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Додаток А 
Таблиця А.1 – Динаміка роздрібного товарообігу на душу населення продовольчих та непродовольчих товарів 

 
Рік Роздрібний 

товарообіг, 
тис. грн 

Частка 
продовольчих 
товарів у 
загальному 
товарообігу, 
% 

Частка 
непродовольчих 
товарів,  у 
загальному 
товарообігу, % 

Продовольчі 
товари в 
діючих 
цінах, тис. 
грн 

Продовольчі 
товари в 
цінах 2000 
року 

Непродовольчі 
товари в 
діючих цінах, 
тис. грн 

Непродовольчі 
товари в цінах 
2000 року, тис. 
грн 

Індекс  
інфляції 

Зважений  
індекс інфляції  
до 2000 р. 

2000 585 52 48 304 304 281 281 1,258 1 
2001 678 50 50 339 292 339 292 1,061 1,1595 
2002 892 48 52 428 388 464 420 0,994 1,1043 
2003 1046 47 53 492 447 554 505 1,082 1,0988 
2004 1424 44 56 627 568 797 723 1,123 1,1036 
2005 2003 42 58 841 762 1162 1053 1,103 1,1035 
2006 2777 41 59 1139 1030 1638 1482 1,116 1,1053 
2007 3832 41 59 1571 1412 2261 2032 1,166 1,1129 
2008 5338 41 59 2189 1945 3149 2799 1,223 1,1251 
2009 5015 40 60 2006 1783 3009 2675 1,123 1,1249 
2010 6123 39 61 2388 2129 3735 3329 1,091 1,1218 
2011 7410 39 61 2890 2591 4520 4052 1,046 1,1155 
2012 8610 40 60 3444 3113 5166 4669 0,998 1,1065 
2013 9236 41 59 3787 3445 5449 4957 1,005 1,0992 
2014 9941 41 59 4076 3675 5865 5288 1,249 1,1092 
2015 11380 42 58 4780 4232 6600 5844 1,433 1,1294 
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Додаток Б 
Таблиця Б.1 – Кількісна структура торговельної мережі Харківської області на 10000 мешканців за період 2004–2015 рр., од. 

 
Назви міст та районів 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
Область 20,2 18,6 14,3 13,2 11,9 11 10,2 9,3 9,2 8,5 8,1 7,9 
1 група (більше ніж 85 тис. мешканців) 
м. Харків 18,5 18,8 12,1 11,8 11 10,5 9,9 9,4 9,8 9,4 9,3 9,1 
Дергачівський р-н 19,6 18,5 14 13,5 8,2 7 6,5 5,6 5,8 4,8 4,3 3,9 
Харківський р-н 16,6 12,4 11,1 8,3 7,5 6,8 5,9 5 5 4,9 4,7 4,2 
Балаклійський р-н 18,8 15,7 11,6 10,2 9 8,9 8,9 6,4 7 6,5 6,2 5,9 
Середнє за групою 18,4 16,4 12,2 10,9 8,9 8,3 7,8 6,6 6,9 6,4 6,1 5,8 
Відхилення від 
показника за областю 

1,8 2,2 2,1 2,3 3 2,7 2,4 2,7 2,3 2,2 1,9 2,1 

2 група (від 55 до 85 тис. мешканців) 
м. Ізюм 18,8 15,7 14,5 14,8 11,5 10,5 9,5 3,3 4,3 4,3 4,9 4,7 
м. Куп’янськ 17,1 12,6 9,5 8,8 8 4,9 3,6 3,8 4,3 3,9 3,9 3,7 
м. Лозова 18,6 15,8 9 9,3 7,9 6,4 7,7 7 7,6 8,9 8,1 7,9 
Вовчанський р-н 27,7 24,7 21 20,6 19,1 18,7 15,4 13,9 11,4 9,7 7,7 7,3 
Зміївський р-н 14,5 13,8 12,5 11 10,5 9,4 8,6 8 6,1 5,4 4,8 4,6 
Середнє  за групою 19,3 16,5 13,3 12,9 11,4 10 9 7,2 6,7 6,4 5,9 5,7 
Відхилення від 
показника за областю 

-0,9 -2,1 -1 -0,3 -0,5 -1 -1,2 -2,1 -2,5 -2,1 -2,2 -2,2 

3 група (2555 тис. мешканців) 
м Люботин 18,7 18,3 15,7 13,7 11,4 11,9 7,1 7,5 8,8 8,5 8,1 7,9 
м. Первомайський 24,2 19 15,6 13,3 11,1 11,8 10,9 5 7,6 7,9 6,4 6,2 
м. Чугуїв 15,8 12,8 12,5 10,3 11,1 9,9 9 10,5 10,1 10,8 9,5 9,7 
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Продовження табл. Б.1 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Барвінківський р-н 31,7 28,2 28,6 24,4 25,6 23,9 23,6 16 13,6 14,4 33 26,9 
Близнюківський р-н 29,2 28,1 26,1 23 17,2 12,6 12,9 12,4 11 9,9 10,7 11,9 
Богодухівський р-н 29,3 22,3 16,6 13,3 10,2 8,5 6,7 6 6,8 6,7 4,4 4,6 
Валківський р-н 26,8 18,6 18,8 19,2 18,4 18 18,6 13,6 12,4 10,4 7,9 7,2 
Великобурлуцький р-н 35,9 31,3 31,1 26,6 23,3 23,1 22,8 20 20,1 18,9 16,1 15,5 
Золочівський р-н 27 23,7 23 19,4 17,8 17,7 18,1 17,6 12,1 10,4 10,1 9,8 
Краснокутський р-н 28,5 25,5 24 23,3 22,8 20,2 18,7 17,1 14,4 12,2 6 7,7 
Куп’янський р-н 19,4 14,2 11,3 9,8 5,5 4,5 8,5 7,2 5,1 3,3 3 3,8 
Лозівський р-н 4,4 4,9 13,8 12 8,8 9,8 8,7 7,9 8 6,6 4,5 4,2 
Нововодолазький р-н 27 23,3 21,6 18,6 14,1 15 13,8 10,3 9,2 7,7 5,9 5,3 
Сахновщинський р-н 27,6 23,8 21,3 21,8 19,8 16,1 11,6 7,8 4,6 4,7 3,9 3,4 
Красноградський р-н 31,4 28,5 28,1 23,2 20,5 20,8 13,1 14,7 12,9 8,9 9,1 8,8 
Чугуївський р-н 20,5 21,1 19,7 17,7 14,5 12 10,1 11,1 9,7 9,1 10,1 9,5 
Середнє 24,84 21,5 20,5 18,1 15,8 14,7 13,4 11,5 10,4 9,4 9,3 8,9 
Відхилення 4,64 2,9 6,2 4,9 3,9 3,7 3,2 2,2 1,2 0,9 1,2 1 
4 група (25 і менше тис. мешканців) 
Зачепилівський р-н 27,3 23,7 20,2 18,6 20,5 21,3 21,2 8,6 8,2 7,7 6,7 6,4 
Коломацький р-н 39,8 36,3 28,1 32,2 23,6 26,1 25,6 27,1 21,7 18,5 16,5 15,6 
Печенізький р-н 33,9 10,3 10,5 15,3 15,5 12,2 7 8 10,8 10,1 8,3 7,9 
Первомайський р-н 3,96 3,02 3 5 5,1 3,6 6,7 15,4 16,2 14,9 14,2 13,9 
Борівський р-н 28,8 21,2 17,7 13,7 15,5 14,1 13,4 12,2 9,8 10,1 10,9 10,3 
Дворічанський р-н 29,4 24,6 27,4 26 21,1 20,9 19,5 14,6 11,4 5,1 3,2 2,9 
Ізюмський р-н 22,8 14,9 17,6 13,2 16,1 13 10,4 22,2 21,3 10,6 3,1 3,4 
Кегичівський р-н 27,5 16,7 20,7 18,7 27 16,8 17,5 14 13,8 12,6 13,2 12,4 
Шевченківський р-н 41,3 38,6 37,1 21,1 17,4 11,8 7,1 7,6 5 4,1 4,2 3,9 
Середнє  за групою 28,3 21,03 20,3 18,2 18 15,5 14,3 14,4 13,1 10,4 8,9 8,5 
Відхилення від 
показника за областю 

8,1 2,43 6 5 6,1 4,5 4,1 5,1 3,9 1,9 0,9 0,6 
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Додаток В 
Таблиця В.1 – Забезпеченість населення торговельною площею в магазинах роздрібної торгівлі в Харківській 

області (на кінець року, у розрахунку на 1000 чол.  м2 ) 
Назви міст та районів 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
Область 197,3 167,5 142,3 125,1 121,9 121,6 123,8 135,3 156,3 173,1 191,3 181,4 
1 група (більше ніж 85 тис. мешканців) 
м. Харків 227,9 202 166,4 155,4 158,4 165 171,3 199,3 241,8 279,2 304,5 321,6 
Дергачівський р-н 137,2 119,1 91,3 84,2 50,4 40,3 38,7 34,3 35 27,5 24,3 23,6 
Харківський р-н 135,3 98,3 86,2 53 50,2 46,9 41,1 31,7 31 38,2 41,7 43,2 
Балаклійський р-н 162,6 148,7 109 97,2 91,2 88,2 81,3 70,8 75,4 73,3 69,4 73,2 
Середнє за групою 165,8 142 113,2 97,5 87,6 85,1 83,1 84 95,8 104,6 110 115,2 
Відхилення від 
показника за областю 

31,5 25,5 29,1 27,6 34,3 36,5 40,7 51,3 60,5 68,5 81,3 66,2 

2 група (від 55 до 85 тис. мешканців) 
м. Ізюм 165,2 136,5 126,8 100,3 76,8 75,7 52,2 42,8 42 42,5 42,8 41,1 
м. Куп’янськ 173,3 106,3 79,8 67 59,5 39,1 39,6 57,7 57,5 31,7 30,2 33,4 
м. Лозова 231,5 207,7 121 90,2 108,9 93,7 113,1 99 115,5 112 118,6 112,2 
Вовчанський р-н 207,2 168,5 146,1 143,8 130,8 116,3 103,2 98,1 78,6 63,1 64,9 56,2 
Зміївський р-н 119,6 87,4 69,8 54 50,7 49 49,8 49,3 45,3 44,2 47,5 42,6 
Середнє  за групою 179,4 141,3 108,7 91,1 85,3 74,8 71,6 69,4 67,8 58,7 60,8 57,1 
Відхилення від 
показника по області 

17,9 26,2 33,6 34 36,6 46.8 52,2 65,9 88,5 114 130,5 124,3 

3 група (2555 тис. мешканців) 
м Люботин 142,1 139,4 116,1 101,9 95,7 100,4 79,6 80,1 95,5 58,2 64,6 62,2 
м. Первомайський 179,9 132,1 90,5 123,6 94,4 56,1 38,7 61,1 88,7 103,8 112,7 109,5 
м. Чугуїв 157,6 91,5 88,9 69,1 85,1 72,6 65,3 111,1 91,2 132,7 118,3 119,8 
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Продовження табл. В.1 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Барвінківський р-н 176,9 127,8 140,1 117,9 127,2 111,5 121,3 82,2 69,1 72,8 76,9 75,4 
Близнюківський р-н 166,2 131 132,4 126,7 90 67,5 69,5 68,4 59,6 54,2 56,2 52,8 
Богодухівський р-н 238,5 170 116,3 100,1 71,5 56,8 45,7 34,8 53,6 47,8 54,7 55,4 
Валківський р-н 206,1 105 106,7 108,5 106,5 98,3 110,6 68,3 63,5 52,7 61,3 62,3 
Великобурлуцький р-н 259,9 232 212,7 182,8 148,8 144,1 144,8 123,4 126 118,5 120,4 119,5 
Золочівський р-н 195,6 184 127,8 99,6 87 85,5 91,6 86,5 58,3 51,8 58,2 60,1 
Краснокутський р-н 195,8 185,3 185,9 161,9 183,5 161,8 149,6 143 125,6 78,3 96,8 86,6 
Куп’янський р-н 158,7 105,2 75,4 59,6 32,2 20,1 51,5 47,6 31,8 19,8 23,5 25,1 
Лозівський р-н 168,3 149,9 96,1 79,6 52,3 58,3 85,8 79,1 78,8 65,6 62,4 65,4 
Нововодолазький р-н 169,3 141,2 135,5 115,9 87,2 93,8 80 63,5 48,1 40,9 39,5 35,2 
Сахновщинський р-н 185,9 166,3 146,8 146,2 140,7 114,9 98,1 79,5 59,1 56 64,2 66,2 
Красноградський р-н 223 211,5 183 149,8 126,7 137,7 90,5 97,8 79,5 60 59,3 62,6 
Чугуївський р-н 143,4 116,7 114,9 98,3 81,6 66,3 69,2 82,9 77,6 74,1 79,2 79,5 
Середнє 185,5 149,3 129,3 115,1 100,7 90,4 87 81,8 75,4 68 71,8 61,2 
Відхилення 11,8 18,2 13 10 21,2 31,2 36,8 53,5 80,9 105,1 119,5 120,2 
4 група (25 і менше тис. мешканців) 
Зачепилівський р-н 138,6 125,8 105,7 88,3 97,5 103,2 103,2 36,8 37,9 34,3 38,2 40,3 
Коломацький р-н 226,4 205,9 181,7 196,7 102 169,5 106,8 76 153,7 103,8 97,4 96,7 
Печенізький р-н 159,7 51,1 50,2 77,5 79,4 57,1 25,6 28,8 36 43,7 46,8 47,4 
Первомайський р-н 135,9 95,2 30 22,1 21,8 107,6 106,5 93,7 96,6 91,1 96,5 94,7 
Борівський р-н 161,2 117,5 89,1 74,2 87,1 76,8 76,6 76,2 57,2 58,3 63,9 59,6 
Дворічанський р-н 171,3 126,5 115,4 113,9 97 91,2 93,9 67,4 46,1 19 37,8 35,8 
Ізюмський р-н 163,5 125 106,8 75,7 95 76,1 135,7 126,3 120,3 54,9 68,1 65,4 
Кегичівський р-н 176,5 97,3 119,4 108,8 112,7 92,8 95,7 69,3 69 61,8 58,4 55,9 
Шевченківський р-н 258,8 243,7 229,2 107 107,4 60,8 70,2 56,4 28,6 23,2 29,4 36,7 
Середнє  за групою 176,9 132 114,2 96 88,9 92,8 90,5 70,1 71,7 54,5 59,6 55,6 
Відхилення від 
показника по області 

-20,4 -35,5 -28,1 -29,1 -33 -28,8 -33,3 -65,2 -84,6 -118,6 -131,7 -125,8 
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Додаток Г 

Таблиця Г.1 – Середня торговельна площа магазинів Харківської області 
за період 20002015 рр. 

Рік 
Кількість 

магазинів, тис. 
од. 

Торгова площа 
магазинів, тис. м3 

Середня торговельна 
площа 1 магазину, м2 

2000 4,2 412 98,1 
2001 3,8 392 103,2 
2002 3,5 344 98,3 
2003 3 351 117,0 
2004 2,8 353 126,1 
2005 2,6 383 147,3 
2006 2,5 440 176,0 
2007 2,4 484 201,7 
2008 2,1 538 256,2 
2009 2,1 522 248,6 
2010 2,2 545 247,7 
2011 2,2 563 255,9 
2012 2,1 587 279,5 
2013 2,2 582 264,5 
2014 2,3 571 248,3 
2015 2,4 585 243,8 
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Додаток Д 

Таблиця Д.1 – Узагальнені визначення поняття «бізнес-процес» 
 

Автори Зміст 
ISO 9001:2000 
Quality 
management 
systems. Системы 
менеджмента 
качества 

Процес – сукупність взаємопов’язаних або взаємодіючих 
видів діяльності, яка перетворює входи на виходи (ДСТУ 
ISO 9001 – 2001. Системи управління якістю. Вимоги. – 
К.: Держстандарт України, 2001) [380] 

Дж. Харингтон Сукупність логічно пов’язаних завдань, які 
використовують ресурси підприємства для отримання 
результатів відповідно до поставленої мети. 
Послідовність взаємопов’язаних робіт, мета яких полягає 
в споживанні ресурсів на вході процесу та їх 
перетворенні на виходи, що супроводжується 
створенням доданої вартості [377] 

Б. Андерсен Бізнес-процес – ланцюг логічно пов’язаних, 
повторюваних дії, у результаті яких використовуються 
ресурси підприємства для переробки об’єкта (фізично 
або віртуально) із метою досягнення певних вимірних 
результатів або продукції для задоволення потреб 
зовнішніх та внутрішніх користувачів [3, с. 24] 

Й. Беккер,  
М. Кугелер,  
М. Роземанн 

Бізнес-процес є особливим процесом, який служить 
здійсненню основних цілей підприємства (бізнес-цілей) і 
описує центральну сферу його діяльності. Основними 
ознаками бізнес-процесів є точки дотику цього процесу з 
бізнес-партнерами підприємства (клієнти та 
постачальники) [11, с. 41] 

И. И. Бажин,  
В. В. Сисоєв  

Бізнес-процес – пов’язаний набір повторюваних у часі 
дій (функцій), які перетворюють вихідний матеріал і/або 
інформацію на кінцевий продукт (послугу) залежно від 
встановлених правил [9, с. 46] 

А. А. Шубін, 
А. А. Садеков, 
О. М. Азарян, 
О. В. Виноградова 

Бізнес-процес – потік робіт, який має власні межі, 
початок і кінець. Для окремого процесу ці межі 
встановлюються початковими або первинними входами. 
Ці входи відчиняються первинними постачальниками 
процесу. Процес закінчується виходом, який видає 
результат первинному клієнту процесу [357, с. 24] 

Р. Б. Кравець,  
Ю. О. Сєров,  
О. В. Марковець 

Бізнес-процес визначається як логічно завершений набір 
взаємопов’язаних та взаємодіючих видів діяльності, що 
підтримує діяльність організації і реалізує її політику, 
спрямовану на досягнення цілей [117, с. 13]. 
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Додаток Е 

Таблиця Е.1 – Види інформаційної асиметрії користувачів обліково-

аналітичного забезпечення 
Користувачі 

обліково-
аналітичного 
забезпечення 

Цілі Інформаційна асиметрія 

Внутрішні користувачі 
Власники Вибір варіанта 

розпорядження 
власністю. 
Складання об’єднавчих і 
розділових балансів під 
час реструктуризації. 
Обґрунтування ціни 
купівлі-продажу 
підприємства або його 
частки. 
Встановлення розміру 
доходів від реалізації 
необоротних активів 
внаслідок впорядкованої 
ліквідації підприємства 

Інтереси власників і найманих працівників 
досить часто не збігаються. Як наслідок, 
працівники діють, переслідуючи власні 
інтереси, а не інтереси компанії, у якій вони 
працюють. Асиметрія інформації виявляється 
на стадії найму працівників. У цей момент 
роботодавець не знає реальної якості 
придбаного «товару». 
Деякі підприємства завищують рівень 
заробітної плати відносно рівноважного, тому 
що розуміють: із одного боку, висока зарплата 
зобов’язує до більш напруженої праці і створює 
умови для формування високої корпоративної 
культури, з іншого – вона зумовлює більш 
високі потенційні втрати для працівників у разі 
їх звільнення 

Менеджери  Надання допомоги в 
досягненні стратегічних 
цілей суб’єкта 
господарювання в 
інтересах власників, 
акціонерів, задоволення 
потреб клієнтів 

Адміністративно-управлінський персонал є 
соціальним середовищем підприємства, що 
формує внутрішній ринок праці. Асиметрія 
виникає під час визначення об’єкта 
інвестування в освітній потенціал, що становить 
базис для створення ядра колективу з 
професійної, кваліфікаційної, морально-етичної 
точок зору 

Працівники   За умови асиметрії інформації (підлеглий точно 
знає, скільки він вклав праці, а керівник лише 
приблизно) існують і стимули, і можливості для 
роботи з меншою віддачею. Якщо особистий 
внесок кожного працівника в загальний 
результат вимірюється з великими помилками, 
то його винагорода буде слабко пов’язана з 
дійсною ефективністю його праці. Звідси 
негативні стимули, що підштовхують до 
саботажу роботи в гіршому випадку і менш 
ефективної діяльності – у кращому 
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Продовження табл. Е.1 
Зовнішні користувачі 

Кредитні 
установи 

Перевірка фінансової 
дієздатності 
позичальника. 
Визначення розміру 
позики, що видається 
під заставу 

Використовуючи кредитну картку, клієнт позичає 
гроші без будь-якого забезпечення. Очевидно, що 
боржники краще, ніж банк, знають, чи будуть вони 
повертати борг чи ні. Крім того, боржник може не 
робити активних дій для того, щоб повернути борг. 
Якщо клієнт не піклується про повернення боргу, то 
він може спокійно погодитися на звільнення з 
роботи. Це позбавляє його можливості погасити 
заборгованість перед банком. 
Банки не завжди можуть контролювати дії 
позичальників після отримання позики. Позичальник 
може здійснювати заходи, що збільшують ризик 
неплатоспроможності або прагнути приховати 
доходи від своїх інвестицій, щоб не сплачувати борг. 
Наслідком цього стають зниження обсягів 
кредитування і встановлення високих процентних 
ставок 

Страхові 
компанії 

Встановлення розміру 
страхового внеску  
Визначення суми 
страхових виплат 

У разі неможливості поділу клієнтів на групи за 
ступенем ризику страхові компанії встановлюють 
для всіх єдиний розмір страхового внеску. У 
результаті клієнти з низьким ступенем ризику 
переплачують за ризик. Наслідком цього є 
неефективна робота ринку, неефективне розміщення 
ресурсів. Оскільки клієнти з низьким рівнем ризику з 
ринку зникатимуть, а клієнти з великим рівнем 
ризику, навпаки, будуть приходити на ринок. Як 
наслідок, у страхової компанії зростають витрати, що 
призводить до збільшення розміру страхового 
внеску для всіх, а не тільки для винуватця 
збільшення витрат, а також до збільшення 
соціальних витрат. 
Страхування послаблює стимули застрахованої 
сторони до прийняття превентивних заходів: 

 домовласник, який меншою мірою піклується 
про те, щоб замикати свою оселю, коли він 
застрахований; 

 власник автомобіля, який більш ризиковано 
керує своїм автомобілем, оскільки він застрахований; 

 людина приділяє менше уваги своєму 
здоров’ю, тому що у неї є медична страховка 

Фондові 
біржі 

Розрахунок 
кон’юнктурних 
характеристик. 
Перевірка 
обґрунтованості 
котирувань цінних 
паперів 

Інформаційна асиметрія призводить до появи 
«біржових бульбашок» 
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Продовження табл. Е.1 
Інвестори Перевірка доцільності 

інвестиційних вкладень. 
Визначення допустимої 
ціни купівлі 
підприємства з метою 
включення його в 
проект 

Інвестори, незважаючи на необхідність 
диверсифікації інвестиційного портфеля, надають 
перевагу вкладанню коштів у внутрішні інвестиції. 
У випадку з цінними паперами проблема асиметрії 
інформації виявляється в тому, що їх емітент має 
більше інформації, ніж інвестор, про якість 
пропонованих цінних паперів і стан компанії, що їх 
емітувала. Відсутність в інвесторів достатнього 
обсягу інформації про цінні папери може призвести 
до того, що вони не наважаться купувати їх або 
вимагатимуть підвищення прибутковості за такими 
паперами як компенсацію за ризик 

Державні 
органи 

Підготовка 
підприємства до 
приватизації  
Визначення 
оподатковуваної бази 
для різних видів 
податків. 
Встановлення 
припустимого рівня 
доходу від реалізації 
необоротних активів  під 
час примусової 
ліквідації через 
процедуру банкрутства. 
Оцінка для судових 
цілей 

Офіційно документована державна інформація, 
що дає кількісну характеристику подій та явищ, 
які відбуваються в економічній, соціальній, 
культурній та інших сферах життя України. Цей 
вид інформації підлягає відкритому, 
систематичному опублікуванню. 
Забезпечується відкритий доступ громадян, 
наукових закладів та інших зацікавлених орга-
нізацій до неопублікованих статистичних 
даних, які не потрапляють під дію обмежень, 
встановлених законом про інформацію 

Контрагенти  Моніторинг 
відповідності товарів 
(послуг) запитам ринку. 
Розробка прийомів 
прогнозування дій 
конкурентів. 
Активний розвиток 
системи просування 
товару 

Продавець знає про свій товар/послугу (його 
якість та інші характеристики) більше, ніж 
покупець. У результаті покупець часто платить 
ціну, неадекватну реальній вартості 
товару/послуги. Формально або неповно 
описані умови контракту створюють простір 
для опортуністичної поведінки учасників 
контракту один щодо одного. Загроза 
приховується в тому, яким саме чином 
виконавець контракту починає виконувати ці 
формальні зобов’язання. Якщо у нього немає 
стимулів поводитися чесно, то його дії можуть 
завдати збитків іншій стороні 
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Додаток Ж 

Таблиця Ж.1 – Інструменти для подолання інформаційної асиметрії 

користувачів обліково-аналітичного забезпечення 

Користувачі  Вид 
майнового 
інтересу  

Вид вартості 
майна 

Характеристика вартості майна 

Власники 
Контрагенти 

Дивіденди 
Товари / 
послуги 

Вартість майна 
(статистична)  

Найбільш імовірна ціна 
продажу майнових прав, яка 
нормативно визначається 
реєстрами оцінка економічно 
розвинених країн, обумовлена 
стохастичною природою ринку 
майнових прав на власність, 
визначається завдяки  
застосуванню оціночних 
процедур, заснованих на 
принципах імовірнісного 
статистичного аналізу 

Державні 
органи 

Податки Вартість майна 
за фракталами 
часу 
(еволюційно-
адаптивна) 

Для побудови балансу 
передбачає відображення 
активів у ринкових цінах. Для 
забезпечення рівності активу і 
пасиву балансу 
запроваджуються механізм 
компенсаційних модифікацій, 
система бухгалтерських 
проведень. 

Кредитні 
установи 

Проценти Вартість майна 
за цінами 
заміщення 
(органічна) 

Репродуктивна відновлювальна  
вартість майна на певну дату. 
Полягає в постійному 
переоцінюванні майна і 
відображення в обліку зміни 
його ринкової вартості, є 
ідеальною основою 
оподаткування майна. 
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Продовження табл. Ж.1 
Страхові 
компанії 

Страхова 
премія 

Вартість майна 
за заставними 
цінами 
(актуарна) 

Актуарна вартість майна  
формується за біржовими 
цінами та в актуарному 
вираженні означає оцінку 
підприємства як єдиного 
майнового комплексу 

Фондові 
біржі 
 

Цінність 
акцій 

Глобальний 
фінансовий 
результат 
(динамічна) 

Динамічні показники 
враховують фактор впливу 
часу. При їх розрахунку 
використовується техніка 
дисконтування. Важливим 
етапом цього методу є 
визначення ставки дисконту. 

Інвестори 
 

Боргові 
інструменти 
 
Дольові 
інструменти 

Прогнозна 
вартість майна 
(віртуальна) 
Вартість майна 
з урахуванням 
інновацій 
(стратегічна) 

Визначається шляхом 
гіпотетичної реалізації активів і 
задоволення зобов’язань, 
виходячи із стратегічного, а не 
бухгалтерського балансу і 
складається за звітний період 
двома способами: прямим 
прогнозуванням у вигляді 
бюджетного балансу з 
урахуванням зовнішніх і 
внутрішніх чинників;  виходячи 
з бухгалтерського балансу з 
постановкою на облік методом 
подвійного запису змін 
зовнішніх факторів і факторів 
господарської діяльності 
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Додаток И 
Таблиця И.1 

Кількість підприємств за їх розмірами за регіонами у 2015 році 
  

Територіальна 
одиниця  

У
сь

ог
о,

 о
ди

ни
ць

 

У тому числі 
Великі 

підприємства 
Середні 

підприємства 
Малі 

підприємства 
із них 
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іо
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Україна 340981 496 0,1 15893 4,7 324592 95,2 278918 81,8 
Вінницька 9331 13 0,1 503 5,4 8815 94,5 7445 79,8 
Волинська 5516 10 0,2 294 5,3 5212 94,5 4402 79,8 
Дніпропетровська 26228 61 0,2 1346 5,1 24821 94,7 21158 80,7 
Донецька 11355 54 0,5 768 6,8 10533 92,7 8856 78,0 
Житомирська 6587 6 0,1 404 6,1 6177 93,8 5085 77,2 
Закарпатська 6071 6 0,1 266 4,4 5799 95,5 5122 84,4 
Запорізька 14483 21 0,1 603 4,2 13859 95,7 12054 83,2 
Івано-
Франківська 

7945 6 0,1 287 3,6 7652 96,3 6803 85,6 

Київська 17873 45 0,2 960 5,4 16868 94,4 14280 79,9 
Кіровоградська 7645 4 0,1 355 4,6 7286 95,3 6350 83,1 
Луганська 3226 9 0,3 249 7,7 2968 92,0 2511 77,8 
Львівська 18582 20 0,1 844 4,5 17718 95,4 15081 81,2 
Миколаївська 10449 6 0,1 338 3,2 10105 96,7 8983 86,0 
Одеська 23939 17 0,1 874 3,6 23048 96,3 20127 84,1 
Полтавська 9998 21 0,2 562 5,6 9415 94,2 8045 80,5 
Рівненська 5189 3 0,0 288 5,6 4898 94,4 4042 77,9 
Сумська 5819 7 0,1 367 6,3 5445 93,6 4530 77,8 
Тернопільська 5159 5 0,1 283 5,5 4871 94,4 4087 79,2 
Харківська 24820 26 0,1 1069 4,3 23725 95,6 20492 82,6 
Херсонська 8160 4 0,1 279 3,4 7877 96,5 6905 84,6 
Хмельницька 6968 9 0,1 370 5,3 6589 94,6 5539 79,5 
Черкаська 8153 9 0,1 458 5,6 7686 94,3 6540 80,2 
Чернівецька 4065 1 0,0 167 4,1 3897 95,9 3286 80,8 
Чернігівська 6017 5 0,1 368 6,1 5644 93,8 4701 78,1 
м. Київ 87403 128 0,2 3591 4,1 83684 95,7 72494 82,9 
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Додаток К 

Таблиця К.1 – Порядок і джерела формування статутного капіталу залежно від типу підприємства  

і форми власності 

Тип 
підприємства  
і форма 
власності 

Порядок і джерела формування 
статутних фондів залежать від типу 
підприємства і форми власності 

Розмір Джерела формування 

1 2 3 4 
Державне 
підприємство 

Сума коштів і вартість матеріальних 
ресурсів, що безоплатно виділені 
державою в постійне розпорядження 
трудового колективу підприємства на 
правах повного господарського 
володіння. Підприємство має, 
користується, розпоряджається цими 
ресурсами, чинить стосовно них будь-
які дії, що не суперечать закону і цілям 
діяльності підприємства 

Визначається обсягом виробництва і послуг, 
що надаються, на ньому 

Кошти, які належать державі,  
виділяються з державного 
бюджету або за рахунок інших 
державних підприємств – у 
порядку внутрішньогалузевого і 
міжгалузевого перерозподілу 
фінансових ресурсів за 
розпорядженням державних 
органів, що виконують функції з 
управління державним майном 

Індивідуальне 
підприємство 

Сума коштів і вартість матеріальних 
ресурсів, що надані підприємцями 
засновниками в постійне 
розпорядження 

Не фіксується законодавством Власні кошти або позичені 
гроші 
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Продовження табл. К.1 

1 2 3 4 
Акціонерне 
товариство 

Сума реалізації акцій шляхом 
відкритої підписки на них чи купівлі-
продажу на фондовій біржі (це 
стосується відкритих акціонерних 
товариств) або шляхом розподілу всіх 
акцій між засновниками без права 
розповсюдження акцій через відкриту 
підписку і купівлю-продаж на біржі (у 
закритих акціонерних товариствах) 

Закриті акціонерні товариства – 100% статутного 
фонду належить засновникам. Відкриті акціонерні 
товариства – засновники несуть зобов'язання 
викупити 26% усіх акцій, тобто їхня частка в 
статутному фонді не може бути нижчою за 25%. На 
стадії заснування юридичні та фізичні особи, які 
виявили бажання стати акціонерами нового 
підприємства, повинні внести на рахунок 
засновників не менш ніж10% вартості акцій, на які 
вони підписалися. Мінімальний розмір 1250 
мінімальних заробітних плат 

Власні кошти 

Товариство  
з обмеженою 
відпо-
відальністю, 
товариство  
з додатковою 
відпо-
відальністю 

Внески учасників. Пай кожного 
засновника є іменним, що 
підтверджується видачею засновнику 
письмового пайового свідоцтва. Воно 
не є цінним папером, тобто не може 
вільно продаватися на фондовій біржі 
Повна сума статутного капіталу має 
бути внесена протягом одного року з 
моменту реєстрації 

Оцінюються в національній валюті, 
визначають частку (пай) учасників у 
статутному фонді, причому в товариствах з 
обмеженою відповідальністю сума внеску 
кожного з учасників становить межу його 
відповідальності за зобов’язання товариства. 
Мінімальний розмір – 100 мінімальних 
заробітних плат на момент реєстрації 
товариства 

На момент реєстрації 
засновники зобов'язані 
сформувати 30 % статутного 
фонду за рахунок власних і 
позичених коштів 
 

Товариство  
з додатковою 
відповідаль-
ністю і повне 
товариство 

Учасники відповідають за їхні борги 
сумою своїх внесків у статутний фонд, 
а якщо сума статутного фонду 
недостатня для покриття боргів 
товариства, то додатково майном, що 
належить кожному члену 

Не фіксується законодавством Власні кошти 

Командитне 
товариство 

Формують статутний фонд на засадах 
повного товариства, а також 
вкладники, котрі відповідають за 
зобов’язаннями товариства лише в 
межах свого внеску до його статутного 
фонду 

Не фіксується законодавством Власні кошти 
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Додаток Л 

Таблиця Л.1 – Визначення дефініцій  ризику в системі ризик-

менеджменту 
 

Назва Зміст дефініції Механізм визначення 
1 2 3 

Ризик Поєднання ймовірності 
події та її наслідків 

Термін «ризик» зазвичай використовують 
тільки тоді, коли існує можливість 
негативних наслідків. 
У деяких ситуаціях ризик обумовлений 
можливістю відхилення від очікуваного 
результату або події 

Наслідок Результат події 

Результатом події може бути декілька  
наслідків. 
Наслідки можуть бути ранжовані від 
позитивних до негативних. Однак щодо 
аспектів економічної безпеки наслідки 
завжди негативні. 
Наслідки оцінюються якісно та кількісно 

Імовірність Міра того, що подія може 
відбутися 

Математичне визначення ймовірності: 
«дійсне число в інтервалі від 0 до 1, що 
відноситься до випадкового події». Число 
може відображати відносну частоту в серії 
спостережень або ступінь впевненості в 
тому, що деяка подія відбудеться. Для 
високого ступеня впевненості ймовірність 
близька до одиниці 

Подія 
Виникнення специфічного 
набору обставин, за яких 
відбувається явище 

Подія може бути визначеною  або 
невизначеною. 
Подія може бути одиничною або 
багаторазовою. 
Імовірність, пов’язана з подією, може бути 
оцінена для певного терміну 

Джерело Об’єкт або діяльність з 
потенційними наслідками 

Щодо економічної  безпеки джерело 
становить небезпеку 

Критерії 
ризику 

Правила, за якими 
оцінюють значущість 
ризику 

Критерії ризику можуть включати супутні 
вартісні винагороди, законодавчі та 
обов’язкові вимоги, соціально-економічні 
та екологічні аспекти, пріоритети та інші 
витрати на оцінку 

Менеджмент 
ризику 

Скоординовані дії щодо 
керівництва й управління 
організацією  

Зазвичай менеджмент ризику включає в 
себе оцінку ризику, обробку, прийняття і 
комунікацію ризику 

Система 
менеджменту 
ризику 

Набір елементів системи 
менеджменту організації 
щодо менеджменту ризику 

До елементів системи менеджменту ризику 
можуть належати стратегічне планування, 
прийняття рішень та інші процеси, що 
обслуговують ризик 
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Продовження табл. Л.1 
1 2 3 

Причетна 
сторона 

Будь-який  індивідуум, 
група або організація, які 
можуть впливати на ризик, 
піддаватися впливу або 
відчувати себе вразливими 
до ризику 

Особа, яка приймає рішення, також є 
причетною стороною. Причетна сторона є 
зацікавленою стороною, але має більш 
широке значення, ніж зацікавлена сторона. 

Зацікавлена 
сторона 

Особа або група осіб, яких 
стосуються результати 
діяльності або успіх 
організації 

Споживачі, власники, працівники 
організації, постачальники, банкіри, 
асоціації, партнери або суспільство. Група 
осіб може становити організацію, її 
підрозділ або декілька організацій 

Усвідомлення 
ризику 

Набір цінностей і 
занепокоєння, відповідно 
до яких причетна сторона 
розглядає конкретний 
ризик 

Усвідомлення ризику залежить від потреб, 
результатів і знань причетних сторін.  
Усвідомлення ризику зазвичай  
відрізняється від об’єктивних даних 

Комунікація 
ризику 

Обмін інформацією про 
ризик або спільне 
використання цієї 
інформації між особою, 
яка приймає рішення, та 
іншими причетними 
сторонами 

Інформація може стосуватися існування, 
природи, форми, ймовірності, важкості, 
прийнятності, заходів або інших аспектів 
ризику 

Аналіз 
ризику 

Загальний процес аналізу 
ризику та оцінювання 
ризику. Систематичне 
використання інформації 
для визначення джерел і 
кількісної оцінки ризику 

Аналіз ризику забезпечує базу для 
оцінювання ризику, заходів щодо зниження 
ризику і прийняття ризику. 
Інформація може включати в себе історичні 
дані, результати теоретичного аналізу, 
професійного судження і стосуватися 
причетних сторін 

Ідентифікація 
ризику 

Процес знаходження, 
складання переліку та 
опису елементів ризику 

До елементів ризику можуть належати 
джерела або небезпеки, події, наслідки та 
ймовірність. Ідентифікація ризику може 
відображати інтереси причетних сторін 

Ідентифікація 
джерел 

Процес знаходження, 
складання переліку та 
опису джерел 

Щодо економічної безпеки ідентифікація 
джерел становить ідентифікацію небезпек 

Кількісна 
оцінка 
ризику 

Процес присвоєння 
значень імовірності та 
наслідків ризику 

Кількісна оцінка ризику може враховувати 
вартість, вигоди, інтереси причетних сторін 
та інші змінні, що розглядаються при 
оцінюванні ризику 
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Продовження табл. Л.1 
1 2 3 

Оцінювання 
ризику 

Процес порівняння 
кількісно оціненого 
ризику з критеріями 
ризику для визначення 
значущості ризику 

Оцінювання ризику може бути 
використаним для сприяння рішенням щодо 
прийняття або відмови від ризику 

Обробка 
ризику 

Процес вибору і 
здійснення заходів щодо 
модифікації ризику 

Термін «обробка ризику» іноді 
використовують для позначення самих 
заходів. Заходи з обробки ризику можуть 
включати оптимізацію, перенесення або 
збереження ризику 

Управління 
ризиком 

Операції, які виконуються 
для виконання рішень в 
рамках менеджменту 
ризику 

До елементів управління ризиком належать 
моніторинг, переоцінювання і дії, 
спрямовані на забезпечення відповідності з 
прийнятими рішеннями 

Оптимізація 
ризику 

Процес, пов’язаний з 
ризиком, спрямований на 
мінімізацію негативних і 
максимальне 
використання позитивних 
наслідків  

Із точки зору економічної безпеки 
оптимізація ризику спрямована на 
зниження ризику.  Оптимізація ризику 
залежить від критеріїв ризику з 
урахуванням вартості витрат  і 
законодавчих вимог 

Зниження 
ризику 

Зменшення (наслідки 
події) 

Діяльність, яка здійснюється для 
зменшення ймовірності, негативних 
наслідків або того й іншого разом, 
пов’язана з ризиком. 
Обмеження будь-якого негативного 
наслідку конкретної події 

Запобігання 
ризику 

Рішення не залучатися до 
ризикованої події 

Рішення може бути прийнятим на основі 
результатів оцінювання ризику 

Перенесення 
ризику 

Поділ з іншою стороною 
тягаря втрат або вигод від 
ризику 

Законодавчі або обов’язкові вимоги можуть 
обмежувати, забороняти або доручати 
перенесення певного ризику. Перенесення 
ризику може бути здійсненим завдяки 
страхуванню або іншими угодами.  
Перенесення ризику може створювати 
новий ризик або модифікувати існуючий.  
Переміщення джерела не є перенесенням 
ризику 

Фінансування 
ризику 

Виділення фінансових 
коштів на витрати із 
запобігання  ризику і 
супутні витрати 

Можливі збитки і їх фінансове значення, 
ціна ризику, імовірність, розмір імовірних 
збитків і бажаний рівень виконання 
поставлених завдань 

Збереження 
ризику 

Ухвалення тягаря втрат і 
вигод від конкретного 
ризику 

Збереження ризику в результаті 
страхування або перенесення ризику 
іншими засобами 

Прийняття 
ризику Рішення прийняти ризик Прийняття ризику залежить від критеріїв 

ризику 

Залишковий 
ризик 

Ризик, що залишається 
після заходів моніторингу 
і диверсифікації  ризику 

Забезпечення економічної безпеки. У 
деяких галузях фінансування ризику 
відноситься тільки до субсидування 
фінансових наслідків, пов’язаних з ризиком 
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Додаток М 

Таблиця М.1 – Характеристика ризику в системі нормативно-правового 
регулювання 

Нормативний акт Визначення ризику 
1 2 

Господарський 
кодекс України  

а) підприємництво – це самостійна, ініціативна, систематична, на 
власний ризик господарська діяльність .... (стаття 42); б) 
підприємництво здійснюється на основі: ... комерційного розрахунку 
та власного комерційного ризику ... (стаття 44); в) корпоративне 
підприємство утворюється, як правило, двома або більше 
засновниками за їх спільним рішенням .... на основі ... участі 
засновників (учасників) у розподілі доходів та ризиків підприємства 
(стаття 63); г) акціонерним товариством є господарське товариство, 
яке .... несе відповідальність за зобов’язаннями тільки майном 
товариства, а акціонери несуть ризик збитків, пов’язаних із 
діяльністю товариства, у межах вартості належних їм акцій (стаття 
80) 

Цивільний кодекс 
України  

а) командитним товариством є товариство, у якому ... є один чи 
кілька учасників (вкладників), які несуть ризик збитків, пов’язаних 
із діяльністю товариства, у межах сум зроблених ними вкладів ... 
(стаття 133); б) учасники товариства з обмеженою відповідальністю 
не відповідають за його зобов’язаннями і несуть ризик збитків, 
пов’язаних з діяльністю товариства, у межах вартості своїх вкладів 
(стаття 140); в) акціонери не відповідають за зобов’язаннями 
товариства і несуть ризик збитків, пов’язаних з діяльністю 
товариства, у межах вартості акцій, що їм належать (стаття 152) 

Податковий кодекс 
України  

1) ризик – імовірність недекларування (неповного декларування) 
платником податків податкових зобов’язань, невиконання 
платником податків іншого законодавства, контроль за яким 
покладено на контролюючі органи (підпункт 14.1.221 стаття 14); 2) 
під істотними ризиками розуміються ризики, прийняття яких є 
обов’язковим для ділової практики контрольованих операцій 
(підпункт 39.2.1.5 стаття 39) 

Закон України 
«Про акціонерні 
товариства»  

акціонери не відповідають за зобов’язаннями товариства і несуть 
ризик збитків, пов’язаних з діяльністю товариства, тільки в межах 
належних їм акцій (підпункт 2 стаття 3) 

НП(С)БО 1 
«Загальні вимоги 
до фінансової 
звітності» 

еквіваленти грошових коштів – короткострокові високоліквідні 
фінансові інвестиції, .... які характеризуються незначним ризиком 
зміни вартості 

П(С)БО 7 «Основні 
засоби» 

первісна вартість об’єкта основних засобів складається з витрат: ... 
витрати зі страхування ризиків доставки основних засобів ... 

П(С)БО 9 «Запаси» первісною вартістю запасів, що придбані за плату, є собівартість 
запасів, яка складається з таких фактичних витрат: ... транспортно-
заготівельні витрати (затрати на заготівлю запасів, .... включаючи 
витрати зі страхування ризиків транспортування запасів) 
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Продовження табл. М.1 
1 2 

П(С)БО 12 
«Фінансові 
інвестиції» 

якщо інвестор підприємства вносить або продає активи спільному, 
асоційованому підприємству відповідно і передає значні ризики та 
вигоди, пов’язані з їх володінням, то у складі фінансових результатів 
звітного періоду відображається лише та частина прибутку (збитку), 
яка припадає на частку інших інвесторів 

П(С)БО 13 
«Фінансові 
інструменти» 

Валютний ризик – імовірність того, що вартість фінансового 
інструмента буде змінюватися внаслідок змін валютного курсу. 
Відсотковий ризик – імовірність того, що вартість фінансового 
інструмента буде змінюватися внаслідок змін відсоткових ставок. 
Кредитний ризик – імовірність втрат однієї зі сторін – укладачів 
контракту про придбання фінансового інструмента внаслідок 
невиконання зобов’язання іншою стороною. Ризик грошового 
потоку – імовірність зміни величини майбутнього грошового 
потоку, пов’язаного з монетарним фінансовим інструментом. Ризик 
ліквідності – імовірність втрат внаслідок неспроможності виконати 
свої зобов’язання у зв’язку з неможливістю реалізувати фінансові 
активи за справедливою вартістю. Ринковий ризик – імовірність 
того, що вартість фінансового інструмента буде змінюватися 
внаслідок змін ринкових цін ... Ціновий ризик – імовірність цінових 
змін внаслідок валютного, відсоткового та ринкового ризиків 

П(С)БО 14 
«Оренда» 

фінансова оренда – оренда, що передбачає передачу орендарю всіх 
ризиків та вигод, пов’язаних з правом користування та володіння 
активом 

П(С)БО 15 «Дохід» дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, інших активів) 
визнається в разі наявності всіх наведених нижче умов: покупцеві 
передані ризики й вигоди, пов’язані з правом власності на 
продукцію (товар, інший актив) ... 

П(С)БО 28 
«Зменшення 
корисності 
активів» 

при визначенні ставки дисконту враховуються ризики, крім ризиків, 
що були враховані при визначенні майбутніх грошових потоків 

П(С)БО 29 
«Фінансова 
звітність за 
сегментами» 

при визначенні сегментів враховуються ризики, які обумовлені 
особливостями ринку збуту продукції (товарів, робіт, послуг) у 
відповідному регіоні, валютні ризики, які виникають при 
провадженні діяльності в двох або більше країнах, тощо 

МСФЗ 7 
«Фінансові 
інструменти»  

Мета – вимагати від суб’єктів господарювання надавати розкриття 
інформації в їхніх фінансових звітах, яка дає змогу користувачам 
оцінити: ... характер та рівень ризиків (кредитний, ринковий, 
валютний, відсотковий, ризик ліквідності), що виникають унаслідок 
фінансових інструментів, яким суб’єкт господарювання доступний 
протягом періоду та на звітну дату, та як суб’єкт господарювання 
управляє цими ризиками 

МСБО 1 «Подання 
фінансових звітів» 

примітки до фінансових звітів ... подаються в наведеному далі 
порядку, який допомагає користувачам зрозуміти фінансові звіти та 
порівняти їх зі звітами інших суб’єктів господарювання: ... 
розкриття нефінансової інформації, наприклад, цілі та політики 
управління фінансовими ризиками суб’єкта господарювання 

МСБО 7 «Звіти про 
рух грошових 
коштів» 

еквіваленти грошових коштів – це короткострокові, високоліквідні 
інвестиції, які вільно конвертуються у відомі суми грошових коштів 
і яким притаманний незначний ризик зміни вартості 
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Продовження табл. М.1 
1 2 

МСБО 16 «Основні 
засоби»  

операція обміну має комерційну сутність, якщо: ... конфігурація (ризик, 
визначення часу та сума) грошових потоків від отриманого активу 
відрізняється від конфігурації грошових потоків від переданого активу 

МСБО 17 
«Оренда»  

класифікація оренди базується на тому, якою мірою ризики та 
винагороди, пов’язані з володінням орендованим активом, 
розподіляються між орендодавцем та орендарем. Ризики включають 
можливість збитків від простоїв або технічної застарілості та 
коливань у надходженнях унаслідок зміни економічних умов 

МСБО 18 «Дохід»  дохід від продажу товарів має визнаватися в разі задоволення всіх 
таких умов: а) суб’єкт господарювання передав покупцеві суттєві 
ризики і винагороди, пов’язані з власністю на товар ... У більшості 
випадків передача ризиків та винагород щодо володіння збігається з 
передачею юридичного права власності або з передачею у володіння 
покупця. В інших випадках передача ризиків та винагород щодо 
володіння відбувається не одночасно з передачею юридичного права 
власності або з передачею у володіння 

МСБО 19 
«Виплати 
працівникам»  

сума виплат, що її отримає працівник після закінчення трудової 
діяльності, визначається за сумою внесків, сплачених суб’єктом 
господарювання ... до програми виплат після закінчення трудової 
діяльності або до страхової компанії, разом із прибутками від 
інвестування внесків; б) як наслідок, на працівника припадає 
актуарний ризик (виплати будуть меншими за очікувані) та 
інвестиційний ризик (інвестованих активів буде недостатньо для 
забезпечення очікуваних виплат) 

МСБО 32 
«Фінансові 
інструменти – 
подання»  

наявність юридично забезпеченого права на згортання фінансового 
активу та фінансового зобов’язання впливає на права та 
зобов’язання, пов’язані з фінансовим активом та фінансовим 
зобов’язанням, і може впливати на доступність суб’єкта 
господарювання кредитному ризику та ризику ліквідності 

МСБО 36 
«Зменшення 
корисності 
активів»  

в обчисленні вартості активу при використанні слід відображати такі 
елементи: ... ціну за прийняття ризику, притаманного цьому активу 
... Також слід враховувати такі ризики, як ризик країни, валютний та 
ціновий ризики 

МСБО 37 
«Забезпечення, 
непередбачені 
зобов’язання та 
непередбачені 
активи» 

для отримання найкращої оцінки забезпечення слід враховувати 
ризики та невизначеності, які неминуче пов’язані з багатьма подіями 
та обставинами. Ризик визначає непостійність результату. 

МСБО 38 
«Нематеріальні 
активи»  

операція з обміну має комерційну сутність, якщо: конфігурація 
грошових потоків (тобто ризик, час надходження та суми) від 
отриманого активу відрізняється від конфігурації грошових потоків 
за переданим активом ... 

МСБО 39 
«Фінансові 
інструменти – 
визнання та 
оцінка» 

визнання та оцінка: ефективність хеджування – це ступінь, до якого 
зміни справедливої вартості або грошових коштів від об’єкта 
хеджування, що їх можна віднести до хеджування ризику, 
згортаються внаслідок змін справедливої вартості або грошових 
потоків інструмента хеджування. Об’єкти хеджування – це актив, 
зобов’язання, тверда угода, високо ймовірна прогнозована операція 
або чиста інвестиція в закордонну господарську одиницю, що а) 
піддає суб’єкт господарювання ризикові змін справедливої вартості 
або майбутніх грошових потоків; б) визначається як хеджування. 
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Додаток Н 

Таблиця Н.1 – Інтегральна оцінка ризику безперервності діяльності за 

показниками використання потенціалу життєвого циклу  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Безризикова зона ризику – (0,5–0,8) 

1 ТОВ 
«Кофемания» 0,898 0,927 0,272 0,278 0,312 1,032 0,294 0,481 

2 ПрАТ «Інтелс» 0,460 0,407 0,991 0,997 0,993 0,886 0,305 0,651 

3 
Супермаркет 
«ЕКО МАРКЕТ» 
ТОВ «ЕКО» 

0,837 0,952 0,532 0,499 0,587 0,656 0,921 0,691 

4 ТОВ «Роксолана» 1,027 0,948 0,537 0,537 0,537 0,923 0,655 0,710 
Зона допустимого ризику – (0,8–1) 

6 ПрАТ «ГЕРЦЬ» 0,960 0,915 0,790 0,664 1,040 0,953 0,952 0,888 
5 ТОВ «НАДІЯ» 0,984 0,969 0,964 0,950 1,001 0,985 0,969 0,974 
7 ПрАТ «Діброва» 0,879 0,869 0,987 0,959 0,906 1,001 0,981 0,939 

8 ТОВ «Авангард 
Торг» 0,995 0,820 0,997 0,992 1,000 0,824 0,820 0,917 

9 ПАТ «Харківський 
ЦУМ» 0,999 1,000 0,886 0,886 1,047 1,001 1,023 0,976 

10 ТОВ «ЛОВИС» 1,010 1,000 0,939 0,884 0,855 0,990 0,883 0,935 

11 ТОВ «ОЛІМП» 0,950 0,943 1,002 1,001 1,003 0,993 0,945 0,976 
12 ТОВ «ЛАЙМА» 1,010 1,000 0,939 0,884 0,855 0,990 0,883 0,935 
13 ТОВ «ДИГМА» 0,994 0,966 0,997 0,956 1,005 0,972 0,969 0,98 
14 ПрАТ «Світанок» 0,999 0,999 1,018 0,580 1,000 1,000 0,999 0,927 

15 ТОВ супермаркет 
«Sweeter» 0,983 0,934 0,993 1,060 0,993 0,950 0,928 0,976 

16 ТОВ «Office 
KITS» 0,951 0,983 0,832 0,757 1,025 1,010 1,021 0,934 

17 ПП ВД «Школа» 0,932 1,012 0,907 0,931 1,015 0,982 0,917 0,956 
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Продовження табл. Н.1 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

18 
Супермаркет 
«Класс» ТОВ 
«Укр-Трейд» 

0,956 0,933 0,921 0,920 1,036 0,975 0,942 0,954 

19 ТОВ ТД«АРГО 
Трейд» 1,000 1,000 0,899 1,065 0,685 1,000 1,151 0,961 

20 
ТОВ 
«Центральний 
універсам» 

0,977 0,973 0,875 0,966 1,013 0,996 0,983 0,968 

21 ПАТ «ТОРІО» 1,003 0,961 1,045 1,002 1,001 0,898 0,952 0,979 
22 ТОВ «АСТОРГ» 1,000 1,000 1,000 1,000 0,909 1,000 1,000 0,986 

23 ПАТ «Універмаг 
Харків» 0,994 0,982 0,988 0,979 1,000 0,989 0,982 0,988 

24 ТОВ супермаркет 
«ВОСТОРГ» 0,982 0,993 0,823 0,773 1,038 1,012 1,016 0,943 

25 ТФ ТОВ «ЛЕТО» 0,981 0,829 1,148 1,298 1,040 0,845 0,766 0,971 
26 ТОВ «Позитив» 1,004 1,001 0,998 1,004 0,989 0,997 0,996 0,998 

Зона критичного ризику – (1–2) 
27 ТОВ «ПОСАД» 0,996 0,963 1,129 0,991 1,000 0,967 0,962 1 

28 ТОВ «Лотос 
ЛТД» 0,990 0,996 0,987 1,025 1,013 1,007 1,009 1,004 

29 ТОВ «Браво» 
магазин Продукти 0,974 1,124 1,015 1,019 1,012 1,153 1,200 1,068 

30 ПрАТ «Сюрприз» 0,946 1,079 1,145 1,190 0,998 1,141 1,209 1,097 

31 
Супермаркет 
«Рост» ТОВ 
«Європоль» 

2,115 2,014 1,014 1,000 0,986 0,932 0,775 1,174 

32 ТОВ «ВОПАК» 2,162 2,063 1,001 1,001 1,000 0,954 0,701 1,169 

33 ТОВ «Текстиль 
для дома» 1,058 1,127 2,349 1,164 1,640 1,065 1,120 1,303 

34 ТОВ «АСТА» 0,968 1,179 1,886 1,843 2,182 1,219 2,573 1,603 

35 ТОВ супермаркет 
«ОЛІМП» 1,612 2,715 1,004 0,917 1,012 2,059 3,001 1,586 

36 ТОВ супермаркет 
«Slavna» 1,718 3,744 0,985 0,923 0,995 2,179 3,015 1,683 

37 ПрАТ «ФБР» 1,210 8,094 0,750 0,750 1,000 6,687 3,094 1,967 
Зона катастрофічного ризику – (2–…) 

38 ТОВ ТД 
«Павловський» 1,147 3,634 1,457 1,476 1,422 3,167 3,705 2,045 
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Додаток П 

Таблиця П.1 – Інтерпретація дебіторської заборгованості в системі 

національних і міжнародних стандартів бухгалтерського обліку 
Норма положення П(С)БО МСБО 

1 2 3 
Норматив  П(С)БО 10 «Дебіторська 

заборгованість» 
МСБО 1 «Подання фінансової 
звітності», МСБО 8 «Облікові 
політики, зміни в облікових оцінках та 
помилки», МСБО 11 «Будівельні 
контракти», МСБО 18 «Дохід» і 
МСБО 39 «Фінансові інструменти: 
визнання та оцінка» 

Визначення  Сума заборгованостей дебіторів 
підприємству на певну дату. 
Під таке трактування підлягає 
як заборгованість дебіторів, яка 
утримується підприємством до 
дати погашення, так і 
заборгованість дебіторів 
призначена для перепродажу  
 

Фінансовий актив, який є 
контрактним правом отримувати 
грошові кошти або цінні папери від 
іншого підприємства. У п. 9 МСБО 
39 зазначається: «позики та 
дебіторська заборгованість – це 
непохідні фінансові активи з 
фіксованими платежами, які 
підлягають визначенню та не 
мають котирування на активному 
ринку 

Визнання 
дебіторської 
заборгованості 

Визнається активом, якщо існує 
ймовірність отримання 
підприємством майбутніх 
економічних вигод і може бути 
достовірно визначена її сума 
одночасно з визнанням доходу 
від реалізації продукції, товарів, 
робіт і послуг 

Визнається в балансі, коли 
заборгованість є стороною 
контрактних зобов’язань і 
внаслідок цього має юридичне 
право отримувати грошові або інші 
цінності 

Оцінка 
дебіторської 
заборгованості 

При зарахуванні на баланс 
дебіторська заборгованість за 
продукцію, товари, роботи, 
послуги оцінюється за 
первісною вартістю, а на дату 
балансу – з а чистою 
реалізаційною вартістю 

Під час первісного визнання 
фінансового активу слід оцінювати 
їх за собівартістю, яка є 
справедливою вартістю 
компенсації, наданої або отриманої 
за них. Після первісного визнання 
дебіторську заборгованість 
визнають за амортизованою 
собівартістю із застосуванням 
методу визначення за ефективною 
ставкою відсотка 
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Продовження табл. П.1 
1 2 3 

Види 
дебіторської 
заборгованості 

Поділяється на поточну та 
довгострокову, на сумнівну і 
безнадійну заборгованості 

Поділяється на ініційовану 
підприємством і неініційовану. 
Ініційована дебіторська 
заборгованість означає її придбання 
підприємством як участі в позиці, 
наданій іншим позикодавцем за 
умови, що підприємство фінансує 
цю позику на дату, коли її ініціює 
цей інший позикодавець. 
Неініційована дебіторська 
заборгованість класифікується як 
утримувана до строку погашення, 
наявна для продажу або утримувана 
для операцій 

Визначення 
сумнівної 
дебіторської 
заборгованості 

Безнадійна дебіторська 
заборгованість – поточна 
дебіторська заборгованість, 
щодо якої існує впевненість про 
її неповернення боржником або 
за якою минув строк позовної 
давності. Сумнівний борг – 
поточна дебіторська 
заборгованість, щодо якої існує 
невпевненість її погашення 
боржником 

Визнання сумнівної дебіторської 
заборгованості відбувається в таких 
випадках: значні фінансові 
труднощі емітента; фактичний 
розрив контракту, наприклад, 
невиконання умов угоди або 
прострочена заборгованість щодо 
сплати відсотка або основної суми; 
надання позикодавцем боржникові 
пільгової позики, яку позикодавець 
не розглядав би за інших умов; 
висока імовірність банкрутства або 
іншої фінансової реорганізації 
підприємства; визнання збитку від 
зменшення корисності цього активу 
в попередньому звітному періоді; 
зникнення фінансового ринку для 
цього фінансового активу внаслідок 
фінансових труднощів 

Відображення 
дебіторської 
заборгованості у 
звітності 

за чистою реалізаційною 
вартістю 

Прямо не вимагають відображення 
дебіторської заборгованості в 
балансі за винятком резерву 
сумнівної заборгованості 
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Додаток Р 

Таблиця Р.1 – Дефініції контролінгу у сучасній вітчизняній науці 

Джерело Визначення контролінгу 
1 2 

Давидович I. Є. Контролінг: 
навчальний посібник. К.: 
Центр навчальної літератури, 
2008. 552 с. 
 

Децентралізована  складна конструкція, яка 
об’єднує в собі такі різні елементи, як 
встановлення цілей, планування, облік, 
контроль, аналіз, управління інформаційними 
потоками і вироблення рекомендацій для 
прийняття управлінських рішень [C. 35] 

Ермоленко В. В. Служба 
контроллинга в модели 
адаптивной 
нейробионической системи 
управлення 
корпорации//Формування 
ринкової економіки: зб. наук, 
праць; спец, вип., присвяч. 
Міжнар. наук.-практ. конф. 
«Контролінг у бізнесі: теорія 
і практика». К.: КНЕУ. С. 
175–182. 

Управлінська концепція, що охоплює усі 
сфери діяльності корпорації: менеджмент, 
персонал, маркетинг, закупівлі, збут, фінанси, 
бізнес-процеси (виробництво) – інтегрує та 
координує діяльність різноманітних служб 
для досягнення оперативних (тактичних) та 
стратегічних цілей [C. 176] 

Загородній А. Г., Вознюк Г. Л., 
Партин Г. О. Управлінський 
облік: термінологічний 
словник. Львів: ЗУКЦ, 2005. 
96 с. 

Функціонально відокремлений напрям 
економічної роботи на підприємстві, що 
пов’язаний із реалізацією фінансово-
економічної інформативної функції в 
менеджменті для прийняття оперативних та 
стратегічних управлінських рішень [C. 96] 

Івахненков С. В., Мелих О. В. 
Фінансовий контролінг: 
методи та інформаційні 
технології. К.: Знання, 2009. 
319 с. 

Контролінг є підсистемою системи 
управління підприємством, яка спрямована на 
організаційну та методичну підтримку 
прийняття управлінських рішень, а також на 
забезпечення контролю за досягненням цілей 
діяльності підприємства [C. 28] 
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Продовження табл. Р.1 
Петренко С. Н. Контроллинг: 
уч. пособ. К.: Ника-Центр, 
Эльга, 2003. 328 с.  

Синтез елементів обліку аналізу, контролю, 
панування, реалізація яких забезпечує 
вироблення альтернативних підходів при 
здійсненні оперативного і стратегічного 
управління процесом досягнення кінцевих 
цілей і результатів діяльності підприємства 
[C. 10] 

Пушкар М. С. Контролінг – 
інформаційна підсистема 
стратегічного менеджменту: 
монографія. Тернопіль: Карт-
бланш, 2004. 370 с. 

Концепція ефективного управління 
економічним об’єктом з метою забезпечення 
його сталого і тривалого існування в постійно 
змінюваному середовищі [C. 26] 

Тарасюк М. В. Контролінг в 
управлінні торговельними 
мережами: теорія, 
методологія: монографія. 
Київ. нац. торг.-екон. ун-т. 
К.: КНТЕУ, 2010. 547 с.  

Управлінська технологія, що забезпечує 
досягнення місії та стратегічних цілей 
підприємства, охоплює усі напрями 
діяльності, бізнес-процеси та бізнес-об’єкти, 
дозволяє здійснювати ефективне управління 
не тільки в реальному режимі часу, а і його 
майбутньою діяльністю [C. 76] 

Терещенко О. О. Поняття 
«контролінг» та 
«управлінський облік» у 
теорії і практиці//Фінанси 
України. К., 2006. № 8. С. 
137–145  

Спеціальна система методів та інструментів, 
яка спрямована на функціональну підтримку 
менеджменту підприємства (зокрема 
фінансового менеджменту), що охоплює 
інформаційне забезпечення, планування, 
координацію, контроль і внутрішній 
консалтинг; система, орієнтована на 
майбутній розвиток підприємства [C. 138] 

Цигилик І. І., Паневник Т.М. 
Стратегія і контролінг в 
системі внутрішнього 
економічного механізму 
підприємства//Економіка, 
фінанси, право. 2004.  № 11. 
С. 11–14 

Контрольно-інформаційна система 
забезпечення управління розвитком 
підприємства на основі вимірювання 
ресурсів, витрат та результатів 
внутрішньогосподарської діяльності, бізнес-
процесів та всієї діяльності підприємства 
[с. 12] 

Яковлєв Ю. П. Контролінг на 
базі інформаційних 
технологій. К.: Центр 
навчальної літератури. 2006.  
318 с. 

Функціонально відособлений напрям 
економічної роботи на підприємстві, 
пов’язаний із реалізацією фінансово-
економічної функції в менеджменті для 
прийняття оперативних і стратегічних 
управлінських рішень [C. 43] 
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Додаток С 
Таблиця С.1 – Кваліфікаційні характеристики професій головний бухгалтер,  бухгалтер (з дипломом спеціаліста), 

бухгалтер, обліковець (реєстрація бухгалтерських даних) 
Завдання та  обов’язки Кваліфікаційні вимоги 

1 2 
Керівники – головний бухгалтер 
Забезпечує  ведення  бухгалтерського обліку,  дотримуючись єдиних  методологічних засад  з  
урахуванням  особливостей  діяльності підприємства і технології оброблення  облікових  даних.  
Організовує контроль за відображенням на рахунках бухгалтерського обліку всіх господарських 
операцій. Вимагає від підрозділів, служб  та працівників забезпечення неухильного дотримання 
порядку оформлення та подання до обліку первинних документів. 
Вживає всіх необхідних заходів   для   запобігання несанкціонованому та непомітному 
виправленню записів у первинних документах і   регістрах бухгалтерського  обліку  та  збереження 
оброблених документів, регістрів  і звітності протягом встановленого терміну. 
Забезпечує складання  на основі  даних  бухгалтерського  обліку   фінансової звітності 
підприємства,  підписання її та подання в установлені строки користувачам.  
Здійснює заходи з надання   повної, правдивої   та   неупередженої  інформації  про  фінансовий  
стан, результати діяльності та рух коштів підприємства.   
Бере участь  у підготовці  та  поданні  інших  видів  періодичної звітності, які передбачають підпис 
головного бухгалтера,  до органів вищого рівня відповідно до нормативних актів,  затверджених 
формам та інструкцій.  
За погодженням з власником (керівником) підприємства забезпечує   перерахування   податків та 
зборів, передбачених законодавством,  проводить   розрахунки  з іншими кредиторами відповідно до 
договірних зобов’язань. Здійснює контроль  за веденням  касових операцій, раціональним та  
ефективним використанням матеріальних,  трудових та фінансових ресурсів.  
Бере участь у проведенні інвентаризаційної  роботи на підприємстві, оформленні матеріалів, 
пов’язаних з нестачею та відшкодуванням втрат від нестачі,  крадіжки  і псування активів 
підприємства. Забезпечує   перевірку  стану  бухгалтерського  обліку  у  філіях, представництвах,  
відділеннях та інших відокремлених  підрозділах 

Головний бухгалтер.  Начальник  
(завідувач)  відділу (управління)  
бухгалтерського  обліку: повна  вища 
освіта відповідного напряму 
підготовки  (магістр,  спеціаліст). 
Післядипломна освіта  в  галузі  
управління.   
Стаж бухгалтерської роботи за 
професіями керівників нижчого рівня:  
для магістра – не  менше ніж 2 роки, 
спеціаліста – не менше ніж 3 роки. 
Завідувач сектора  (бюро) у   відділі  
(управлінні) бухгалтерського  обліку:  
повна  вища освіта відповідного 
напряму підготовки (магістр,  
спеціаліст).   
Стаж бухгалтерської роботи для 
магістра – не менше ніж 2 роки, 
спеціаліста – не менше ніж 3 роки 
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Продовження табл. С.1 

1 2 
Організовує  роботу з підготовки пропозицій для власника (керівника) підприємства щодо: 
визначення облікової політики підприємства,  внесення змін до обраної облікової політики,  вибору 
форми бухгалтерського обліку з урахуванням   діяльності підприємства і  технології  оброблення 
облікових даних; розроблення системи і форм  внутрішньогосподарського (управлінського) обліку  
та  правил  документообороту, додаткової системи  рахунків  і  регістрів  аналітичного обліку,  
звітності і контролю господарських операцій; визначення прав працівників на підписання  
первинних  і зведених облікових документів; вибору оптимальної структури бухгалтерської служби 
та чисельності її  працівників, підвищення професійного рівня бухгалтерів, забезпечення їх 
довідковими матеріалами; поліпшення системи інформаційного забезпечення управління  та шляхів 
проходження обробленої інформації до виконавців; упровадження автоматизованої системи 
оброблення    даних бухгалтерського обліку з урахуванням  особливостей  діяльності підприємства 
чи вдосконалення діючої; забезпечення збереження майна,  раціонального та ефективного 
використання матеріальних, трудових та  фінансових ресурсів, залучення кредитів та їх погашення; 
виділення на окремий баланс філій, представництв, відділень та інших відокремлених підрозділів 
підприємства та включення їх показників до фінансової звітності підприємства. 
Керує працівниками  бухгалтерського  обліку  підприємства та розподіляє між ними посадові 
завдання та обов’язки.  
Знайомить цих працівників із нормативно-методичними документами та інформаційними 
матеріалами,  які стосуються їх діяльності,  а також зі змінами  в чинному законодавстві. 
Повинен знати: положення нормативно-правових актів із  питань правових   засад   регулювання   
господарської діяльності  підприємства,  положення  (стандарти)  бухгалтерського обліку та інші 
нормативно-правові  акти  Міністерства  фінансів України  про порядок ведення бухгалтерського 
обліку та складання фінансової звітності,  а також методичні документи міністерств  та інших 
центральних   органів   виконавчої  влади  щодо  галузевих особливостей застосування  положень  
(стандартів)  бухгалтерського обліку; основи технології виробництва продукції, порядок 
оформлення операцій і організацію документообороту за розділами обліку,   форми  і порядок 
розрахунків, порядок приймання, зарахування на  баланс, зберігання і витрат коштів, товарно-
матеріальних  та  інших  цінностей;   правила   проведення інвентаризацій   активів  та зобов’язань;  
економіку,  організацію виробництва,  праці  і  управління;  податкову   справу,   основи цивільного 
права; трудове, фінансове, господарське законодавства 
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Продовження табл. С.1 

1 2 
Професіонали – бухгалтер (із дипломом спеціаліста) 
Самостійно і в повному обсязі веде облік необоротних активів, запасів, коштів, розрахунків та 
інших активів,  власного капіталу та зобов’язань, доходів і витрат за прийнятою на підприємстві 
формою  бухгалтерського  обліку  з додержанням єдиних методологічних засад бухгалтерського 
обліку  та з  урахуванням особливостей діяльності підприємства і технології оброблення даних. 
Забезпечує  повне  та  достовірне  відображення інформації, що міститься в прийнятих до обліку 
первинних документах,  на рахунках бухгалтерського обліку. За погодженням з власником 
(керівником)  підприємства  та  керівником  підрозділу бухгалтерського обліку, подає в банківські 
установи документи для перерахування коштів згідно з визначеними податками і платежами, а 
також для розрахунків з іншими  кредиторами  відповідно  до договірних зобов’язань.  
Бере участь у проведенні  інвентаризації активів і зобов’язань,  оформленні  матеріалів,  пов’язаних 
із нестачею та відшкодуванням втрат від нестачі, крадіжки і псування активів підприємства, у 
перевірках стану бухгалтерського обліку у філіях,  представництвах, відділеннях та інших 
відокремлених підрозділах підприємства.  
Готує дані для  включення їх  до фінансової звітності,  здійснює складання окремих її форм, а 
також форм іншої  періодичної  звітності, яка  ґрунтується  на даних бухгалтерського обліку. 
Забезпечує підготовку  оброблених документів,  регістрів  і звітності для  збереження їх протягом 
встановленого терміну. Бере участь у підготовці пропозицій щодо: 
внесення змін  до  обраної облікової політики,  удосконалення внутрішньогосподарського   
(управлінського)   обліку та правил документообороту; 
розроблення додаткової   системи   рахунків і регістрів аналітичного обліку, звітності і контролю 
господарських операцій; 
забезпечення збереження майна,  раціонального та  ефективного використання  матеріальних, 
трудових і фінансових ресурсів, залучення  кредитів і їх погашення, регулювання діяльності 
підприємства та інших питань, пов’язаних з інформацією  про фінансове становище підприємства та 
результати його діяльності. 
Повинен знати: нормативні,  методичні та інші керівні матеріали з організації та ведення 
бухгалтерського  обліку та складання  фінансової звітності; облікову політику, систему регістрів 
обліку, правила документообороту і технологію оброблення облікової  інформації  на  підприємстві; 
план  рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій;  
систему і форми  внутрішньогосподарського (управлінського) обліку, звітності і контролю 

Провідний бухгалтер  (із  дипломом  
спеціаліста):  повна  вища освіта 
відповідного напряму підготовки 
(магістр,  спеціаліст)  та підвищення 
кваліфікації. 
Стаж  роботи  за  професією 
бухгалтера I категорії не менше ніж 2 
роки. 
Бухгалтер I  категорії  (з дипломом 
спеціаліста): повна або базова вища  
освіта  відповідного  напряму  
підготовки  (магістр, спеціаліст або   
бакалавр) та підвищення   
кваліфікації; для магістра – без вимог 
до стажу роботи, спеціаліста – стаж 
роботи за професією бухгалтера II 
категорії не менше ніж 2 роки, 
бакалавра – не менше ніж 3 роки. 
Бухгалтер II  категорії  (із дипломом 
спеціаліста):  повна або базова вища 
освіта відповідного  напряму 
підготовки  (спеціаліст або  бакалавр)  
та підвищення кваліфікації;  для 
спеціаліста – без вимог до  стажу  
роботи,  бакалавра – стаж  роботи  за 
професією бухгалтера не менше ніж 2 
роки. 
Бухгалтер (із дипломом спеціаліста):  
повна  або  базова  вища освіта  
відповідного напряму підготовки 
(спеціаліст або бакалавр) без вимог до 
стажу роботи 

 
462 



463 
Продовження табл. С.1 

1 2 
Фахівці – бухгалтер 
Самостійно  складає  або  приймає  до обліку первинні документи,  систематизує інформацію, 
відображену в цих документах, готує проміжні розрахунки для обліку господарських операцій   та  
подає  їх  до  розгляду.  Здійснює  накопичення  та узагальнення інформації у потрібному розрізі 
(деталізації) про: 
наявність та рух грошових коштів  та  грошових  документів  у касі  підприємства,  а  також  
грошових коштів,  що знаходяться на поточних рахунках у національній валюті,  інших рахунках у 
банку в іноземній валюті, а також грошових коштів у дорозі; 
одержання та погашення заборгованості  за  довгостроковими  та короткостроковими   позиками; 
розрахунки з  постачальниками  та підрядниками,  покупцями  і замовниками, різними дебіторами і 
кредиторами; 
видані та отримані короткострокові чи довгострокові  векселі, довгострокові і поточні зобов’язання; 
наявність та  рух   основних   засобів, інших   необоротних матеріальних  активів,  нематеріальних  
активів,  знос необоротних активів, а також капітальні і фінансові інвестиції; 
наявність та рух виробничих запасів; 
витрати на виробництво; 
доходи від операційної, інвестиційної і фінансової діяльності підприємства; 
власний капітал та забезпечення зобов’язань. 
Бере участь у підготовці пропозицій щодо: 
нарахування заробітної плати, виконує інші розрахунки  з працівниками,  громадянами та  
юридичними  особами  відповідно  до чинного  законодавства. Бере участь  у проведенні 
інвентаризації активів та зобов'язань.  Веде аналітичний облік у розрізі об’єктів позабалансового 
обліку. 
Повинен знати:  нормативні, методичні та інші керівні матеріали з  організації  та  ведення  
бухгалтерського  обліку  та складання фінансової звітності; облікову  політику,  систему регістрів 
бухгалтерського обліку,  порядок  і  способи реєстрації інформації,   правила  документообороту  і  
технологію  оброблення облікової інформації на підприємстві;  план рахунків бухгалтерського  
обліку активів,  капіталу, зобов'язань   і господарських операцій підприємств і організацій;  систему 
і форми внутрішньогосподарського (управлінського) обліку, звітності  і контролю. 

Кваліфікаційні вимоги 
Бухгалтер I категорії: базова  вища  
освіта  відповідного 
напряму підготовки (бакалавр,  
молодший спеціаліст) та підвищення 
кваліфікації.  
Стаж роботи за професією бухгалтера 
II категорії  не менше ніж 1 рік. 
Бухгалтер II категорії:  базова  вища  
освіта  відповідного 
напряму підготовки (бакалавр,  
молодший спеціаліст) та підвищення 
кваліфікації.  
Стаж роботи за професією бухгалтера 
не менше ніж 1 рік. 
Бухгалтер: базова  вища освіта  
відповідного   напряму підготовки 
(молодший спеціаліст) без вимог  до  
стажу  роботи  або повна загальна 
середня освіта та професійно-технічна 
освіта і стаж роботи за професіями 
технічного  службовця в галузях  
фінансової діяльності,  роботи  з 
базами даних,  статистики,  
бухгалтерського 
обліку – не менше ніж 1 рік. 
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Продовження табл. С.1 

1 2 
Технічні службовці – обліковець (реєстрація бухгалтерських даних) 
Перевіряє одержані первинні документи за  формою  та  змістом,  у  разі  відсутності на них 
обов’язкових реквізитів передає їх керівнику підрозділу  (відділу,  управління) бухгалтерського 
обліку для   прийняття  рішення.  Систематизує одержані первинні документи,  переносить 
інформацію, відображену в цих документах,  у потрібному аналітичному розрізі до відомостей 
(допоміжних відомостей,  аркушів-розшифровок),  виводить  підсумки цифрової  інформації в цих 
документах за її видами, напрямами та періодами. 
На  документах,  дані  яких  включені  бухгалтером  до облікових   регістрів,  зазначає  номер 
відповідних  облікових регістрів і порядкові номери запису в  них  (номер  рядка). 
Готує проміжні розрахунки, необхідні для здійснення обліку господарських операцій, та подає їх до 
розгляду. 
Готує дані та форми документів для  розрахункових  операцій.  
Вносить записи  в  журнали  обліку бланків  суворої  звітності, цінних паперів тощо.  
Здійснює реєстрацію документів, які надходять у підрозділ  (відділ, управління) бухгалтерського 
обліку. 
Комплектує  в  хронологічному порядку документи  після  їх оброблення,  нумерує аркуші,  складає 
внутрішній опис документів, засвідчувальний напис справи, підшиває або оправляє, оформлює 
обкладинку  (титульний лист). 
Передає до зберігання або веде формування, систематизацію та зберігання справ у структурному 
підрозділі. 
Повинен знати:  нормативні, методичні  та  інші  інструктивні матеріали  з організації  та ведення 
бухгалтерського  обліку  і складання фінансової звітності; основи облікової політики, систему 
регістрів  бухгалтерського  обліку,  порядок  і способи реєстрації інформації,  правила  
документообороту  і технологію   оброблення облікової інформації на підприємстві; систему і 
форми внутрішньогосподарського (управлінського)  обліку, звітності і контролю 

Повна загальна середня освіта.  
Професійно-технічна освіта або 
професійне навчання на виробництві.  
Без вимог до стажу роботи 
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Додаток Т 

Таблиця Т.1 – Визначення вагомості критеріїв оцінки рівня професійного судження за методом аналізу ієрархій 

Примітки: 
1 – Суттєвість впливу виявлених помилок на показники фінансової звітності   
2 – Членство у професійних спілках 
3 – Розробка облікової  політики 
4 – Кількість вирішених суперечностей з контролюючими органами  
5 – Складання фінансової звітності 
6 – Наявність підвищення кваліфікації бухгалтерів  
7 – Практичний досвід роботи за фахом 
8 – Кількість отриманих задовільних аудиторських висновків 
9 – Практичний досвід роботи у галузі 
10 – Притягнення до відповідальності   
11 – Якість професійної освіти  
12 – Забезпечення збереження  майна (якість інвентаризаційної роботи) 

 Критерії 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Сума Ваго-
мість 

1 1 4 3 3 4 3 7 3 0,5 3 5 3 39,5 0,139 
2 0,25 1 1 2 3 0,25 4 0,5 4 4 2 0,5 22,50 0,079 
3 0,33 1 1 0,14 5 0,2 0,33 2 5 0,14 0,14 0,2 15,48 0,055 
4 0,25 0,5 7 1 4 4 0,5 7 4 2 2 5 37,25 0,131 
5 0,2 0,33 0,2 0,25 1 0,5 1 0,2 0,2 7 0,25 2 13,13 0,047 
6 0,14 4 5 0,25 2 1 3 0,33 3 4 0,14 0,33 23,19 0,082 
7 0,14 0,25 3 2 1 0,33 1 2 5 7 0,33 0,25 22,30 0,078 
8 0,33 2 0,5 7 5 2 0,5 0,5 3 2 0,5 5 28,33 0,100 
9 2 0,25 0,5 0,25 5 0,25 0,14 0,2 1 1 5 2 17,59 0,062 
10 0,2 0,25 7 0,5 0,14 0,25 0,14 0,33 1 1 2 0,25 13,06 0,045 
11 0,2 0,5 7 0,5 4 7 3 2 0,2 0,5 0,25 0,2 25,35 0,089 
12 0,33 0,5 5 0,2 4 0,5 3 2 0,2 2 4 4 25,73 0,091 
Сума  291,50 1,00 
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Додаток У 

Таблиця У.1 – Класифікація рахунків у СНР 
Назва рахунку  Економічний зміст  
Поточні рахунки 
Рахунок 
виробництва 

Складається для економіки в цілому, її секторів і галузей. Він відбиває 
операції, що стосуються процесу виробництва. Ресурсна частина 
містить валовий випуск товарів і послуг. У розділі використання 
відображається проміжне споживання товарів і послуг. Балансувальна 
стаття – валова додана вартість, яка використовується в обчисленні 
валового внутрішнього продукту виробничим методом  

Рахунок 
утворення 
доходу 

Відбиває розподільні операції, безпосередньо пов’язані з процесом 
виробництва. Ресурсна частина рахунка складається з валового 
внутрішнього продукту в ринкових цінах і субсидій на виробництво та 
імпорт, а використання включає елементи первинного розподілу 
валового внутрішнього продукту на оплату праці найманих робітників, 
податки на виробництво та імпорт і валовий прибуток, змішаний дохід 

Рахунок 
розподілу 
первинного 
доходу (на рівні 
економіки) 

У ресурсній частині містить такі елементи: валовий прибуток, 
змішаний дохід, оплата праці найманих працівників, чисті податки на 
виробництво та імпорт і доходи від власності, отримані від інших 
країн. Використання – це доходи від власності, передані іншим 
країнам. Балансувальна стаття – валовий національний дохід 

Рахунок 
вторинного 
розподілу 
доходу 

Охоплює перерозподіл доходу через поточні трансфертні операції. 
Ресурсна частина: валовий національний доход та отримані поточні 
трансферти в грошовому вираженні. Використання – це сплачені 
трансферти в грошовому вираженні. Балансувальною статтею даного 
рахунка є наявний дохід. Наявний дохід – це дохід, який може бути 
використано безпосередньо на кінцеве споживання та заощадження у 
вигляді придбання нефінансових і фінансових активів (рахунок 
використання наявного доходу). Балансувальна стаття даного рахунка – 
валове національне заощадження 

Рахунки нагромадження 
Рахунок 
капіталу 

Призначений для характеристики процесу нагромадження основних та 
оборотних фондів, нематеріальних і фінансових активів. У ресурсну 
частину рахунка включають: валове національне заощадження, 
капітальні трансферти, одержані від «решти країн світу». Використання 
– валове нагромадження основного капіталу, зміна запасів матеріальних 
оборотних коштів, придбання за виключенням вибуття цінностей. 
Балансувальна стаття – чисте кредитування (+), чисте запозичення () 

Фінансовий 
рахунок 

Відбиваються операції з фінансовими інструментами. Особливість 
фінансового рахунка полягає в тому, що і для активів, і для пасивів 
використовують одну й ту ж саму класифікацію фінансових інструментів 

Рахунок інших 
змін в обсязі 
активів 

Відображає рух капіталу під впливом відкриття або вичерпання корисних 
копалин, руйнування активів унаслідок стихійного лиха, їх некомпенсованих 
конфіскацій, унаслідок змін класифікації та змін у структурі 

Рахунок 
переоцінки 

Відображає холдинговий прибуток або збиток унаслідок зміни вартості 
капіталу, обумовлених динамікою цін різних активів і пасивів за 
певний період часу 

Зовнішньоеконо
мічні рахунки 

Характеризують зв’язки економіки країни з економікою зарубіжних 
країн, які виявляються у формі зовнішньоекономічної діяльності. 
Результати зовнішньоекономічної діяльності фіксуються в трьох 
рахунках: 1) зовнішньому рахунку товарів і послуг; 2) зовнішньому 
рахунку первинного доходу і поточних трансфертів; 3) зовнішньому 
рахунку капіталу 
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Додаток Х 

НАУКОВІ ПРАЦІ, В ЯКИХ ОПУБЛІКОВАНІ ОСНОВНІ 

НАУКОВІ РЕЗУЛЬТАТИ ДИСЕРТАЦІЇ: 

1. Тарасова Т. О., Крутова А. С., Янчева Л. М., Бочуля Т. В. Аудит в 

умовах застосування інформаційно-комунікаційних технологій: монографія. 

Х.: ХДУХТ, 2011. 293 с. (Особистий внесок: досліджено методологічні 

аспекти інноваційних засобів аудиту, розглянуто особливості аудиту в 

торгівлі із визначенням шляхів і інструментів нівелювання загроз 

інформаційної безпеки). 

2. Тарасова Т. О., Волошан І. Г., Янчев А. В. Первинний облік товарних 

операцій підприємств роздрібної торгівлі: монографія. Х.: ХДУХТ, 2015. 
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(Особистий внесок: запропоновано класифікаційну модель торговельних 

знижок в підприємствах торгівлі). 

5. Тарасова Т. А., Горбунова И. В. Совершенствование учета 

товародвижения в соответствии с национальными стандартами 

бухгалтерского учета // Прогресивні ресурсозберігаючі технології та їх 

економічне обґрунтування у підприємствах харчування. Економічні 

проблеми торгівлі : зб. наук. пр. : у 2-х частинах. Харків: ХДУХТ, 2002. Ч. 2. 
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