАХУНКІВ З ОПЛАТИ ПРАЦІ 

 
У сучасних умовах проблема заробітної плати є дуже актуальною. 

Заробітна плата – це винагорода за працю, основний дохід працівників, саме 
тому облік розрахунків з оплати праці – найскладніша ділянка роботи 
бухгалтера.  

Проблема організації оплати праці на підприємстві є однією з найбільш 
гострих. Актуальність проблеми зростає на фоні соціально-економічної кризи в 
країні. В умовах спаду продажів (укладання договорів страхування), 
скорочення чисельності працівників відбуваються зміни в організації праці та її 
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оплаті. Така ситуація спостерігається на підприємствах різної спеціалізації. Для 
більшості населення заробітна плата втратила свою відтворювальну та 
стимулювальну функції і фактично перетворилася на різновид соціальних 
виплат, не пов’язаних з кількістю, якістю та кінцевими трудовими 
результатами. При цьому, її рівень у нашій країні значно нижчий порівняно з 
розвиненими державами світу та країнами СНД. Праця та її оплата як ціннісні 
орієнтири втрачають своє соціально-економічне призначення, що руйнує 
основи економічного й соціального розвитку суспільства. Це потребує 
всебічного моніторингу, аналізу і контролю за цим процесом в Україні.  

Теоретичними і практичними питаннями проблем організації обліку 
розрахунків з оплати праці та шляхів вдосконалення присвячено праці багатьох 
вчених, зокрема: Сопка В.В., Хомина П. Я., Гарасима П. М., Бутинця Ф. Ф., 
Жук Н. Л., Андрущенка Л. О., Голова С. Ф., Білухи М. Т., Дорош Н. І., та ін. 
Проте, стрімкий розвиток економіки вимагає нових заходів щодо покращення 
організації обліку розрахунків з працівниками з оплати праці.  

Одним із шляхів удосконалення обліку оплати праці є вдосконалення 
саме діючого аналітичного обліку, так як дані аналітичного обліку відіграють 
вирішальну роль в зборі інформації про відпрацьований та невідпрацьований 
час, виконання норми працівником, склад працівників, структуру фонду оплати 
праці. Дану інформацію щодо витрат на оплату праці необхідно відображати за 
такими статтями калькуляції: основна заробітна плата, додаткова оплата праці, 
інші нарахування та виплати працівникам  

Одним із напрямів удосконалення системи ведення обліку є спрощення 
документообігу на підприємстві:   

1) зменшити кількість документації шляхом впровадженню 
накопичувальних документів;  

2) розробити аналітичну відомість за виплатами персоналу;  
3) змоделювати відомість складу персоналу підприємства; де основними 

показниками є: середньоспискова чисельність; прийнято в штат ; вибуло, з них : 
кількість за власним бажанням, за прогули, інші дисциплінарні порушення, по 
досягненню пенсійного віку; структура персоналу; коефіцієнт плинності кадрів; 
коефіцієнт обороту за прийомом; коефіцієнт обороту за вибуттям працівників; 
коефіцієнт відповідності кваліфікації працівника до складності робіт; рівень 
дисципліни працюючих;  

4) скласти відомість стану кредиторської заборгованості з оплати праці 
працівників за певні періоди часу.  

Дані аналітичного обліку відіграють важливу роль, характеризуючи 
розміщення та склад персоналу за місцями його використання, відпрацьований 
і невідпрацьований час, обсяг продукції, виконання норм продажів, фонд 
заробітної плати і його структуру, динаміку заробітної плати за категоріями 
персоналу, місцями виникнення витрат. Відповідно до Плану рахунків, для 
обліку розрахунків оплати праці призначено рахунок 66 "Розрахунки за 
виплатами працівникам".  

Облік праці та заробітної плати має бути організований таким чином, щоб 
сприяти підвищенню продуктивності праці та повному використанню робочого 
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часу. Здійснюючи побудову або удосконалення організації обліку оплати праці, 
підприємства мають підходити до цього питання обґрунтовано, враховуючи 
доцільність, використовуючи результати наукових досліджень, передового 
досвіду. Від організації обліку оплати праці залежить рівень витрат 
підприємства, якість, правдивість, справедливість, повнота і своєчасність 
розрахунків з персоналом з оплати праці.  

В організації праці підприємства завжди стоятиме питання, яким чином 
зацікавити людей, як спонукати їх працювати ефективно, своєчасно і якісно. 
Отже, основним напрямом поліпшення кризової ситуації у сфері оплати праці 
визначено мотивацію праці. Соціальний пакет є мотиваційним інструментом, 
що інтегрує методи матеріального та нематеріального стимулювання праці. 
Соціальний пакет має бути максимально універсальним і враховувати 
індивідуальні потреби працівника. Використання роботодавцями соціального 
пакета сприяє формуванню в Україні сучасного, конкурентного ринку праці, 
підвищенню конкурентоспроможності національної робочої сили.  
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ЕКОЛОГІЧНІ ВИТРАТИ ТА ЗОБОВ’ЯЗАННЯ   
В СИСТЕМІ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ 

 
Бухгалтерський облік як основна інформаційна система про стан і рух 

активів, джерел їх утворення і господарських процесів має бути адаптованим до 
змінених умов діяльності сучасного підприємства і повніше враховувати 
екологічний та соціальний аспекти. Інакше кажучи, традиційна система 
бухгалтерського обліку має бути розвинена і доповнена екологічною та 
соціальною складовими. 

Доцільно розглянути досвід країн із розвиненими ринковими 
відносинами щодо інтегрування екологічних аспектів у систему обліку та 
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звітності. Перші кроки в напрямку ведення екологічного обліку на рівні 
підприємств почала робити Міжурядова робоча група експертів з міжнародних 
стандартів обліку та звітності (МСБЗ). Ця група до поняття екологічного обліку 
додає фінансовий, екологічний облік, екологічну звітність та екологічний 
аудит. 

Причинами, які спонукали до необхідності виникнення і здійснення 
екологічного обліку, є:  

- зростання витрат на природоохоронну діяльність у багатьох країнах;  
-  жорсткість природоохоронного законодавства;  
- формування нових переваг споживачів інформації з екологічних 

питань. 
Перераховані проблеми спонукали до потреби відображати екологічні 

витрати у бухгалтерському обліку з певною метою: 
- відображення екологічних витрат і зобов'язань демонструє відношення 

суб'єкта господарської діяльності до навколишнього середовища і вплив 
природоохоронної діяльності на фінансовий стан підприємства; 

- наявна екологічна інформація впливає на інвестиційні рішення;  
- необхідність виявлення екологічної інформації для прийняття 

об'єктивних управлінських рішень;  
- обов'язковість виконання концепції сталого розвитку та дотримання 

принципу екоефективності з використанням екологічної облікової інформації;  
- запит нових інформаційних потреб користувачів щодо здійснення 

природоохоронної діяльності суб'єктів господарювання [1]. 
Необхідність урахування екологічних витрат у складі виробничих витрат 

як підстави для аналізу ефективності їх використання давно визнали провідні 
вчені економісти-екологи. Але часто до складу екологічних витрат відносять і 
екологічні зобов’язання. Тому належить розрізняти зазначені поняття.  

Екологічні витрати підприємства – витрати на покриття негативних 
зовнішніх ефектів, які виникають унаслідок добровільних чи обов’язкових 
природоохоронних заходів з метою запобігання, усунення чи зменшення 
навантажень на довкілля, а також унаслідок втрат продуктивності та 
незворотних втрат сировини, матеріалів, енергії. 

Поняття «екологічні зобов’язання» для України нове. Дотепер на 
міжнародному і національному рівнях не розроблені та не рекомендовані 
стандарти бухгалтерського обліку, в яких включено поняття «екологічні 
зобов’язання». Згідно з П(С)БО 11 «Зобов’язання», зобов’язання визнають, 
коли їх оцінка може бути достовірно визначена та якщо можливе зменшення 
економічних вигод у майбутньому внаслідок його погашення, трактування ж 
поняття «екологічні зобов’язання» зовсім відсутнє [3].  

Екологічні зобов’язання можуть виникати в результаті: 
- здійснення основної діяльності (плата за використання природних 

ресурсів); 
- недотримання норм екологічного законодавства, які спричинюють 

компенсацію завданої шкоди, виплату штрафів тощо; 
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- добровільних дій підприємства щодо усунення негативних впливів на 
навколишнє природне середовище виходячи з міркувань піклування про свою 
репутацію.  

Для функціонування ефективної системи бухгалтерського обліку на 
підприємстві важливе значення мають облік і аналіз як екологічних витрат, так 
і зобов’язань. Проте на сьогодні в Україні маємо недосконалість обліку 
екологічних витрат: його здійснюють узагальнено, без розмежування витрат за 
видами. Часто трапляється, що екологічні витрати не обліковують власне як 
«екологічні», а «розсіюють» у загальній сумі витрат. Відповідно, для аналізу 
екологічних витрат має бути перебудована наявна система управлінського 
екологічного обліку. Доцільне створення окремого рахунка 86 «Екологічні 
витрати» у національному Плані рахунків бухгалтерського обліку та 
доповнення П(С)БО 16 «Витрати» абзацом про екологічні витрати [2]. Облік 
поточних екологічних зобов’язань потрібно вести на рахунках 6 класу, а 
довгострокові екологічні зобов’язання обліковувати на рахунках 5 класу. Також 
необхідно розширити П(С)БО 11 «Зобов’язання» з метою урахування в ньому 
екологічних зобов’язань.  
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Наказ про облікову політику підприємства – це не докладний опис того, 

як підприємство здійснює бухгалтерський облік. Це документ, у якому 
встановлюються правила обліку в тих ситуаціях, коли чинне законодавство 
надає підприємству більше, ніж один варіант обліку (наприклад, нарахування 
амортизації, створення резервів тощо). Практично включають до нього й 
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правила ведення податкового обліку (для тих ситуацій, коли ПКУ дає платнику 
податків вибір між варіантами розрахунку та сплати податків). 

Обрана облікова політика підприємства висвітлюється шляхом опису [1] 
(п. 6 НП(С)БО 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності»): 

- принципів оцінки статей звітності; 
- методів обліку стосовно окремих статей звітності. 
Мінфіном пропонується орієнтовний перелік елементів, які можуть бути 

прописані в обліковій політиці, наведений у п. 2.1 Методрекомендацій №635 
[2]. 

Згідно зі ст. 4 Закону про бухоблік [3] облікова політика повинна 
застосовуватися послідовно з року в рік. Тобто формується облікова політика 
не на якийсь визначений термін, а на перспективу — довготривалий період 
діяльності підприємства. 

Варто зауважити, що з 01.01.2018 року змінено визначення поняття 
«облікова політика», зокрема згідно з [3] — це сукупність принципів, методів і 
процедур, що використовуються підприємством для ведення бухгалтерського 
обліку, складання та подання фінансової звітності. Останні три роки (з 2015) 
платники податку на прибуток визначають базу оподаткування за новими 
правилами: за основу беруть, визначений саме за правилами бухгалтерського 
обліку, фінансовий результат плюс/ мінус різниці. Таким чином на 
законодавчому рівні закріплено акцент важливості застосування принципів, 
вибору методів і застосування процедур саме для ведення бухгалтерського 
обліку та складання фінансової звітності, для формування податкових 
показників та обчислення податків, реалізуючи при цьому право суб’єктів 
господарювання обирати свій «бухгалтерський» шлях.  

Зміни в обліковій політиці можливі (згідно з п. 9 П(С)БО 6) [4]: якщо 
змінюються статутні вимоги, внаслідок чого відбуваються зміни і з елементами 
облікової політики; якщо зміни забезпечать достовірне відображення подій або 
операцій у фінансовій звітності. При цьому, зробити їх можна в будь-який 
момент протягом звітного року (звичайно, за наявності на те підстав), хоч 
зазвичай такі зміни вносять з початку року. Форми, у які втілюються зміни такі: 
внесення змін і доповнень до діючого наказу або формулювання наказу в новій 
редакції, з урахуванням змін і доповнень, що відбулися. 

Аналіз затверджених та чинних облікових політик підприємств лісового 
господарства дає можливість виділити кілька недоліків, які потребують 
виправлення. Зокрема, раціональний підхід до формування облікової політики 
полягає в тому, що вона має передбачати лише ті позиції, за якими 
допускається вибір методології. Фактично ж великий (і в більшості 
переважний) обсяг тексту присвячений стандартним положенням – 
одноваріантним методами оцінки, обліку і процедур, які до вказаного 
документа включати недоцільно. 

Виходячи з галузевих особливостей економічної діяльності, у наказі про 
облікову політику мали б відобразитися перелік і склад статей калькулювання 
виробничої собівартості продукції (робіт, послуг). 
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Державна форма власності підприємств лісового господарства передбачає 
розподіл прибутку (доходу) підприємства (тобто сплата держдивідендів) 
відповідно до фінансового плану та нормативно-правових актів, відповідно їх 
облік має відображається в порядку, наведеному в р. ІV Положення №1213 [5]. 
При цьому «розпорядчим документом підприємства має бути визначено 
застосування порядку виплат, які здійснюються за рахунок прибутку (у тому 
числі зазначається їх вичерпний склад». 

Не завжди у обліковій політиці зазначається питання «періодичності та 
об’єктів проведення інвентаризації», яке за своєю сутністю не є власне 
методологією (принципами чи методами), а втілює в собі інвентаризаційні 
процедури, що віднесені Мінфіном до питань облікової політики [2]. 

Отже, зміни, які вступили в силу із початку 2018 року повинні спонукати 
обліковий персонал підприємств до розгляду свої облікової політики, 
приведення її змісту та сутності до однозначного і єдиного трактування, стати 
інструментом для прийняття рішень щодо оптимізації, врівноваження 
податкового навантаження. Адже до облікової політики є відсилання як від 
бухгалтерського, так і від податкового обліків. 
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З  активним розвитком світової економіки, науково – технічним 

прогресом, впровадженням концепції сталого розвитку перед підприємствами 
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постає проблема впровадження нових практик не для досягненя економічних 
вигод та максимального прибутку, а для залучення нових прихильників певної 
підприємницької діяльності за рахунок соціального обліку та звітності, 
соціальної відповідальності. Концепція сталого розвитку з'явилася в результаті 
об'єднання трьох основних точок зору: економічної, соціальної та екологічної. 
Ця концепція є важливим інструментом, що інформує зацікавлених сторін про 
вплив компанії на сталий розвиток суспільства та демонструє її прихильність 
принципам соціальної відповідальності. Демонструють компанії свої успіхи в 
соціальній звітністі. 

Дослідженням соціального обліку та звітності займалися як зарубіжні, так 
і вітчизняні дослідники, а саме: Будьонна Л., Сморчкова О., Мельник С., 
Воробей В., Журовська І., Колишко Р. та інші. 

Соціальний облік – окремий вид бухгалтерського обліку, що є процесом 
формування та надання внутрішнім і зовнішнім користувачам інформації про 
економічний, екологічний і соціальний вплив суб'єкта і його діяльності на 
суспільство. [1] Соціальний облік може існувати як окрема ланка обліку, так і 
доповнювати бухгалтерський. У впровадженні соціального обліку зацікавлені 
керівництво компанії та акціонери, бізнес – партнери та конкуренти, споживачі, 
працівники, профспілки виробничі ради, а також органи державної влади та 
місцевого самоврядування.  

Позитивними факторами ведення соціального обліку  для підприємства є: 
- одержання досконалої інформації про стан підприємства, яка дає 

можливість оцінити потенціал та вирішити проблеми з мінімальними 
затратами; 

- залучення кваліфікованих працівників, впевнених в реалізації 
підприємством соціальних програм, покращення умов праці; 

- реструктуризація бізнесу, можливість впровадження власних ініціатив; 
- вихід на новий рівень світового ринку збуту та висока 

конкурентоздатність; 
- збереження постійних та підкорення нових споживачів; 
- екологічна результативність підприємства, висвітлення політики 

компанії щодо проблем довкілля, та підвищення якості товару чи послуги; 
- залучення нових інвесторів, збільшення капіталовкладень, доступ до 

нових джерел фінансування; 
- додержання етичних принципів бізнесу, що працює на імідж компанії; 
- підвищення прозорості компанії, проведення доброчинних акцій та 

проектів; 
- участь в розвитку регіону, підтримка державних установ; 
- складання соціальної звітності дає впевненість всім зацікавленим 

сторонам в  стабільному розвитку та майбутньому компанії. 
На думку Воробей В., соціальна (нефінансова) звітність – це 

документально оформлена сукупність даних організації, що відображає 
середовище її існування, принципи та методи співпраці з групами впливу, 
результати діяльності компанії в економічній, соціальній та екологічній сферах 
[2, с.6]. У світовій практиці існує три форми формування нефінансової 
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звітності: довільна форма, комплексні звіти, стандартизовані звіти. Стандартні 
форми мають певні переваги над довільними, які полягають у можливостях 
порівняння із звітами інших компаній, що дає можливість визначення 
соціального рейтингу компанії та визнання її у міжнародній діловій спільноті. 
Найбільш розповсюдженими міжнародними стандартами ведення соціального 
обліку та підготовки нефінансової звітності сьогодні є: стандарти Саншайн; 
GRI; АА1000; SА8000 вибір яких залежить від потреб компанії [3]. 

В Україні немає єдиного нормативно - правового акту, що регулює 
ведення соціального обліку та формування показників звітності, що містять 
дані про соціальну активність підприємства, тому звітують українські компанії 
згідно міжнародних стандартів та за власним досвідом. 

Розвиток соціального обліку та звітності в Україні відбувається повільно. 
Соціально - орієнтована діяльність впливає на імідж організації та створює її 
репутацію. Тому подальший розвиток соціального обліку та звітності дозволить 
Україні вийти на новий, вищий етап свого соціального та економічного 
розвитку. 
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Ефективність є однією з основних категорій економіки, яка 

безпосередньо пов'язана з досягненням остаточного результату розвитку 
підприємства. Тому, у сучасних умовах набуває особливої актуальності 
питання підвищення прибутку, рентабельності та ефективності в підприємствах 
ресторанного господарства. 

Метою роботи є пошук шляхів підвищення прибутку, рентабельності та 
економічної ефективності діяльності підприємств ресторанного господарства. 

Прибуток і рентабельність – основні якісні показники, що відображають 
економічну ефективність підприємства, його фінансовий стан, успіхи та 
можливості у виконанні розробленої програми економічного та соціального 
розвитку. В умовах ринкової економіки будь-яке підприємство може існувати 
тільки за умов прибуткової, рентабельної діяльності. Тобто отримання 
прибутку – це кінцева мета будь-якого підприємства в частості та розвитку 
громадського виробництва в цілому. У найбільш загальному вигляді 
економічна ефективність це кількісне співвідношення величин – результатів 
господарської діяльності, доходів та виробничих витрат.  

Ефективність – це досягнення будь-яких результатів з мінімально 
можливими витратами, з наданням максимально можливого обсягу послуг або 
продукції з даного виду ресурсів. 

На кожному підприємстві повинні передбачатися планові заходи по 
збільшенню прибутку. У підприємствах ресторанного господарства  збільшення 
випуску продукції;  поліпшення якості продукції;  продаж зайвого устаткування 
та іншого майна або здача його в оренду;  зниження собівартості продукції за 
рахунок більш раціонального використання матеріальних ресурсів, виробничих 
потужностей і площ, робочої сили і робочого часу; розширення ринку продажів 
[4]. 

Важливе місце в заходах з підвищення ефективності виробництва посідає 
поліпшення якості продукції та її збереження. За рахунок підвищення якості 
продукції, зниження втрат при збиранні, транспортуванні й зберіганні можна 
підвищити рівень її реалізації та збільшити обсяг грошових надходжень на 25-
30% [1]. 

Серед основних шляхів підвищення ефективності діяльності 
підприємства ресторанного господарства можна виділити напрямки : 
організаційний, технологічний та ресурсний. 

В межах організаційного напрямку здійснюється пошук можливостей 
підвищення ефективності тих процесів, що відбуваються на підприємстві. При 
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цьому насамперед увага звертається на ефективність управління. У конкретних 
умовах підприємства слід проаналізувати всі аспекти, що визначають 
ефективність організації робіт – від рівня робочого місця окремого робітника 
чи спеціаліста до рівня підприємства в цілому. Для виробничих підприємств, 
ураховуючи, звичайно, специфіку їх діяльності, особливу увагу треба звертати 
на можливості застосування більш ефективних типів виробництва (масового, 
великосерійного) [3]. 

В межах технологічного напрямку основним є вирішення проблеми 
технологічного відставання особливо актуальне для українських підприємств. 
Причому проблема ця є комплексною і має, принаймні, два компоненти: 
матеріальний та нематеріальний. Перший з них - це удосконалення технічної 
бази, а другий - організаційно-правові проблеми.  

Ресурсний напрямок відображає першочергову необхідність аналізу 
ефективності використання наявної матеріальної бази виробництва та живої 
праці. При цьому слід враховувати рівень завантаження обладнання в часі, 
структуру собівартості продукції, що виготовляється, з точки зору 
співвідношення в ній часток амортизації, матеріальних витрат, витрат на оплату 
праці. Зазначені показники слід розглянути в динаміці, а також по можливості 
порівняти з показниками найближчих конкурентів. Для оборотних фондів 
найважливішим показником є швидкість їх обороту, отже, слід проаналізувати 
чинники її збільшення, зокрема такі, як  зменшення обсягів незавершеного 
виробництва; удосконалення системи матеріально-технічного забезпечення з 
метою оптимізації виробничих запасів; прискорення реалізації готової 
продукції (активізація маркетингової діяльності); зменшення обсягів 
дебіторської заборгованості [3]. 

Рівень ефективності діяльності підприємства залежить також від 
зовнішніх та внутрішніх чинників. До зовнішніх можемо віднести державну і 
соціальну політику; інституційні механізми (дослідні і навчальні центри, 
інститути, асоціації); інфраструктуру (інноваційні фонди, комерційні банки, 
фондові біржі, інформаційні мережі, транспорт, торгівлю);  структурні зміни в 
суспільстві та економіці (в сфері технологій, наукових досліджень, в складі 
персоналу за ознаками освіченості та кваліфікації).  

Внутрішні чинники розподіляють на “тверді”, тобто ті, що піддаються 
вимірюванню і мають фізичні параметри (технологія, устаткування, матеріали, 
енергія, вироби) та “м’які” (організація і система управління, працівники, 
методи роботи, стиль управління). Кожне підприємство мусить постійно 
контролювати процес використання внутрішніх чинників через розробку та 
послідовну реалізацію власної програми підвищення ефективності діяльності, а 
також враховувати вплив на неї зовнішніх чинників [2]. 

Висновок. Таким чином, основними напрямками підвищення 
ефективності виробництва є підвищення технічної забезпеченості виробничих 
потужностей, вдосконалення організації виробництва та праці, оптимізації 
обсягу і структури виробництва, збільшення обсягу прибутку та підвищення 
рентабельності, раціональне використання трудового потенціалу підприємства 
ресторанного господарства та системи стимулювання працюючих.  
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ŚLAD MACIERZY IDEMPOTENTNYCH 2X2 

 
Wstęp 
Macierze idempotentne odgrywają duże znaczenie w ekonomii. Z tego choćby 

względu  rozpoznanie ich własności i to bardziej szczegółowe ma znaczenie 
praktyczne. Jednym z ważnych w tym zakresie elementów jest ślad macierzy, który 
wykorzystuje się w modelach regresji liniowej. W artykule poddano go analizie pod 
kątem wyznaczenia i wykrycia pewnych własności dla macierzy idempotentnych o 
wymiarach 2x2. 

Macierze idempotentne 
Macierz A  nazywamy idempotentną jeżeli spełniony jest warunek: 

2A=A  
Warunek ten determinuje określone ich własności oraz występującą w nich 

charakterystyczną specyfikę. Tu rozważać będziemy dalej już tylko macierze postaci: 

11 12

21 22

A
a a

a a

 
=  
    

czyli o wymiarach 2x2. Rozpatrzymy spełnienie podanego na początku 
warunku idempotnentości w układzie tych macierzy. Rozpisując  odpowiadającą i 
zarazem wyjściową mu równość idempotentności w układzie wszystkich elementów 
mamy: 

2
11 12 11 12 11 12 11 12 21 11 12 12 222

2
21 22 21 22 21 22 21 11 22 21 21 12 22

,
A A

,

a a a a a a a a a a a a a

a a a a a a a a a a a a a

 + +     
= = = =       

+ +          
Wynika stąd układ równań: 
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2
11 11 12 21

12 11 12 12 22

21 21 11 22 21

2
22 21 12 22

a a a a

a a a a a

a a a a a

a a a a

 = +


= +


= +
 = +  
który muszą spełniać, idąc po kolei wierszami, poszczególne elementy 

macierzy A.  Przekształcimy ten układ do równoważnej tyle, że bardziej adekwatnej 
dla dalszego numerycznego procedowania postaci: 

( )
( )

2
11 11 12 21

12 11 22

21 11 22

2
22 21 12 22

1 0

1 0

a a a a

a a a

a a a

a a a a

 = +


+ − =


+ − =
 = +  
Ślad macierzy 

Śladem macierzy A,  oznaczanym jako ( )tr A ,  nazywamy sumę elementów 

diagonalnych macierzy  A.  W rozważanym tu przypadku ( ) 11 22tr A .a a= +  Do jego 
symbolicznego oznaczenia użyjemy, ze względów kontekstowych, innego oznaczenia 

a mianowicie: 11 22S a a= +  Otrzymany wyżej układ przyjmuje wtedy postać: 

( )
( )

2
11 11 12 21

12

21

2
22 21 12 22

1 0

1 0

a a a a

a S

a S

a a a a

 = +


− =


− =
 = +  
Przekształcimy go jeszcze bardziej w układzie śladu macierzy A.  Odejmując 

czwarte równanie od pierwszego uzyskujemy: 

( )
( )

2
11 11 12 21

12

21

2 2
11 22 11 22

1 0

1 0

a a a a

a S

a S

a a a a

 = +


− =


− =
 − = −  
Stąd już  układzie kontekstowym mamy: 

( )
( )

( )( )

2
11 11 12 21

12

21

11 22

1 0

1 0

1 0

a a a a

a S

a S

a a S

 = +


− =


− =
 − − =  
Analizując otrzymany wyżej układ względem śladu macierzy uzyskujemy w 

tym aspekcie równości: 
I przypadek: 1S =  
Mamy wtedy: 

2
11 11 12 21

2
22 21 12 22

1

a a a a

S

a a a a

 = +


=
 = +  
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czyli: 
2

11 11 12 21

11 22

2
22 21 12 22

1

a a a a

a a

a a a a

 = +


+ =
 = +  
Mamy tu dwa wzajemnie symetryczne rozwiązania układu: 

11

12

21

22

1 1
ab

2 4
a

b

1 1
ab

2 4

a

a

a

a


= − −


 =


=

 = + −
     co odpowiada macierzy    

1 1
ab,a

2 4
A

1 1
b, ab

2 4

 
− − 

 =
 

+ − 
     i   11 22 1a a+ =  

 
lub: 

11

12

21

22

1 1
ab

2 4
a

b

1 1
ab

2 4

a

a

a

a


= + −


 =


=

 = − −
     co odpowiada macierzy    

1 1
ab,a

2 4
A

1 1
b, ab

2 4

 
+ − 

 =
 

− − 
     i   11 22 1a a+ =  

Oba te rozwiązania, jak nietrudno zauważyć, dają wyjściowy tu warunek śladu 
macierzy. We wszystkich powyższych równościach, tam gdzie występowały, a  i b  
są dowolnymi liczbami rzeczywistymi mającymi tu charakter parametru. 

II przypadek: 1S ≠  
Mamy wtedy: 

2
11 11 12 21

12

21

11 22

0

0

0

a a a a

a

a

a a

 = +


=


=
 − =  
czyli: 

2
11 11

12

21

22 11

0

0

a a

a

a

a a

 =


=


=
 =  
Stąd mamy dwa rozwiązania:` 

11

12

21

22

0

0

0

0

a

a

a

a

=
 =


=
 =  co odpowiada macierzy    

00
A

00

 
=  
     i   11 22 0a a+ =  

lub:  
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11

12

21

22

1

0

0

1

a

a

a

a

=
 =


=
 =  co odpowiada macierzy    

10
A

01

 
=  
     i   11 22 2a a+ =  

Powyższe przypadki wyczerpują już wszystkie macierze idempotentne 2x2 w 
układzie ich śladu. Otrzymaliśmy więc następujące możliwe wartości śladu w tych 
macierzach: 

( )
0

tr A 1

2




= 

  

Podsumowanie  
W rozważaniach otrzymaliśmy wszystkie możliwe wartości śladu macierzy dla 

przedmiotowych tu macierzy 2x2. Nadmieńmy, że ślad macierzy ma bardzo duże 
znaczenie przy dowodzeniu nieobciążonego estymatora wariancji składnika losowego 
w klasycznym modelu regresji liniowej. Rozważania te można kontynuować w 
większych wymiarach. 
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СТАТИСТИЧНЕ ОЦІНЮВАННЯ ДИНАМІКИ ІНВЕСТИЦІЙНИХ 
ПОТОКІВ В УКРАЇНІ 

 
Інвестиції безпосередньо впливають на вітчизняну економіку та її окремі 

сектори, зумовлюючи загальну тенденцію їх розвитку. Вони опосередковано 

впливають на здатність економіки до ефективного виробництва товарів та 

послуг, визначають місце і роль країн на світових ринках, забезпечують 

зростання валового внутрішнього продукту і, як наслідок, національного 

доходу. Результатом ефективного управління інвестиційними активами, що 

безпосередньо впливає на збільшення національного доходу, є покращення 

рівня життя населення країни. Все це зумовлює необхідність та актуальність 

дослідження динаміки інвестиційних потоків в Україні. 

У національній економіці у період з 2011 по 2016рр. відбулося  

сповільнення темпів приросту капітальних та іноземних інвестицій, що видно з 

рис. 1. 
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Рис. 1. Темпи приростів капітальних та іноземних інвестицій 

Так, у 2011 році обсяги капітальних інвестицій збільшились з 
189 061 млн.грн. до 259 932 млн.грн, тобто зросли на 37,49%. Беручи до уваги 
політичну кризу та військові дії на Сході України, у 2013 та 2014 році 
капітальні вкладення в економіку зменшувалися: у 2013 році на 25 964 млн.грн 
(8,84% проти аналогічного показника минулого року), у 2014 – з 267 728 
млн.грн. до 219 420 млн.грн., тобто спад склав 18,04%. Враховуючи виважену 
політику уряду щодо стабілізації економічних процесів, починаючи з 2015 року 
спостерігалося збільшення капітальних інвестицій. Обсяги ж іноземних 
інвестицій зросли з 2010 по 2013 рік на 7410,5 млн. дол. США, що становить 
16,01% приросту. У 2014 році іноземні вкладення зменшилися з 53 704 млн. 
дол. США до 40 725,4 млн. дол. США, а у 2015 році скоротилися ще на 11,22%. 
Починаючи з 2016 року спостерігається поступове збільшення іноземних 
інвестицій. Таким чином, можна простежити чіткий взаємозв’язок між 
економічною і політичною ситуацією, що впливають на інвестиційний клімат, 
та напрямками інвестиційних потоків в Україні.  

У структурі капітальних інвестицій за джерелами фінансування 
найвагоміше місце займають власні кошти суб’єктів господарювання, 
наприклад, підприємств та організацій, які мають на меті збільшити запас 
капіталу та максимізувати прибутки.  

 
Рис. 2. Структура капітальних інвестицій за джерелами фінансування 
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Так, наприклад, у 2010 році 114 964 млн.грн із 189 061 млн.грн валових 
інвестицій припадало на власні кошти суб’єктів підприємництва, що становило 
60,81% від загальної суми. У 2016 році обсяги інвестицій зросли на 90% у 
порівнянні з базовим і склали 359 216 млн.грн. При цьому інвестування за 
рахунок власних коштів збільшилося з 60,81% до 69,25%. 

Аналіз розподілу капітальних інвестицій за джерелами фінансування на 
основі показників Гатєва та Рябцева свідчить про подібність стуктур: лінійний 
коефіцієнт структурних зрушень дорівнює 3,97%, нормований лінійний 
коефіцієнт Гатєва 0,099 , а коефіцієнт Рябцева 0,039. 

Інвестиційний процес є невід’ємною складовою нагромадження 
національного капіталу. Для того, щоб покращити інвестиційний клімат 
України та збільшити як іноземне, так і внутрішнє інвестування у підприємства, 
галузі економіки, необхідно здійснити ряд заходів, а саме: доцільно розробити 
комплексну програму залучення інвестицій, яка б передбачала ефективне 
державне регулювання інвестиційного процесу, виважену податкову політику, 
цільове стимулювання пріоритетних галузей економіки. 
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ВНУТРІШНІЙ АУДИТ РОЗРАХУНКІВ З ПОСТАЧАЛЬНИКАМИ 
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НАПРЯМИ ЇХ ВИРІШЕННЯ 
 

Невід’ємною частиною діяльності підприємства є встановлення 
взаємозв’язків шляхом проведення розрахунків з партнерами – 
постачальниками та підрядниками. Наслідком таких відносин є виникнення  
дебіторської чи кредиторської заборгованості залежно від ситуації. Проте, 
наявність того чи іншого виду заборгованості на підприємствах призводить до 
зростання рівня ризику неплатоспроможності суб’єкта господарювання. 

На ситуацію, пов’язану з кризою платежів впливають зовнішні і 
внутрішні чинники, що спричиняють: 

- низький рівень платоспроможності боржників за рахунок погіршення 
фінансового стану; 

- збереження кризових явищ в економіці, що підсилює порушення 
диспропорції в сфері товарного і грошового обігу; 
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- неефективність діючого механізму розрахунків між суб’єктами  
господарювання. 

Нині ефективно контролювати стан розрахунків з постачальниками та 
підрядниками можливо лише за умови функціонування дієвої системи 
організації бухгалтерського обліку і внутрішнього аудиту. 

Дослідженню проблематики обліку, аудиту та управління кредиторською 
заборгованістю присвячені роботи науковців, таких як Ф.Ф. Бутинець [1], Л.П. 
Кулаковська [2], Н.П. Михайлишин [3], М.Ф. Огійчук [4], Ю.В. Піча та iншi. 
Однак існує низка проблемних аспектів, пов’язаних з організацією облікової 
роботи та внутрішньої аудиторської перевірки розрахункових операцій з 
постачальниками , які потребують подальшого дослідження. 

Метою зовнішнього і внутрішнього аудиту є встановлення правильності 
здійснення розрахунків з постачальниками за отримані товарно-матеріальні 
цінності, послуги, підтвердження законності виникнення дебіторської і 
кредиторської заборгованості, її достовірності і реальності погашення на 
підставі показників фінансової звітності відповідно до чинного законодавства. 

Вважаємо, що основними напрямами аудиту має бути: 
1) встановлення доцільності придбання товарно - матеріальних 

цінностей, реальності розрахунків; 
2) перевірка наявності і правильності оформлення документів на 

придбання товарно - матеріальних цінностей у постачальників та їх оплати; 
3) встановлення реальності і правильності відображення заборгованості 

у первинних документах, облікових регістрах та Головній книзі; 
4) контроль за правомірністю виникнення боргу, реальності причин і 

строків виникнення заборгованості; 
5) оцінка ефективності стану бухгалтерського контролю за розрахунками 

з постачальниками; 
6) підтвердження достовірності записів у формах звітності. При цьому, 

аудитор повинен ретельно знати процес опрацювання облікової інформації у 
варіації комп’ютерної програми, що використовується на підприємстві, для 
запобігання фактів шахрайства. 

Внутрішній аудитор повинен розуміти послідовність занесення сум за 
господарськими операціями до регістрів бухгалтерського обліку. Зіставність 
розміру зобов’язань, що виникли в результаті взаємовідносин з покупцями та 
постачальниками, повинна здійснюватися у наступному порядку (рис. 1).  

На нашу думку, доцільно також у процесі аудиту розрахункових операцій 
з постачальниками  і залежно від ознак перевірки документів використовувати 
такі способи: перевірка надійності (полягає в тому, що бухгалтерська 
інформація розглядається з позиції встановлення її обґрунтованості, що дає 
можливість аудитору покладатися на діючу систему документального 
забезпечення); логічна, хронологічна і систематична перевірка документів. 
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Рис. 1. Послідовність перевірки документів 
 
Це дозволить внутрішнім аудиторам якісно підвищити рівень 

здійснюваної перевірки. 
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Аудит облікової політики, слід розглядати, як обов’язків етап 
аудиторської перевірки, незалежно від об’єкту аудиту. Оскільки, перевірка 
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облікової політики суб’єкта дослідження дає відповідь на наступні питання: чи 
є ця політика відповідною для його бізнесу, чи відповідає вона застосованій 
концептуальній основі фінансової звітності та обліковій політиці, які 
застосовуються у відповідній галузі 

Метою аудиту облікової політики підприємства є встановлення її 
відповідності чинним нормативно-правовим актам, галузевим особливостям, 
характеру і масштабу діяльності підприємства, визначення впливу її елементів 
на інформацію обліку та звітності.[1.,c.246] 

При проведенні аудиту облікової політики підприємства необхідно: 
- встановити наявність розпорядчого документу про облікову політику 

підприємства; 
- визначити відповідність прийнятої облікової політики вимогам 

законодавства та положенням (стандартам) бухгалтерського обліку;  
- вивчити дотримання під час розроблення наказу про облікову політику 

припущень і вимог, встановлених нормативними документами; 
- проаналізувати й оцінити загальні та конкретні елементи облікової 

політики 
- дослідити повноту розкриття обраних під час формування облікової 

політики способів ведення бухгалтерського обліку, що істотно впливають на 
оцінювання і прийняття рішень користувачами бухгалтерської звітності; 

- дослідити ступінь та достовірність розкриття облікової політики у 
фінансовій звітності підприємства; 

- дослідити наявність та адекватність системі управлінського обліку 
розпорядчого документу про облікову політику щодо управлінського обліку; 

- встановити відповідність елементів облікової політики чинному 
законодавству, що регламентує фінансовий та податковий облік; 

- проаналізувати податкові ризики, у випадку відсутності або 
неправильного складання розпорядчого документу про облікову політику. 

МСА 540 «Аудит облікових оцінок, у тому числі облікових оцінок за 
справедливою вартістю, та пов’язані з ними розкриття інформації» містить 
вимоги і рекомендації відносно викривлень в індивідуальних облікових оцінках 
та ознаки можливої упередженості управлінського персоналу. У визначенні, 
наданому МСА 540, облікова оцінка є приблизним визначенням грошової суми 
за відсутності точних засобів оцінки. [2] 

 Методи оцінки, які використовуються управлінським персоналом, мають 
бути передбачені в обліковій політиці підприємства. Вивчаючи обрані методи, 
аудитор порівнює їх із загальновживаними методами, які застосовуються в 
звичайній комерційній практиці для галузі чи виду бізнесу, до якого належить 
діяльність підприємства. В разі виявлення невідповідності, з’ясовується, чому 
управлінський персонал відмовився від застосування загальновживаного 
методу.. 

Огляд облікових оцінок для визначення обґрунтованості припущень може 
включати: 

- вивчення таких показників, як різке зростання/зниження прибутку, 
якості активів, оборотності активів; 
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- оцінку даних та розгляд припущень. При проведенні цих процедур 
аудитор повинен переконатися в точності, повноті і доречності зроблених 
оцінок; 

- тестування обчислень, зроблених при оцінці. При цьому повинна бути 
перевірена процедура обчислення; 

- порівняння оцінок різних періодів. При проведенні процедур 
порівняння збільшується надійність отриманих оцінок. Зробивши огляд 
облікових оцінок за попередній період, аудитор за допомогою професійного 
скептицизму може виявити обставини або умови, які вказують на наявність чи 
можливість упередженості управлінського персоналу;  

- розгляд процедур затвердження оціночних значень керівництвом. 
Потрібно з’ясувати, на якому рівні було прийнято рішення і як воно оформлене; 

- замовлення незалежної оцінки та її порівняння з наявним значенням. 
Незалежна оцінка потрібна для підтвердження наявних оціночних значень і 
збільшення їх надійності; 

- оглядову перевірку подальших подій для підтвердження наявної 
оцінки.  
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Підприємництво у ринковій економічній системі є важливим сектором, 

що забезпечує задоволення суспільних потреб і насичує ринок товарами та 
послугами. 

Однак, сьогодні вітчизняне підприємництво існує в досить складних 
умовах економіко-політичної нестабільності та стикається зі значною кількістю 
проблем, які гальмують його розвиток. Під впливом податкового тиску, 
наявності різного роду адміністративних бар’єрів, обмеженості матеріальних, 
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технічних, фінансових ресурсів спостерігається зниження рівня сприятливості 
умов для діяльності та подальшого розвитку вітчизняного підприємницького 
сектору. Досить серйозною проблемою у діяльності підприємств стало 
загострення міжнародних політичних конфліктів, що призвели до військових 
дій на території нашої країни, а також зростання курсу американського долару, 
зниження конкурентоспроможності вітчизняних компаній на міжнародних 
ринках, зменшення рівня іноземних інвестицій та збільшення розміру 
зовнішнього боргу України. Вплив перерахованих чинників був за останні роки 
вирішальним для діяльності підприємницького сектору та призвів до 
погіршення його фінансово-економічного стану, зниження платоспроможності 
та зростанню ризику банкрутства. 

Для врегулювання проблеми неплатоспроможності та банкрутства до 
підприємств застосовуються відповідні судові та досудові процедури, такі як 
досудова санація, розпорядження майном, санація, ліквідація та мирова угода. 
Саме від ефективності та доцільності застосовуваних процедур залежить 
подальша доля підприємства: відновити платоспроможність та продовжити 
підприємницьку діяльність, забезпечуючи як власні інтереси, так і стимулюючи 
розвиток вітчизняної економіки взагалі, або ж бути визнаним банкрутом та 
ліквідованим. В свою чергу встановити необхідність введення відповідних 
процедур та забезпечити їх прозорість та результативність можливо лише 
володіючи якісною та достатньою інформаційною базою. Основним джерелом 
даних в таких умовах є система бухгалтерського обліку підприємства, яка 
генерує інформаційні потоки досить широкого спектру. Однак, обліково-звітна 
інформація, що використовується для прийняття важливих рішень в процесах 
відновлення платоспроможності та банкрутства, має бути повною, достовірною 
та надійною. 

Зазначене свідчить про необхідність існування незалежного контролю за 
достовірністю обліково-звітних даних, їх відповідністю законодавчим нормам 
та внутрішнім положенням суб’єкта господарювання. Сьогодні однією з 
основних форм такого контролю має стати аудит, оскільки він здійснюється 
незалежними компетентними спеціалістами та зможе не лише задовольнити 
потреби зацікавлених користувачів в отриманні впевненості у достовірності та 
якості існуючої обліково-звітної інформації, але й дозволить отримати 
додаткові специфічні послуги, наприклад, щодо встановлення глибини та 
причин кризи підприємства, діагностики ймовірності його банкрутства, оцінки 
санаційної спроможності, аналізу ефективності плану санації, перевірки 
достовірності ліквідаційної звітності та звітів арбітражного керуючого тощо.  

Підтвердженням доцільності залучення аудиторів до процедур 
відновлення платоспроможності та банкрутства є й той факт, що більша 
частина користувачів не здатна сприймати, розуміти та вірно тлумачити 
обліково-звітну інформацію підприємства, що для неплатоспроможного 
підприємства може стати основною перешкодою в процесі його фінансового 
оздоровлення. 

Однак, й аудиторська діяльність сьогодні, щоб користуватись попитом у 
сфері відносин неплатоспроможності та банкрутства, масштаби яких у секторі 



 141 

вітчизняного підприємництва не припиняють зростати, повинна розвиватись, 
адаптуватись та відповідати на специфічні запити практики. Аудит у 
процедурах відновлення платоспроможності та банкрутства підприємств на 
даний момент безперечно має місце у вітчизняній практиці, однак 
характеризується обмеженістю послуг та відсутністю їх системності та 
комплексності.  

Підсумовуючи вище наведене, можна зробити висновок, що аудиторські 
послуги у процедурах відновлення платоспроможності та банкрутства можуть і 
мають отримати подальший розвиток. Однак, така можливість буде реалізована 
лише шляхом усвідомлення представниками підприємства-боржника 
(банкрута), його кредиторами та інвесторами, а також вітчизняними 
законотворцями, переваг аудиту як гаранта достовірності інформації, 
використовуваної в межах процедур відновлення платоспроможності та 
банкрутства, ефективного засобу контролю за відповідністю законодавству, а 
також запоруки якості, прозорості та результативності таких процедур. 
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РОЛЬ СТРАТЕГІЧНОГО АНАЛІЗУ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ 

ПІДПРИЄМСТВОМ ТА ЕТАПИ ЙОГО ПРОВЕДЕННЯ 
 
Для ефективного здійснення своєї господарської діяльності 

підприємствам необхідно своєчасно реагувати на будь-які зміни факторів 
зовнішнього та внутрішнього середовища, а це в свою чергу вимагає 
проведення стратегічного аналізу, адже він є основною складовою 
внутрішнього економічного механізму підприємства і має великий вплив на 
результативність підприємницької діяльності. 

Стратегічний аналіз – це комплексне дослідження позитивних і 
негативних факторів зовнішнього і внутрішнього середовищ, які можуть 
вплинути на конкурентне становище підприємства у довгостроковій 
перспективі, а також шляхів досягнення стратегічних цілей підприємства [2]. 

Задля розробки стратегії розвитку підприємства стратегічний аналіз є 
рушійним фактором в системі управління, дієвим засобом виявлення 
внутрішньогосподарських та зовнішніх резервів, основою розробки науково 
обґрунтованих планів та стратегічних управлінських рішень. Він допомагає 
обрати напрям, за яким підприємство буде розвиватися. 
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Без стратегії у підприємства відсутній обґрунтований план діяльності і 
єдина програма досягнення бажаних результатів. Стратегічний аналіз 
зосереджується, насамперед, на вивченні ринку та дослідженні внутрішніх 
ресурсів і можливостей, які дозволять отримати на ринку конкурентні переваги. 
Проведення стратегічного аналізу на підприємстві дає змогу отримати відповіді 
на три основні питання: 

1) В якому становищі перебуває підприємство зараз? 
2) В якому становищі воно повинно бути через певний проміжок часу 

(через три, п'ять, десять років)? 
3) Які існують шляхи досягнення бажаного становища і якими способами 

його можна досягнути? [1] 
Стратегічний аналіз характеризується такими головними ознаками, що 

мають виняткове значення при прийнятті управлінських рішень: 
- орієнтація на майбутнє (довгострокова спрямованість); 
- високий рівень невизначеності; 
- глобальний характер і важливість наслідків стратегічних рішень для 

підприємства [2]. 
Саме стратегічний аналіз може допомогти підприємству реалізувати його 

стратегічне бачення, оскільки використовує інформацію, яка характеризується 
високим рівнем невизначеності, його проведення вимагає глибокого 
системного дослідження фактів та явищ. 

Стратегічний аналіз проходить підготовчий, аналітичний і заключний 
етапи. При цьому використовується низка специфічних методів і прийомів, що 
дозволяють діагностувати потенційні та існуючі загрози підприємства, виявити 
можливості підприємства: 

- на першому етапі відбувається постановка мети і завдань 
стратегічного аналізу, визначаються основні критерії (індикатори) оцінки; 

- на другому етапі відбувається аналіз загроз внутрішнього і 
зовнішнього середовища підприємства. Важливою складовою цього етапу є 
методичне забезпечення стратегічного аналізу, що передбачає вибір методів і 
прийомів, які відповідають його цілям та завданням; 

- на третьому етапі здійснення стратегічного аналізу проводиться оцінка 
рівня загроз діяльності підприємства з погляду аналізу макро- та 
мікросередовища. Зібравши максимальну інформацію про фактори зовнішнього 
середовища, її оцінюють і визначають загрози та можливості, а також 
визначаються сильні та слабкі сторони; 

- завершальний етап стратегічного аналізу передбачає обґрунтування 
стратегічних альтернатив розвитку діяльності підприємства, що залежно від 
результатів діагностики можуть передбачати: стратегії, що попереджують 
можливі загрози; стратегії, що усувають існуючі загрози; стратегії, що 
відновлюють рівень розвитку підприємства [3]. 

Отже, роль стратегічного аналізу в системі управління підприємством 
визначається його перевагами, які дають змогу: створити інформаційну базу 
для прийняття стратегічних рішень на основі оцінювання внутрішнього і 
зовнішнього середовища; зменшити негативний вплив змін зовнішнього та 
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внутрішнього середовища на результати діяльності підприємства; швидко 
реагувати на зміни і вносити відповідні корективи до стратегії, яка реалізується 
на даному етапі діяльності суб’єкта господарювання; визначити необхідний 
рівень потенціалу підприємства та дію чинників зовнішнього середовища, які в 
поєднанні дають змогу досягнути його стратегічних цілей. 

Для успішного розвитку підприємства, в умовах мінливого середовища 
стратегічний аналіз відіграє важливе значення, оскільки дозволяє не тільки 
виявляти можливості та загрози зовнішнього оточення, але й формувати 
альтернативні стратегії щодо досягнення підприємством стійкого 
довгострокового росту в умовах жорсткої конкуренції. 
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УПРАВЛІННЯ ГРОШОВИМИ ПОТОКАМИ ПІДПРИЄМСТВА 
 

На сучасному етапі розвитку економіки України важливе місце посідає 
управління грошовими потоками суб’єктів господарювання, яке є важливою 
складовою фінансового планування. Питання ефективності управління 
грошовими потоками підприємства на сьогодні є досить актуальним, оскільки 
величина грошових потоків свідчить про стан самого підприємства, є основою 
для його самофінансування та впливає на його платоспроможність і ліквідність 
[1]. 

Концептуальні основи сутності, виникнення та руху грошових потоків 
достатньо широко розглядаються у працях зарубіжних та вітчизняних учених: 
Ю. Брігхема, Л. Гапенскі, Д. Ван Хорна, А. Кінга, В. Бочарова, І. Бланка, В. 
Ковальова, Л. Лігоненко, А. Поддєрьогіна, О. Терещенка, О. Шеремета та 
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інших. Проте, незважаючи на досить багато напрацювань із зазначеної теми, ще 
не сформовано єдиної теоретичної бази, яка б охоплювала увесь комплекс 
питань управління грошовими потоками підприємства. Крім того, не визначено 
єдиного однозначного підходу щодо визначення та тлумачення категорії 
«грошові потоки». 

Метою цієї роботи є теоретичне обґрунтування сутності управління 
грошовими потоками підприємства, визначення ролі системи управління 
грошовими потоками. Фінансово-господарська діяльність підприємства 
нерозривно пов’язана з рухом грошових коштів, у результаті якого формуються 
вхідні і вихідні грошові потоки. Виходячи з цього особливого значення набуває 
поняття «грошовий потік», яке привертає увагу багатьох прак тиків і науковців.  

Управління грошовими потоками – один із найважливіших сегментів 
фінансової роботи на підприємстві, від ефективності організації якого залежать 
як поточні результати діяльності, так і майбутні темпи розвитку 
господарюючого суб’єкта [2]. У процесi розвитку економiчних вiдносин в 
Українi зростає увага до проблеми оптимiзацiї грошових потокiв пiдприємства. 
Це зумовлено тим, що перехід до ринкової еконо міки суттєво підвищує роль та 
місце руху грошових коштiв у системi управлiння пiдприємством. Тому 
управління грошовими потоками підприємства є необхідною функціональною 
стратегією, успіх якої є запорукою високих результатів підприємницької 
діяльності, конкурентоспроможності та динамічного розвитку підприємства [3]. 

У процесі управління грошовими потоками головна увага повинна 
зосереджуватися на пріоритетних потоках за фінансово-господарськими 
операціями, а саме тих, що забезпечу ють формування більшої частини вартості 
підприємства та його прибутку й здійснюються на регулярній основі. Слід 
звернути увагу, що грошовий потік від операційної діяльності суб’єкта 
господарювання має розглядатися як основне джерело фінансового 
забезпечення  його господарської діяльності в подальші періоди. Тому одна з 
ключових характеристик підприємства, що ефективно функціонує, – наявність 
протягом тривалого часу позитивного операційного грошового потоку з 
порівняно стабільною абсолютною величиною. 

Ефективне управління грошовими потоками визначається базовими 
положеннями щодо організації управління ними. Грошові потоки не можуть 
виникати внаслідок бездіяльності підприємства. Вони є невід’ємною складовою 
фінансового та операційного циклів, що вимагає узгодження фінансових рішень 
між усіма напрямками управління фінансами підприємства. Управління 
грошовими потоками потребує відповідного інформаційного наповнення сис- 
теми прийняття управлінських рішень. А також передбачає однозначність 
трактування прийнятих фінансових рішень, чіткість доведення їх до виконавців 
та забезпечення адекватного зворотного зв’язку – моніторингу, перегляду та 
корегування фінансових рішень.  

Управління грошовими потоками як цілісна система включає реалізацію 
таких етапів:  

1) планування та прогнозування грошових потоків і складання 
відповідних внутрішніх фінансових документів;  
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2) імплементація бюджету грошових потоків, що є невід’ємною 
складовою системи бюджетів на підприємстві, як процес його безпосереднього 
дотримання під час організації операційної, інвестиційної, фінансової 
діяльностей;  

3) контроль виконання бюджету грошових потоків;  
4) корегування планових величин відповідно до зміни зовнішніх і 

внутрішніх умов реалізації бюджету грошових потоків [4]. 
Висновок. Можна стверджувати, що грошові потоки підприємства – це 

складне явище, яке тісно влилося у загальну фінансову систему підприємства і 
є невід’ємною його частиною. Тому організація управління грошовими 
потоками має відбуватися комплексно, разом з іншими напрямами фінансового 
управління. Важливість та значення управління грошовими потоками важко 
переоцінити, адже від його якості та ефективності залежить не тільки стійкість 
підприємства в конкретний проміжок часу, а й можливість подальшого 
розвитку, досягнення фінансового успіху на довгострокову перспективу. 
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АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ПІДГОТОВКИ ЕКСПЕРТА-БУХГАЛТЕРА 
 

Актуальність комплексного підходу до досліджень сутності професії 
судового експерта та природи експертних досліджень зумовлюється сучасними 
вимогами судово-слідчої практики. Зокрема, від цього залежить правильна 
постановка і розв’язання проблеми підготовки експертів до професійної 
діяльності. Збільшення кількості судових експертиз, виникнення нових видів, 
впровадження в експертну практику технічних новацій також вимагає постійної 
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уваги до розвитку професійного рівня судових експертів.  
Основним документом, що регулює проведення судових експертиз є 

Закон України «Про судову експертизу» від 25.02.1994 № 4038-XII (зі змінами) 
[3]. Відповідно до статті 1 Закону України «Про судову експертизу», судова 
експертиза – це дослідження експертом на основі спеціальних знань 
матеріальних об'єктів, явищ і процесів, які містять інформацію про обставини 
справи, що перебуває у провадженні органів дізнання, досудового та судового 
слідства. Отже, експерт – це особа, що володіє спеціальними знаннями та може 
на їх основі досліджувати матеріальні об’єкти, явища і процеси, які містять 
інформацію про обставини справи. 

На даний час можна визначити три категорії судових експертів: 
- співробітники державної судово-експертної установи, що проводять 

експертизи в порядку виконання посадових обов'язків; 
- фізичні особи або співробітники суб'єктів господарювання - експерти, 

які рішенням ЦЕКК отримали кваліфікацію судового експерта з певних 
спеціальностей; 

- будь-яка особа, що володіє необхідними знаннями для дачі висновку з 
досліджуваних питань, яка не має кваліфікації судового експерта,але викликана 
слідчим, суддею для виконання окремих завдань і попереджається ним про 
кримінальну відповідальність за надання завідомо неправдивого висновку [1]. 

Зокрема, судовий експерт-бухгалтер – особа, що володіє необхідними 
знаннями в галузі економічних наук (бухгалтерського обліку, оподаткування, 
фінансів і кредиту, аналізу та ін.), пройшла спеціальну підготовку для 
отримання знань з процесуальних питань та отримала кваліфікацію судового 
експерта-бухгалтера за відповідними експертними спеціальностями. 

Компетенція експерта-бухгалтера, як суб'єкта судово-бухгалтерської 
експертизи, не обмежується знанням бухгалтерського обліку, фінансів та 
оподаткування. Тут повинні бути і істотні знання в області права, а також і в 
галузі, в якій працює безпосередньо підприємство. Також до експерта-
бухгалтера пред'являються такі вимоги, як стаж роботи, наявність вищої освіти 
(не менше спеціаліста), а також знання своєї справи. 

Важливе значення для об'єктивізації оцінки висновків експертів 
правоохоронними органами і судами мають пропозиції щодо запровадження 
атестації і державної реєстрації методик, які застосовуються під час проведення 
експертиз. 

З метою підвищення якості судових експертиз, перевірки компетентності 
експертів (як державних, так і недержавних установ), що систематично, на 
професійній основі здійснюють судово-експертну діяльність, запропоновано 
правило. Згідно з ним органи дізнання, досудового слідства і суду матимуть 
право доручати проведення судових експертиз у кримінальних справах лише 
тим фахівцям, яких внесено до Реєстру атестованих судових експертів. На 
даний час законопроектом передбачено тільки два винятки з цього загального 
правила, які сформульовано в останній частині ст. 7 та ст. 9 Закону України 
«Про судову експертизу», тобто вони стосуються нетрадиційних видів 
експертиз [2].  
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Сьогодні програма підготовки експертів-бухгалтерів включає в себе 
тільки загальні питання організації та проведення експертизи.  

На наш погляд, експерт-бухгалтер повинен володіти знаннями з різних 
галузей та наук (рис. 1.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 1. Сфера знань, умінь і навичок, необхідна для експерта-бухгалтера. 

 
Доцільно вдосконалити програми сертифікації бухгалтерів-експертів, що 

враховують галузеву специфіку побудови обліку та оподаткування, зокрема для 
бухгалтерів сільськогосподарського виробництва призначена міжнародна 
програма CAPA.  

Тому, необхідним є вдосконалення програм підготовки бухгалтерів-
експертів. Пропонуємо залучати лише сертифікованих експертів з певної галузі 
знань (сільське господарство, промисловість, будівництво та ін.). Треба 
виділити також ще один не менш важливий момент – існує велика необхідність 
у науковому забезпеченні процесу створення інноваційних форм і напрямків у 
проведенні експертного економічного дослідження.  

ЕКСПЕРТ- 
БУХГАЛТЕР 

- порядок заповнення 
бухгалтерських документів; 
- документообіг та обліковий 
процес; 
- знання нормативного матеріалу, 
що регулює бухгалтерський облік; 
- принципи калькулювання 
готової продукції; 
- виробничий процес та 
особливості його документообігу; 
- міжнародні стандарті обліку. 

Бухгалтерський облік 

- методи аудиту; 
- пособи відновлення обліку; 
- способи відновлення уразливих 
господарських операцій. 

Аудит 

- методи налізу. 

Фінансово-економічний 

аналіз господарської 

діяльності 

- знання нормативного матеріалу, 
що регулює облік, економіку та  
оподаткування та ін.; 
- основи ціноутворення. 
- податкову систему. 

Оподаткування 

- знання нормативного матеріалу, 
що регулює юридичні основи 
діяльності організації; 
- прийоми розпізнавання 
недроякісності документів; 
- основи розслідування - 
криміналістика. 

Юриспруденція 
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Застосування сучасних методів судово-бухгалтерської експертизи 
неможливе без використання комп’ютерних технологій, а також повної обробки 
певних результатів. На жаль, ці технології розробляються не завжди якісно та 
дуже повільно. Незаперечним є той факт, що бухгалтерський облік за якістю 
програмних продуктів значно перевершує в цьому сенсі судово-бухгалтерську 
експертизу.  

Назріла потреба, найближчим часом, створити комплекс програм і 
методик проведення, аналізу та узагальнення  результатів судово 
бухгалтерського дослідження із застосуванням комп’ютерної техніки та 
технологій.  

У цьому випадку комп’ютеризація в проведенні судово-бухгалтерської 
експертизи забезпечить збереження цілісності перевірки за умови 
децентралізованої обробки отриманої інформації, своєчасне та повне 
задоволення інформаційних потреб експерта-бухгалтера при одночасному 
скороченні часу його роботи, можливістьподання вихідної інформації в будь-
яких конфігураціях, корегувань у методиці розрахунків і формах відтворення 
кінцевого результату. Такий підхід дозволять: вдосконалити організацію 
кадрового забезпечення експертизи; забезпечити належний рівень кваліфікації 
фахівців та, як наслідок, якість, високий науковий рівень та обґрунтованість 
висновків експертів-бухгалтерів. 
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РОЛЬ ІНОЗЕМНОГО КАПІТАЛУ В РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ 

СФЕРИ ПОСЛУГ 
 
В умовах сучасності роль сфери послуг зростає у світовій економіці. 

Зростає і спектр пропонованих послуг та число зайнятих у даній сфері. Це 
пов’язано з розвитком нових технологій, зміною рівня життя. Розвиток сфери 
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послуг України залежить не тільки від успішного функціонування виробничої 
сфери, необхідне залучення додаткових інвестицій, зокрема іноземних. 
Залучення іноземного капіталу забезпечує не тільки надходження необхідних 
фінансових ресурсів, але і технічно-ефективних методів реалізації послуг, яке 
сприятиме підвищенню їх якості, культури обслуговування, підвищенню 
конкурентоспроможності вітчизняних виробників послуг, що значно зміцнить 
позиції України на світовому ринку послуг [4]. 

Україна є країною із значним потенціалом для інвестиційної діяльності 
завдяки багатим природним ресурсам, значному людському потенціалу, 
розвиненій інфраструктурі, потенційній ємності внутрішнього ринку. 
Розуміння потреби залучення іноземних інвестицій спричиняє зростання 
інформаційної прозорості діяльності підприємств, що підвищує рівень 
інвестиційної привабливості, збільшує ліквідність капіталу і захищає інтереси 
інвесторів. Це, своєю чергою, дозволяє проаналізувати і визначити роль 
підприємств з іноземним капіталом, виявити тенденції, що сформувалися в цій 
сфері, оцінити внесок іноземних інвестицій: 

- роль іноземного сектора в національній економіці майже поступово 
зростає, що призводить до підвищення ефективності підприємств з іноземним 
капіталом, а, отже, має перспективи економічного росту в майбутньому; 

- чим стабільніша й ефективніша національна економіка, тим менше в ній 
наявний іноземний сектор. Іншими словами, іноземні інвестиції звичайно є 
каталізатором економічного розвитку підприємств, але у міру зміцнення 
національних економік значення іноземних компаній зменшується; 

- в усіх країнах продуктивність праці в іноземному секторі значно вища, 
ніж в національному, тобто іноземний капітал є ефективною формою 
стимулювання розвитку національної економіки; 

- розвиток нових форм функціонування підприємств під впливом прямих 
іноземних інвестицій, а саме: створення господарських кластерів, технопарків 
та технополісів підтверджує посилення інноваційних процесів [2]. 

За даними Державної служби статистики України, у 2012 р. на 
вітчизняному ринку послуг функціонувало близько 240 тис. підприємств, 
частка яких у структурі усіх підприємств становить 65%. До 2016 р. динаміка 
кількості підприємств сфери послуг порівняно з 2012 р. знизилась на 16%. Та й 
фінансові результати діяльності підприємств сфери обслуговування за період 
2012–2016 рр. підтверджують їх скрутне фінансово-економічне становище [3].  

Такі показники засвідчують дуже низькі обсяги як вітчизняних, так і 
іноземних інвестицій та недостатнє використання інвестиційного потенціалу 
України. 

Базовою причиною низького рівня іноземних інвестицій в підприємства 
України є невідповідність між рівнем інвестиційних ризиків і рівнем 
прибутковості інвестицій. Високий ризик вимагає високої прибутковості, між 
тим, легальна прибуткова діяльність у сфері послуг є проблемною [1]. 

По-перше, залучення прямих іноземних інвестицій призводить до того, 
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що довготермінові зв’язки, які встановлюються при цьому між резидентами, 
відображають, перш за все, інтереси тих, хто інвестує, і посилюють контроль 
іноземних організацій за розвитком підприємств сфери послуг. 

По-друге, з боку іноземних інвесторів все частіше стають помітними 
випадки нечесної конкуренції, коли іноземна компанія скуповує контрольний 
пакет акцій українського акціонерного товариства, аби усунути з ринку 
наявного чи потенційного конкурента. 

По-третє, частішають, на жаль, випадки, коли іноземні компанії 
експлуатують місцеві природні і трудові ресурси, що призводить до їх 
виснаження. Функціонування таких підприємств завдає збитків довкіллю і 
здоров’ю наших громадян. 

Отже, іноземні інвестиції в Україні, здебільшого, не виконують ролі 
перенесення та впровадження у підприємства сфери послуг нових технологій. 
Навпаки, вони часто створюють у нас замкнуті монопольнії, вивозять прибутки 
за кордон. До того ж вони часто небезпечні своєю нестійкістю, а також 
спекулятивним характером. Адже досі маємо багато випадків, коли іноземне 
устаткування та технології, що обслуговували прогресивні технологічні 
процеси в країнах Заходу, навіть якщо потрапляють в Україну, то не 
встановлюються роками, морально старіють, внаслідок чого завдаються реальні 
валютні збитки. Це свідчить про слабкість в Україні регуляторного середовища 
щодо іноземних інвестицій. 

Підводячи підсумки, можна сказати, що розвиток ринку послуг може 
надати додатковий поштовх загальному розвитку української економіки. Для 
цього необхідно створити підґрунтя для реалізації механізму залучення 
іноземного капіталу в розвиток підприємств сфери послуг. 
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IDENTYFIKACJA MACIERZY IDEMPOTENTNYCH 2X2  

 
Wstęp. Macierze idempotentne odgrywają duże znaczenie w ekonomii. Z tego 

choćby względu  rozpoznanie ich własności ma pewne znaczenie praktyczne. W 
artykule zidentyfikowano pełną strukturę macierzy idempotentnych o wymiarach 2x2 
i przeanalizowano pod kątem wykrycia pewnych własności ich ślad. 

1. Macierze idempotentne 
Na początek krótko omówimy od strony ogólnej macierze idempotentne i ich 

wybrane podstawowe własności.  Macierz A  nazywamy idempotentną jeżeli 
spełniony jest warunek: 

2A=A  
Warunek ten determinuje określone ich własności. Niżej wyspecyfikujemy 

najbardziej ogólne i zarazem charakterystyczne z nich: 
1. Jeżeli macierz  A jest idempotentna to A  jest macierzą kwadratową. 
2. Jeżeli macierz  A jest idempotentna to i macierz TA  też jest idempotentna. 
3. Jeżeli  2A=A  i macierz 2A jest symetryczna to i macierz A  też jest 

symetryczna. 
4. Jeżeli macierz A jest symetryczna to i macierz 2A  też jest symetryczna. 
5. Iloczyn dwóch macierzy symetrycznych jest macierzą symetryczną. 
6. Wyznaczniki macierzy idempotentnej jest równy 0 lub 1. 
Dla przykładu i ze względów kontekstowych prowadzonych rozważań 

dowiedziemy tę ostatnią. Z warunku idempotentności wychodzimy tu z równości: 
2det(A)=det(A )  

Przekształcając ją przy pomocy twierdzenia Cauchy’ego otrzymujemy dalej: 
2det(A)=det(A ) det(A)det(A)=  

Stąd już bezpośrednio wynika dowodzona własność.  
   Dalej rozważać będziemy już tylko macierze postaci: 

11 12

21 22

A
a a

a a

 
=  
 

  

czyli o wymiarach 2x2, tu będące przedmiotem procedowania. Rozpatrzymy 
spełnienie podanego na początku warunku idempotnentości w układzie tych 
macierzy. Rozpisując  odpowiadającą i zarazem wyjściową mu równość 
idempotentności w układzie wszystkich elementów mamy: 

2
11 12 11 12 11 12 11 12 21 11 12 12 222

2
21 22 21 22 21 22 21 11 22 21 21 12 22

,
A A

,

a a a a a a a a a a a a a

a a a a a a a a a a a a a

 + +     
= = = =       

+ +        
 

Wynika stąd układ równań: 
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2
11 11 12 21

12 11 12 12 22

21 21 11 22 21

2
22 21 12 22

a a a a

a a a a a

a a a a a

a a a a

 = +


= +


= +
 = +

 

który muszą spełniać, idąc po kolei wierszami, poszczególne elementy 
macierzy A.  Wyznaczymy z niego możliwe wartości tych elementów co pozwoli 
zidentyfikować wszystkie macierze idempotentne o wymiarach 2x2. Najpierw 
przekształcimy ten układ do równoważnej, niemniej znacznie wygodniejszej dla 
dalszego numerycznego procedowania, postaci: 

( )
( )

2
11 11 12 21

12 11 22

21 11 22

2
22 21 12 22

1 0

1 0

a a a a

a a a

a a a

a a a a

 = +


+ − =


+ − =
 = +

 

Postać ta pozwala rozbić układ na następujące, wprost czy bezpośrednio, 
rozwiązywalne już przypadki: 

I. 
2
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czyli: 
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Daje to trzy pierwsze rozwiązania układu: 
11

12

21

22
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=
 =


=
 =

 co odpowiada zerowej macierzy
00

A
00

 
=  
 

    i   11 22 0a a+ =  oraz det(A)=0  

lub: 
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=
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 co odpowiada macierzy
10

A
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    i   11 22 1a a+ =  oraz det(A)=0  

lub: 
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 co odpowiada macierzy
00

A
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=  
 

   i   11 22 1a a+ =  oraz det(A)=0  
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lub: 
11
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22

1
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 =


=
 =

 co odpowiada jednostkowej macierzy
10

A
01

 
=  
 

 i   11 22 2a a+ =  oraz 

det(A)=1 
II. 
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czyli: 
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Daje to dwa następne rozwiązania układu: 
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    co odpowiada macierzy    
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   i   11 22 1a a+ =  oraz det(A)=0  
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      co odpowiada macierzy   
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   i   11 22 1a a+ =  oraz det(A)=0  

III. 
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Daje to jeszcze dwa kolejne rozwiązania układu: 
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IV. 
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czyli: 
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Daje to, podobnie jak poprzednio, również dwa rozwiązania układu: 
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    co odpowiada macierzy    
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    co odpowiada macierzy    
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   i   11 22 1a a+ =  

 
W obu ostatnich przypadkach mamy: det(A)=0  We wszystkich powyższych 

równościach, gdzie występowały, a  i b  są dowolnymi liczbami rzeczywistymi 
mającymi tu charakter parametru. Jak nietrudno sprawdzić wszystkie otrzymane w 
wyniku procedowania macierze są macierzami idempotentnymi.  

Podsumowanie: Otrzymane macierze wyczerpują zbiór wszystkich 
możliwych macierzy idempotentnych  2x2. Warto podkreślić, że tylko część z nich 



 155 

jest macierzami symetrycznymi, powszechnego występowania której to własności w 
tych macierzach można by tu powszechnie oczekiwać. 
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ZNACZENIE CONTROLLINGU WE WSPÓŁCZESNYM 
PRZEDSIĘBIORSTWIE 

 
Wstęp. Controlling często mylnie kojarzony jest jedynie z kontrolowaniem. 

Jest to jednak bardzo ważny instrument pomagający zarządzać przedsiębiorstwem. 
Pełni funkcje nie tylko kontrolną, ale również analityczną i doradczą podczas 
opracowywania budżetu i jego realizacji jak i innych działań. We współczesnym 
przedsiębiorstwie jest on istotny, ponieważ dzięki niemu można opracować taki plan 
działania, który przyniesie wyznaczone cele poprzez kontrolę i koordynacje różnych 
procesów. Rolą controllingu jest również dostosowywanie przedsiębiorstwa do 
zmieniającego się rynku i  utrzymanie wysokiej efektywności. Potocznie uznaje sie 
go za podsystem zarządzania, który pomaga zarządowy dokonywać 
najkorzystniejszych dla firmy decyzji. Ważnym elementem controllingu jest 
obserwacja obecnej sytuacji oraz kontrola przebiegu planowanych działań. Jest to 
pojęciem szerokie jednak jego cechy można łatwo wyodrębnić ze względu na: zakres, 
możliwości i potrzeby.  (Maciejewski, Sokołowski, s.56-59) 

Poziomy controllingu. Cały proces planowania powinien przebiegać zarówno 
na poziomie strategicznym jak i operacyjnym. Pierwszy z nich ma prowadzić do 
osiągnięcia długookresowych celów, dotyczy zawsze określonych problemów. Drugi 
zaś określa sposoby realizacji konkretnej strategii, czyli wypracowanie sprawnych 
rozwiązań możliwych w przyszłości problemów. Można łatwo wywnioskować, że 
celem planowania strategicznego, z którym wiąże się controlling strategiczny jest jak 
najefektywniejsze wykorzystanie planowania operacyjnego powiązanego z 
controllingiem operacyjnym. (Nesterak s.5-6) 

Tabela 1. 
Cechy charakterystyczne controllingu strategicznego i operacyjnego 
 

Typ Cechy Controlling strategiczny Controlling operacyjny 
Cele Długofalowe planowanie 

strategiczne wzrostu 
(utrzymania zdolności do 
osiągania zysku) 

Sterowanie zyskiem 
przedsiębiorstwa 
 

Orientacja Szybkie dopasowanie 
działalności przedsiębiorstwa 
do zmian zachodzących w jego 

Regulacja wewnętrznych 
procesów przedsiębiorstwa 
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otoczeniu 
Charakter zadań Odnoszący się do jakości (np. 

osiągnięty sukces) 
Odnoszący się do ilości (np. 
zysk, obrót, koszty) 

Przedmiot zadań Mocne i słabe strony 
przedsiębiorstwa, możliwości i 
szanse przedsiębiorstwa na 
osiąganie „trwałych zysków” 

Pomiar i ocena takich 
wielkości jak: koszty, 
przychody, wynik, wpływy, 
wydatki 

Horyzont czasowy Długookresowy, nie jest 
ograniczony 

Krótkookresowy – kwartał, rok 

Szczeble 
zarządzania 

Strategiczny Taktyczny, operacyjny 

Źródło: K. Czubakowska Budżetowanie w controllingu, Gdańsk 2004, s.13 
 
W wyniku analizy tych dwóch poziomów controllingu można wyciągnąć 

następujący wniosek: controlling operacyjny odnosi się do określonej materii 
decyzyjnej natomiast controlling strategiczny pozwala na stworzenie strategii 
rozwoju przedsiębiorstwa.  (J. Maciejewski, A. Sokołowski s.62) 

Funkcje controllingu. Główna funkcją w definicji tego pojęcia jest kontrola 
różnych czynności, które mają przynieść określone skutki i być wykonywane zgodnie 
z prawem. Nie zawsze możliwe jest jednak postępowanie zgodnie z procedurami 
więc controlling sprawuje pieczę również nad odchyleniami. W literaturze można 
spotkać się z określeniem, że controlling jest oceną post factum, czyli zajmuje się 
przeszłymi procesami. Kontrolę tą można również odnieść do funkcji zarządzania i 
opisać jako systematyczne działanie zmierzające do ustalenia norm efektywności 
przy planowaniu celów do zaprojektowania systemów informacyjnych sprzężeń 
zwrotnych, porównywania rzeczywistych wyników z wyznaczonymi normami, 
stwierdzenia, czy występują odchylenia i do pomiaru ich znaczenia oraz 
podejmowania wszelkich działań potrzebnych do zapewnienia, aby wszystkie zasoby 
organizacji były najskuteczniej i najsprawniej wykorzystane do osiągania celów 
korporacji.( Stoner, Freeman, Gilbert jr., s 538) Kontrola ta ma więc charakter 
sterujący, na bieżąco koryguje wszystkie procesy, które są w trakcie realizacji. 
Wynika z tego iż nie tylko ocenia podmioty odpowiedzialne za dane działania, ale 
również zagrożenia jakie mogą przeszkodzić w osiągnięciu zamierzonego celu. Poza 
kontrolą elementami controllingu są również wyżej wymienione planowanie i 
sterowanie. Pierwsze z nich zakłada jakie cele firma powinna osiągnąć zaś 
sterowanie wskazuje jakie działania należy podjąć by zminimalizować negatywne 
skutki. Działania zapobiegawcze mogą dotyczyć metod środków jak i samym zadań. 
System controllingu jest często porównywany do samoregulującego sie układu 
zamkniętego. Wąskie kierownictwo rzeczywiście wyznacza cele jednak 
odpowiedzialność za ich wykonanie spoczywa na wszystkich pracownikach 
przedsiębiorstwa. Wszystkie procesy wykonawcze są stale obserwowane przez co w 
dość krótkim czasie można podjąć właściwe decyzje korygujące. Controlling jest 
więc również swoistym systemem wczesnego ostrzegania w przypadku zagrożenia. 
Dzięki sprawnemu przepływowi informacji kierownictwo może zapobiec 
niepożądanym następstwom. Analizy prowadzone przez kontrolerów pomagają 
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wyciągać odpowiednie wnioski z przeszłości przez co controlling ma charakter 
wyprzedzający. To działanie ma na celu zapobieganie powstawaniu rozbieżności 
pomiędzy stanem realnym a oczekiwanym. Nie ogranicza się przy tym jedynie do 
zapobiegania, ale również pozwala wykorzystać okazje. Powstające odchylenia 
bowiem nie muszą mieć zawsze negatywnych skutków. (W. Janik,  M. Paździor, 
s.121-123) 

Obszary i dziedziny controllingu. Każde przedsiębiorstwo opiera sie na 
wykonywaniu trzech rodzajów zadań: technicznych, organizacyjnych i finansowych. 
Do realizacji tych działań niezbędne są zasoby, a ich racjonalne wykorzystanie ma 
swoje przełożenie na rozwój i wynik finansowy firmy. Controlling nadzoruje 
wszystkie te procesy, ale nie musi dotyczyć całego przedsiębiorstwa a jedynie 
określonej sfery. Z tego powodu można wyróżnić: (Ibidem s.123) 

-controlling kompleksowy - obejmuje on całe przedsiębiorstwo jak i relacje z 
otoczeniem. Służy on również do porównywania własnych wyników z konkurencją. 
Jest również podstawą do stworzenia i realizacji planów osiągnięcia 
długookresowych celów. (Ibidem s.123-124) 

-controlling funkcyjny - skierowany jest na dany obszar firmy i może dotyczyć 
np. produkcji, sprzedaży, finansów itp. (Ibidem s. 124) 

Controlling funkcyjny również można podzielić na dziedziny: 
1) Controlling finansów - odnosi się on do m.in. źródeł powstawania kosztów, 

rynków zbytu, sposobów dystrybucji oraz innych elementów, które determinują 
ostateczny wynik finansowy. Jego wprowadzenie ma na celu poprawę płynności 
finansowej, obniżenie kosztów działalności firmy oraz zmniejszenie ryzyka 
niewypłacalności połączone ze wzrostem wartości przedsiębiorstwa. (Ibidem s.124) 

2) Controlling produkcji - skupia się na wewnętrznych problemach 
dotyczących planowania i realizacji produkcji. Ma na celu poprawę opłacalności 
produkcji poprzez obniżenie kosztów jednostkowych. Ocenia jakość wykonywanych 
produktów i usług jak również poziom i strukturę sprzedaży. Zwraca również uwagę 
na czynniki zewnętrzne. (Ibidem s.124-125) 

3) Controlling logistyki - ma na celu usprawnienie przebiegu wszelkich 
procesów logistycznych w danym przedsiębiorstwie. Dotyczy on zarówno organizacji 
dostaw, magazynowania jak i transportu wyrobów do nabywców. Tylko właściwe 
rozłożenie w czasie tych czynności może nie tylko zmniejszyć koszty ale również 
podnieść efektywność firmy. (Ibidem s.125) 

4) Controlling marketingu -  bada on rynek i określa najbardziej opłacalne 
sposoby promocji produktów i usług danej firmy. Zajmuje się nie tylko relacją 
przedsiębiorstwo-klienci, ale również przeprowadza analizę konkurencji. Ten dział 
controllingu pozwala na zracjonalizowanie kosztów sprzedaży, które czasem mogą 
przewyższać koszt wytworzenia produktu. Taka sytuacja może prowadzić do 
zmniejszenia efektywności przedsiębiorstwa i zaburzenia rentowności.(Ibidem s.125-
126) 

5) Controlling personalny - sprawuje pieczę nad odpowiednim doborem 
pracowników, ich kształceniem oraz wydajnością. To właśnie kwalifikacje kadry 
pracowniczej stanowią o pozycji danego przedsiębiorstwa na rynku oraz możliwości 
rozwoju działalności. Można go podzielić na trzy etapy: controlling kosztów kapitału 
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ludzkiego, controlling wydajności kapitału ludzkiego i controlling efektywności tego 
kapitału.(Ibidem s. 126-127) 

6) Controlling administracji - wiąże się z procesami administrowania 
przedsiębiorstwa oraz ich usprawnieniem. Zwiększa on koszty ogólnozakładowe, ale 
jednocześnie zwiększa efektywność działalności firmy. Ten dział controllingu nadal 
sie rozwija i nie posiada jeszcze odpowiednich narzędzi służących do monitorowania 
tych procesów. związany jest z funkcjonowaniem administracji przedsiębiorstwa. 
(Ibidem s.127) 

Podsumowanie. Controlling w przedsiębiorstwie nie ogranicza się jedynie do 
swojej głównej funkcji, którą jest kontrola działalności firmy. Jest również systemem 
wczesnego zapobiegania zagrożeniom zewnętrznym jak i wewnętrznym, który może 
funkcjonować dzięki stałej obserwacji oraz wnikliwej analizie przeszłych działań. 
Odpowiedzialność w firmie podlegającej controllingowi jest rozłożona na wszystkich 
pracowników danego obszaru. Podziału controllingu można dokonać nie tylko ze 
względu na poziomy, ale również dziedziny. Każde współczesne przedsiębiorstwo 
powinno chociaż, w niektórych obszarach kierować się rozwiązaniami stworzonymi 
przez ten system co może prowadzić do zwiększenia zysków i poprawy pozycji na 
rynku. 
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РЕФОРМУВАННЯ ПОДАТКОВОГО ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ 

В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ 
 
Податкова система впливає на формування, розподіл і споживання 

юридичними і фізичними особами ВВП і НД, а також – на розвиток 
підприємств, галузей народного господарств, інвестиційної діяльності, 
нагромадження капіталу і на рівень життя населення. В умовах розвитку 
економіки України та процесів євроінтеграції, виникає необхідність 
переглянути особливості функціонування державної податкової системи. Не 
дивлячись те, що здійснено чисельні реформи у сфері оподаткування, все ж 
виникають проблеми функціонування податкової системи України через 
недосконалість державного законодавства і неактуальними підходами щодо 
справляння податків.   

Актуальність узагальнення досвіду формування і реалізації податкової 
політики в державах-членах ЄС та необхідність його врахування у стратегії 
інтеграції України до європейського економічного простору підкреслюється 
також тим, що існують спільні для всіх розвинених європейських країн 
теоретичні передумови і науково обґрунтовані принципи побудови податкової 
системи, а податкова практика в ЄС знаходиться на високому професійному 
рівні. Досвід ЄС у сфері оподаткування апробований і довів свою ефективність 
[3, с. 204]. 

У процесі євроінтеграції Податковий кодекс України (далі – ПКУ) набув 
певних змін, так в Україні з 1 січня 2015 р., набув чинності закон України № 71-
VІІІ “Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законів 
України (щодо податкової реформи)” [1]. Даний  закон передбачив скорочення 
податків з 22 до 9, серед яких залишилися: податок на прибуток, податок на 
доходи фізичних осіб, податок на додану вартість, акцизний податок, рентна 
плата, збори, а також місцеві податки: податок на майно та єдиний податок. 

Законом "Про внесення змін до Податкового кодексу і деякі законодавчі 
акти України про забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2016 
році", зокрема, було встановлено з 2016 року єдину ставку єдиного соціального 
внеску (ЄСВ) 22% і скасовує 3,6% ЄСВ, що утримується із зарплати 
працівників. Одночасно підвищується максимальна величина бази нарахування 
ЄСВ з 17 до 25 мінімальних місячних заробітних плат (близько 34,45 тисяч 
грн.). 

У частині податку на доходи фізичних осіб встановлено єдину базову 
ставка у розмірі 18% замість двох діючих ставок 15% та 20%, для дивідендів з 
джерел в Україні залишається ставка в розмірі 5%, для доходів із-за кордону – 
18%, для оподаткування великих пенсій – 15% [4]. 
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В напрямі удосконалення вітчизняної податкової системи до вимог ЄС, 
продовжуються впровадження та реформи податкового законодавства, зокрема 
зміни до ПКУ в 2017 році внесені одночасно двома Законами: 

1. Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких 
законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних 
надходжень у 2017 році» №1791-VIII від 20.12.2016. 

2. Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо покращення 
інвестиційного клімату в Україні» №1797-VIII від 21.12.2016. 

Водночас, підписано Законопроект №6776-д, від 07.12.2017 р. №2245 
«Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих 
актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 
2018 році» [2], згідно якого в ПКУ відбудуться зміни на податок на прибуток. 

Незважаючи на прийняті та запроваджені зміни до податкового 
законодавства в Україні, воно потребує подальшої податкової реформи у таких 
напрямах:  

1) спрощенні податкового законодавства, усуненні суперечностей та 
недоліків у ньому (зокрема, тих, які дають змогу використовувати поширені 
схеми ухилення від сплати податків);  

2) адаптації норм Податкового кодексу до директив ЄС з ПДВ і 
специфічних акцизів (відповідно до Угоди про асоціацію між Україною та ЄС);  

3) посиленні контролю за наданням податкових пільг, запровадженні 
інвестиційних податкових пільг з урахуванням рекомендацій Єврокомісії;  

4) розширенні бази та поглибленні прогресивності майнового 
оподаткування як практичного втілення ідеї підвищення податкової 
справедливості на основі “включення” до податкової системи “податку на 
багатство” для збільшення доходів місцевих бюджетів;  

5) спрощенні та автоматизації податкового адміністрування, 
удосконаленні системи ризикоорієнтованого податкового контролю, 
поліпшенні відносин між фіскальними органами та платниками податків з 
урахуванням досвіду країн ЄС [5, с. 33]. 

Отже, можна зробити висновки, що зміни у ПКУ відбуваються щодо 
вимог вступу до ЄС, звісно нам є ще над цим працювати, адже не всі 
нормативно-правові акти є досконалими, тому досвід, дорадчі поради 
європейських країн будуть  корисними для вирішення даних проблем. Ключові 
зміни, яві відбулися в реформуванні податкової системи України, орієнтовані 
на європейське податкове законодавство і враховують досвід реформування 
країн ЄС у зв’язку з євроінтеграційними процесами, які відбуваються в країні. 
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ОСОБЛИВОСТІ ФІНАНСОВОЇ ПІДТРИМКИ 

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ТОВАРОВИРОБНИКІВ У 
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Одним з найважливіших елементів державного регулювання аграрного 

сектору економіки є система оподаткування, яка впливає на обсяги, 
спеціалізацію та розміщення аграрного виробництва, на вибір організаційно-
правової форми підприємництва та рівень ефективності використання наявних 
ресурсів. 

Від того, яка система оподаткування застосовується в сільському 
господарстві, залежить стан справ в інших галузях і секторах економіки та 
макроекономічна ситуація в цілому. З часу розбудови податкової системи 
незалежної України система оподаткування сільськогосподарських підприємств 
була особливою сферою взаємовідносин з державою, яка слабо корелювала із 
народногосподарською системою оподаткування. Внаслідок запровадження з 
1999 року фіксованого сільськогосподарського податку (ФСП) та звільнення від 
сплати податку на додану вартість (ПДВ), а також введення нульової ставки 
цього податку на певні види продукції вдалось дещо покращити фінансовий 
стан, аграрних підприємств та збільшити податкові надходження до державного 
бюджету. Введення вищезазначених змін на початкових етапах аграрної 
реформи дозволило змістити акцент з фіскальної сторони у бік фінансової 
підтримки сільськогосподарських товаровиробників. Головою причиною цього 
і стало намагання замінити низький рівень бюджетної підтримки значними 
податковими пільгами. Проте із зменшенням податкового тиску в аграрній 
сфері не вдалося підвищити ефективність та конкурентоспроможність аграрних 
підприємств, зменшилися фінансові можливості для розвитку сільської 
місцевості та вирішення соціальних проблем на селі. 
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Сьогодні ситуація дещо змінилася. МВФ, основний кредитор України, 
задля надання траншів, поставав одну з умов - скасування спецрежиму 
оподаткування. Після тривалих обговорень спецрежим таки був скасований. 

1 січня 2017 року втратила чинність ст. 209 ПК України, якою визначався 
спеціальний режим оподаткування ПДВ діяльності у сфері сільського та 
лісового господарства, а також рибальства. Тобто з 1 січня 2017 року платники, 
які користувалися спецрежимом ПДВ, були переведені на загальну систему 
оподаткування та сплачуватимуть ПДВ у загальному порядку. 

Натомість був запропонований компромісний варіант – система 
державних дотацій[1]. 

Постановою Кабінету Міністрів України від 8 лютого 2017 р. № 77 
затверджено Порядок використання коштів, передбачених у державному 
бюджеті за програмою «Фінансова підтримка сільгосптоваровиробників». 

Бюджетні кошти передбачено використовувати на бюджетну дотацію для 
розвитку сільгосптоваровиробників та на часткову компенсацію вартості 
сільськогосподарської техніки вітчизняного виробництва. 

Право на отримання бюджетної дотації мають юридичні особи та фізичні 
особи-підприємці, основною метою діяльністю яких є отримання доходу від 
постачання сільськогосподарських товарів, частка яких становить не менше 
75% за рік від загального обсягу доходу та які зареєстровані в Реєстрі 
одержувачів бюджетної дотації. 

Не мають права на отримання бюджетної дотації за звітний (податковий) 
період, за який проводиться бюджетна дотація, особи, які: 

- були виключені із Реєстру одержувачів бюджетної дотації, 
сформованого ДФС, або втратили статус одержувачів бюджетної дотації до 
початку або у такому звітному періоді; 

- за даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб 
підприємців та громадських формувань змінили основний вид діяльності , але в 
установленому порядку та строки не подали до контролюючого органу заяви 
для внесення змін до Реєстру; 

- мають податковий борг з податку на додану вартість на наступний день 
після граничного строку сплати цього податку за звітний період, за який 
надається бюджетна дотація. 

Розподіл бюджетної дотації здійснюється за такими напрямами: 
- бюджетна дотація товаровиробникам, які займаються розведенням 

свійської птиці та/або виробництвом м’яса свійської птиці та/або виробництвом 
яєчних продуктів, яєчного альбуміну, яєчного порошку; 

- бюджетна дотація іншим товаровиробникам[2]. 
При цьому щомісячний розмір бюджетної дотації товаровиробникам, які 

займаються птахівництвом, не може перевищувати 50% виділених асигнувань 
на бюджетну дотацію у поточному місяці. Тобто при місячному ліміті 
бюджетної дотації у 330 млн. грн. сума ліміту дотації усім вітчизняним 
птахівникам сягатиме близько 165 млн. грн. 
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У 2018 році відповідно до порядку використання коштів, передбачених у 
Державному бюджеті для надання підтримки розвитку фермерських 
господарств, фінансову допомогу від держави отримають лише господарства: 

- господарство повинне мати чистий дохід за останній рік до 15 млн. 
грн.; 

- господарства до 500 га; 
- підтримка не надається господарствам стосовно яких порушено справу 

про банкрутство, яких визнано банкрутами, що перебувають на стадії 
ліквідації; 

- допомога не надається господарствам, які мають прострочену більш 
ніж на шість місяців заборгованість перед Державним бюджетом, Пенсійним 
фондом України та фондами загальнообов’язкового державного соціального 
страхування; 

- допомога не надається господарствам, що не здійснювали 
господарської діяльності протягом трьох попередніх періодів; 

- допомогу не отримають господарства, у яких виявлено факти 
незаконного одержання та/або нецільового використання бюджетних коштів[3]. 
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DISNEYLAND DE PARIS – EUROPEJSKIE CENTRUM ROZRYWKI 

 
Wprowadzenie 
Parki rozrywki należą do najczęściej odwiedzanych atrakcji turystycznych na 

świecie. Największe przyciągają rocznie ponad 17 mln turystów. Ich znaczenie dla 
rozwoju społeczno-gospodarczego stale rośnie. Niniejsze opracowanie ma ca celu 
nakreślenie owej sytuacji z perspektywy globalnej, poprzez analizę i prezentację 
danych dotyczących największego parku rozrywki na świecie – Eurodisnaylandu.  

1. Disneyland – historia powstania 
Disneyland to znana na całym świecie sieć parków rozrywki, zarządzana przez 

spółkę Euro Disney S. C. A. Group, która dysponuje ponadto 7 tematycznymi 
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hotelami, dwoma centrami konferencyjnymi, The Disney Village, centrum rozrywki i 
polem golfowym. 

Twórcą tego imperium medialno-rozrywkowego jest urodzony w dniu 5 
grudnia 1901 roku w Chicago amerykański producent filmowy, reżyser, scenarzysta, 
aktor dubbingowy, animator, przedsiębiorca, wizjoner i filantrop Walter Elias „Walt” 
Disney. Jest on również jednym z największych twórców przemysłu rozrywkowego 
w historii. Zdobył między innymi rekordową liczbę 59 nominacji do Oscarów, był 
siedmiokrotnym  zdobywcą Nagrody Emmy. Razem z bratem, Royem Oliverem 
Disneyem założyli przedsiębiorstwo Walt Disney Productions, które obecnie 
funkcjonuje pod nazwą The Walt Disney Company. Oni to też w 1955 roku założyli 
pierwszy tematyczny park rozrywki, który zapoczątkował sieć tego typu kompleksów 
zwanych Disneylandami. Pomimo, iż tego typu obiekty powstawały już wcześniej, to 
jednak właśnie to wydarzenie przyjmuje się jako początek ery parków tematycznych. 

Pierwszy Disneyland zlokalizowany został niedaleko Los Angeles w 
Kalifornii. Obiekt ten zaczął szybko zdobywać uznanie wśród odwiedzających oraz 
zyskał ogromną popularność na całym świecie. Kolejne parki otwarto w 1971 roku w 
Orlando na Florydzie oraz w 1983 roku w Japonii. One także cieszyły się dużym 
powodzeniem, co przejawiało się w ogromnej liczbie odwiedzających.  Nie powinna 
zatem dziwić dalsza ekspansja tego typu obiektów rozrywki. Na całym świecie 
powstało od tego czasu łącznie pięć parków Disneya. 

2. Europejski park rozrywki - Eurodisnayland 
Taka eskalacja nie mogła ominąć -  i nie ominęła też Europy do której dotarła 

nieco później, bo dopiero w przedostatniej dekadzie dwudziestego wieku. W 1981 
roku rozpoczęto międzynarodowy proces wyszukiwania lokalizacji dla europejskiego 
parku rozrywki Disneya. Propozycji dotyczących usytuowania parku wpłynęło około 
1200. Początkowo pod uwagę brano różne miejsca, w tym między innymi Niemcy, 
Hiszpanię, Francję oraz kilka innych. Projekt ten w docelowych planach miał 
zapewnić ponad 30 000 miejsc pracy, w związku z czym kraje ochoczo brały udział 
w rywalizacji. Na czele kandydatów plasowały się Hiszpania - kusząca warunkami 
pogodowymi i Francja, za którą przemawiało centralne położenie oraz wysoka 
popularność tego kraju w międzynarodowych rankingach i statystykach  ruchu 
turystycznego. O ostatecznym wyborze lokalizacji przesądziła pomoc finansowa 
rządu Francji. W 1987 roku zostało podpisane porozumienie o lokalizacji i 
zbudowaniu parku  rozrywki „Euro Disney” w rolniczej części miesteczka Marne–la–
Vallee, położonego około 20 mil na wschód od Paryża. Uroczyste otwarcie parku 
Disneyland Resort Paris, zwanego potocznie Eurodisneylandem, odbyło się 12 
kwietnia 1992 roku, po kilku latach budowy.  

„Euro Disney” to imponujący obiekt, na który to oprócz tradycyjnego parku 
rozrywki składa się także kompleks barów amerykańskich, sklepów oraz restauracji – 
Disney Village. Park podzielony jest na dwie części: Park Disneyland oraz Studio 
Walta Disney'a, co zilustrowano na poniższym rysunku.  
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Rysunek 2. Parki tematyczne Disneylandu 

Źródło: Disneyland Paris – strona oficjalna: www.disneylandparis.com, [dostęp: 
14.03.2018r.] 

 
Do najważniejszych atrakcji pierwszego z nich zalicza się 5 tematycznych 

krain: 
Main Street U.S.A.  - kraina ta  oddaje klimat, urok i gościnność małego XX - 

wiecznego amerykańskiego miasteczka. Dominują tu wiktoriański styl i słodkie 
kolory. Jest to pierwsza część parku, tuż za wejściem, główna droga łącząca 
wszystkie krainy. Tędy właśnie przebiegają trasy wielu parad.  

Fantasyland (Kraina Fantazji) to najbardziej zaczarowany park ze wszystkich 
parków Disneya.. Można tu bowiem podziwiać zamek Śpiącej Królewny, czy też 
polatać z Piotrusiem Panem. Do najciekawszych atrakcji zalicza się tu ponadto: 

Mad Hatter's Tea Cups (Szalone Filiżanki), 
It's Small World (Świat Miniatur), 
Lancelot's Carrousel (Karuzela Lancelota), 
Dumbo the Flying Elephant (Karuzela słonia Dumbo), 
Alice's Curious Labyrinth (Labirynt Alicji w Karinie Czarów), 
Les Voyages de Pinocchio (Podróże z Pinokiem) ; 
Frontierland (Kraina Dzikiego Zachodu) – kraina przygotowana z myślą o 

starszych dzieciach, które mogą tu znaleźć: 
Big Thunder Mountain (Wielka Górska Kolejka), 
Phantom Manor (Dom Strachów), 
Thunder Mesa Riverboat Landing (Parowe Statki), 
Pocahontas Indian Village (Miasteczko Pocahontas); 
Discoveryland (Kraina Odkryć) - pozwala przenieść  się  w czasie i w 

przestrzeni. Umożliwia wyprawę do odległych galaktyk na pokładzie górskiej kolejki 
Space Mountain, a także lot na Księżyc w Starspeederze. Kraina Odkryć oferuje 
ponadto wycieczki w głąb podwodnego świata Kapitana Nemo. Jest to przede 
wszystkim "kosmiczna" i futurystyczna kraina oferująca: 

Buzz Lightyear Laser Blast (zabawa z Toy Story 2), 
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Star Tours  (wyprawa statkiem kosmicznym), 
Space Mountain (kosmiczny rollercoaster), 
Autopia  (przejażdżka samochodzikami z lat 50. XX w.), 
Orbitron (karuzela międzyplanetarna); 
Adventureland (Kraina Przygody) - to kraina, w której każdy może zostać 

wielkim podróżnikiem i odkrywcą. Pozwala spotkać piratów albo stawić czoła 
niebezpieczeństwu z Indianą Jonesem. Można tu zwiedzić jaskinie, zajrzeć na pokład 
pirackiego statku zacumowanego przy plaży piratów lub wdrapać się domku 
Robinsona Crusoe. W zależności od wybranego szlaku, kraina ukazuje: afrykańską 
sawannę, azjatycką dżunglę, wioskę oblężoną przez Piratów z Karaibów, czy też 
wykopaliska archeologiczne z filmów o Indiana Jones.  

Drugim kompleksem wchodzącym w skład parku rozrywki jest powstały tuż 
obok Disneyland Resort Paris w marcu 2002 roku Walt Disney Studios Park. Walt 
Disney Studios Park na powierzchni ok. 26 ha mieści 4 krainy tematyczne, ukazujące  
powstawanie różnego typu filmów: 

Front Lot ("wejście") - pełni on funkcję informacyjną, wprowadzając 
jednocześnie w atmosferę miejsca; 

Toon Studio (wcześniej - Animation Courtyard) - kulisy przygotowywania 
filmów animowanych, wraz z małymi atrakcjami dla najmłodszych: rollercoaster z 
Nemo i wyścigi Aut; 

Production Courtyard - strefa kulis kręcenia filmów - wieża z filmu "Strefa 
mroku", pokaz starych filmów, specjalny pociąg pokazujący różne techniki efektów 
specjalnych w plenerze; 

Backlot - to świat efektów specjalnych, m.in. motorowe pokazy kaskaderskie i 
powstawanie efektów specjalnych do takich filmów, jak Armageddon. 

Specjalnymi wydarzeniami, które przyciągają wielu odwiedzających każdego 
dnia są Disney Magic on Parad oraz specjalny nocny spektakl, na który składa się 
pokaz sztucznych ogni i nowoczesnych technik laserowych.  

Ponadto na terenie Eurodisneylandu znajduje się 26 restauracji i innych miejsc 
serwujących różnorodne przekąski i napoje, jak również 35 sklepików oferujących 
produkty związane z tematyką Disneya. 

3. Eurodisnaylnd w liczbach  
Powierzchnia europejskiego parku rozrywki wynosi prawie 57 ha, a w całym 

obiekcie zatrudnionych jest nieco ponad 13000 pracowników. The Euro Disney 
Group zarządza siedmioma tematycznymi hotelami z 5 800 pokojami i posiada 
infrastrukturę, która pozwala na zorganizowanie 1000 wydarzeń o charakterze 
biznesowym w roku. Hotele to: the Disneyland Hotel, Disney’s Hotel New York, 
Disney’s Newport Bay Club, Disney’s Sequoia Lodge, Disney’s Hotel Cheyenne, 
Disney’s Hotel Santa Fe I Disney’s Davy Crockett Ranch. Pierwsze dwa obiekty 
zaliczane są do najwyżej klasy. Dadatkowo Disney’s Hotel New York i Disney’s 
Neport Bay Club posiadają centra konferencyjne. Wyposażenie hoteli obejmuje także 
12 restauracji, 9 kawiarni/barów, 8 butików, 5 basenów, 4 fitness i spa centra, 4 
sauny, 4 łaźnie (hamman), solarium, a na zewnątrz lodowisko. Podpisane są też 
umowy o współpracy dotyczącej marketingu i sprzedaży z innymi hotelami, jak np. 
Marriott’s Village d’Ile-de-France, Vienna International Dream Castle Hotel, 
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Radisson Blu Hotel. Jednocześnie park współpracuje z liniami lotniczymi np. Air 
France-KLM, easy-Jet i touroperatorami, w tym: Thomas Cook, TUI. Wybrane dane 
dotyczące parku przedstawiono w Tabeli 1. 

 
Tabela 1.  

Wybrane dane dotyczące parku w 2016 r. 
 

Dane Wielkość 
Średnie wydatki na gościa (w euro): bilety 
wstępu, wyżywienie, napoje, produkty i inne 
usługi w parku 

51 

Obłożenie hoteli (5800 pokoi) 81% 
Średnie wydatki na pokój (w euro): wydatki 
na noclegi, wyżywienie, napoje, produkty  
i inne usługi hotelu 

214 

Liczba wizyt w parku w okresie 1992-2017 265 mln 

Kwota wydana w okresie 1992-2017 przez 
gości przebywających w parku 

74 biliony euro wydane we 
Francji przez gości parku 
podczas ich wizyty, w tym: 46 
bilionów euro wydanych 
przez gości zagranicznych 

Kwota zainwestowana w rozwój parku w 
latach 1992-2017 

9 bilionów euro 

Kwota podatków wygenerowana prze park w 
ltach 1992-2017 

6,77 miliardów euro 

Źródło: opracowanie na podstawie: Euro Disney S.C.A. Group Interim Report First Half 
Ended March 31, 2017, s. 4, http://corporate.disneylandparis.com/CORP/EN/Neutral/Images/uk-
interim-report2017.pdf (27.02.2014). 

 
Disneyland Pars jest najczęściej odwiedzaną płatną atrakcją turystyczną 

Francji. Liczba odwiedzających park w 2016 r. stanowi w przybliżeniu równowartość 
liczby tych, którzy w 2015 r,. odwiedzili Louvre i Wieżę Eiffla. W 2016 r. 
odnotowano w parku 16,7 mln osób, z czego 51% stanowili Francuzi, 14% obywatele 
Wielkiej Brytanii, 6% mieszkańcy Belgii i Luxemburgu, 6% gości pochodziło z 
Holandii, 8% z Hiszpanii, po 3 % z Włoch i z Niemiec, a 9% z pozostałych krajów. 
Średnia dynamika wzrostu odwiedzających rok do roku to około 4%. 

Mimo tak dużej frekwencji park ten na swoje dwudziestolecie odnotował 
jednak spory deficyt finansowy, co świadczy o tym, że jego znaczna popularność 
wśród zwiedzających nie przełożyła się na końcowy sukces firmy.  Wydawać by się 
mogło, że powinno być odwrotnie. Mamy tu bowiem miliony wizytujących, przy nie 
najtańszej cenie biletu. Koszt wstępu do parku dla osoby powyżej 11 roku życia to 
około 60 euro. Obecnie dług Parku Disneya sięga prawie 2 miliardów euro. Choć 
zysk z biletów corocznie wzrasta i sięga już ponad 1,3 miliarda euro, to zeszły rok 
podatkowy park zakończył stratą około 55,6 miliona euro. Podany już wyżej obecny 
dług Parku Disneya wynoszący około 2  miliardów euro ma być sukcesywnie 
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spłacany jeszcze przez kolejne dwanaście lat. Niemniej jednak wśród francuskich 
analityków są też tacy, którzy uważają, że park może nigdy nie wyjść na plus. Mimo 
tak dużych długów paryskiego Disneylandu żaden jednak inny tego typu obiekt nie 
deklasuje go z pierwszego miejsca najchętniej odwiedzanych parków rozrywki w 
Europie. Odpowiednie statystyki zestawiające go  porównawczo do innych tego typu 
obiektów z europejskiej konkurencji w tej branży zawiera poniższa tabela. 

Tabela 2.  
Top 5 europejskich parków rozrywki 

 
Park Zmiana 2016 2010 

Disneyland Park, Francja 27,3% 13 370 000 10 500 000 
Europa-Park, Niemcy 5,8% 4 500 000 4 250 000 
PortAventura, Hiszpania 19,6% 3 650 000 3 050 000 
Gardaland, Włochy 2,8 % 2 880 000 2 800 000 
Alton Towers, Wielka Brytania -28 % 1 980 000 2 750 000 

Źródło: opracowanie własne na podstawie: 
http://www.teaconnect.org/images/files/TEA_235_103719_170601.pdf 

 
Park wpływa na lokalną gospodarkę, podejmuje działalność charytatywną i 

wykazuje aktywność w zakresie ochrony środowiska. Jednocześnie od momentu 
powstania przyczynił się do poprawy infrastruktury transportowej oraz generuje w 
roku ponad 55 000 (bezpośrednio i pośrednio) miejsc pracy, w tym 15 000 w samym 
resorcie. Zatrudnieni to głównie Francuzi (75%), przy czym łącznie pracują tu 
przedstawiciele 100 narodowości władający 20 językami. Jedno miejsce pracy w 
Disneyland Paris generuje 3 miejsca pracy w innym miejscu we Francji. 

W ramach parku prowadzone są działania mające na celu ochronę środowiska, 
a wśród nich prowadzące do redukcji zużycia energii i zwiększające udział źródeł 
energii odnawialnej, zmniejszające emisję gazów cieplarnianych i zużycie wody. 
Organizowane są tez szkolenia dla pracowników. Park planuje dalszy rozwój. W 
swoich działaniach skupia się na:  

utrzymaniu pozycji lidera wśród parków tematycznych poprzez udoskonalanie 
produktów i dodawanie nowych wydarzeń, rozrywki i atrakcji, 

 uatrakcyjnienie oferty hoteli Disneya  
 uatrakcyjnienie oferty marketingowej i sprzedaży między innymi poprzez 

tworzenie pakietów dopasowanych do oczekiwań gości, a także poprzez dystrybucję 
 poprawę obsługi klienta i rozwój osobisty pracowników  
 rozwój i zarządzanie strefą 2230 hektarów. 
Podsumowanie 
Disneyland to jedno z najpopularniejszych miejsc "pielgrzymek" turystycznych 

z całej Europy. Korzyści ekonomiczne jakie niesie ze sobą obecność parku rozrywki 
widoczne są w związku z napływem środków finansowych oraz inwestycji, 
uzyskiwaniem dochodów pochodzących z wydatków turystów, rozwojem 
przedsiębiorczości i kreowaniem nowych miejsc pracy. Jednocześnie w strukturze 
społeczności odwiedzanych przez turystów obserwowane są zmiany dotyczące 
zatrudnienia. Disneyland Paris przyczynia się do wygenerowania każdego roku 55 
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000 miejsc pracy i kwoty podatków na poziomie ponad 5 bilionów euro (lata 1992-
2017). 
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ДОСВІД КРАЇН ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ У СПРАВЛЯННІ  

ТРАНСПОРТНОГО ПОДАТКУ  
 
В умовах розвитку економіки України та процесів євроінтеграції, виникає 

необхідність переглянути особливості функціонування державної податкової 
політики в оподаткуванні транспорту. Не дивлячись те, що проведені реформи 
щодо оподаткування в Україні, все ж виникають проблеми через 
недосконалість податкового законодавства і підходами щодо справляння 
податків.  

Недосконалість податкового законодавства, що характеризується в 
певних випадках двозначністю трактування прав та обов’язків платників 
податків. У свою чергу це дозволяє податковим органам обмежувати права 
платників податків, а недобросовісним платникам – знаходити способи і схеми 
ухилення від їх сплати. Саме це призводить до втрати державою значних 
потенційних доходів [2].  

Із внесенням змін до Податкового кодексу України в податковій системі 
нашої держави з'явився відносно новий податковий платіж – транспортний 
податок [4]. Його прообразом можна вважати податок з власників транспортних 
засобів та інших самохідних машин і механізмів, який був одним з інструментів 
фінансування утримання, будівництва, реконструкції та ремонту автомобільних 
шляхів, а також проведення природоохоронних заходів на водоймах. Метою ж 
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впровадження "нового" податку стало приведення у відповідність до 
загальносвітових вимог вітчизняної підсистеми оподаткування транспортних 
засобів, що мала низку недоліків і потребувала їх усунення. 

Транспортний податок обов'язковий для встановлення місцевими радами, 
що дає змогу забезпечити доходи місцевих бюджетів додатковими фінансовими 
ресурсами. Разом з тим, його справляння не позбавлене вад, які негативно 
вплинуть на наповнюваність доходної частини місцевих бюджетів. З одного 
боку, даний платіж чинитиме надмірне податкове навантаження на платників 
податків, особливо в нинішніх умовах фінансово-економічних викликів. З 
іншого боку, транспортний податок має надто широку базу оподаткування, 
якою охоплено лише частину фізичних та юридичних осіб, які мають 
зареєстровані в Україні власні легкові автомобілі.  

На третьому етапі реформування податкової системи України (2016-2020 
рр.) планують поглибити реформування відповідно до принципів економічної 
ефективності та соціальної справедливості оподаткування і завершити процес 
адаптації податкового законодавства до вимог ЄС [3, с. 206].   

В Європі існують податки, які застосовуються до власників дорогих яхт і 
приватних літаків. Кожна посадка або зліт приватного літака на італійських 
курортах може коштувати власнику від 200 до 1000 євро залежно від типу 
авіалайнера. У Німеччині таким податком регулюються відносини у сфері 
автомобільного транспорту, і цей податок поділений на дві складові [1]:  

1) Об’єм двигуна. Чим більший об’єм двигуна, тим більший податок. 
Також до уваги береться і тип двигуна. Для власників транспортних засобів з 
бензиновим двигуном ставка податку складає 2 євро за кожні 100 см, а для 
власників транспортних засобів з дизельним двигуном – 9 євро за кожні 100 см.  

2) Об’єм викиду вуглекислого газу CO2. Ставка податку складає 2 євро за 
кожен грам. Проте існує так званий базовий об’єм – це 120 грамів за кілометр 
шляху. Якщо транспортний засіб виділяє менше ніж 120 грамів за кілометр 
шляху, то податок за цим показником не сплачується. Слід зазначити, що цей 
базовий об’єм поступово знижувався: у 2012 р. він складав 110 грамів на 
кілометр шляху, а в 2014 – вже 95 грамів. Така система сприяє купівлі та 
виробництву більш екологічних автомобілів. 

Цікавим є той факт, що максимальний розмір транспортного податку у 
Великобританії може становити 1 090 фунтів, тобто у перерахунку – трохи 
більше 25 тис. грн. Виявляється, що сума українського транспортного податку, 
на тлі запропонованих реалій, є дуже близькою до податкових ставок у країнах 
Євросоюзу [1].  

Також слід зауважити, що в країнах Європейського Союзу принцип 
соціальної справедливості реалізується на основі існування прогресивної шкали 
оподаткування. З точки зору теорії у світі існує два підходи до оподаткування 
доходів:  
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1) плоска шкала оподаткування означає податок, що справляється за 
єдиною ставкою при будь-якому рівні доходу – єдина ставка прибуткового 
податку, яка розглядається як альтернатива прогресивному оподаткуванню;  

2) прогресивна шкала оподаткування – система оподаткування, що 
побудована на принципі збільшення податкових ставок залежно від зростання 
рівня оподаткованого доходу платника податку [5, с. 235].  

Переваги системи оподаткування країн Європейського союзу:  
1. Наявність діючої системи оподаткування розкоші, яка сприяє 

наповненню бюджету.  
2. У більшості країн Європейського Союзу влада реально оцінює свої 

можливості в сфері оподаткування. Надмірні податки не сприяють ініціативі і 
знижують дохідну частину бюджету.  

Як видно з аналізу застосування транспортного податку в країнах ЄС, то 
можна побачити, що економічний механізм реалізації даного податку 
закордонними фахівцями вбачається у процесах управління фіскальними 
службами на місцевому рівні. Розробка подальших шляхів удосконалення 
адміністрування транспортного податку неможлива без звернення до 
міжнародного досвіду з урахуванням позитивних та негативних тенденцій у 
його справлянні. Тому ретельне вивчення реформаторського досвіду 
зарубіжних країн та його адаптування до вітчизняних умов посприяє 
підвищенню ефективності й результативності роботи податкових органів щодо 
наповнення місцевих бюджетів. 
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ЗМІНИ В ОПОДАТКУВАННІ ТА ЇХ ВПЛИВ НА  
ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВ В УКРАЇНІ 

 
Підвищення ефективності функціонування економіки України, її 

стабільність та конкурентоспроможність потребує проведення системної 
реформи податкового законодавства, оскільки податки забезпечують державу 
фінансовими ресурсами, необхідними для виконання нею своїх функцій. 
Податкова система є універсальним інструментом державного регулювання 
всіх процесів, і здатна врівноважувати інтереси держави та бізнесу.  Нині 
національна система оподаткування перебуває на стадії чергового 
реформування, в результаті якого податкова система має бути насамперед 
економічно обґрунтованою, збалансованою, максимально ефективною, 
стабільною та обов’язково прозорою. 

Незважаючи на підвищений науковий інтерес до проблеми та значну 
кількість наукових розробок у цьому напрямі, відсутній комплексний підхід до 
її розв’язання, податкова система має зміцнювати ринкові відносини, сприяти 
розвитку підприємництва, стимулювати виробництво і одночасно служити 
бар’єром на шляху соціального зубожіння низько оплачуваних верств 
населення. Нині в Україні вектор податкового реформування спрямований на 
перехід від суто фіскальної до стимулюючої системи оподаткування 
підприємств. Складність цього процесу посилюється передусім тим, що наша 
країна переживає економічну та політичну кризу та веде бойові дії на сході, що 
породжує дефіцит фінансових ресурсів, різке падіння інвестиційної активності, 
значний відсоток збиткових підприємств та високу соціальну напругу, 
пов’язану зі значним падінням рівня доходів та платоспроможності населення. 
Податки є однією з основних галузей економічних відносин між державою та 
підприємством з моменту її становлення, це основна форма доходу держави та 
механізм економічного впливу на виробництво, його динаміку і структуру, на 
розвиток науково-технічного прогресу. В Україні ж відбувається постійне 
перекладення податкового тягаря з одних підприємств на інші, що негативно 
відображається на показниках їх ефективності та конкурентоздатності. На наш 
погляд головні проблеми податкової системи криються не стільки у високих 
податкових ставках, скільки у нерівномірності оподаткування, яка породжена 
надмірними пільгами різного роду, у безпідставному звільненні від 
оподаткування окремих галузей, регіонів і підприємств. В нинішніх умовах 
становлення ринкових відносин та на фоні кризи податки в економіці України 
перетворилися на одну з найсуттєвіших статей витрат підприємств, що певним 
чином відображається на рівні їх підприємницької та інвестиційної діяльності 
[2]. 
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Наприкінці 2017 року були внесені зміни в Податковий кодекс України 
які нещодавно набули чинності, це Закон України «Про внесення змін до 
Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України що до 
забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2018 році» від 
07.12.2017р. № 2245 – VIII. У частині оподаткування податком на прибуток 
нововведення стосуються [3,4]:  

- строку подання річної Декларації; 
- визначення певних видів заборгованостей безнадійними; 
- сплати авансових внесків при виплаті дивідентів платниками єдиного 

податку; 
- різниць, на які коригується бухгалтерський фінансовий результат; 
- порядок визнання деяких організацій не прибутковими, тощо. 
Ці зміни внесли деякі корективи в загальний стан речей в системі 

оподаткування, але питання залишається актуальним і по сей день. Оцінити 
вплив податків на роботу підприємства можна за допомогою прибутку, що 
являється основою джерела фінансових ресурсів для розвитку виробництва. 
Запровадження майже щорічних змін в оподаткування не дає можливості 
підприємствам детально вивчити та правильно застосовувати у своїй діяльності 
норми податкового законодавства. Незважаючи на зближення бухгалтерського 
та податкового обліку, його ведення все ще залишається громіздким і 
витратним.  Вважаємо, що діючий податковий механізм містить ряд 
проблемних питань,  які не сприяють виведенню бізнесу з тіні і поліпшенню 
ділового клімату, для вирішення потрібно створення більш чіткої 
методологічної бази, що забезпечить високу результативність прийнятих у 
Податковому кодексі змін.  
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НАПРЯМИ РЕФОРМУВАННЯ ОБЛІКУ ПОДАТКУ  

НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ  
 
В умовах нестабільної економічної ситуації постає необхідність знайти 

можливості для поповнення доходів бюджету, зокрема від надходжень з 
податку на додану вартість (ПДВ). У цьому аспекті основною метою 
вдосконалення оподаткування учасників господарської діяльності слід визнати 
створення дієвої системи оподаткування ПДВ, яка буде враховувати фіскальні 
інтереси всіх учасників і буде спрямована на стимулювання інноваційної 
активності суб’єктів економічної діяльності. 

Незважаючи на широкий перелік публікацій, пов’язаних з темою нашого 
дослідження, аспект проблеми реформування сучасної податкової системи 
залишається недостатньо вивченим. Отже, актуальним є дослідження 
проблемних питань реформування обліку ПДВ. На сьогодні податок на додану 
вартість набув широкого застосування і є основним наповнювачем бюджетів у 
понад 140 країн світу, з них у 17 європейських країнах [1]. Можна відзначити, 
що світовий досвід застосування ПДВ у країнах Європи підтверджує його 
життєздатність і успішне функціонування в ринкових умовах.  

ПДВ в Україні введений з 1 січня 1992 року. З 2011 року порядок його 
справляння регулюється Податковим кодексом України [3]. З часу прийняття 
до нього вносились багаточисельні зміни та доповнення, які не завжди чіткі та 
однозначні і створюють певні труднощі до його застосування.  

В Україні ПДВ є основним джерелом наповнення бюджету, що становить 
близько 30% усіх доходів консолідованого бюджету. Через свою вагомість, 
складність адміністрування та, як наслідок, корупційність, ПДВ викликає 
багато нарікань. Однак, незважаючи на його «проблемність» в Україні, 
альтернатив цьому податку немає, особливо в умовах наших євроінтеграційних 
прагнень. Адже справляння ПДВ є обов’язковою вимогою для усіх країн-членів 
Євросоюзу. 

Складним і неоднозначним є облік ПДВ, що пов’язано з недостатнім 
врегулюванням бухгалтерського обліку і Інструкції з ПДВ та суперечливістю 
окремих її положень.  

Інформаційна модель обліку ПДВ наведена на рис. 1. 
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Рис. 1. Інформаційна модель обліку податку на додану вартість  

 
Структурно-логічна схема обліку ПДВ наведена на рис. 2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Рис. 2. Структурно-логічна схема обліку ПДВ 
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ПДВ до сплати в бюджет визначають як різницю між податковим 

зобов’язанням і податковим кредитом. Традиційна модель порядку визначення 
суми ПДВ, що підлягає до сплати в бюджет чи відшкодування наведена на 
рис. 3. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 3. Порядок визначення суми ПДВ (сплата/відшкодування) 
 
Позитивним внеском в розвиток системи оподаткування в Україні можна 

відзначити запровадження автоматичного відшкодування ПДВ з бюджету, що 
дозволяє фіскальним органам здійснити своєчасно відшкодування ПДВ 
сумлінним платникам. 

З метою максимального спрощення механізму бюджетного 
відшкодування ПДВ, аж до його ліквідації, виникає посилений інтерес до 
механізму реверсивної (зворотної) сплати ПДВ, що використовується в країнах 
Європейського Союзу.  

Особливістю реверсивного ПДВ є те, що податкові зобов’язання 
постачальника товарів (робіт, послуг) переходить на покупця товару 
(платника). При реверсивній сплаті ПДВ діє зворотній механізм нарахування 
податкових зобов’язань, який полягає у тому, що ПДВ стягується на місці 
споживання товару замість місця постачання. На відміну від стандартної схеми, 
реверсивний механізм не передбачає стягнення ПДВ на кожному етапі руху 
товарів. При цьому, купуючи товар покупець декларує і розраховує ПДВ та, 
одночасно, має право на податковий кредит у звітному податковому періоді. У 
результаті суми податкового зобов’язання з ПДВ, що підлягають до сплати і 
суми податкового кредиту компенсуються [2]. Основною метою його 
застосування є боротьба з ухиленням від сплати податків, коли продавець 
зникає, не заплативши ПДВ, а покупець отримує з бюджетне відшкодування.  

 

Сума ПДВ 

Позитивне 

значення 

за умови, що 
ПЗ > ПК 

Від’ємне  

значення 

за умови, що 
ПЗ < ПК 

 

сума ПДВ 
перераховується 

до бюджету 

сума враховується у 
зменшення суми 

податкового боргу з 
ПДВ, що виник за 
попередні звітні 

(податкові) періоди 

зараховується до складу 
податкового кредиту 
наступного звітного 

(податкового) періоду 

у разі відсутності 
податкового 

боргу 
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Необхідно відзначити ряд переваг і недоліків реверсивного ПДВ. До 
переваг можна віднести: 

- збільшення надходжень від ПДВ до державного бюджету; 
- простота в застосуванні – не потребує відшкодування ПДВ з бюджету, 

тим самим виключаючи можливість зловживань при відшкодуванні; 
- доцільність застосування реверсивного ПДВ для підприємств, де є 

характерними великі масштаби ухилення від сплати ПДВ; 
- відсутність відволікання обігових коштів суб’єктів господарювання – 

платників ПДВ, що підвищує їх платоспроможність. 
До недоліків реверсивного ПДВ і неможливість його застосування в 

Україні належать: 
- громіздкий документообіг при реверсивному механізмі, навіть коли 

суб’єкт господарювання перемістив свої податкові зобов’язання на інше 
підприємство і сам нічого не сплачує – необхідно ретельно задокументувати 
весь процес передачі зобов’язань; 

- зростання адміністративних витрат з дотримання податкового 
законодавства на всіх стадіях руху постачань, крім останньої;  

- складність адміністрування ПДВ для фіскальних органів - виникає 
необхідність постійного контролю характеру і змісту господарських операцій, 
відповідно до законодавчо-визначених випадків застосування реверсивного 
ПДВ; 

- негативний вплив реверсивного ПДВ на ліквідність для держави і для 
постачальника; 

- складність застосування реверсивного ПДВ в Україні через 
нестабільність законодавчо-нормативних актів з оподаткування ПДВ: часті 
зміни ставок, велика кількість необґрунтованих пільг. 

Проблемні питання ефективності адміністрування ПДВ, підвищення 
рівня його прозорості, погашення заборгованості з відшкодування й 
запобігання її виникненню у майбутньому є пріоритетним напрямом діяльності 
контролюючих державних органів України. Мета реформування ПДВ полягає у 
створенні простішої, зрозумілішої та ефективнішої системи адміністрування 
ПДВ, що сприятиме зниженню витрат підприємства, підвищенню 
конкурентоспромож- ності, створенню механізмів захисту від ухилення від 
оподаткування. 

З проведеного дослідження можна запропонувати: 
- здійснення ряду нормативно-організаційних заходів: – диференціація 

ставок ПДВ за прикладом країн ЄС;  
- доцільно запровадити реверсивний ПДВ в Україні в 

експериментальному порядку, зокрема у видах діяльності, де є характерними 
великі масштаби ухилення від сплати ПДВ;  

- приведення до гармонізації податкового законодавства зі встановлення 
адекватності законів України щодо ПДВ, оскільки справляння ПДВ є однією з 
умов вступу України до Євросоюзу; 
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- підвищення ефективної системи управління, що ґрунтується на 
налагодженні конструктивного діалогу та встановленні партнерських відносин 
між державною фіскальною службою і платниками податків. 

Ефективність бюджетно-податкової політики країни та заходів 
удосконалення системи оподаткування ПДВ в країні може бути забезпечена 
лише за умови науково обґрунтованих і виважених дій з боку держави, 
заснованих на міжнародному досвіді та засадах захисту національних інтересів, 
а також чіткої, злагодженої взаємодії всіх органів державної влади. 
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ЛІБЕРАЛІЗАЦІЯ ПОДАТКОВОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ 
 

В сучасних умовах господарювання реформування відіграє важливу роль 
у розвитку економіки країни. Зокрема це стосується і податкової системи 
України, реформування якої має забезпечити конкурентоспроможність у 
світовому фіскальному просторі. Для досягнення цього потрібно визначити 
основні напрями податкової політики. Адже сучасна податкова політика – це 
майстерність поєднання внутрішніх національних потреб та зовнішніх умов 
ведення бізнесу. Стратегічні орієнтири в податковій політиці повинні 
насамперед враховувати вкрай мінливу глобальну економіку та зміни в 
податкових системах інших країн, особливо торговельних партнерів та 
юрисдикцій з низьким податковим навантаженням [1]. 

В умовах євроінтеграції уряд України планує наблизити податкову 
систему України до європейських стандартів. Свідченням цього є проект 
лібералізації Податкового Кодексу України, який набрав чинності з 01.01.2018 
року[2]. Відповідно до нього запроваджується мораторій на внесення змін до 
Податкового Кодексу протягом 3 років і з подальшою можливістю 
продовження ще на наступні роки.  Основна мета ліберального Податкового 
Кодексу - зменшення податків і збільшення пільг для суб’єктів господарської 
діяльності. Важливим моментом цього проекту є поєднання податку на доходи 
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фізичних осіб і єдиного соціального внеску, запровадження механізму 
блокування податкових накладних у Єдиному реєстрі податкових накладних, а 
також скасування акцизного податку з підакцизних товарів, які реалізуються 
суб’єктами господарювання. 

Відповідно зміни торкнуться і Державної аудиторської служби, де 
проектом передбачається розділити її на сервісну службу і службу фінансових 
розслідувань, яка буде виконувати функцію податкової міліції. 

Важливим моментом даного проекту є запровадження режиму "нульової 
декларації"[2], суть якого полягає в тому, що фізособи-резиденти зможуть 
задекларувати своє майно, доходи і немайнові права без притягнення їх до 
відповідальності та сплати податку і тим самим звільняються від обов’язку 
звітувати про джерела їх надходження, що є не менш важливим. 

Для суб’єктів мікро- та малого бізнесу спрощена система оподаткування 
набуває особливого режиму оподаткування [2]. Так статус мікропідприємців 
планують розділити на дві групи: перша - відсутність найманих працівників, 
річний дохід не більше 2 млн. грн., фіксована ставка податку 500 грн. на місяць; 
друга - не більше 10 найманих працівників, річний дохід не повинен 
перевищувати 5 млн. грн., ставка податку 2% від обсягу доходу. Для 
підприємств малого бізнесу ставка податку з доходу буде залежати від 
зареєстрованості суб’єкта господарської діяльності як платника ПДВ і буде 
складати 3% з доходу, якщо зареєстрований як платник ПДВ; якщо ні - 5%. 

Отже, прийняття проекту про лібералізацію Податкового Кодексу 
України є значним кроком для поліпшення умов ведення бізнесу.  
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НАПРЯМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ МІСЦЕВОГО ОПОДАТКУВАННЯ 

В УКРАЇНІ 
 

Місцеві податки і збори є невід’ємною частиною податкової системи 
держави та важливим елементом місцевих фінансових інститутів. Тому 
особливу увагу при здійсненні податкової реформи приділяють правовому 
регулюванню місцевого оподаткування, що є одним з основних фінансових 
джерел формування бюджетів територіальних громад. 
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Підвищення фіскальної ролі місцевих податків і зборів та збільшення їх 
частки як джерела місцевих бюджетів є головним напрямком розширення 
фінансової автономії органів місцевого самоврядування. Ефективне 
використання місцевих податків і зборів є важливим інструментом зміцнення 
всієї фінансової системи України. 

До місцевих податків і зборів належать податки та збори, що встановлені 
відповідно до переліку визначеного у Податковому кодексі України та в межах 
граничних розмірів ставок рішеннями сільських, селищних, міських рад у 
межах їх повноважень, і є обов’язковими до сплати на території відповідних 
територіальних громад [1]. Сільські, селищні, міські рад ради обов’язково 
встановлюють єдиний податок та податок на майно (в частині транспортного 
податку та плати за землю). Натомість необов’язковими для встановлення є 
податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, збір за місця для 
паркування транспортних засобів, туристичний збір. 

Становлення системи місцевого оподаткування в Україні відбувається 
повільними темпами. Система місцевих податків і зборів має багато недоліків, 
серед яких найсуттєвішими є такі: 

- великі затрати на адміністрування місцевих податків і зборів; 
- відсутність правових механізмів у місцевих рад щодо запровадження 

на своїй території власних податків і зборів; 
- незначна фіскальна роль місцевих податків і зборів; 
- законодавчо закріплені місцеві податки і збори та їх ставки не 

враховують реальних можливостей платників податків, а отже, не виконують 
регулюючої функції; 

- низька зацікавленість місцевих органів влади додатково залучати 
кошти від справляння місцевих податків і зборів. 

Багаторічна практика місцевого оподаткування в нашій країні, навіть, з 
урахуванням остатніх законодавчих змін, дає підстави стверджувати, що 
система місцевих податків і зборів виконує лише допоміжну роль у державному 
оподаткуванні, що, на нашу думку, потребує значного реформування. 

Для досягнення позитивних результатів стосовно підвищення фіскальної 
та регулюючої ролі місцевих податків і зборів потрібно змінити ставлення до 
них, а саме: 

- збільшити перелік місцевих податків за рахунок віднесення до їхнього 
складу деяких загальнодержавних податків – в першу чергу це стосується 
податку на доходи фізичних осіб та податку на прибуток підприємств 
комунальної форми власності; 

- запровадити нові місцеві податки і збори, непередбачені наявною 
системою оподаткування - перспективними є місцеві екологічні й ресурсні 
податки, місцеві акцизи; 

- запровадити та пропагувати самооподаткування населення, що є 
реально можливим за умови формування «середнього класу» в Україні;  

- розширити право місцевих органів влади у сфері місцевого 
оподаткування, які повинні встановлювати місцеві податки та збори, а також 
їхні ставки. 
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Отже, для суттєвого підняття значення і ролі місцевих податків і зборів у 
формуванні фінансових ресурсів місцевого самоврядування необхідно 
переглянути їх склад.  

На сьогодні всебічного обґрунтування набула ідея місцевого акцизного 
оподаткування тютюнових виробів, алкогольних напоїв, що реалізуються на 
розлив, додаткового опосередкованого оподаткування імпортних товарів на 
зразок податку з продажу імпортних товарів. Їх запровадження спрямоване не 
лише на підвищення фіскальної ролі місцевих податків і зборів, а й на 
обмеження споживання шкідливих для здоров’я людей товарів, проведення 
протекціоністської політики на місцевому рівні управління. 

В умовах складної екологічної ситуації в Україні актуальною є проблема 
введення місцевих екологічних податків як штрафних санкцій за забруднення 
повітряного простору, лісового й водного фонду як стаціонарними, так і 
рухомими джерелами забруднення, захоронення й утилізацію шкідливих 
відходів. Саме такі податки мають стати одним із інструментів реалізації 
місцевих екологічних програм та програм охорони навколишнього природного 
середовища. 

Розширення переліку місцевих податків і зборів не викликає адекватне 
зростання рівня фіскального тягаря. Для прикладу, у багатьох західних країнах 
кількість місцевих податків досягає 50-100 їх різновидів: у Франції – понад 50, 
Італії – понад 70, Бельгії – понад 100 [2, с.121]. Множинність невеликих за 
розмірами податків, які всі одночасно не сплачує жоден із платників, створює 
ілюзію про великий податковий тягар. 

Одним із напрямів податкової політики має бути розвиток системи 
оподаткування місцевими податками і зборами. 
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SŁABE I MOCNE STRONY DZIAŁALNOŚCI EURODISNEYLANDU 

 
Wprowadzenie 
Parki rozrywki na świecie są przykładem postępującej globalizacji przemysłu 

rozrywki, mają one zbliżoną formę, podobne tematy, urządzenia i system organizacji. 
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W każdym Disneylandzie spotkamy np. „Krainę pogranicza”, „Świat przygód”, 
„Krainę przyszłości”. Możemy się spodziewać podobnej aranżacji przestrzeni, 
lokalizacji usług, sposobu obsługi zwiedzających. Mimo tej standaryzacji 
powodzenie projektu zależy czasem od poszukiwania odmienności. Jak dowodzi 
przykład Euro Disney Resortu (Eurodisneylandu), twórcy parku muszą zadbać o 
specyficzne potrzeby odwiedzających związane z lokalną kulturą, odmiennym system 
wartości czy nawet siłą nabywczą. Zmusza to gestorów parków do ciągłego 
monitorowania frekwencji i badania potrzeb odwiedzających z użyciem narzędzi 
marketingowych. Nawet warunki klimatyczne mogą mieć znaczenie dla 
prowadzonych inwestycji w przemyśle rozrywki. Niniejszy artykuł zawiera analizę 
mocnych i słabych stron, a także szans i zagrożeń, jednego z najpopularniejszych 
parków rozrywki świata – Eurodisneylandu.  

1. Disneyland de Paris – ogólna charakterystyka 
Choć Walt Disney planował budowę europejskiego kompleksu ośrodków i 

parków Disneyland od wczesnych lat 80., inwestycję rozpoczęto dopiero w 1988 r., 
zaś sam park otwarto 12 kwietnia 1992 r. Kompleks położony jest na przedmieściach 
Paryża w miejscowości Marne-la-Vallée – 30 km na wschód od centrum miasta. 
Zarządzany jest przez spółkę Euro Disney SCA, w której udziały posiada The Walt 
Disney Company. Pomysł otwarcia tego typu atrakcji spotkał się początkowo ze 
sprzeciwem ze strony rdzennych Francuzów, którzy w obawie przed tym, że 
amerykański park rozrywki zaszkodzi wypracowywanym przez lata wartościom, nie 
okazali mu takiego zainteresowania, jakiego spodziewali się założyciele. Po pewnym 
czasie dyrekcja parku zorientowała się, że Europejczycy mają inne gusta niż 
Amerykanie – na przykład chcą większej liczby restauracji z miejscami siedzącymi i 
krytych ścieżek spacerowych. Przyczyną słabej frekwencji i dużych strat (przez 
pierwsze 2 lata działalności Euro Disney stracił blisko 1,03 mld dolarów) była 
również recesja w Europie, spadek PKB oraz relatywne zubożenie wielu Francuzów. 
Po wprowadzeniu pewnych zmian paryski Disneyland zaczęło odwiedzać coraz 
więcej gości. Zmieniono kolorystykę obiektów, z ostrych kolorów na pastelowe. 
Wzorem dla centralnie położonego baśniowego zamku stało się opactwo Mont-Saint-
Michel. Park położony na 57 ha jest podzielonych na pięć „krain”.  

Cały park dysponuje 53 atrakcjami utrzymanymi w stylu disneylandowskich 
parków oraz dodatkowo Walt Disney Studios Park z prezentacją produkcji filmów. 
Kompleks zawiera park rozrywkowy Disneyland Paris Theme Park, kilka hoteli 
tematycznych, obiekty konferencyjne, centrum rozrywki Wioska Disneya (Disney 
Village), która obejmuje 15 kin, ekrany przyrodnicze 3D oraz ośrodek nauki gry w 
golfa.  

Obecnie Disneyland Pars jest najczęściej odwiedzaną płatną atrakcją 
turystyczną Francji. Liczba odwiedzających park w 2016 r. stanowi w przybliżeniu 
równowartość liczby tych, którzy w 2015 r,. odwiedzili Louvre i Wieżę Eiffla. W 
2016 r. odnotowano w parku 16,7 mln osób, z czego 51% stanowili Francuzi, 14% 
obywatele Wielkiej Brytanii, 6% mieszkańcy Belgii i Luxemburgu, 6% gości 
pochodziło z Holandii, 8% z Hiszpanii, po 3 % z Włoch i z Niemiec, a 9% z 
pozostałych krajów. Średnia dynamika wzrostu odwiedzających rok do roku to około 
4%. 
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2. Mocne strony i słabe strony 
Podstawowym czynnikiem, oddziałującym na sukces Eurodisneylandu, jest 

wypracowana przez lata ciężkiej pracy popularność marki. Samo słowo „Disney”, 
nierzadko zupełnie nie kojarzone z nazwiskiem pana Walta, wywołuje w 
społeczeństwie pozytywne skojarzenia. Niełatwo znaleźć osobę, dla której słowo to 
byłoby zupełnie obce. Owa reputacja sprawia, że konsumenci chętniej sięgają po 
produkty i usługi opatrzone jego nazwiskiem, aniżeli po produkty konkurencji. Na 
popularność disneyowskiego parku rozrywki zlokalizowanego w Paryżu, z pewnością 
wpływa również fakt, iż podobne parki rozrywki usytuowane są także w innych 
dużych miastach w różnych częściach świata, w tym m.in. w Tokio, Szanghaju, 
Hongkongu, Kalifornii i na Florydzie. Ponadto skojarzenia z pozostałymi 
produktami, jakie w swojej ofercie ma firma Walta Disneya, nie pozostają bez 
znaczenia dla funkcjonowania Eurodisneylandu. 

Kolejną mocną stroną paryskiego parku rozrywki jest doświadczenie w 
funkcjonowaniu na rynku. Pierwszy Disnayland powstał bowiem w 1955r, a zatem 
prawie 80 lat temu, dzięki czemu zdobył nieocenioną wiedzę w postaci bezpośredniej 
styczności z najróżniejszymi sytuacjami panującymi na rynku rozrywki. Zyskał tym 
samym znaczną przewagę nad wkraczającą w branżę konkurencją. 

Następnym atutem przypisywanym działalności Eurodisneylandu jest jego 
lokalizacja. Park usytuowany jest bowiem w samym centrum Europy. 17 mln ludzi 
miesza w odległości 2 godzin jazdy samochodem, 109 mln ludzi w odległości 6 
godzin samochodem, natomiast  210 mln ludzi może przylecieć do Paryża w 
przeciągu 2 godzin zegarowych. Oczywiście powyższe statystyki są mocno 
teoretyczne, jednakże podkreślają atrakcyjność regionu, wybranego przed laty przez 
Walta Disneya. Dodatkowo, trasa dojazdu do Eurodisneylandu jest znakomicie 
oznakowana – w promieniu kilkudziesięciu kilometrów kierowcy mogą natknąć się 
na tysiące strategicznie umieszczonych tablic informacyjnych oraz map 
elektronicznych. Również osoby poruszające się innymi środkami transportu nie 
muszą martwić się o dojazd do parku. Zadbano bowiem o doskonałe połączenie, 
zarówno lotnicze, jak i kolejowe. Z lotnisk Roissy Charles de Gaulle, Orly oraz Paris 
Beauvais kursują specjalne wahadłowe autobusy, wioząc pasażerów bezpośrednio do 
Disneyland Resort Paris. Podróż trwa około godziny, w zależności od warunków 
jazdy. Z centrum Paryża dojeżdża także linia kolejki podmiejskiej RER, co zajmuje 
jedyne 35min.  

Jak przekonuje literatura, podstawowym kryterium przy wyborze już 
konkretnego parku rozrywki przez konsumenta jest jego wielkość. Tym również 
może poszczycić się Eurodisnayland. I o ile nawet nie chodzi tu o powierzchnię 57 
ha, na której się rozciąga, tak kluczowe znaczenie ma tutaj ilość atrakcji, jaką oferuje. 
Jest to imponujący obiekt, na który to oprócz tradycyjnego parku rozrywki składa się 
także kompleks barów amerykańskich, sklepów oraz restauracji – Disney Village.  

Tak ogromna przestrzeń wręcz wymusza na zarządzie parku duże 
zróżnicowanie dostarczanych atrakcji, co stanowi kolejną jego zaletę. Eurodisneyland 
zapewnia rozrywkę zarówno dla tych najmłodszych, starszych, oraz ich opiekunów. 
Jak już wspomniano,  Eurodisneyland dzieli się na dwie główne części: oryginalny 
Disneyland oraz Walt Disney Studios. Ten pierwszy to potężna atrakcja nastawiona 
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na zwiedzających w różnym wieku, przy czym około połowa atrakcji będzie 
przemawiać przede wszystkim do tych najmłodszych. Walt Disney Studios z kolei to 
raj dla nieco starszych odwiedzających, mniej więcej trzykrotnie mniejszy od 
swojego bardziej sławnego brata i skoncentrowany przede wszystkim na tematyce 
tworzenia filmów, a nie tylko na ich – zazwyczaj bajkowej – fabule. 

Atrakcje w obu parkach dzielą się na kilka kategorii: 
atrakcje „aktywne”, w których bierze się czynny udział, obejmujące wszelkie 

rollercostery, karuzele itp., 
atrakcje „pasywne”, będące przede wszystkich różnego rodzaju wystawami czy 

ciekawymi miejscami stworzonymi po to, by robić sobie w nich zdjęcia. 
przedstawienia różnego typu, w tym musicale czy szeroko pojęte show, 

odbywające się kilka razu w ciągu dnia, przeznaczone dla osób w każdym wieku. 
Elastycza oferta, dopasowująca się do oczekiwań klientów nie pozostaje bez 

znaczenia. Podobnie jak nieodzowna temu wszystkiemu stabilność finansowa, 
wypracowana przez Disney Company na przestrzeni wielu lat. Właśnie dzięki temu, 
w przeciwieństwie do większości nowych parków rozrywki, Eurodisneyland może 
rozwijać swoją działalność bez większych obaw o sferę finansową. Jednak nie 
zawsze tak było.  

Jedną z najsilniejszych stron samego założyciela Disneylandu była skłonność 
do ryzyka. Jeffrey Harris w książce „Przedsiębiorcy i wizjonerzy” tak pisze o 
Disney’u: „Był przygotowany na ryzyko – na duże ryzyko – i dążąc do realizacji 
swoich wizji, często narażał całą firmę na niebezpieczeństwo, choć sam nawet nigdy 
się nie zawahał, spoglądając w przepaść.” Idealnym przykładem na poparcie tych 
słów było ryzyko jakie podjął, aby spełnić jedno ze swoich największych marzeń. By 
Disneyland mógł zaistnieć na mapie świata potrzeba było 17 mln dolarów. Disney 
sfinansował inwestycję dzięki kredytowi w banku, pożyczce od stacji telewizyjnej 
oraz własnym oszczędnościom. Postawił wszystko na jedną kartę, dając nawet pod 
zastaw kredytu własną polisę na życie. I nie pomylił się. Tylko w pierwszym roku 
działalności Disneyland odwiedziło 3,6 mln gości. 

Ryzyko, które podejmował Disney było silnie związane z dążeniem do 
perfekcji i wysoką jakością jego finalnych produktów. Dla niego nie było miejsca na 
kompromisy. Gdy na terenach przyległych do Disneylandu niezależni inwestorzy 
rozpoczęli budowę hoteli i restauracji dla odwiedzających park rozrywki, Disney 
zadecydował, że przy kolejnej inwestycji nie dopuści do tego. Aby nie obniżyć 
standardu obsługi i by zabezpieczyć odwiedzających jego park przed oszustami 
tworząc Walt Disney World wykupił również tereny przyległe do parku. W ten 
sposób na 113 km kwadratowych stworzył niemalże miasto – ze sklepami, hotelami, 
restauracjami tak by odwiedzający ten magiczny świat mogli na każdym kroku 
odczuć wartości firmy i wysoką jakość usług. 

Skłonność do ryzyka była ogromną przewagą konkurencyjną Disney’a oraz 
jego parków rozywki. Inne przedsiębiorstwa nie mogły sobie pozwolić na wdrożenia 
nowych zdobyczy techniki w takiej skali w jakiej robił to Disney. Do dziś marka jest 
otwarta na nowe technologie i wykorzystuje je na każdym kroku. Sama nawet 
powołuje do życia niektóre z nich. Jednak pogoń za zdobyczami techniki nie zmienia 
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najważniejszych założeń w funkcjonowaniu marki – pochwałę piękna, dobra i 
odwagi.  

Listę mocnych stron zamyka wykwalifikowany personel – otworzono nawet 
specjalistyczne centrum Disney University, kształcące przyszłych pracowników, z 
których skrupulatnie wyłoniono 10 000 najodpowiedniejszych. Celem zapewnienia 
wysokiej jakości usług Eurodisneyland przeszkolił dodatkowo 270 menagerów, zaś 
pozostałych 200 sprowadził z innych disneyowskich parków, tak by ci pierwsi wciąż 
mogli uczyć się od najlepszych. Poza tak licznie zgromadzonymi zaletami, park 
oczywiście posiada pewne słabe strony. Jedną z nich są koszty biletów. Koszt wstępu 
do parku dla osoby powyżej 11 roku życia to około 60 euro. Choć zysk z biletów 
corocznie wzrasta i sięga już ponad 1,3 miliarda euro,  zeszły rok podatkowy park 
zakończył stratą około 55,6 miliona euro. Wiąże się to częściowo z wysokimi 
kosztami operacyjnymi. 

Inną słabością, z którą boryka się Eurodisneyland jest ogólny bardzo duży 
udział siły roboczej oraz częste zmiany na szczeblu zarządzającym. Firma w 2016 r. 
zatrudniała około 13000 pracowników do obsługi parku. Sam ten fakt sugeruje 
możliwe problemy komunikacyjne oraz wysoki poziom biurokracji w korporacji. 
Stale rosnąca liczba pracowników wymusza także na firmie ciągłe zmiany w 
strukturze organizacyjnej, co z kolei wiąże się nie tylko z dużym zamieszaniem, ale 
także dodatkowymi kosztami.  

Ponadto zarzuca się Eurodisnaylandowi powtarzalny design – stali bywalcy 
parków, miłośnicy tego typu atrakcji turystycznych, odwiedzając coraz to nowsze 
parki Disneya zarzucają im często brak zróżnicowania. 

Zbyt duże, a czasami wręcz problematyczne zróżnicowanie, obserwuje się w 
aspekcie kulturowości spotykanej w parku. Park stanowi miejsce kontaktu 
miejscowej ludności i odwiedzających, co może być problematyczne na obszarze, 
gdzie kultura lokalna jest inna od tej, którą reprezentują osoby wizytujące park, 
szczególnie wtedy gdy sytuacja społeczno-ekonomiczna jest diametralnie inna. 
Konflikty mogą wynikać z różnic językowych, zwyczajów, systemu wartości, 
naruszenia zasad co do lokalnego ubioru, czy też miejscowych zachowań. 

3. Szanse i zagrożenia 
Wśród najczęściej wymienianych szans Eurodisneylandu znajdują się: 
zdywersyfikowany produkt i usługi – różnicowanie asortymentu i usług 

dostarczanych przez park zmniejsza ryzyko poniesienia straty finansowej.  
pozytywne nastawienie władz – optymizm przypisywany całej firmie The Walt 

Disney Company, przekładający się na wymierne korzyści, 
duża grupa lojalnych klientów – popularność i renoma Disneylandów 

wprawiają wręcz w poczucie, że ta istniejąca „od zawsze” marka nie mogłaby nagle 
zniknąć z rynku,, 

ekspansja na rynki międzynarodowe – możliwość budowy coraz to nowszych 
obiektów w najodleglejszych zakątkach świata sama w sobie jest perspektywą 
rozwoju na najbliższe co najmniej kilkadziesiąt lat. 

Ponadto niewątpliwą szansą dla „Euro Disney” jest spadek zainteresowania 
turystyką nastawioną na bierny wypoczynek, a wzrost zapotrzebowania na 
wypoczynek czynny oraz turystykę poznawczą. Istotnymi elementami postrzegania 
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wakacji są przygoda, fantazja, luksus i przyjemność. Rośnie popularność parków 
tematycznych. Eurodisneyland zdecydowanie odpowiada takim wymaganiom. 

Nie da się jednak zupełnie nie zauważyć rosnącej w Europie konkurencji. 
Rymek staje się coraz bardziej nasycony. Firmy zachęcone olbrzymim sukcesem 
Disneya stale próbują wejść na rynek z coraz nowszymi propozycjami. 

Podsumowanie 
Parki rozrywki na świecie są przykładem postępującej globalizacji przemysłu 

rozrywki, mają one zbliżoną formę, podobne tematy, urządzenia i system organizacji. 
W każdym Disneylandzie spotkamy np. „Krainę pogranicza”, „Świat przygód”, 
„Krainę przyszłości”. Możemy się spodziewać podobnej aranżacji przestrzeni, 
lokalizacji usług, sposobu obsługi zwiedzających. Mimo tej standaryzacji 
powodzenie projektu zależy czasem od poszukiwania odmienności. Jak dowodzi 
przykład Euro Disney Resortu, twórcy parku muszą zadbać o specyficzne potrzeby 
odwiedzających związane z lokalną kulturą, odmiennym system wartości czy nawet 
siłą nabywczą. Zmusza to gestorów parków do ciągłego monitorowania frekwencji i 
badania potrzeb odwiedzających z użyciem narzędzi marketingowych. Nawet 
warunki klimatyczne mogą mieć znaczenie dla prowadzonych inwestycji w 
przemyśle rozrywki. 

Światowym potentatem w przemyśle rozrywki jest korporacja Disneya. Jej siła 
wiąże się z doświadczeniem w biznesie rozrywkowym oraz strategią niskich 
kosztów. Co więcej, w ciągu 80 lat firma rozwinęła silną i dobrze znaną markę. W 
ostatnich latach korporacja w swojej strategii położyła nacisk na parki rozrywki, 
tworząc je, poza Stanami Zjednoczonymi, w Europie i Azji. Korporacja ta zatrudnia 
innowacyjną kadrę, która w ciągu ostatnich kilku lat stworzyła wiele nowych 
produktów. W dzisiejszym agresywnym biznesie rozrywkowym każda korporacja 
bez nowych pomysłów popada w tarapaty. Firma panuje nad wydatkami, zachowując 
wysoką jakość produktów i usług. Ryzyko finansowe zostało zredukowane poprzez 
podział wstępnych kosztów inwestycji pomiędzy dużą liczbę inwestorów z zewnątrz. 
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ОПОДАТКУВАННЯ СУБ’ЄКТІВ  МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА: 
СУЧАСНІ РЕАЛІЇ 

 
Рівень розвитку суб’єктів малого підприємництва на сучасному етапі має 

сприяти створенню позитивного іміджу для України і забезпеченню ефективної 
ринкової економіки з метою її інтеграції в європейську та світову економічні 
системи. Створення сприятливого підприємницького клімату в Україні повинно 
стати запорукою консолідації зусиль щодо удосконалення рівня відносин і 
співпраці з донорськими організаціями та участі у міжнародних проектах.  

Так, перед будь-яким суб'єктом малого підприємництва постає питання 
обрання системи оподаткування. На сьогодні, Податковим Кодексом України 
запропоновано дві основних системи оподаткування: загальна та спрощена [4]. 

Вибір системи оподаткування – це важливе питання, так як коли вона 
правильно підібрана, то це дає можливість зекономити кошти й чималі [3]. 
Щодо  спрощеної системи оподаткування – розглянемо єдиний податок та його 
нюанси станом на 2018 рік, табл. 1. 

Таблиця 1 
Умови  існуючої системи  оподаткування СМП (станом на 01.01.2018р.) 

 
Показник 

 
1 група 2 група 3 група 4 група 

Суб'єкт 
Фізичні 
особи 

Фізичні 
особи 

Фізичні та 
юридичні 

особи 

Сільськогосподарсь
кі товаровиробники 

Дохід 
< 300 000 
грн./рік 

< 1,5 млн 
грн./рік 

< 5 млн 
грн./рік 

Частка 
сільськогосподарсь
кого виробництва 
≥75 % загального 

обсягу виробництва 

Ставки єдиного 
податку 

≤ 10 % 
прожитков

ого 
мінімуму 

≤ 20 % 
мінімальної 
заробітної 

плати 

5 % доходу 
включно з 
ПДВ / 3 % 
доходу + 

ПДВ 

Визначено у п. 
293.9 статті 293 

Податкового 
кодексу 

 
На даний час СМП сплачують єдиний податок (замість податків та 

зборів) та мають право на спрощені процедури обліку та звітування [1]. 
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Цього року очікується зростання суми податків для підприємств і 
фізичних осіб-підприємців на спрощеній формі оподаткування. Законом про 
Державний бюджет України на 2018 рік встановлено мінімальну заробітну 
плату в розмірі 3723 грн.міс. Від тепер сума мінімального страхового внеску 
складатиме  -819,06 грн. на місяць., а для платників єдиного податку першої 
групи – не менше ніж половина, тобто 409,53 грн. Так само збільшується і сума 
прожиткового мінімуму на одну особу в розрахунку на місяць у розмірі з 1 
січня 2018 року – 1700 грн, з 1 травня – 1777 грн, з 1 грудня – 1853 грн. 

Починаючи з 1 січня 2018 змінився розмір максимальної бази 
нарахування ЄСВ. Причина не у підвищенні прожиткового мінімуму для 
працездатних осіб, а у зміні методики її обчислення. Максимальна сума 
місячного доходу, на яку нараховують ЄСВ, дорівнюватиме 15 розмірам 
мінімальної заробітної плати (МЗП), встановленої законом, а саме 55 845 грн 
(15 × 3723 грн). 

Перевагами спрощеної системи оподаткування є: простота нарахування 
єдиного податку; спрощене ведення обліку та відносна простота заповнення 
звітності;  звільнення від сплати деяких податків та обов’язкових платежів; 
можливість бути платником ПДВ за власним бажанням. 

А недоліками спрощеної системи оподаткування є: обмеження по видах 
діяльності; обмеження по отриманому прибутку; обмеження які стосуються 
кількості найманих працівників; негативні нюанси роботи фізичних осіб 
підприємців з юридичними особами що перебувають на загальній системі 
оподаткування; розмір податку для платників першої та другої групи залежить 
від результатів діяльності.   

 Ще одне цікаве дослідження настроїв малого та середнього бізнесу 
провела Спілка українських підприємців (СУП). За даними дослідження, 67% 
малих та середніх підприємств в Україні розширили свою діяльність у 
минулому році. В 2018 році 89,7% опитаних прагнуть підвищити обсяги 
реалізації своєї продукції чи послуг; 75% – розширити штат; 50% – 
прогнозують вихід на нові ринки; 39,7% – планують відкрити новий вид 
діяльності. Такі результати свідчать, що незважаючи на всі перешкоди, малий і 
середній бізнес в Україні має потенціал та прагнення до розвитку. 

На сьогоднішній день, клімат малого бізнесу в Україні стає більш 
сприятливішим, хоч і має свої проблеми.  
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ЕЛЕКТРОННЕ АДМІНІСТРУВАННЯ ПОДАТКУ НА ДОДАНУ 
ВАРТІСТЬ  

 
На сьогоднішній день однією з основних передумов розвитку економіки 

України та забезпечення її стабільності є ефективне функціонування податкової 
системи. Непрямі податки мають вирішальний вплив у формуванні податкової 
політики держави та створення правових основ ринкової економіки. За 
показниками Зведеного бюджету в Україні за 2016 рік, найбільшу частку 
займають непрямі податки - 56,7%, з яких ПДВ - 38,5%, тобто це дає підстави 
стверджувати, що ПДВ є одним з основних бюджетоутворюючих податків [2]. 

Податок на додану вартість – непрямий податок, який нараховується і 
сплачується згідно Податкового кодексу України. [1]. Він  є регулятором 
перерозподілу суспільних благ, забезпечення стабільності надходження доходів 
у державний бюджет України, раціонального розподілу податку, що сприяє 
дотриманню економічної та юридичної рівності платників податків.   

З 1 січня 2015 року в Україні почала працювати система електронного 
адміністрування податку на додану вартість. Система електронного 
адміністрування 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. 

Сутність такого адміністрування полягає в тому, що платникам податку 
автоматично відкриваються рахунки в системі електронного адміністрування 
податку на додану вартість [4]. Електронний рахунок - рахунок, відкритий 
платнику податку в Казначействі, на який платником перераховуються кошти з 
власного поточного рахунку в сумах, необхідних для збільшення розміру суми, 
на яку платник податку має право зареєструвати податкові накладні та/або 
розрахунки коригування кількісних і вартісних показників до податкової 
накладної в ЄРПН, а також у сумах, недостатніх для сплати до бюджету 
узгоджених податкових зобов'язань з цього податку. У день відкриття ПДВ-
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рахунку Казначейство направляє до ДФС повідомлення про відкриття рахунку. 
ДФС здійснює взяття ПДВ-рахунку на облік, направляє повідомлення про 
взяття на облік до Казначейства та повідомляє платника податку про реквізити 
його ПДВ-рахунку. Для обліку коштів на рахунку в системі електронного 
адміністрування призначений аналітичний рахунок бухгалтерського обліку  315 
"Спеціальні рахунки в нaціональній валюті". При цьому складаються та 
проводяться наступні господарські операції: 

- поповнення електронного рахунку ПДВ грошовими коштами (ДТ 315 - 
Кт 311); 

- списання коштів з електронного рахунку ПДВ в рахунок сплати 
податку за звітний період (Дт 641 - Кт 315); 

- повернення надмірно перерахованих коштів з електронного рахунку 
ПДВ на поточний рахунок платника податку (Дт311 - Кт 315); [3]. 

Зміни, що внесені до Податкового кодексу України, роблять 
адміністрування ПДВ зручним і ефективним. Даний механізм здійснення обліку 
ПДВ зменшує обсяг «тіньової» економіки, створює умови для унеможливлення 
отримання незаконного бюджетного відшкодування, забезпечує якісний 
контроль надходжень до державного бюджету. В запровадженні нового 
порядку позитивним є зменшення впливу людського фактору та зменшення 
рівня корупції. 

Недоліками системи електронного адміністрування є наступне: 
- у разі, якщо контрагент не зареєстрував податкову накладну, платник 

податків буде змушений сплатити ПДВ за нього, адже не зможе сформувати 
податковий кредит, навіть за умови перерахування постачальнику грошових 
коштів з ПДВ; 

- у платників ПДВ завчасно вилучаються кошти з обороту, що 
загострить проблему нестачі ліквідності; 

- під час проведення операцій, пов'язаних з відвантаженням товару чи 
отриманням коштів від покупців, сума на яку платник податків на додану 
вартість має право зареєструвати податкові накладні розраховується за 
формулою, виходячи з якої  відбувається співставлення суми податкової 
накладної з її лімітом реєстрації. У випадку, коли сума податкової накладної 
перевищує ліміт реєстрації, реєстрація в Єдиному реєстрі не відбувається, а 
перевищення встановленого строку  податкових накладних призводить до 
застосування штрафних санкцій, що зростають пропорційно до строку 
реєстрації. 

Висновки. Отже, на основі проведеного дослідження можемо 
стверджувати наступне: впровадження електронної системи адміністрування 
податку на додану вартість  є позитивним кроком в сфері адміністрування ПДВ, 
але для вдосконалення роботи  у ній  потрібно провести  певні реформи та 
подолати суттєві недоліки. 
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ПОДАТКОВИЙ ОБЛІК ПОСЛУГ ІНЖИНІРИНГУ В УКРАЇНІ 

 
Регулювання  відносин оподаткування в Україні здійснюється 

Податковим кодексом та низкою законодавчих актів з питань нарахування та 
сплати податків, зборів і платежів. Інжиніринг на сьогодні відповідно до 
пп.14.1.85 ПКУ відноситься до послуг (виконання робіт) зі складання технічних 
завдань, проектних пропозицій, проведення наукових досліджень і техніко-
економічних обстежень, виконання інженерно-розвідувальних робіт з 
будівництва об'єктів, розроблення технічної документації, проектування та 
конструкторського опрацювання об'єктів техніки і технології, надання 
консультації та авторського нагляду під час монтажних та 
пусконалагоджувальних робіт, а також надання консультацій, пов'язаних із 
такими послугами (роботами) [1]. Окрім ПКУ, визначення терміну 
«інжиніринг» передбачено ст. 17 Закону про державне регулювання трансферу 
технологій1 та  ст. 1 Закону про архітектурну діяльність [2; 3].  Як правило, 
перелік робіт, що підпадають під визначення послуг інжинірингу є досить 
широким, проте у КВЕД 71.12 ДК 009 2010 відсутня деталізація за видами 
вказаних послуг.  Також іноді буває складно довести, що послуги з інжинірингу 
мали місце через їх нематеріальність. Тому у платників податків облік послуг 
інжинірингу часто є наріжним каменем при податкових перевірках. 

У бухгалтерському обліку інжиніринг відображається як товари, роботи і 
послуги у замовника (на рахунку 63 «Розрахунки з постачальниками та 
підрядниками») і у виконавця (на рахунку 36 «Розрахунки з покупцями і 
замовниками») із визнанням доходів і витрат. Визнання доходів здійснюється 
на підставі акта приймання-передачі виконаних робіт (наданих послуг) на дату 
його підписання. У замовника залежно від об’єкта, щодо якого надаються 
інжинірингові послуги, визнаються витрати або ж зростає вартість відповідних 
необоротних активів. Для прикладу, вартість проектно-кошторисної 
документації включається згідно П(С)БО 7 до первісної вартості 
новозбудованих об’єктів [4], тоді як Наказом №174 [5] кошти, витрачені на 
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розроблення проектно-кошторисної документації , відносяться до витрат при 
визначенні вартості будівництва. 

При визначенні оподатковуваних доходів щодо послу інжинірингу 
звертають увагу на договір, узгоджений між контрагентами.  Якщо договором 
передбачено, що виконавець інжинірингових послуг, робіт виконує роботи, 
надає послуги з довготривалим (понад один рік) технологічним циклом 
виробництва і за умови, що цими договорами не передбачено поетапного 
здавання робіт, доходи нараховуються виконавцем самостійно відповідно до 
ступеня завершеності надання послуг [6]. 

Ступінь завершеності визначається за питомою вагою витрат, здійснених 
у звітному податковому періоді, у загальній очікуваній сумі таких витрат та/або 
за питомою вагою обсягу послуг, наданих у звітному податковому періоді, у 
загальному обсязі послуг, які мають бути надані. 

У загальному випадку 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 (п. 137.1 ПКУ) 

Облік операцій з інжинірингу у виконавця подано у таблиці 1., а у 
замовника – у таблиці 2. 

Таблиця 1.  
Облік послуг інжинірингу у виконавця 

 
Кореспонденція 

рахунків 
№ 
п.п 

Зміст господарської операції 

Дебет Кредит 
За умови післяоплати 

1. На дату підписання акта виконаних робіт 
(наданих послуг) або рахунку-фактури на умовах 
післяоплати (з ПДВ) 

36 703 

2 ПДВ 703 641/ПДВ 
3. Списано собівартість інжинірингових послуг 903 23 
4. Отримано оплату послуг 31 36 

За умови передоплати 
4. При отриманні авансу на оплату послу (з ПДВ) 31 681 
5. ПДВ на авансовий платіж 643 641/ПДВ 
6. Відображено підписаний акт виконаних робіт (з 

ПДВ) 
36 703 

7. ПДВ 703 643 
8. Списано собівартість інжинірингових послуг 903 23 
9. Зараховано аванс (з ПДВ) – в частині авансових 

платежів 
681 36 

10. Оплачено решту суми за договором 31 36 
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Якщо надання інжинірингових послуг проводиться нерезиденту, то 
записи здійснюються на субрахунках 312 і 362 за рахунками 31 і 36 у таблиці 1 
із відображенням курсових різниць за валютними операціями згідно чинного 
законодавства. 

Таблиця 2.  
Облік інжинірингових послуг у замовника 

 
Кореспонденція 

рахунків 
№ 

п.п. 
Зміст господарської операції 

Дебет Кредит 
За умови післяоплати 

1. На дату підписання акта виконаних робіт (наданих 
послуг) або акцептований рахунок--фактура (без 
ПДВ) 

91, 92, 93, 
94 

631 

2. На підставі податкової накладної ПДВ 641/ПДВ 631 
3. Сплачено за надані послуги інжинірингу 631 311 

Попередня оплата 
4. Сплачено аванс, з ПДВ 371 311 
5. Віднесено ПДВ з авансового платежу до 

податкового кредиту 
641/ПДВ 644 

6. Відображено підписаний акт виконаних робіт 
(наданих послуг), без ПДВ 

91, 92, 93, 
94 

631 

7. Зарахований сплачений аванс, з ПДВ (у суму 
авансового платежу)) 

631 371 

8. Відображено ПДВ у складі податкового кредиту 644 631 
9. Проведено повну оплату (вартість за актом - 

аванс) 
631 311 

 
Для замовника інжинірингових послуг, робіт, що співпрацює з 

нерезидентами слід враховувати, що резиденти, що здійснюють на користь 
нерезидента будь-яку виплату з доходу з джерелом його походження з України, 
отриманого таким нерезидентом від провадження господарської діяльності, 
зобов'язані утримувати податок з таких доходів за ставкою 15% та за їх рахунок 
(160.2 ПКУ; пп. «г» п. 160.1 ПКУ). 

Для уникнення подвійного оподаткування, застосовуються норми 
міжнародної конвенції при виконанні умов міжнародного договору щодо 
подання нерезидентом особі (податковому агенту), яка виплачує йому доходи, 
довідки, що підтверджує, що о нерезидент є резидентом країни, з якою 
укладено міжнародний договір України, а також інших документів, якщо це 
передбачено міжнародним договором України. Існує також 5-відсоткове 
обмеження у податковому обліку за пп. 139.1.14 ПКУ, згідно якого до складу 
податкових витрат з інжинірингу включаються витрати у розмірі тільки 5% 
митної вартості імпортованого з цією метою обладнання.  
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Інжинірингові послуги, виконані на користь резидента України, 
оподатковуються за ставкою 20%. Якщо послуги інжинірингу резидентом 
отримуються від нерезидента стосовно об'єкта, розміщеного за межами 
України, така операція оподатковується також за ставкою 20% за правилом 
«першої події». 

Визначення дати нарахування податкового зобов’язання з ПДВ щодо 
інжинірингових послуг здійснюється за правилом «першої події» - у випадку, 
якщо замовник (покупець) є звичайний резидент (п. 187.1 ПКУ) та за касовим 
методом – коли постачання інжинірингових послуг відбувається з оплатою за 
рахунок бюджетних коштів (п. 187.7 ПКУ). У випадку, якщо покупцем 
інжинірингових послуг є нерезидент, операція не є об'єктом обкладення ПДВ. 
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ОСОБЛИВОСТІ ВПРОВАДЖЕННЯ ЕКОЛОГІЧНОГО 
ОПОДАТКУВАННЯ В ЗАРУБІЖНИХ КРАЇНАХ 

 
Однією  з  найбільш  актуальних  проблем  охорони  навколишнього 

середовища  в  Україні  є  проблема  фінансування  природоохоронних заходів.  
В  умовах  фінансово-економічної  кризи  ситуація  ще  більше загострилася,  
оскільки  державні  витрати  на  потреби  охорони навколишнього  середовища  
були істотно  скорочені, ось чому  питання формування альтернативних  
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джерел  фінансування  природоохоронної діяльності,  вагома  роль  серед  яких  
належить  екологічному оподаткуванню,  наразі  є  особливо  актуальним  для  
України. 

Екологічні  проблеми України загалом  не  відрізняються  від  відомих  
світових  проблем,  тому  аналіз закордонного досвіду допоможе зрозуміти, які 
види податків можуть бути найефективнішими  для  упровадження  в  
непростих  умовах  українських економічних реалій.  

Екологічний податок - це загальнодержавний обов'язковий платіж, що 
сплачується з фактичних обсягів викидів в атмосферне повітря, скидів у водні 
об'єкти забруднюючих речовин та розміщення відходів, у томі числі 
радіоактивних. [1] 

Директорат з податків і митних зборів Європейської комісії розподілив 
екологічні податки на сім груп за сферами використання: [4] 

- енергетичні податки (на моторне паливо, енергетичне паливо, 
електроенергію); 

- транспортні податки (податки на пройдені кілометри, щорічний 
податок з власників, акцизи при купівлі автомобіля); 

- плата за забруднення (емісія забруднюючих речовин в атмосферу і 
викиди у водні басейни); 

- плата за розміщення відходів на звалищах та їх переробку; 
- податки на викиди речовин, що призводять до глобальних змін 

(руйнування озонового шару); 
- податок на шумовий вплив; 
- плата за використання природних ресурсів. 
Найбільш поширеними в країнах Європи є транспортні та енергетичні 

податки. Енергетичні податки складають 72% від загальної величини 
екологічних податків в ЄС, а транспортні – 23%. 

За основними цілями використання отриманих доходів екологічні 
податки поділяють на наступні види: 

- стимулюючі податки (стимулювання екологічної поведінки 
природокористувачів); 

- збори на покриття затрат (затрат на відновлення екології та моніторинг 
і контроль стану довкілля); 

- податки, що підвищують доходи (поповнення державного бюджету). 
Ці три види екологічного податку не є взаємовиключними: збори на 

покриття витрат можуть мати стимулювальний ефект, у той же час податки, які 
підвищують доходи, можуть бути частково використані для екологічних цілей. 

Частка екологічних податків в загальному обсязі оподаткування в різних 
країнах може значно відрізнятися, що підтверджують дані: США – 3, 2%, 
Швейцарія – 4, 7%, Канада – 4, 5%, Німеччина – 4, 9%, Франція – 5, 4%, 
Нідерланди – 5, 5%, Греція, Нова Зеландія – 6, 1%, Японія – 6, 5%, Фінляндія – 
7, 3%, Іспанія – 7, 5%, Великобританія – 8, 2%, Італія – 9, 0%, Португалія – 11, 
5%, Ірландія – 11, 9%. [5] 

В даний час у зарубіжних країнах застосовують, за приблизними 
підрахунками, близько 500 різновидів екологічних податків. 
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Аналіз основних видів екологічних податків та зборів деяких країн ЄС 
свідчить про їх різноманіття, а відтак про різний ефект, який може бути 
отриманий від їх застосування. 

Варто також зазначити, що надмірна кількість екологічних податків не 
тільки викликає невдоволення платників податків, але й знижує ефективність 
такої податкової системи. Усі типи екологічних податків і платежів 
функціонують більш ефективно, якщо вони досить зрозумілі для природо 
користувачів і не створюють таких умов у фінансовій діяльності компаній, які 
необґрунтовано підвищують конкурентоспроможність одних за рахунок інших. 

Екологічні податки – неоднозначний економічний інструмент, тому 
кожна країна повинна вирішувати проблему їх упровадження відповідно до 
своїх вимог, що і є однією з причин досить значної різноманітності видів 
екологічних податків.  

У ході дослідження явища екологічного оподаткування було з’ясовано, 
що всі економічно розвинені країни застосовують екологічні податки, 
відрізняється лише частка таких податків у сукупному ВВП країн та в 
загальному обсязі оподаткування. 

Отже, аналіз зарубіжного досвіду застосування екологічних податків та 
зборів свідчить про значне різноманіття їх видів, а відтак про різний ефект, 
який може бути отриманий від їх застосування. Це важливо враховувати за 
удосконалення екологічного оподаткування в Україні. Впровадження 
конкретного виду екологічного податку потребує детального розгляду досвіду 
розвинених країн, отриманих ними результатів, а також порівняння їх досвіду 
для визначення закономірностей та особливостей дії того чи іншого податку.  
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ВДОСКОНАЛЕННЯ АВТОМАТИЗАЦІЇ ВИТРАТ 

 
Управління витратами є необхідним елементом діяльності підприємства 

будь-якої форми власності [1, с.5]. На сьогодні, управління витратами, як 
єдиний цілісний процес, що визначає політику підприємства, в Україні успішно 
розвивається та є важливим підрозділом у системі управління підприємства.  

Для прийняття оперативних та ефективних рішень керівникам необхідна 
повна, розвернута та достовірна інформація про фінансово-господарську 
діяльність підприємства, яку і зможе надавати відділ управління витратами.  

Питання проведення автоматизації обліку витрат підприємства 
досліджувалось багатьма авторами. Зокрема, дане питання досліджували: Т.А. 
Бутинець, Л.В. Чижевська, С.Л. Береза, В.М. Панасюк, Є.К. Ковальчук, С.В. 
Бобрівець, П.С. Безрукіх, Ф.Ф. Бутинця, Б.І. Валуєва, Р.Я. Вейцмана, М.Д. 
Врублевського, І.О. Гавриленко та іншими. Проте залишилося ряд 
малодосліджуваних аспектів, зокрема:  

1. Дослідження напрямків автоматизації обліку витрат.  
2. Вдосконалення спеціалізованих бухгалтерських програм.  
Автоматизація обліку дозволяє значно полегшити роботу бухгалтерії в 

цілому та кожного бухгалтера окремо, особливо при впровадженні 
телекомунікаційного обміну інформацією між автоматизованим робочими 
місцями облікових працівників з використанням комп’ютерних мереж.  

Безпосередньо облік витрат на виробництві пов’язаний із суміжними 
ділянками обліку та підсистемами інформаційної системи підприємства [2, 
с.55]  

Комп'ютеризація обліку витрат охоплює широке коло трудомістких 
операцій. До них відносять:  

- групування виробничих витрат за напрямами витрачання,  
- визначення нормативної (планової) та фактичної собівартості продукції, 

напівфабрикатів і незавершеного виробництва,  
- облік відхилень від норм витрат,  
- зведений облік витрат на виробництво,  
- відображення на рахунках синтетичного обліку кореспонденції 

рахунків. В умовах автоматизації розрахунків і групування нормативів існує 
можливість для переходу від складання нормативних калькуляцій на перше 
число місяця, кварталу, року до розробки їх на будь-яку дату поточного місяця. 
В комп'ютерній бухгалтерії через розширені можливості аналітичного обліку 
можлива побудова багаторівневих розрізів статей витрат, необхідних для 
потреб управління, а також облік витрат за центрами відповідальності. Така 
схема калькуляції дозволить отримати інформацію про: витрати певного виду 
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ресурсів на одиницю окремого виробу по конкретному розділу; витрати за 
видами і групами продукції; витрати по підрозділах; витрати за видами витрат 
або за групами витрат (використовуючи різні рівні аналітичного обліку), що 
покращують автоматизацію витрат в цілому підприємстві. [3, с.88]  

Стандартні підходи до обробки даних дають можливість взаємо 
замінювати бухгалтерів на різних ділянках роботи. Завдяки цьому скорочується 
кількість часу працівників бухгалтерії на виконання облікових функцій, 
зростають можливості для аналізу, статистичної обробки та підготовки 
аналітичної інформації, призначеної для ефективного управління 
підприємством.  

Щодо вдосконалення спеціалізовані бухгалтерські програми, зокрема по 
обліку витрат, то тут є наступні можливості:  

1. Складати оборотну відомість і баланс в будь-який момент часу при 
будь-якій кількості введених господарських операцій. Це надає можливість в 
процесі обліку складати кілька проміжних оборотних відомостей для 
визначення собівартості продукції з врахуванням незавершеного виробництва, 
обороту по реалізації, прибутку, окремих податків, тощо;  

2. В будь-який момент часу коригувати введені операції:  
- змінювати суму, дату, зміст і коментарі;  
- доповнювати журнал операцій новими операціями в будь-якому місці і 

порядку;  
- цілком та безслідно знищувати будь-які операції;  
3. Будувати різноманітні звіти на підставі журналу операцій, щодо витрат 

підприємства. [4, с.147]  
Отже, головним призначенням бухгалтерської програми щодо обліку 

витрат є полегшення рутинної роботи бухгалтера зі складання різних 
відомостей, журналів та звітів. За умови правильного рознесення сум 
первинних документів по синтетичних рахунках, точного зазначення 
аналітичних об'єктів зведені дані розраховуються комп'ютером автоматично. [5, 
с.213]  

До того ж, вкрай низькою є ймовірність припущення арифметичних 
помилок, а також помилок, пов'язаних з неправильним перенесенням тієї чи 
іншої цифри. Використання засобів автоматизації дозволяє практично повністю 
вирішити проблему точності і оперативності інформації. Протягом декількох 
хвилин можуть бути підготовлені різноманітні і деталізовані дані, необхідні для 
прийняття ефективних рішень. До того ж, правильний вибір засобів 
автоматизації та програмного забезпечення дозволяє легко і миттєво адаптувати 
роботу бухгалтерії до правових норм, які часто змінюються.  
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СУЧАСНИЙ СТАН АВТОМАТИЗАЦІЇ ОБЛІКУ У ЛІСОВОМУ 

ГОСПОДАРСТВІ  
 
У сучасних умовах господарювання ведення обліку усіх суб’єктів 

господарювання неможливе без його автоматизації. Особливість діяльності 
лісогосподарських підприємств вимагає синхронізації бухгалтерського обліку і 
електронного обліку деревини.  

Наказом Державного агентства лісових ресурсів України (ДАЛР України) 
№ 49 від 30.01.2018 року керівники підприємств зобов’язані забезпечити 
ведення електронного обліку деревини на лісогосподарських підприємствах з 
внесенням інформації про всю заготовлену і реалізовану деревину до системи 
електронного обліку деревини та забезпечити реєстрацію укладених договорів в 
системі. Підприємства повинні працювати лише з тими постачальниками, які 
реалізують свою продукцію на аукціонах (електронних торгах). Такі зміни 
впливають і на механізм організації бухгалтерського обліку. 

Для врегулювання таких змін було розроблено «Тимчасову інструкцію з 
електронного обліку продукції лісозаготівель, лісопиляння і деревообробки на 
підприємствах Державного агентства лісових ресурсів України», затверджену 
наказом ДАЛР України № 202 від 27.06.2012 року. Цей документ повинен був 
забезпечити синхронізацію бухгалтерського автоматизованого обліку з 
електронним обліком деревини. 

Враховуючи потребу лісових підприємств в удосконаленні програмного 
бухгалтерського забезпечення, розробники комплексних бухгалтерських 
комп’ютерних програм запропонували нову конфігурацію на платформі 1С 
Підприємство 8.2 «Управління лісовим господарством для України», яка була 
апробована більш ніж на 40 лісогосподарських підприємствах України з 
одночасним проведенням навчальних семінарів по її застосуванню. Цей 
програмний продукт не лише забезпечує використання сучасних методів 
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управління підприємством лісової галузі, з урахуванням таких специфічних 
ділянок як лісовідведення, лісозаготівля, переробка деревини, але й надає 
можливість зручного ведення бухгалтерського і податкового обліку з 
формуванням усіх видів галузевої і регламентованої звітності, підтримує 
інтеграцію з системою електронного обліку деревини.  

У новій конфігурації передбачено такі підсистеми: Таксація, Облік 
лісопродукції, Переробка, Форми ЛГ, Журнали-ордери, Довідки до державних 
органів, Розрахунок собівартості, Контроль помилок обліку, Консолідована 
звітність до управління, Зарплата, Облік податків, Інтеграція з системою 
електронного обліку деревини та Додатковий функціонал. 

Підсистема обліку лісопродукції дозволяє повністю автоматизувати всі 
сфери й етапи роботи лісового та мисливського господарства включаючи 
заготівлю круглого лісу на верхніх складах, вивезення його на проміжні та 
нижні склади, розкряжування хлистів, реалізація круглого лісу, виготовлення та 
переробка пилопродукції, побічної, консервної та іншої продукції. 

Для операцій заготівлі, вивезення та розкряжування розроблено 
щоденники приймання виконаних робіт, реалізована можливість заповнення 
документів заготівлі / вивезення / розкряжування / реалізації з системи 
Електронного обліку, що значно зменшує час на внесення первинної 
інформації. Для зручності реалізовано автоматичне заповнення акту виконаних 
робіт за послуги надані підприємцями/підприємствами, що здійснювали рубку. 
Самостійне заповнення лісопродукції здійснюється підбором по параметрах 
(порода, вид, сорт, діаметр) без потреби шукати потрібний сортимент в 
довіднику. Якщо заповнено діаметр та довжину, то об’єм обчислюється по 
кубатурнику.  

У новій конфігурації реалізовано формування звітних форм лісового 
господарства, затверджених наказами ДАЛР України, та звіти про рух 
лісопродукції та пило продукції, зокрема: 

- Звіт про рух лісопродукції (показує рух круглого лісу за видами 
рубок, складів, ділянок і деталізацією надходження та вибуття лісопродукції по 
операціях); 

- Звіт про рух пилопродукції; 
- Журнал реалізації ЛГ-23 (з можливістю відбору у валюті або у 

гривнях). 
У системі формуються усі журнали-ордери, розроблені відповідно до 

форм затверджених наказами ДАЛР України. 
Підсистема Інтеграція з системою електронного обліку деревини 

забезпечує автоматичне заповнення первинних документів (по заготівлі, 
вивозу, реалізації, розкряжування) із даних електронного обліку деревини. 

Так як ведення бухгалтерського та податкового обліку здійснюється 
відповідно до чинного законодавства, то у системі «Управління ліcовим 
господарством» реалізовано всі регламентовані звіти, передбачені чинним 
законодавством, з можливістю їх вивантаження до контролюючих органів 
(фінансова, податкова, статистична звітність, у фонди та по фізичних особах). 
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При змінах в законодавстві чи регламентованих звітах оновлення програми на 
місцях відбувається централізовано та автоматично. 

Таким чином застосування сучасного комплексного комп’ютерного 
продукту не лише полегшує роботу бухгалтера, але й дозволяє формувати будь-
які запити для ефективного управління лісовим господарством. 
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СУТЬ АВТОМАТИЗАЦІЇ ОБЛІКУ ВИРОБНИЧИХ ЗАПАСІВ 
 

В ринкових умовах господарювання автоматизація процесу обліку дає 
можливість економити підприємству свій час та кошти, а головне своєчасно 
приймати ефективні управлінські рішення. Як показує практика ефективність 
обліку значно підвищується, якщо його інформація являється повною, 
своєчасною і динамічною, що обумовлює необхідність автоматизації облікової 
інформації. Саме тому, на сучасному етапі розвитку продуктивних сил перед 
підприємствами, котрі прагнуть ефективно організувати свою діяльність, 
постає завдання вибрати програмний продукт для автоматизації обліку та 
управління, котрий якомога більше задовольнятиме їх вимоги. 

Облік виробничих запасів є однією з найважливіших ділянок облікової 
роботи, оскільки питома вага вартості сировини і матеріалів у структурі 
собівартості виробу в середньому за промисловими підприємствами становить 
50%. Тому від правильності їх оцінки та обліку залежать показники 
фінансового стану підприємства, на підставі яких приймаються управлінські 
рішення. На сучасному етапі вдосконалення управління і поліпшення якості 
економічної інформації сприяє використання засобів комп'ютерної техніки для 
обліку, аналізу господарської діяльності та планування виробництва.  

Проблеми комп'ютерних інформаційних систем бухгалтерського обліку 
розглядаються фахівцями кількох галузей знань: спеціалістами з інформаційних 
систем, бухгалтерами, менеджерами. Зокрема, ці проблеми досліджували 
Рапинець В. І., Терещенко Л. О., Івахненков С. В., Бутинець Ф. Ф., Васьковська 
Ю. М., Ситник М. М., Сопко В. В., Шквір В. Д. та інші вітчизняні та зарубіжні 
вчені. Проте такі дослідження ускладнюються тим, що потребують 
компетентності дослідника як у бухгалтерському обліку, так і в сучасних 
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інформаційних системах і технологіях. Саме тому проблемами комп'ютерних 
систем обліку почали займатися все більше науковців і практиків [1]. 

Сучасні програмні продукти з автоматизації обліку дають підприємству 
декілька переваг, а саме:  

- значно збільшується оперативність, точність і ефективність роботи з 
ведення бухгалтерського обліку;  

- знижується кількість ризиків, обумовлених наявністю людського 
чинника;  

- програмне забезпечення дозволяє у будь-який момент часу мати 
доступ до інформації;  

- на підставі наявної в базі даних інформації можна провести ретельний 
аналіз і вибрати способи підвищення ефективності роботи підприємства, а 
також визначити найбільш перспективні джерела отримання прибутку.  

Окрім цього, завдяки функціям захисту даних і можливості створення 
архівних копій, при використанні автоматизованих комп’ютерних систем 
обліку виключається ризик втрати інформації. Наявність різних інтегрованих 
модулів дозволяє працювати з однією базою даних різним відділам 
підприємства, виключаючи непотрібне дублювання інформації. 

Важливим аспектом покращення оперативності обліку запасів та 
поліпшення якості економічної інформації є автоматизація ведення обліку. 
Застосування комп'ютерних технологій у бухгалтерському обліку значно 
підвищує продуктивність праці бухгалтерів і суттєво покращує його 
організацію на підприємстві. Це пов'язано з тим, що автоматизований спосіб 
обробки облікових даних потребує формального і чіткого опису облікових 
процедур у формі алгоритмів, що налагоджує порядок виконання своїх 
повноважень обліковцями.  

Комп'ютеризація обліку виробничих запасів дозволить вирішити 
проблему аналітичного обліку. Якщо при застосуванні паперових форм обліку 
збільшення рівнів деталізації аналітичного обліку та переліку об'єктів аналітики 
вимагає збільшення кількості облікових працівників, то при застосуванні 
комп'ютерної техніки можна ефективно вести аналітичний облік з будь-яким 
рівнем деталізації та широкою номенклатурою аналітичних об'єктів, а 
реєстрація операцій у хронологічному і системному порядку в розрізі 
синтетичних та аналітичних рахунків, яка раніше здійснювалась окремо 
поєднується в одному робочому процесі. При цьому контроль за тотожністю 
даних аналітичного та синтетичного обліку забезпечується автоматично [2]. 

Автоматизована обробка даних з обліку виробничих запасів на практиці 
забезпечується різними способами: 

- розробленням спеціальною формою на замовлення управлінської 
інформаційної системи підприємства (у т.ч. й інформаційної системи обліку); 

- придбанням універсального програмного комплексу (або окремого його 
модуля) на ринку програмного забезпечення; 

- автоматизацією облікового процесу силами фахівців підрозділу з 
автоматизованого оброблення даних підприємства; 
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- використанням табличних процесорів обліковими працівниками для 
забезпечення автоматизованого рішення окремих задач конкретної ділянки 
обліку [3]. 
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