ВІСНИК СТУДЕНТСЬКОГО
НАУКОВОГО ТОВАРИСТВА
«ВАТРА»
ВІННИЦЬКОГО ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО ІНСТИТУТУ
КИЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО
ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

Випуск 49
ТЕЗИ ДОПОВІДЕЙ
VІІ ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ СТУДЕНТСЬКОЇ
НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ

«Актуальні проблеми ефективного соціальноекономічного розвитку України: пошук молодих»

26 квітня 2018 року
Вінниця 2018

УДК 338:316.42(477)(043.2)
Вісник студентського наукового товариства «ВАТРА» Вінницького
торговельно-економічного інституту КНТЕУ. – Вінниця: Видавничо-редакційний
відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2018. – Вип.49. - 400 с.
У Віснику розглядаються стратегічні аспекти розвитку вітчизняних підприємств в
умовах євроінтеграції та глобалізації; сучасні моделі, стратегії, технології
менеджменту. Значна увага приділяється стратегічним напрямкам розвитку
бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту в контексті динамічних євроінтеграційних
процесів; фінансовим механізмам забезпечення соціально-економічного розвитку
країни; моделюванню та проектуванню процесів управління в соціально-економічних
системах; маркетинговим технологіям в умовах інноваційного розвитку бізнесу.
Висвітлюються проблеми розвитку ринку послуг індустрії гостинності; якості та
безпеки сучасного товарознавства; правові та соціально-психологічні тенденції
державотворення в Україні. Досліджується роль молоді в соціально-економічному
розвитку України та передумови професійної самореалізації в умовах ринкової
економіки: мовний, соціальний та міжкультурний
Розраховано на аспірантів, молодих вчених, здобувачів вищої освіти, що
цікавляться проблемами соціально-економічного розвитку суспільства.
Редакційна колегія: Голова редакційної колегії – Замкова Н.Л., д.філос.н., проф.
Відповідальний секретар – Мартинова Л.Б., д.е.н., доц.
Члени редакційної колегії:
Власенко І.Г. д.мед.н., проф., Бабчинська О.І., к.геогр.н., доц., Бахновська І.П.,
к.ю.н., доц., Демченко О.П., к.е.н., доц., Добровольська Н.В., к.пед.н., доц.,
Западинська І.Г., к.пед.н., доц., Красніцька Г.М., к.і.н., доц., Криворук В.М.,
асист., Кудирко О.М., к.е.н., доц., Кульганік О.М., к.е.н., доц., Лобачева І.Ф.,
к.пед.н., доц., Лозовський О.М., к.е.н., доц., Лук’янець А.В., ст. викладач,
Мельничук О.П., к.е.н., доц., Ніколіна І.І., к.н.держ.упр., доц., Середницька Л.П.,
ст. викладач, Смагло О.В., к.е.н., доц., Соколюк К.Ю., к.е.н., ст. викладач, Тернова
А.С., к.т.н., доц.
Друкується за ухвалою Вченої Ради Вінницького торговельно-економічного
інституту КНТЕУ.
Свідоцтво Вінницького обласного управління юстиції про державну реєстрацію
друкованого засобу масової інформації № 662-20-р серія ВЦ від 14 грудня 2006 року.
Наукові роботи друкуються в авторській редакції.

ISBN 978-966-629-828-0

2

ЗМІСТ
СТРАТЕГІЧНІ НАПРЯМКИ РОЗВИТКУ БУХГАЛТЕРСЬКОГО
ОБЛІКУ, АНАЛІЗУ ТА АУДИТУ В КОНТЕКСТІ ДИНАМІЧНИХ
ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ
Адамян Людмила
Науковий керівник: Лобачева І.Ф., к.пед.н., доцент
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
АНАЛІЗ ГРОШОВИХ ПОТОКІВ ЯК СКЛАДОВА УПРАВЛІННЯ
ГРОШОВИМИ АКТИВАМИ ПІДПРИЄМСТВА………………………….……….

19

Бевз Яна
Науковий керівник: Настенко М.М., к.е.н., доцент
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ТА ПРАКТИКА ФІНАНСОВОГО ОБЛІКУ
ОБОРОТНИХ АКТИВІВ ПІДПРИЄМСТВА……………………………………….

21

Беженар Юлія
Науковий керівник: Майстер Л.А., к.е.н., ст. викладач
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ОБОРОТНІ АКТИВИ ПІДПРИЄМСТВА: ОБЛІКОВА СУТНІСТЬ……………

23

Безбах Іван
Науковий керівник: Гладій І.О., к.е.н., доцент
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ОСОБЛИВОСТІ ОБЛІКУ ІНШИХ ОПЕРАЦІЙНИХ ДОХОДІВ………….…….

26

Беляєва Катерина
Науковий керівник: Гладій І.О., к.е.н., доцент
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ПОДАТКОВА СОЦІАЛЬНА ПІЛЬГА В ПРОЦЕСІ ОПОДАТКУВАННЯ
ДОХОДІВ ФІЗИЧНИХ ОСІБ У 2018 РОЦІ…………………………………………

29

Беляєва Катерина
Науковий керівник: Копчикова І.В., асистент
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ОРГАНІЗАЦІЯ ОБЛІКУ ВИДАТКІВ НА ОПЛАТУ ПРАЦІ СУБ’ЄКТІВ
ДЕРЖАВНОГО СЕКТОРУ……………………………………………………………

31

Бенкалюк Роман
Науковий керівник: Коцеруба Н.В., к.е.н., доцент
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
АНАЛІЗ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА………………….

34

Бігун Маріанна
Науковий керівник: Патраманська Л.Ю., асистент
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ВИЗНАЧЕННЯ СУТНОСТІ ПОНЯТЬ ВИТРАТ, ЗАТРАТ ТА ВИРОБНИЧОЇ
СОБІВАРТОСТІ: СПІЛЬНІ ТА ВІДМІННІ РИСИ…………………………..……

36

3

Білоліпецьких Наталія
Науковий керівник: Бондар Т.Л., ст. викладач
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
РОЛЬ ГРУПУВАННЯ ВИТРАТ ЗА ЕКОНОМІЧНИМИ ЕЛЕМЕНТАМИ В
СИСТЕМІ УПРАВЛІНСЬКОГО ОБЛІКУ………………………………………….

39

Бодак Юлія
Науковий керівник: Овсюк Н.В., д.е.н., доцент
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ОБЛІК ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ ПІДПРИЄМСТВА……………………………

42

Бондар Богдан
Науковий керівник: Ковальчук С.П., к.е.н., ст. викладач
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
АНАЛІЗ ФОРМУВАННЯ БЮДЖЕТУ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ УКРАЇНИ…..

44

Бондар Вікторія
Науковий керівник: Копчикова І.В., асистент
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ВДОСКОНАЛЕННЯ ТА ПРОБЛЕМИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ
ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ СУБ’ЄКТІВ ДЕРЖАВНОГО СЕКТОРА……………….

47

Бондар Вікторія
Науковий керівник: Копчикова І.В., асистент
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ОБЛІКУ ПОТОЧНОЇ ДЕБІТОРСЬКОЇ
ЗАБОРГОВАНОСТІ ТА ЇЇ ВИЗНАННЯ…………………………………………….

50

Бондар Вікторія
Науковий керівник: Крупельницька І.Г., к.е.н., доцент
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
СУЧАСНІ ВИМОГИ ДО ЯКОСТІ НЕЗАЛЕЖНОГО КОНТРОЛЮ……………

52

Буряк Тетяна, Сеничич Вікторія
Науковий керівник: Кислинська І.І., викладач-методист
Вінницький торговельно-економічний коледж КНТЕУ
СТРАТЕГІЧНІ НАПРЯМКИ РОЗВИТКУ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ….

55

Варважицька Наталія
Науковий керівник: Овсюк Н.В., д.е.н., доцент
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
АНАЛІЗ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ ПІДПРИЄМСТВА…………………………..

58

Васількова Анастасія
Науковий керівник: Дзюба О.М., к.е.н., доцент
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ТЕНДЕРНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ: ПРОБЛЕМИ ВИКОРИСТАННЯ ТА
ПОВЕРНЕННЯ……………………………………………………………………….…

61

Вечірко Ірина
Науковий керівник: Коцеруба Н.В., к.е.н., доцент
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ПРОБЛЕМИ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ІНВЕСТУВАННЯ В ЛЮДСЬКИЙ
КАПІТАЛ ПІДПРИЄМСТВА…………………………………………………………

63

4

Висльовська Руслана
Науковий керівник: Покиньчереда В.В., к.е.н., доцент
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ЕКОНОМІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ФІНАНСОВОГО РЕЗУЛЬТАТУ
ПІДПРИЄМСТВА………………………………………………………………………

65

Войтенко Олена
Науковий керівник: Даценко Г.В., к.е.н., доцент
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ОПЕРАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ЇЇ АНАЛІЗ НА
ПРИКЛАДІ ДОСЛІДЖУВАНОГО ПІДПРИЄМСТВА……………………………

67

В’язкова Таїсія
Науковий керівник: Яковишина Н.А., к.е.н., доцент
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ОБЛІК АДМІНІСТРАТИВНИХ ВИТРАТ ПІДПРИЄМСТВА: СУТЬ І
НАПРЯМКИ ВДОСКОНАЛЕННЯ…………………………………………………..

70

Галицька Юлія
Науковий керівник: Овсюк Н.В., д.е.н., доцент
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ТА ПРАКТИКА ФІНАНСОВОГО ОБЛІКУ
КОШТІВ НА РАХУНКАХ В БАНКАХ……………………………………………...

73

Гаращук Наталія
Науковий керівник: Откаленко О.М., к.е.н., доцент
Вінницький торговельно-економічний інститу КНТЕУ
СУТНІСТЬ ВИТРАТ З ПОДАТКУ НА ПРИБУТОК……………………………...

75

Гнусинська Ольга
Науковий керівник: Лобачева І.Ф., к.пед.н., доцент
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
МЕТОДИ ОЦІНКИ НАЦІОНАЛЬНОГО БАГАТСТВА ТА СПОСОБИ ЙОГО
ЗАОЩАДЖЕННЯ………………………………………………………………………

78

Гордій Віталій
Науковий керівник: Кузьміна О.М., к.т.н., доцент
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
СТРАТЕГІЧНІ НАПРЯМКИ РОЗВИТКУ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ,
АНАЛІЗУ ТА АУДИТУ В КОНТЕКСТІ ДИНАМІЧНИХ
ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ……………………………………………….

80

Грицик Наталія
Науковий керівник: Даценко Г.В., к.е.н., доцент
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
БЮДЖЕТНИЙ КОНТРОЛЬ В УКРАЇНІ…………………………………………...

83

Губрій Вікторія, Павлюк Яна
Науковий керівник: Кислинська І.І., викладач-методист
Вінницький торговельно-економічний коледж КНТЕУ
ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ДІЛОВИХ ІГОР У ПІДГОТОВЦІ
МАЙБУТНІХ СПЕЦІАЛІСТІВ-БУХГАЛТЕРІВ…………………………………..

86

5

Гуленко Оксана
Науковий керівник: Денисюк О.М., д.е.н., професор
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
АНАЛІЗ ЗАПАСІВ БЮДЖЕТНОЇ УСТАНОВИ…………………………………..

89

Гусак Крістіна
Науковий керівник: Овсюк Н.В., д.е.н., доцент
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ОБЛІК РЕАЛІЗАЦІЇ ТОВАРІВ НА ПІДПРИЄМСТВІ РОЗДРІБНОЇ
ТОРГІВЛІ………………………………………………………………………………..

92

Гуторова Анастасія
Науковий керівник: Даценко Г.В., к.е.н., доцент
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
АНАЛІЗ ОПЕРАЦІЙ З БІОЛОГІЧНИМИ АКТИВАМИ
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПІДПРИЄМСТВА…………………………….

95

Гуця Юлія
Науковий керівник: Копчикова І.В., асистент
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ФІНАНСОВИЙ ОБЛІК ТОВАРІВ НА ПІДПРИЄМСТВІ РОЗДРІБНОЇ
ТОРГОВЛІ………………………………………………………………………………

99

Демець Оксана
Науковий керівник: Дзюба О.М., к.е.н., доцент
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
РОЗРАХУНКИ З ПОСТАЧАЛЬНИКАМИ ТА ПІДРЯДНИКАМИ: ЇХ СУТЬ
ТА ВІДОБРАЖЕННЯ В ОБЛІКУ……………………………………………………

102

Демида Марина
Науковий керівник: Кудирко О.М., к.е.н., доцент
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
АНАЛІЗ ВИТРАТ ПІДПРИЄМСТВА ЗА ВИДАМИ ДІЯЛЬНОСТІ
(ОПЕРАЦІЙНА, ІНВЕСТИЦІЙНА, ФІНАНСОВА)………………………………. 105
Дідик Віталій
Науковий керівник: Дзюба О.М., к.е.н., доцент
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПУБЛІЧНИХ ЗАКУПІВЕЛЬ
В УКРАЇНІ………………………………………………………………………………

108

Долінська Юлія
Науковий керівник: Денисюк О.М., д.е.н., професор
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
АНАЛІЗ ТОВАРНИХ ОПЕРАЦІЙ…………………………………………………...

110

Дорох Анастасія
Науковий керівник: Овсюк Н.В., д.е.н., доцент
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
КОНТРОЛЬ ПОКАЗНИКІВ ПОДАТКОВОЇ ДЕКЛАРАЦІЇ З ПДВ…………….. 112

6

Дрозд Максим
Науковий керівник: Сегеда С.А., к.е.н., доцент
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
АНАЛІЗ МАТЕРІАЛЬНИХ ВИТРАТ ПІДПРИЄМСТВА ВИРОБНИЧОЇ
СФЕРИ…………………………………………………………………………………...

115

Дубініна Катерина
Науковий керівник: Бондар Т.Л., к.е.н., ст. викладач
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ОСОБЛИВОСТІ ЕЛЕКТРОННОГО АДМІНІСТРУВАННЯ РОЗРАХУНКІВ З
ПДВ……………………………………………………………………………………….

118

Дубініна Катерина
Науковий керівник: Крупельницька І.Г., к.е.н., доцент
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
АКТУАЛЬНІСТЬ ДЕРЖАВНОГО КОНТРОЛЮ З ПДВ…………………………

121

Дячук Микола
Науковий керівник: Овсюк Н.В., д.е.н., доцент
Вiнницький торговельно-економiчний iнститут КНТЕУ
СУЧАСНІ АСПЕКТИ ОБЛІКУ ВИТРАТ ПІДПРИЄМСТВА…………………… 124
Єфременюк Олег
Науковий керівник: Лобачева І.Ф., к.пед.н., доцент
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
АНАЛІЗ ФОРМУВАННЯ ЧИСТОГО ФІНАНСОВОГО РЕЗУЛЬТАТУ
ПІДПРИЄМСТВА……………………………………………………………………… 126
Жовноватий Сергій
Науковий керівник: Овсюк Н.В., д.е.н., доцент
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ТА ПРАКТИКА ФІНАНСОВОГО ОБЛІКУ
ВИТРАТ НА ЗБУТ……………………………………………………………………..

129

Жук Анастасія
Науковий керівник: Дзюба О.М., к.е.н., доцент
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ОСОБЛИВОСТІ ФІНАНСОВОГО ОБЛІКУ ТОВАРНИХ ЗАПАСІВ
НА ПІДПРИЄМСТВАХ ОПТОВОЇ ТОРГІВЛІ…………………………………….

131

Імбер Наталія
Науковий керівник: Копчикова І.В., асистент
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ТА ПРАКТИКА ОБЛІКУ ФІНАНСОВИХ
ІНВЕСТИЦІЙ МЕТОДОМ УЧАСТІ В КАПІТАЛІ………………………………..

134

Карпенко Інна
Науковий керівник: Блакита Г.В., д.е.н., професор
Київський національний торговельно-економічний університет
КОНТРОЛЬ ТРАНСФЕРТНОГО ЦІНОУТВОРЕННЯ НА ПІДПРИЄМСТВІ... 136

7

Кіка Тетяна
Науковий керівник: Крупельницька І.Г., к.е.н., доцент
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ПОДАТКОВИЙ КОНТРОЛЬ В УКРАЇНІ…………………………………………..

139

Кіка Тетяна
Науковий керівник: Крупельницька І.Г., к.е.н., доцент
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
МЕТОДИКА І ТЕХНІКА УЗАГАЛЬНЕННЯ ДАНИХ ФІНАНСОВОГО
ОБЛІКУ ТА СКЛАДАННЯ ЗВІТУ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА……………………………………………………. 142
Кланцата Марія
Науковий керівник: Копчикова І.В., асистент
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ОБЛІК ФІНАНСУВАННЯ БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВ…………………………..

145

Кланцата Марія
Науковий керівник: Крупельницька І.Г., к.е.н., доцент
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ
ТА АНАЛІЗУ………………………………………………………………………….… 148
Кланцата Марія
Нaуковий керівник: Крупельницька І.Г., к.е.н., доцент
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ОБЛІК ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ВІД ОПЕРАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
ПІДПРИЄМСТВА……………………………………………………………………… 151
Клименко Владислава
Науковий керівник: Денисюк О.М., д.е.н., професор
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
АНАЛІЗ ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА……………………… 153
Коваль Тетяна
Науковий керівник: Майстер Л.А., к.е.н., ст. викладач
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
НАДХОДЖЕННЯ ТА ВИБУТТЯ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ:
ДОКУМЕНТАЛЬНЕ ОФОРМЛЕННЯ ТА ВІДОБРАЖЕННЯ В ОБЛІКУ…….. 156
Ковальський Олексій
Науковий керівник: Копчикова І.В., асистент
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
КЛАСИФІКАЦІЯ ТА ОЦІНКА ЗАПАСІВ ПІДПРИЄМСТВ…………………….

159

Кожухар Вадим
Науковий керівник: Майстер Л.А., к.е.н., ст. викладач
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ОСНОВНІ ЗАСАДИ ОБЛІКУ РЕМОНТІВ ТА ПОЛІПШЕННЯ ОСНОВНИХ
ЗАСОБІВ………………………………………………………………………………… 162

8

Козак Діана
Науковий керівник: Лобачева І.Ф., к.пед.н., доцент
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
АНАЛІЗ РІВНЯ ЖИТТЯ НАСЕЛЕННЯ В УКРАЇНІ……………………………... 165
Колеснік Наталія
Науковий керівник: Откаленко О.М., к.е.н., доцент
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ НЕОБОРОТНИХ АКТИВІВ ПІДПРИЄМСТВА
ЯК СКЛАДОВОЇ ЙОГО РЕСУРСІВ………………………………………………… 167
Костюк Оксана
Науковий керівник: Копчикова І.В., асистент
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ОБЛІК РОЗРАХУНКІВ ЗА ЄДИНИМ СОЦІАЛЬНИМ ВНЕСКОМ
ТА ЙОГО ОСОБЛИВОСТІ…………………………………………………………...

170

Кривіцька Олена
Науковий керівник: Покиньчереда В.В., к.е.н., доцент
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
АНАЛІЗ ВИКОНАННЯ КОШТОРИСУ БЮДЖЕТНИМИ УСТАНОВАМИ….

173

Кривіцька Олена, Пилявець Анна
Науковий керівник: Откаленко О.М., к.е.н., доцент
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ
В БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВАХ……………………………………………………..

176

Крищук Аліна
Науковий керівник: Кудирко О.М., к.е.н., доцент
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
АНАЛІЗ РЕНТАБЕЛЬНОСТІ ТА ОПТИМІЗАЦІЇ ПРИБУТКУ
ПІДПРИЄМСТВ………………………………………………………………………..

178

Кройтор Анастасія
Науковий керівник: Овсюк Н.В., д.е.н., доцент
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ТА ПРАКТИКА ФІНАНСОВОГО ОБЛІКУ
ОПЕРАЦІЙНИХ ДОХОДІВ ПІДПРИЄМСТВА…………………………………… 181
Крутінь Яна, Горбенко Владислав
Науковий керівник: Сегеда С.А., к.е.н., доцент
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ЗОВНІШНЯ ТОРГІВЛЯ УКРАЇНИ: МЕТОДОЛОГІЯ ДОСЛІДЖЕННЯ……... 183
Кульчевич Олена
Науковий керівник: Лобачева І.Ф., к.пед.н., доцент
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ АНАЛІЗУ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ
ПІДПРИЄМСТВА……………………………………………………………………… 186

9

Кушнірук Дмитро, Пневський Владислав
Науковий керівник: Дзюба О.М., к.е.н., доцент
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ПУБЛІЧНИХ ЗАКУПІВЕЛЬ ЯК
ІНСТРУМЕНТУ ДЕРЖАВНОЇ ДОПОМОГИ……………………………………...

189

Лежух Юлія
Науковий керівник: Даценко Г.В., к.е.н., доцент
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ОСНОВИ АНАЛІЗУ ФОРМУВАННЯ ЗАГАЛЬНОГО І СПЕЦІАЛЬНОГО
ФОНДІВ БЮДЖЕТНОЇ УСТАНОВИ………………………………………………

192

Литвинюк Ліна
Науковий керівник: Овсюк Н.В., д.е.н., доцент
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
КОНТРОЛЬ ЗБЕРЕЖЕННЯ ТОВАРНО-МАТЕРІАЛЬНИХ ЦІННОСТЕЙ…...

195

Ліпешко Дарина
Науковий керівник: Патраманська Л.Ю., асистент
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ МАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ ПІДПРИЄМСТВА
ЯК ОБ’ЄКТ АНАЛІЗУ………………………………………………………………… 198
Любчак Оксана
Науковий керівник: Лобачева І.Ф., к.пед.н., доцент
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
АНАЛІЗ СУЧАСНОЇ ДЕМОГРАФІЧНОЇ СИТУАЦІЇ В УКРАЇНІ,
ДЕМОГРАФІЧНА КРИЗА…………………………………………………………….

200

Мазур Тарас
Науковий керівник: Гладій І.О., к.е.н., доцент
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
СУТНІСТЬ ТА КЛАСИФІКАЦІЯ ПОТОЧНИХ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ
ПІДПРИЄМСТВА……………………………………………………………………… 203
Максімова Богдана
Науковий керівник: Кудирко О.М., к.е.н., доцент
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
АНАЛІЗ ДОХОДІВ ПІДПРИЄМСТВА ЗА ВИДАМИ ДІЯЛЬНОСТІ
(ОПЕРАЦІЙНА, ФІНАНСОВА, ІНВЕСТИЦІЙНА)………………………………. 206
Матієнко Анастасія, Перов Нікіта
Науковий керівник: Ріпа Т.В., ст. викладач
Київський торговельно-економічний коледж КНТЕУ
АУДИТОРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ В УКРАЇНІ: СУЧАСНИЙ СТАН ТА
ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ………………………………………………………...

209

Матієк Галина
Науковий керівник: Яковишина Н.А., к.е.н., доцент
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ОСОБЛИВОСТІ ОБЛІКУ МАЛОЦІННИХ ТА ШВИДКОЗНОШУВАЛЬНИХ
ПРЕДМЕТІВ…………………………………………………………………………….

211

10

Мельник Владислав
Науковий керівник: Денисюк О.М., д.е.н., професор
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
АНАЛІЗ ДОХОДУ ТА ВИКОРИСТАННЯ ПРИБУТКУ ПІДПРИЄМСТВА…... 214
Мельник Юлія
Науковий керівник: Лобачева І.Ф., к.пед.н., доцент
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ ІПОТЕЧНОГО КРЕДИТУВАННЯ В
СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ…………………………………………………… 218
Митричева Анна
Науковий керівник: Копчикова І.В., асистент
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ФІНАНСОВИЙ ОБЛІК БЕЗГОТІВКОВИХ РОЗРАХУНКІВ ЗА
ПРОДУКЦІЮ ТА ПОСЛУГИ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ…………………….. 221
Молодцова Ольга
Науковий керівник: Коцеруба Н. В., к.е.н., доцент
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ОЦІНКА РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦІАЛУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО
ПІДПРИЄМСТВА……………………………………………………………………… 223
Мороз Вікторія
Науковий керівник: Копчикова І.В., асистент
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ОСОБЛИВОСТІ ОБЛІКУ ЗАПАСІВ CУБ’ЄКТІВ ДЕРЖАВНОГО
СЕКТОРУ……………………………………………………………………………….. 225
Мороз Вікторія
Науковий керівник: Яковишина Н.А., к.е.н., доцент
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ГРОШОВІ КОШТИ ПІДПРИЄМСТВА…………………………………………….

228

Мочульська Вікторія
Науковий керівник: Копчикова І.В., асистент
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ОСОБЛИВОСТІ ОБЛІКУ НЕОБОРОТНИХ АКТИВІВ НА
ПІДПРИЄМСТВІ……………………………………………………………………….

230

Мудла Владислав
Науковий керівник: Крупельницька І.Г., к.е.н., доцент
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ДЕРЖАВНИЙ АУДИТ, ЙОГО ПЕРЕВАГИ ТА НЕДОЛІКИ……………………. 233
Мудла Владислав
Науковий керівник: Майстер Л.А., к.е.н., ст. викладач
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ОБЛІК РОЗРАХУНКІВ З КОНТРАГЕНТАМИ ЗА НЕТОВАРНИМИ
ОПЕРАЦІЯМИ…………………………………………………………………………. 237

11

Негар Іванна, Шевчук Тетяна
Науковий керівник: Сегеда С.А., к.е.н., доцент
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
СТАТИСТИЧНИЙ АНАЛІЗ ДИНАМІКИ РОЗДРІБНИХ ЦІН
РЕГІОНАЛЬНОГО РИНКУ 2017 РОКУ……………………………………………. 240
Недонос Юліана
Науковий керівник: Коцеруба Н.В., к.е.н., доцент
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ПОНЯТТЯ ТА КЛАСИФІКАЦІЯ РЯДІВ ДИНАМІКИ
ТА ЇХ ЕЛЕМЕНТИ…………………………………………………………………….. 243
Новохатня Альона
Науковий керівник : Даценко Г.В., к.е.н., доцент
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
АНАЛІЗ МОНЕТАРНИХ АКТИВІВ ПІДПРИЄМСТВА………………………….

245

Носальська Ірина
Науковий керівник: Крупельницька І.Г., к.е.н., доцент
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ХАРАКТЕРИСТИКА МЕТОДИКИ І ТЕХНІКИ УЗАГАЛЬНЕННЯ ДАНИХ
ФІНАНСОВОГО ОБЛІКУ ТА СКЛАДАННЯ БАЛАНСУ ПІДПРИЄМСТВА... 247
Олійник Юлія
Науковий керівник: Грибанова О.О., викладач вищої категорії
Вінницький торговельно-економічний коледж КНТЕУ
ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ, КЛАСИФІКАЦІЯ ТА ОБЛІК ПРИБУТКУ……..

250

Осавелюк Ольга
Науковий керівник: Покиньчереда В.В., к.е.н., доцент
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
АНАЛІЗ СУЧАСНОГО СТАНУ РОЗВИТКУ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО
ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ………………………………………………………… 252
Охрименко Юлія
Науковий керівник: Гладій І.О., к.е.н., доцент
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ОСОБЛИВОСТІ КОНСОЛІДОВАНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ…………...

254

Охрименко Юлія
Науковий керівник: Крупельницька І.Г., к.е.н., доцент
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК ЕКСПОРТНО-ІМПОРТНИХ ОПЕРАЦІЙ……... 257
Пасічник Ольга
Науковий керівник: Сегеда С.А., к.е.н., доцент
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ПОМИЛКИ СТАТИСТИЧНОГО СПОСТЕРЕЖЕННЯ ТА МЕТОДИ ЇХ
КОНТРОЛЮ……………………………………………………………………………. 260

12

Переклад Тетяна, Романюк Вікторія
Науковий керівник: Бабій Л.С., викладач вищої категорії
Вінницький торговельно-економічний коледж КНТЕУ
СТРАТЕГІЧНІ НАПРЯМКИ РОЗВИТКУ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ….

262

Пилявець Анна
Науковий керівник: Ковальчук С.П., к.е.н., ст. викладач
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
АНАЛІЗ ОСНОВНИХ ФІНАНСОВИХ ПОКАЗНИКІВ ДІЯЛЬНОСТІ
ПІДПРИЄМСТВА……………………………………………………………………… 265
Покиньчереда Інна
Науковий керівник: Патраманська Л.Ю., асистент
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ ПЛАТОСПРОМОЖНОСТІ СУБ’ЄКТА
ГОСПОДАРЮВАННЯ ЯК ОБ’ЄКТА АНАЛІЗУ…………………………………..

268

Полякова Карина
Науковий керівник: Овсюк Н.В., д.е.н., доцент
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ОСНОВНІ ЗАСАДИ ОБЛІКУ КАСОВИХ ОПЕРАЦІЙ…………………………..

270

Попович Марина
Науковий керівник: Покиньчереда В.В., к.е.н., доцент
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
АНАЛІЗ СТАНУ ТА ВИКОРИСТАННЯ НЕОБОРОТНИХ АКТИВІВ
ПІДПРИЄМСТВА……………………………………………………………………… 273
Рабошапко Аліна
Науковий керівник: Патраманська Л.Ю., асистент
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ПЛАНУВАННЯ АНАЛІЗУ ВИДАТКІВ НА ОПЛАТУ
ПРАЦІ БЮДЖЕТНОЇ УСТАНОВИ…………………………………………………

276

Роговська Вікторія
Науковий керівник: Лобачева І.Ф., к.пед.н., доцент
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
АНАЛІЗ ДЕМОГРАФІЧНОЇ СИТУАЦІЇ В УКРАЇНІ…………………………….

279

Романова Інна
Науковий керівник: Лобачева І.Ф., к.пед.н., доцент
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
АНАЛІЗ ЛІКВІДНОСТІ ЯК ОДИН З ЕТАПІВ ОЦІНКИ ФІНАНСОВОГО
СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА……………………………………………………………

282

Романчук Руслан
Науковий керівник: Лобачева І.Ф., к.пед.н., доцент
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ДИНАМІКА ТА ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ МІЖНАРОДНОГО ВАЛЮТНОГО
РИНКУ…………………………………………………………………………………... 285

13

Рудик Вікторія
Науковий керівник: Кудирко О.М., к.е.н., доцент
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ПІДХОДИ НАУКОВЦІВ ДО ВИЗНАЧЕННЯ СУТНОСТІ ДОХОДУ
ПІДПРИЄМСТВА……………………………………………………………………… 288
Русавська Юлія
Науковий керівник: Овсюк Н.В., д.е.н., доцент
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ЩОДО СКЛАДАННЯ ПОДАТКОВОЇ
ДЕКЛАРАЦІЇ З ПОДАТКУ НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ……………………………

290

Савчук Віталій
Науковий керівник: Лобачева І.Ф., к.пед.н., доцент
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
ПІДПРИЄМСТВ…………………………………………………………………….….. 292
Сергієнко Тетяна
Науковий керiвник: Овсюк Н.В., д.е.н., доцент
Вiнницький торговельно-економiчний iнститут КНТЕУ
ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ ОБЛІКУ НЕОБОРОТНИХ АКТИВІВ…………

295

Сінельникова Наталія
Науковий керівник: Коцеруба Н.В., к.е.н., доцент
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
АНАЛІЗ ОБОРОТНИХ АКТИВІВ ПІДПРИЄМСТВА……………………………. 298
Смашнюк Олена
Науковий керівник: Майстер Л.А., к.е.н., ст. викладач
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ТЕОРЕТИЧНІ ПОЛОЖЕННЯ ЩОДО ІНВЕНТАРИЗАЦІЇ ТМЦ,
ГРОШОВИХ КОШТІВ ТА РОЗРАХУНКІВ………………………………………..

302

Cнігур Катерина
Науковий керівник: Даценко Г.В., к.е.н., доцент
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ……………………………..

305

Снігур Ірина
Науковий керівник: Коцеруба Н.В., к.е.н., доцент
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
АНАЛІЗ МАЙНОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА……………………………...

307

Сокол Крістіна
Науковий керівник: Овсюк Н.В., д.е.н., доцент
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ОБЛІКУ РОЗРАХУНКІВ ІЗ ПІДЗВІТНИМИ
ОСОБАМИ ЗА ДОПОМОГОЮ ЕЛЕКТРОННИХ СИСТЕМ ТА
ТЕХНОЛОГІЙ…………………………………………………………………….……. 310

14

Стандіо Роксолана
Науковий керівник: Майстер Л.А., к.е.н., ст. викладач
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ЩОДО ОБЛІКУ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ ПІДПРИЄМСТВА………….…….. 313
Струпова Аліна
Науковий керівник: Кашперська А.І., ст. викладач
Харківський державний університет харчування та торгівлі
МАТЕРІАЛЬНЕ СТИМУЛЮВАННЯ ПРАЦІВНИКІВ В УКРАЇНІ ТА
ПОЛЬЩІ: ПОРІВНЯЛЬНИЙ АСПЕКТ…………………………………………….

316

Тихолаз Ольга
Науковий керівник: Ковальчук С.П., к.е.н., ст. викладач
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ОРГАНІЗАЦІЙНО-ІНФОРМАЦІЙНА МОДЕЛЬ АНАЛІЗУ
ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ
ПІДПРИЄМСТВА……………………………………………………………………… 319
Ткач Наталія
Науковий керівник: Сегеда С.А., к.е.н., доцент
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ЗАСТОСУВАННЯ КОРЕЛЯЦІЙНО-РЕГРЕСІЙНОГО АНАЛІЗУ
В СТАТИСТИЧНИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ…………………………………………...

322

Удовенко Дар’я
Науковий керівник: Копчикова І.В., асистент
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ОБЛІК ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА…… 324
Федорук Василь
Науковий керівник: Овсюк Н.В., д.е.н., доцент
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ ЯК ДЖЕРЕЛО ЕКОНОМІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ….

327

Фурман Дар’я
Науковий керівник: Бондар Т.Л., к.е.н., ст. викладач
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ПРИБУТКУ ПІДПРИЄМСТВА:
ПОДАТКОВИЙ АСПЕКТ……………………………………………………………..

330

Фурман Дар’я
Науковий керівник: Копчикова І.В., асистент
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ОСОБЛИВОСТІ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ СУБ’ЄКТІВ ДЕРЖАВНОГО
СЕКТОРУ……………………………………………………………………………….

332

Фурман Дар’я
Науковий керівник: Крупельницька І.Г., к.е.н., доцент
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ПРОБЛЕМИ КОНТРОЛЮ В ЕЛЕКТРОННІЙ КОМЕРЦІЇ……………………... 335

15

Хардіна Таїсія
Нayковий керівник: Гладій І.О., к.е.н., доцент
Вінницький торговельно-економічний інститyт КНТЕУ
ФІНАНСОВИЙ ОБЛІК РОЗРАХУНКІВ ЗА ВИПЛАТАМИ ПРАЦІВНИКАМ.. 337
Цвігун Наталія
Науковий керівник: Ковальчук С.П., к.е.н., ст. викладач
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ПРОБЛЕМИ Й МЕТОДИ УДОСКОНАЛЕННЯ ОБЛІКУ, АНАЛІЗУ Й
КОНТРОЛЮ ОПЕРАЦІЙ З ОПЛАТИ ПРАЦІ…………………………………….. 341
Чебанова Аліна
Науковий керівник: Даценко Г.В., к.е.н., доцент
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
МЕТОДИКА АНАЛІЗУ РОЗРАХУНКІВ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ З ПЕРСОНАЛОМ
ПІДПРИЄМСТВА В УМОВАХ ЗАСТОСУВАННЯ СУЧАСНИХ
ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ………………………………………………… 344
Черевач Вікторія
Науковий керівник: Овсюк Н.В., д.е.н., доцент
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ОБЛІК РЕАЛІЗАЦІЇ ТОВАРІВ ПІДПРИЄМСТВАМИ РОЗДРІБНОЇ
ТОРГІВЛІ…………………………………………………………………………….….

346

Чорната Вікторія
Науковий керівник: Лобачева І.Ф., к.пед.н., доцент
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
СТАТИСТИЧНА ОЦІНКА НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ…………………………… 349
Чорната Вікторія
Науковий керівник: Овсюк Н.В., д.е.н., доцент
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ОБЛІК РЕЗУЛЬТАТІВ ІНВЕНТАРИЗАЦІЇ ТОВАРНО-МАТЕРІАЛЬНИХ
ЦІННОСТЕЙ……………………………………………………………………………

352

Чорноконь Світлана
Науковий керівник: Дзюба О.М., к.е.н, доцент
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ КОНКУРЕНТНОГО ДІАЛОГУ………….

355

Шахнюк Анжеліка
Науковий керівник: Сегеда С.А., к.е.н., доцент
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ВИКОРИСТАННЯ СТАТИСТИЧНОГО МЕТОДУ ЕКСПЕРТНИХ ОЦІНОК
В РИНКОВИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ…………………………………………………... 358
Шеверножук Яна
Науковий керівник: Майстер Л.А., к.е.н., ст. викладач
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ЩОДО ОСОБЛИВОСТЕЙ ОБЛІКУ ПРОДУКЦІЇ РОСЛИННИЦТВА………..

16

360

Шевчук Наталія
Науковий керівник: Овсюк Н.В., д.е.н., доцент
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ОБЛІК ВИТРАТ НА ОПЛАТУ ПРАЦІ……………………………………………...

362

Шепітко Наталія
Науковий керівник: Майстер Л.А., к.е.н., ст. викладач
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ОСОБЛИВОСТІ ОБЛІКУ НАДХОДЖЕННЯ ЗАПАСІВ НА
ПІДПРИЄМСТВА……………………………………………………………………… 365
Шепітко Діана
Науковий керівник: Сегеда С.А., к.е.н., доцент
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
СТАТИСТИЧНИЙ АНАЛІЗ ДИНАМІКИ РІВНЯ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ В
УКРАЇНІ…………………………………………………………………………………

368

Шпак Антоніна
Науковий керівник: Патраманська Л.Ю., асистент
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ АНАЛІЗУ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ СУБ'ЄКТІВ
ГОСПОДАРЮВАННЯ………………………………………………………………… 371
Щербанюк Яна
Науковий керівник: Яковишина Н.А., к.е.н., доцент
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ОСНОВНІ АСПЕКТИ ОБЛІКУ ДОХОДІВ ВІД РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОДУКЦІЇ,
РОБІТ ТА ПОСЛУГ……………………………………………………………………

374

Юзькова Інна
Науковий керівник: Яковишина Н.А., к.е.н., доцент
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
РОЗРАХУНКИ З ПОКУПЦЯМИ ТА ЗАМОВНИКАМИ: ЇХ СУТЬ, СУЧАСНІ
ПРОБЛЕМИ ОБЛІКУ ТА ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ……………………….

376

Яблочнікова Аліна
Науковий керівник: Патраманська Л.Ю., асистент
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ОБОРОТНІ АКТИВИ ЯК ОБ’ЄКТ АНАЛІЗУ……………………………………..

379

Явна Марія
Науковий керівник: Кудирко О.М., к.е.н., доцент
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
АНАЛІЗ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ «МІЗЯКІВСЬКО-ХУТІРСЬКОЇ
СІЛЬСЬКОЇ РАДИ»……………………………………………………………………

381

Явна Марія, Лежух Юлія
Науковий керівник: Откаленко О.М., к.е.н., доцент
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ОСОБЛИВОСТІ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ УСТАНОВИ…..

384

17

Якименко Людмила
Науковий керівник: Гладій І.О., к.е.н., доцент
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
КЛАСИФІКАЦІЯ ТА ОЦІНКА ВИРОБНИЧИХ ЗАПАСІВ……………………...

387

Якименко Людмила
Науковий керівник: Яковишина Н.А., к.е.н., доцент
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ВИКОНАННЯ КОШТОРИСУ ТА КРЕДИТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНІСТЬ
БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВ……………………………………………………………

390

Якимчук Марина
Науковий керівник: Гриценко О.М., к.е.н., викладач вищої категорії
Хмельницький торговельно-економічний коледж КНТЕУ
ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИКОНАННЯ
КОШТОРИСУ………………………………………………………………………….

393

Яремко Анастасія
Науковий керівник: Ковальчук С.П., к.е.н., ст. викладач
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ОСНОВНІ МЕТОДИ АНАЛІЗУ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВ У
СУЧАСНИХ УМОВАХ ГОСПОДАРЮВАННЯ…………………………………… 396

18

СТРАТЕГІЧНІ НАПРЯМКИ РОЗВИТКУ БУХГАЛТЕРСЬКОГО
ОБЛІКУ, АНАЛІЗУ ТА АУДИТУ В КОНТЕКСТІ ДИНАМІЧНИХ
ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ
Адамян Людмила
Науковий керівник: Лобачева І.Ф., к.пед.н., доцент
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
АНАЛІЗ ГРОШОВИХ ПОТОКІВ ЯК СКЛАДОВА УПРАВЛІННЯ
ГРОШОВИМИ АКТИВАМИ ПІДПРИЄМСТВА
Розвиток національної економіки зумовив підвищення самостійності
підприємств у прийнятті управлінських рішень і, як результат, їх юридичної
та економічної відповідальності. Тому фінансова діяльність суб‘єктів
господарювання повинна бути зосереджена на підвищенні ефективності
використання грошових активів, що має важливе значення в умовах ринкової
економіки, оскільки ефективне управління ресурсами є одним з джерел
збільшення прибутку, підвищення рентабельності та стабільності
фінансового стану підприємства.
Проте існують проблеми, які полягають у тому, що немає єдиних
рекомендацій чи підходів, які б допомогли підприємствам управляти
формуванням і використанням активів для підвищення ефективності
діяльності, випуску конкурентоспроможної продукції, завоювання нових
ринків, впровадження інновацій тощо. Це і обумовлює актуальність теми
дослідження.
Актуальні питання управління грошовими активами суб‘єкта
господарювання досліджено в працях зарубіжних і українських учених.
Зокрема, серед дослідників цієї теми слід виділити: І.О. Бланка, М. Д. Білик,
А.Г. Загороднього, С.О. Зубкова, К.В. Ізмайлова, О.В. Кнейслер,
В.В. Ковалева, М.Я. Коробова, С.М. Кундрата, Л.А. Лахтіонову,
Г.Й. Островську, Петренка В. В., А.М. Поддєрьогіна, О.І.Хроленка,
С.В. Чорну, А.Д. Шеремету.
Автори ―Фінансово-економічного словника‖ Загородній А.Г. і
Вознюк Г.Л. дають таке визначення: грошові активи – це сума коштів, які
перебувають у розпорядженні підприємства на певну дату і є його активами у
формі готових засобів оплати (тобто у формі абсолютної ліквідності)
[1, с. 305]. До грошових активів належать кошти в касі підприємства, кошти
на розрахунковому та валютному рахунках, короткотермінові фінансові
вкладення та інші грошові активи. Грошові активи забезпечують постійну
платоспроможність підприємства.
Однією з головних проблем в управлінні підприємством є дефіцит
грошових активів, що обмежує можливості його операційної, фінансової та
інвестиційної діяльності. Причиною цього дефіциту є, зазвичай, низька
ефективність залучення і використання грошових коштів, обмеженість
фінансових інструментів, технологій та механізмів, що застосовуються при
цьому [2, c. 354].
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Процес формування грошових активів на підприємстві є складовою
частиною управління його грошовими потоками. Для того, щоб зрозуміти
реальний рух грошових коштів суб‘єкта господарювання, оцінити
синхронність їх акумулювання та витрачання, а також поєднати величину
одержаного фінансового результату зі станом грошових коштів, необхідно
виділити і проаналізувати всі напрямки їх надходження та вибуття. Основна
мета аналізу грошових потоків полягає у виявленні рівня достатності їх
формування, ефективності використання, а також збалансованості
позитивного і від'ємного грошових потоків підприємства.
При аналізі руху грошових коштів використовується методика, яка
включає такі етапи:
I. Аналіз позитивного грошового потоку: структура джерел надходження
грошових коштів; динаміка джерел надходження грошових коштів;
зіставлення темпів приросту позитивного потоку капіталу з темпами
приросту обсягів виробництва та реалізації продукції.
II. Аналіз негативного грошового потоку: структура напрямів
використання грошових коштів; динаміка використання грошових коштів.
III. Аналіз чистого грошового потоку: збалансованість позитивного та
негативного потоків; якість чистого грошового потоку (висока якість
характеризується зростанням питомої ваги прибутку, отриманого за рахунок
зростання випуску продукції і зниження її собівартості); достатність
надходження грошових коштів.
IV. Аналіз грошового потоку за видами діяльності: порівняння фінансової
структури балансу за різні періоди; структура грошового потоку від
операційної, інвестиційної та фінансової діяльності; вплив прямих і
непрямих факторів на зміну залишку грошових коштів.
V. Аналіз відхилення залишку грошових коштів від чистого фінансового
результату: оцінка наявності грошових коштів; відхилення залишку
грошових коштів від фінансового результату.
VI. Аналіз достатності надходження грошових коштів та ефективності їх
використання [3 c.124-125].
Таким чином, обов‘язковою умовою забезпечення задовільного
фінансового стану підприємства є наявність необхідного обсягу грошових
активів. З метою підвищення ефективності їх використання необхідним є
проведення аналізу грошових потоків, вдале управління якими забезпечує
фінансову рівновагу підприємства в процесі його стратегічного розвитку.
Список використаних джерел:
1. Загородній А.Г. Фінансово-економічний словник / А.Г. Загородній,
Г. Л. Вознюк. – Львів: Видавництво Національного університету ―Львівська
політехніка‖, 2005. – 714 с.
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на підприємстві / В.С. Петренко, Д.С. Кузнєцова // Молодий вчений. – 2016. –
№ 5 (32). – С. 123-126.
3. Хроленко О.І. Особливості аналізу руху грошових коштів
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ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ТА ПРАКТИКА ФІНАНСОВОГО ОБЛІКУ
ОБОРОТНИХ АКТИВІВ ПІДПРИЄМСТВА
Економічний механізм формування та використання оборотних активів
все більше і більше викликає інтерес для їх дослідження. Адже облік
оборотних активів є на перший погляд простим, але виникають різні нюанси
в процесі його ведення, особливо, що стосується нормативно-правової бази.
Тому дане питання є досить актуальним, так як законодавчі нормативи і
положення не є постійними, і щоб досягти максимального ефекту при
використанні таких ресурсів, варто постійно вести контроль за зміною
законодавства.
Метою даної роботи виступає дослідження та виявлення проблем обліку
оборотних активів та шляхи їх вирішення.
Так як питання є досить всеосяжним, його досліджували такі відомі
теоретики та практики як: Ф.Ф. Бутинець, С.В. Голова, В.І. Єфіменко,
М.І. Горбатко, В.М. Івахненко, М.Р. Лучок, М.В. Кужельний, М.Я. Остап‘юк,
Є.В. Мних, П.Я. Попович, М.С. Пушкар, В.С. Рудницький, В.В. Сопко,
М.Г. Чумаченко, І.Д. Фаріон, С.І. Шкарабан та інші. Також питання обліку
оборотних активів розглядалися низкою зарубіжних дослідників, зокрема:
М.І. Баканова, І.Т. Балабанова, В.В. Ковальова, М.Н. Крейніної, В.Ф. Палія,
Р.С. Сайфуліна, А.Д. Шеремета та інших [1].
Основною проблемою в дослідженні обліку оборотних активів є чіткість
процесу розмежування їх на оборотні та необоротні. Для цього потрібно
системно дослідити інформацію про дані облікові та контрольні об‘єкти і
розробити певну класифікацію їх поділу. Це в більшій мірі займає багато
часу та викликає запитання, чи буде це відповідати нормам та зручності
сприйняття інформації користувачами, зокрема в процесі прийняття
ефективних управлінських рішень.
Оборотні активи – 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
[2]. Їх необхідність для підприємств проявляється у забезпеченні
безперервного процесу виробництва, в ході якого оборотні активи проходять
як сферу виробництва так і сферу обігу. Таким чином, перебуваючи у
постійному русі, оборотні активи забезпечують кругообіг, який відбивається
в повному відновленні процесу виробництва, поступово змінюючи свою
матеріальну форму.
Звідси, можна сказати, що існує велика кількість проблем із дослідження
сутності активів підприємства, як облікової категорії.
Також не менш важливою проблемою є дослідження складу однієї із
складових об‘єктів – МШП. Малоцінні та швидкозношувані предмети –
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запаси, що використовуються протягом не більше одного року або
нормального операційного циклу, якщо він більше одного року [3]. Проблема
полягає в тому, що П(С)БО 9 «Запаси» не розкриває склад та структуру
МШП, тому кожне підприємство самостійно визначає і відображає в наказі
про облікову політику склад МШП.
На нашу думку, в цьому випадку, все ж таки варто провести аналітику
стосовно складу МШП та уніфікувати їх класифікацію в нормативних актах,
що дозволить полегшити роботу на окремому підприємстві при відокремлені
МШП та інших запасів.
Якщо розглядати витрати майбутніх періодів, то тут виникає спірне
питання так як існуючі нормативні документи не містять чітких
рекомендацій щодо формування та обліку таких витрат. З огляду на це,
підприємствам надається самостійність у вирішенні щодо розмежування
витрат які варто включати до витрат майбутніх періодів, а також визначати
терміни списання цих витрат. Важливість моменту і основна проблема обліку
полягає в тому, що в залежності від терміну списання цих витрат, вони
можуть бути віднесені як до оборотних активів так і до необоротних.
Виявлення таких проблем та подальше їх вирішення є вкрай важливим
завданням для будь-якого підприємства, адже це сприяє забезпеченню
формування достовірної, достатньої аналітичної системи інформації про
оборотні активи, що на перспективу дозволить забезпечити ефективні
управлінські рішення.
Ще однією проблемою на шляху до дійового методу забезпечення
обліку оборотних активів стала зміна в законодавстві про первинні
документи. Відтепер документи, які підприємство одержує при проведенні
тих чи інших операцій не вважаються фактичним підтвердженням цих
операцій. Виникає питання – а що ж вважати підтвердженням? Це питання є
досить дискусійним, так як введена зміна не має певного змісту та
обґрунтування.
На нашу думку, первинні документи є беззаперечною базою для
підтвердження проведення господарських операцій, а вище зазначені
нормативні зміни будуть мати подальші негативні наслідки, оскільки
призведуть до хаосу в облікових системах, що в свою чергу вплине на
подальший аналіз, контроль та управління підприємств в цілому.
Отже, провівши дослідження стосовно проблем які виникають при
здійсненні обліку оборотних активів, можна зробити висновок, що таких
дискусійних питань є досить багато і від їх вирішення залежить ефективність
функціонування підприємницької діяльності. В першу чергу це залежить від
законодавчої бази, яка надає не повну, суперечливу інформацію, що і
утворює небажані проблеми для підприємства.
Дані проблеми носять об‘ємний характер і вимагають швидкого та
ефективного їх вирішення. Оборотні активи є вкрай необхідним засобом
ведення поточної діяльності підприємства, без якого неможливо забезпечити
подальше безперервне існування як юридичної так і фізичної особи.
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Вчасне, якісне та достовірне інформаційне забезпечення користувачів
про операції з оборотними активами – це одне із першочергових завдань, яке
має бути вирішене господарюючими суб‘єктами, адже чіткий, налагоджений
обліковий процес зможе забезпечити розумне управління забезпеченістю та
використанням даними ресурсами.
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ОБОРОТНІ АКТИВИ ПІДПРИЄМСТВА: ОБЛІКОВА СУТНІСТЬ
Забезпечення безперервного процесу функціонування підприємства
повинно здійснюватись за рахунок наявності оборотних активів. Від ступеня
ефективності використання оборотних активів залежать стан підприємства та
його безперебійна робота.
Система бухгалтерського обліку забезпечує користувачів, як зовнішніх,
так і внутрішніх, інформацією про стан активів, про прибутковість
підприємства. Одним із основних завдань обліку оборотних активів є
надання повної, правдивої та неупередженої інформації щодо них у
фінансовій звітності. Однак інформація відносно оборотних активів не
завжди є такою через недосконалість законодавства та часті зміни в ньому.
Тому проблема обліку оборотних активів набула особливої актуальності.
Дослідженням проблематики обліку оборотних активів у своїх працях
займались такі відомі науковці як: Безрукий П.С., Врублевський Н.Д., Голова
С.В., Никонович Г.І., Мних Є.В., Познаховський В.А., Сопко В.В.,
Чумаченко М.Г., Ткаченко Н.М., Швець В.Г. та ін. Серед зарубіжних авторів
ця проблема також розглядається в наукових працях Велми Глен А., Дж.
Сигела, Дж. Шим, Е.С. Хендріксена. Проте ряд питань щодо методики обліку
оборотних активів підприємств вимагає подальших досліджень і наукових
розробок [1].
Відповідно до НП(С)БО 1: "Оборотні активи – грошові кошти 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"[2].
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Основними ознаками оборотних активів є:
- переносять свою вартість на виготовлення продукції повністю, в ході
кожного операційного циклу;
- змінюють свою фізичну форму;
- термін їх використання не перевищує 12 місяців або одного
операційного циклу;
- амортизація на них не нараховується.
Оборотні активи відображаються у другому розділі бухгалтерського
балансу «Оборотні активи» і відповідно до цілей бухгалтерського обліку
поділяються на такі класифікаційні групи:
1) Запаси підприємства;
2) Напівфабрикати (незавершене виробництво);
3) Готова продукція;
4) Поточна дебіторська заборгованість;
5) Грошові кошти та їх еквіваленти;
6) Витрати майбутніх періодів.
Розвиток ринкових відносин в Україні залежить від ефективних
результатів діяльності підприємств, в досягненні яких важливе місце посідає
облік оборотних активів і відображення їх у фінансовій звітності, тому слід
розглянути особливості обліку кожного елемента оборотних активів окремо.
Відповідно до визначення запасів у П(С)БО 9 "Запаси" – це активи, які:
- утримуються для подальшого продажу за умов звичайної господарської
діяльності;
- перебувають у процесі виробництва з метою подальшого продажу
продукту виробництва;
- утримуються для споживання під час виробництва продукції,
виконання робіт і надання послуг, а також управління
підприємством [3].
Тобто запаси – це оборотні матеріальні активи, які використовуються у
процесі виробництва та постійно перебувають на різних стадіях активного
перетворення, починаючи від закупівлі та закінчуючи їх використанням або
реалізацією [1].
Облік запасів хоч не складний методологічно, але, як правило, дуже
трудомісткий, оскільки до складу запасів можуть входити сотні видів
найменувань, за кожним з яких для забезпечення кількісної та якісної
інформації слід вести аналітичний облік. Облік запасів ведеться в
натуральному та грошовому вимірюванні й потребує постійного контролю .
Наступною складовою оборотних активів підприємства є дебіторська
заборгованість, організація обліку якої має досить важливе значення, тому
що сприяє впорядкуванню інформації та її достовірній оцінці за операціями
із борговими правами (дебіторами). Облік дебіторської заборгованості в
Україні регулюється П(С)БО 10 "Дебіторська заборгованість" [4].
Основною особливістю обліку та водночас проблемою дебіторської
заборгованості можна назвати непристосованість методів визначення резерву
сумнівних боргів, які передбачені в П(С)БО 10, до обліку на українських
підприємствах і, виходячи з цього, недостовірні дані при відображенні
резерву сумнівних боргів у балансі [4].
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Поточні фінансові інвестиції – це вкладення грошових коштів у цінні
папери( акції, облігації) інших підприємств, терміном не більше 12 місяців, з
метою одержання економічної вигоди. Вони відображаються за статтею
"Поточні фінансові інвестиції" у розділі II "Оборотні активи" балансу,
охоплюють еквіваленти грошових коштів, тобто короткострокові
високоліквідні фінансові інвестиції, які вільно конвертуються у певні суми
грошових коштів і які характеризуються незначним ризиком зміни вартості,
та інші поточні інвестиції. Це і є однією з особливостей їх обліку [2, 5].
У статті "Грошові кошти та їх еквіваленти" відображаються кошти в
касі, на поточних та інших рахунках у банках, які можуть бути використані
для поточних операцій, а також еквіваленти грошових коштів. У цій статті
окремо наводяться кошти в національній та іноземній валютах [5].
Серед проблем обліку грошових коштів виділяють такі: визнання та
класифікація грошових коштів; правильне їх відображення у фінансовій
звітності; організація контролю за процесом збереження та використання
грошових коштів; оптимізація надходжень і виплат готівки та формування
інформаційної бази даних для аналізу отриманих і втрачених вигод від
проведених заходів.
Згідно з діючим положенням, усі грошові кошти підприємств, що
призначені для здійснення господарської діяльності, мають зберігатися на
рахунках у банку: для обліку готівки і руху коштів в обороті, що
зберігаються в банку, або якщо кошти господарства мають цільове
призначення (розрахунки з постачальниками за акредитивом тощо) – рахунок
"Рахунки в банках"; для обліку грошових коштів необоротного призначення
(депозити капіталовкладень тощо) – рахунок "Інші необоротні активи"; для
обліку готівки і руху коштів – рахунок "Каса"; для обліку коштів у дорозі,
грошових документів, сертифікатів – рахунок "Інші кошти"; для куплених
цінних паперів – рахунок "Поточні фінансові інвестиції"; для одержаних
векселів – рахунок "Короткострокові векселі одержані". Правильна побудова
обліку грошових коштів дає змогу забезпечити інформацію про їх наявність,
цілеспрямоване використання та контроль за зберіганням.
Для обліку витрат майбутніх періодів призначений рахунок 39 "Витрати
майбутніх періодів". На даному рахунку узагальнюється інформація про
понесені витрати у звітному періоді, які підлягають віднесенню на витрати.
Враховуючи той факт, що чітких рекомендацій щодо формування та
обліку витрат майбутніх періодів немає, підприємства можуть самостійно
вирішувати, які витрати включати до складу витрат майбутніх періодів, а
також визначати терміни списання цих витрат. З огляду на це одні статті,
віднесені до витрат майбутніх, можуть бути віднесені до оборотних активів,
інші – до необоротних [6].
Таким чином, на підставі проведеного дослідження можна зробити
висновок, що оборотні активи – це не обмежені у використанні грошові
кошти або інші активи, котрі призначені для споживання чи реалізації
протягом операційного циклу. Що стосується проблематики, пов‘язаної з
обліком оборотних активів, то тут відсутня єдина методика їх аналізу, яка
вимагає подальших досліджень і наукових розробок.
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Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ОСОБЛИВОСТІ ОБЛІКУ ІНШИХ ОПЕРАЦІЙНИХ ДОХОДІВ
Перехід України до ринкової економіки привів до зміни мети
функціонування суб‘єктів господарювання. Якщо раніше головною метою
функціонування господарюючих суб‘єктів було виготовлення продукції, то
нині головною метою існування кожного підприємства чи організації
(фірми), незважаючи на форму власності, тип чи розміри, є максимізація
прибутків. Основою зростання прибутковості підприємства є збільшення
його доходів. За таких умов вивчення організації обліку доходів
підприємства є надзвичайно важливим та актуальним завданням.
Оскільки доходи від операційної діяльності становлять основну частку
у валових доходах підприємств, то чимало видатних фахівців і науковців
займалися вивченням даного питання, серед них: О.В. Лишиленко, К. Маркс,
А. Маршалл, В.М. Пархоменко, Н.М. Ткаченко, Р. Фішер, Н.М. Чебанова та
чимало українських учених, зокрема: Ф.Ф. Бутинець, В.Г. Лінник,
А.М. Поддєрьогін, В.К. Скляренко, В.В. Сопко, М.Г. Чумаченко.
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Метою дослідження є узагальнення теоретичних положень щодо обліку
інших операційних доходів.
У процесі діяльності підприємства формуються доходи, витрати і
фінансові результати. Під доходами розуміють збільшення економічних вигід
у вигляді надходжень активів або зменшення зобов‘язань, що приводять до
зростання величини власного капіталу підприємства (за винятком його змін,
що здійснюються внаслідок проведення додаткових внесків власників). Усі
доходи поділяються на декілька груп: доходи від операційної діяльності;
фінансові доходи; інші доходи від операційної діяльності та надзвичайні
доходи.
Операційна діяльність – це основна діяльність підприємства, а також
інші види діяльності, що не є інвестиційною або фінансовою діяльністю [4,
с.19].
Виходячи з визначення операційної діяльності, можна стверджувати,
що доходи від операційної діяльності становлять основну питому вагу в
складі валових доходів більшості підприємств будь-якої галузі сфер
виробництва та надання послуг.
Доходи від операційної діяльності – це доходи (виручка) від реалізації
продукції та інші операційні доходи. Дохід (виручка) від реалізації продукції
(товарів, робіт, послуг) – це загальний дохід, виручка від реалізації продукції
без урахування наданих знижок, повернення проданих товарів і непрямих
податків.
Інші операційні доходи включають усі доходи від операційної
діяльності, крім доходу від реалізації продукції. До них, зокрема, відносять:
доходи від реалізації іноземної валюти; доходи від продажу оборотних
активів (крім фінансових інвестицій); доходи, одержані від операційної
оренди активів; доходи від операційної курсової різниці за операціями в
іноземній валюті; суми одержаних штрафів, пені, неустойок та інших санкцій
за порушення господарських договорів; доходи від списання кредиторської
заборгованості; відшкодування раніше списаних активів (надходження
боргів, списаних як безнадійні); суми одержаних грантів і субсидій, інші
доходи [2].
Для обліку інших операційних доходів використовується рахунок 71
«Інший операційний дохід» ведеться узагальнення інформації про інші
доходи від операційної діяльності підприємства у звітному періоді, крім
доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг).
За кредитом рахунку 71 «Інший операційний дохід» відображається
збільшення (одержання) доходу, за дебетом – суми непрямих податків
(податку на додану вартість, акцизного збору та інших зборів (обов‘язкових
платежів)) і списання в порядку закриття на рахунок 79 «Фінансові
результати».
Проте, таке відображення інформації на рахунках 7 класу повинне бути
документально підтвердженим. Тому слід робити ці записи у разі наявності
первинних документів з обліку доходів від реалізації. Такими документам є
рахунки-фактури, розрахунки (довідки) бухгалтерії. Підприємство може
самостійно розробляти додаткові субрахунки та аналітичні рахунки виходячи
із специфіки діяльності, конкретних потреб, завдань управління та контролю.
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У свою чергу аналітичний облік доходів від реалізації ведеться за
видами (групами) продукції, товарів, робіт, послуг, регіонами збуту та/або
іншими напрямками, визначеними підприємством [5].
Інші доходи від операційної діяльності, які не знайшли свого
відображення на інших субрахунках рахунка 71 «Інший операційний дохід»,
зокрема про доходи від операцій з тарою, від інвентаризації, від діяльності
житлово-комунальних і обслуговуючих господарств, дитячих дошкільних
закладів, будинків відпочинку, санаторіїв та інших закладів оздоровчого та
культурного призначення тощо (на субрахунку 719) [1].
Первинними документами для накопичення даних про інші операційні
доходи є рахунки-фактури, товарно-транспортні накладні, платіжні вимоги,
акти інвентаризації, ПКО, довідки та розрахунки бухгалтерії. Хотілось би
звернути увагу на те, що до доходів не від безпосередньо самої операційної
діяльності, а за операціями, які виникають в результаті її проведення
відносяться такі субрахунки як: 715 «Одержані штрафи, пені, неустойки»,
717 «Дохід від списання кредиторської заборгованості», а також субрахунки
716 «Відшкодування раніше списаних активів» та 718 «Дохід від безоплатно
одержаних оборотних активів» рахунку 71 «Інший операційний дохід».
Вважаємо, що було б логічним зазначені субрахунки виключити із
рахунку 71 «Інший операційний дохід» і включити окремими субрахунками
до складу рахунку 74 «Інші доходи». Підставою для такого підходу щодо
перенесення інформації з цих субрахунків до складу рахунку 74 є те, що не
можна знайти жодного підприємства, в установчих документах якого
передбачалося б здійснення операційної діяльності, пов‘язаної, наприклад із
отриманням доходів від отримання підприємством штрафів, пені, неустойок,
отриманням доходів від відшкодування раніше списаних активів та списання
кредиторської заборгованості, а також отримання доходів від безоплатно
одержаних оборотних активів. Зазначені доходи не є виразниками
безпосередньо операційної діяльності підприємства як такої, а є наслідком
операцій, що виникають зокрема при здійсненні операційної діяльності
підприємства [5].
Існує
проблема
матеріально-технічного
й
організаційного
забезпечення, яка стосується більшості підприємств. Ця проблема полягає в
тому, наскільки достатньо підприємство забезпечене сучасними матеріальнотехнічними засобами та який рівень організації й ефективності ведення
первинного та зведеного обліку, внутрішньо-фірмового контролю,
формування звітної інформації на даному підприємстві.
Ще однією проблемою обліку доходів підприємства є відсутність
єдиної інформаційної загальнодержавної (міжгалузевої) бази норм і
нормативів для обліку та контролю за доходами підприємства [1].
Отже, незважаючи на значну увагу, яка приділяється з боку держави та
науковців питанням, пов‘язаним з обліком доходів підприємства, можна
стверджувати, що чинна в Україні система обліку доходів є недосконалою і
потребує реформування. Пріоритетними напрямами для цього є: внесення
змін і поправок до нормативно-правової бази; ефективне впровадження в
облік новітніх технологій електронної обробки даних; міжнародне
співробітництво в галузі бухгалтерського обліку.
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ПОДАТКОВА СОЦІАЛЬНА ПІЛЬГА В ПРОЦЕСІ ОПОДАТКУВАННЯ
ДОХОДІВ ФІЗИЧНИХ ОСІБ У 2018 РОЦІ
На сьогодні у забезпеченні досягнення належного рівня соціальних
стандартів вагому роль відіграють податкові пільги при оподаткуванні
доходів громадян, на які покладається завдання підвищення соціальної та
регулюючої функцій податку. Під регулюючим потенціалом оподаткування
особистих доходів слід розуміти здатність впливати на рівень життя
громадян шляхом застосування податкової соціальної пільги та
прогресивного оподаткування, що забезпечує, з одного боку, зниження
податкового навантаження на малозабезпечені верстви населення, а з іншого
– його поступове підвищення для заможних громадян. Це завдання
виконують не повною мірою, що загалом визначає актуальність дослідження
відповідної проблематики.
Проблематику оподаткування доходів фізичних осіб досліджують такі
дослідники, як Кирильчук М. [1], Петрусенко І. [2], Ушакова Л. [4] та багато
інших.
Метою даного дослідження є оцінка чинного порядку застосування
податкової соціальної пільги в процесі оподаткування доходів фізичних осіб і
з погляду впливу на забезпечення соціальної функції податку на доходи
фізичних осіб.
На сьогодні чинне податкове законодавство України під час
оподаткування доходів громадян передбачає використання платником
податку на доходи фізичних осіб податкової соціальної пільги. Кожна
працююча людина має право на податкову соціальну пільгу. Адже така
пільга дозволяє зменшити суму загального місячного оподатковуваного
доходу, отримуваного від одного роботодавця у вигляді заробітної плати [2].
29

Одночасно слід ураховувати низку обмежень під час застосування
податкової соціальної пільги. Розмір податкової соціальної пільги без
посередньо залежить від розміру прожиткового мінімуму для працездатної
особи у розрахунку на місяць. Прожитковий мінімум для працездатних осіб
на 1 січня 2018 року передбачено в розмірі – 1762 грн.
Відповідно до п.п. 1 п. 4 ст. 169 розділу ІV Податкового кодексу
України, податкова соціальна пільга застосовується до доходу, нарахованого
на користь платника податку протягом звітного податкового місяця як
заробітна плата (інші прирівняні до неї відповідно до законодавства виплати,
компенсації та винагороди), якщо його розмір не перевищує суми, що
дорівнює розміру місячного прожиткового мінімуму, діючого для
працездатної особи на 1 січня звітного податкового року, помноженого на 1,4
та округленого до найближчих 10 гривень [3]. Тобто враховуючи, що розмір
місячного прожиткового мінімуму для працездатної особи станом на 1 січня
2018 року складає 1762 грн., то максимальний розмір зарплати, до якого
може бути застосована звичайна податкова соціальна пільга у 2018 році
дорівнює 2470 грн.
Проте існують винятки, тобто різні розміри такої податкової соціальної
пільги за категоріями платників податку. Тому в таблиці 1 наведемо перелік
основних категорій працівників, що мають право на податкову соціальну
пільгу.
Згідно з п.п. 1 п. 1 ст. 169 розділу ІV Податкового кодексу України
податкова соціальна пільга складає 50 відсотків розміру прожиткового
мінімуму для працездатної особи (у розрахунку на місяць), встановленого
законом на 1 січня звітного податкового року – для будь-якого платника
податку.
Таблиця 1 – Перелік та розмір податкових соціальних пільг[3]
№
з/п

Платник податку, який має право на податкову соціальну пільгу

1. Будь-який платник податку;
Платник податку, який утримує двох чи більше дітей віком до 18
2.
років (у розрахунку на кожну таку дитину);
Платник податку, який є одинокою матір‘ю (батьком), вдовою
3. (вдівцем) або опікуном, піклувальником (у розрахунку на кожну
дитину віком до 18 років);
Платник податку, який утримує дитину-інваліда (у розрахунку на
4.
кожну таку дитину віком до 18 років);
Платник податку, який є особою, віднесеною законом до першої
5. або другої категорій осіб, які постраждали внаслідок
Чорнобильської катастрофи;
Герої України, СРСР, Герої Соціалістичної Праці.
6. Учасники бойових дій, інваліди І і ІІ групи, колишні в‘язні
концтаборів (повний перелік наведено у п. 169.1.4 ПКУ)
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100%

Сума
ПСП,
грн.
881,00

100%

881,00

150%

1321,50

150%

1321,50

150%

1321,50

200%

1762

Розмір
ПСП, %

Оскільки з 1 січня 2018 року мінімальна зарплата затверджена у розмірі
3723 грн., то розраховувати на застосування податкової соціальної пільги в
2018 році зможуть не багато хто з працівників, хіба що ті із них, у яких
місячна норма робочого часу буде відпрацьована не повністю (наприклад, у
зв‘язку з роботою на умовах неповного робочого часу тощо) і через це їх
нарахована зарплата буде менше 2470 грн., а також ті працівники, котрі
мають право на «дитячі» соціальні пільги і у зв‘язку з цим – більш високий, у
порівнянні з 3723 грн., граничний розмір зарплати для застосування пільги,
тобто 4940 грн. – на двох дітей, 7410 грн. – на трьох тощо [4, c. 58].
Отже, податкова соціальна пільга у системі оподаткування доходів
фізичних осіб не виконує належним чином покладену на нього основну
функцію – підвищення платоспроможності громадян. Такий стан зумовлений
насамперед загальним хибним підходом до встановлення податкової
соціальної пільги, розмір у прожиткового мінімуму, а також до визначення
граничного розміру доходу платника податку, який дає право на
користування податковою соціальною пільгою. Загальний кінцевий результат
формування стійкого тренду скорочення кількості користувачів такої пільги
проявляється у зменшенні її регулятивного ефекту загалом.
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ОРГАНІЗАЦІЯ ОБЛІКУ ВИДАТКІВ НА ОПЛАТУ ПРАЦІ СУБ’ЄКТІВ
ДЕРЖАВНОГО СЕКТОРУ
Облік та контроль розрахунків з оплати праці на будь-якому
підприємстві, установі, організації займає провідне місце в системі
бухгалтерського обліку. Процес оплати праці в державному секторі має
значні особливості, так як свої особливості має і сам сектор, і насамперед –
це характер фінансово-економічних відносин. В державному секторі
фінансування виплат на оплату праці, у відповідності до чинного
законодавства, здійснюється за окремими статтями, які є захищеними. Отже,
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великого значення набуває не тільки правильний облік розрахунків з оплати
праці, а й дієвий контроль за його здійсненням. Слід, також, відмітити, що в
сучасних умовах кризових явищ в економіці і дефіциту бюджетних коштів,
контроль за їх використанням набуває все більшої актуальності.
Теоретичне і практичне зацікавлення обліковими аспектами праці та її
оплати у суб‘єктах державного сектору знайшло своє відображення у працях
вітчизняних вчених-економістів, серед яких: Климчук О.С. [1], Петрицька
О.С. [2], Труфен А.О. [3], Юрченко О. [4] та багато інших.
Метою даної роботи є дослідження організаційних аспектів контролю
розрахунків з оплати праці суб‘єктів державного сектору.
На сьогоднішній день однією з головних проблем суб‘єктів державного
сектору є те, що вони працюють в умовах недостатнього фінансування з
бюджету держави. Це зумовлює необхідність не тільки планувати,
здійснювати та контролювати видатки бюджетних програм, але і керувати
результатами їх виконання. Оплата праці є найвагомішою складовою усіх
видатків установ, а їх облік є однією з найважливіших ділянок, або напрямків
облікового процесу [1, с. 75].
Видатки на заробітну плату є захищеною статтею бюджету і мають
найбільшу питому вагу в складі поточних видатків установи. Їх класифікація
наведена на рисунку 1.
Видатки суб‘єктів державного сектору, що здійснюються за рахунок
коштів державного або місцевого бюджетів, називаються видатками
загального фонду. Видатки, здійснені за рахунок позабюджетних
надходжень, називаються видатками спеціального фонду.
Для обліку розрахунків з оплати праці застосовується рахунок 65
«Розрахунки з оплати праці». Цей рахунок активно-пасивний, балансовий,
розрахунковий.
Видатки на заробітну плату суб‘єктів державного сектору

Залежно від структури
фонду оплати праці

Залежно від джерел
покриття

Залежно від етапу руху
бюджетних коштів

видатки на основну
зарплату

видатки загального
фонду на оплату праці

касові видатки на
оплату праці

видатки на додаткову
зарплату

видатки спеціального
фонду на оплату праці

фактичні видатки
на оплату праці

видатки на оплату інших
заохочувальних і
компенсаційних виплат

Рисунок 1 – Класифікація видатків на оплату праці суб’єктів державного
сектору [4, c. 420]
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На рахунку 65 «Розрахунки з оплати праці» ведеться узагальнення
інформації про розрахунки з персоналом, який належить як до облікового,
так і до не облікового складу установа, з оплати праці (за всіма видами
заробітної плати, премій, допомоги тощо), а також розрахунки за не
одержану персоналом у встановлений термін суму з оплати праці.
За кредитом рахунку 65 «Розрахунки з оплати праці» відображається
нарахована працівникам підприємства основна та додаткова заробітна плата,
премії, допомога з тимчасової непрацездатності, інші нарахування, за
дебетом – виплата заробітної плати, премії, допомоги тощо, а також суми
утриманих податків, платежів за виконавчими документами, вартість
одержаних матеріалів, продукції та товарів у рахунок заробітної плати й інші
утримання із сум оплати праці персоналу [2].
Аналітичний облік розрахунків з персоналом здійснюється за кожним
працівником, видами виплат та утримань. Сума всіх нарахувань заробітної
плати за кожним аналітичним рахунком (тобто за кожним працівником)
дорівнює кредитовому обороту синтетичного рахунка 65 за звітній місяць,
тобто сум і нарахованої заробітної плати по відділу та по суб‘єкту
державного сектору в цілому. Сума всіх утримань за аналітичними
рахунками дорівнює дебетовому обороту синтетичного рахунку 65
«Розрахунки з оплати праці». За кредитом субрахунку 6511 «Розрахунки за
заробітною платою» відображається нарахована заробітна плата працівникам
за звітній місяць. Суми допомоги, які нараховуються з тимчасової втрати
непрацездатності, та інші суми, що виплачуються за рахунок відрахувань на
соціальне страхування, відносяться з кредиту субрахунку 6511 у дебет
рахунка 6416 «Розрахунки за страхуванням» [3, с. 325].
Аналітичний облік за субрахунком № 6511 ведеться на картках-довідках
ф. №417, які відкриваються окремо на кожного працівника. В карткахдовідках щомісячно реєструються дані про нараховану заробітну плату та
утримання за видами.
Синтетичний облік видатків на оплату праці здійснюється в
Меморіальному ордері №5 – «Зведення розрахункових відомостей із
заробітної плати та стипендії» (форма №405 (бюджет)). До меморіального
ордера додають всі документи, які є підставою для нарахування заробітної
плати. У кінці місяця підводять підсумки за меморіальним ордером і
одержані дані, у вигляді відповідної кореспонденції рахунків, записують до
книги «Журнал-головна»[4, c. 422].
Отже, підсумовуючи результати проведеного дослідження можна
стверджувати, що ефективність системи організації обліку видатків на оплату
праці суб‘єктів державного сектору значною мірою залежить від дотримання
норм та положень чинного законодавства щодо праці та її оплати, що
потребує постійного доопрацювання в частині матеріального стимулювання
працівників медичної сфери, відповідності рівня заробітної плати
працівників рівню відповідальності за виконання ними функціональних
обов‘язків.
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АНАЛІЗ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
В умовах реальної ринкової економіки, принципом функціонування є
повна самоокупність та самофінансування за умов обмежених фінансових
ресурсів,виняткової актуальності набуває проблема ефективного вкладення
капіталу з метою його збільшення, тобто інвестування.
Інвестиції є одним із вирішальних засобів забезпечення умов виходу
підприємства зі стану хронічної економічної кризи, здійснення структурних
зрушень, запровадження сучасних досягнень технічного прогресу,
підвищення якісних показників господарської діяльності на мікро і
макрорівнях, досягнення стабільного економічного зростання.
Інвестиції (лат. Investio одягаю) вкладення капіталу в різні сфери та
галузі народного господарства всередині країни та за її межами з метою
отримання прибутку. Найпростішим визначенням інвестицій є їх
характеристика як вкладень у капітал. При цьому приріст має бути достатнім
щоб компенсувати інвестору відмову від використання цих засобів на
споживання в поточному періоді, щоб винагородити інвестора за ризик,
відшкодувати йому втрати від інфляції в майбутньому [1, с.99].
Основною метою інвестиційної діяльності є забезпечення найбільш
ефективних шляхів реалізації інвестиційної стратегії інвестора на окремих
стадіях життєвого циклу, а також формування перспективної організаційної
структури й інвестиційної культури [3, c.415].
34

Аналіз інвестиційної діяльності підприємства передбачає такі етапи:
- визначення об‘єкта дослідження, постановка мети та завдань
інвестиційного аналізу, розробка плану аналітичної роботи;
- розробка системи показників, що характеризують об‘єкт аналізу;
- збір та підготовка до аналізу необхідної вхідної інформації;
- аналітична обробка відібраної інформації, формування вихідної
інформації та її інтерпретація;
- з‘ясування і кількісна оцінка впливу окремих чинників на зміну
результату інвестиційної діяльності підприємств;
- пошук невикористаних і перспективних резервів підвищення
ефективності інвестицій та інвестиційної активності підприємства;
- підготовка висновків і рекомендацій за результатами проведеного
аналізу, розробка заходів щодо використання виявлених резервів
[2, c.181].
Завдання інвестиційного аналізу можуть змінюватися від інвестиційних
цілей підприємства й етапу розвитку його інвестиційної діяльності.
На початковому етапі підприємству доцільно аналізувати вкладення
коштів у реальні або фінансові інвестиції. У процесі визначається багато
факторів:
- майновим станом підприємства та динамікою його зміни;
- фінансовими результатами діяльності підприємства;
- рівнем ліквідності;
- станом фінансової стійкості;
- стадією життєвого циклу підприємства;
- можливостями впровадження нових технологій на фірмі;
- наявністю власних інвестиційних ресурсів [3, c.424].
У процесі аналізу необхідно здійснити вибір оптимального проекту зпоміж кількох можливих варіантів капітальних вкладень або вибору таких
цінних паперів, які б найбільшою мірою відповідали обраній інвестиційні
тактиці і стратегії.
Також виділяють аналіз структури капітальних інвестицій, об‘єктами
якого можуть бути:
- виробнича структура капітальних вкладень підприємства, яка
характеризує перспективи його майбутньої галузевої диверсифікації;
- технологічна структура капітальних вкладень – співвідношення витрат
на пасивної частини капітальних вкладень і на активну частину;
- відтворювальна структура капітальних вкладень: співвідношення між
вкладеннями в нове будівництво;
- у розширення діючих потужностей;
- у технічне переозброєння та реконструкцію [4, c.102].
Характеризуючи сучасний стан інвестиційної діяльності підприємства
можна зауважити, що інвестування відбувається у різних формах, а саме:
- придбання майнових комплексів;
- нове будівництво;
- реконструкція;
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- модернізація;
- оновлення окремих видів обладнання;
- інноваційне інвестування [2, c.192].
Отже, аналіз інвестиційної діяльності має на меті дослідження
інвестиційної активності й ефективності підприємства. Результатом якого є
зміцнення економіки суб‘єкта господарювання, підвищення його ринкової
вартості.
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ВИЗНАЧЕННЯ СУТНОСТІ ПОНЯТЬ ВИТРАТ, ЗАТРАТ ТА
ВИРОБНИЧОЇ СОБІВАРТОСТІ: СПІЛЬНІ ТА ВІДМІННІ РИСИ
Діяльність будь-якого підприємства завжди пов'язана з певними
витратами матеріальних, трудових, інформаційних, грошових та інших
ресурсів на виготовлення, зберігання, транспортування, сортування,
пакування, фасування та реалізацію товарів.
Досліджуючи економічну сутність ―витрат‖ і ―затрат‖ та ―виробнича
собівартість‖, як молоді вчені так і досвідчені, провідні вчені-науковці
намагаються з‘ясувати економічну сутність цих понять, їх відмінні та спільні
риси. Однак серед розмаїття їх поглядів складно виявити якийсь один
обґрунтований підхід до тлумачення вказаних термінів ―витрати‖ і ―затрати‖,
―витрати виробництва‖ та ―виробнича собівартість‖. Тому потрібно,
насамперед, уточнити зміст і співвідношення між собою таких понять як
―витрати‖ та ―затрати‖, ―витрати виробництва‖ й ―виробнича собівартість‖.
Визначення сутності зазначених понять є предметом дослідження таких
ічених: Безверхий К.В., Бенько М.М., Бутинець Ф.Ф., Булатов М.О., Волкова
О.Н., Дербін Е.Ф. Козак В.Г., Линник В.Г., Медведев М.Ю., Павелко О.В.,
Скрипник М.І., Філінков О.М., Хорнгрен Ч.Т. та багато інших.
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Згідно з національним положенням (стандартом) бухгалтерського обліку
1 ―Загальні вимоги до фінансової звітності‖: ―Витрати – це зменшення
економічних вигод у вигляді вибуття активів або збільшення зобов‘язань, які
призводять до зменшення власного капіталу‖ [1]. У Положенні з
бухгалтерського обліку ―Расходы организации‖ Російської Федерації
визначено, що ―витратами організації визначається зменшення економічних
вигод у результаті вибуття активів (грошових коштів, іншого майна і (або)
виникнення зобов‘язань, що призводять до зменшення капіталу цієї
організації, за виключенням зменшення вкладів за рішенням учасників
(вкладників майна)‖. Вказане визначення витрат в П(С)БО 1 тлумачить зміст
витрат як елемента фінансової звітності, а саме як елемента типової форми
№2 ―Звіт про фінансові результати‖. Поряд з цим в п. 21 П(С)БО 16
―Витрати‖ вказано, що ―витрати операційної діяльності групуються за такими
економічними елементами: матеріальні затрати; витрати на оплату праці;
відрахування на соціальні заходи; амортизація; інші операційні витрат.‖ [2].
В цьому групуванні проявляється чіткий поділ всіх витрат за економічною
сутностю елементів виробництва. В Інструкції про застосування Плану
рахунків бухгалтерського обліку в назві витратних рахунків немає терміну
―затрати‖, крім рахунку 85 ―Інші затрати‖. Тобто як в П(С)БО, так в
Інструкції про Плані рахунків, поняття ―витрати‖ і ―затрати‖ інколи
ототожнюються.
В Міжнародних стандартах бухгалтерського обліку 2 ―Запаси‖ поняття
―затрати‖ не фігурує, а застосовується термін ―витрати‖ (англ.: ―costs‖,
―expenses‖) як елемент міжнародного ―Звіту про прибутки та збитки‖ (за
вітчизняними П(С)БО ―Звіт про фінансові результати‖) [3, c. 68]. Тобто в
МСБО розмежовані поняття ―витрати‖ як елемент фінансової звітності та
―виробничі витрати‖ як вартість виробництва незавершеного продукту
(стаття балансу―Незавершене виробництво‖), і відсутній такий термін як
―затрати‖, оскільки термін ―затрати‖ має натурально-речовий зміст, а не
вартісний.
Інститут присяжних бухгалтерів США наводить визначення: ―Затрати –
величина, що приписується товарам, які отримані або будуть отримані
витрати у самому широкому розумінні слова включають усі здійснені
витрати, що вираховуються з доходів‖ [4, c. 416].
М. Булатов ототожнює поняття ―витрати‖ і ―затрати‖ та визначає їх як
―Ціну, сплачену за товари або послуги або грошова сума, що потрібна для їх
виробництва або створення, складає їх вартість (затрати, витрати)‖. В
бухгалтерському словнику за ред. Ф. Бутинця витрати розглядаються, як
―грошове вираження суми ресурсів, використаних з певною метою
економічний показник роботи підприємства, що характеризує суму витрат,
понесених в процесі господарської діяльності‖.
Обліковою категорією, що відповідає поняттю ―споживання ресурсів‖,
являється категорія затрат. Затрати – це вартість оцінки ресурсів,
використовуваних організацією в процесі своєї діяльності‖ [5, c. 87].
За Елізабет Дербін: ―затрати‖ (inputs) є синонімом поняття ―ресурси‖.
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Ресурси є факторами виробництва – благами необхідними для випуску
інших благ, тобто це капітал, праця, земля (природні ресурси),
підприємницький хист тощо; ―витрати‖ (cost) – це вартість, яка кількісно
дорівнює витратам на придбання ресурсів; [6, c. 72-92].
Саме тому потрібно чітке розмежування між поняттями ―витрати‖ та
―затрати‖, бо без цього система бухгалтерського фінансового обліку набуває
некоректності.
Розглядаючи процес виробництва у вартісному виразі ―на вході‖ в
систему виробництва відображаються витрати виробництва, а ―на виході‖
собівартість створеного продукту, як вартісний вимір спожитих у процесі
виробництва ресурсів. ―На виході‖ – готовий продукт – це синтетичний
результат взаємодії живої праці із засобами виробництва. Схематично
двоїстий характер виробництва у його натурально-речовому і вартісному
виразі можна подати так, як це подано на рис. 1.
Ресурси

Матеріально-речовий
вираз

Створений продукт
Процес виробництва

Вартісний вираз

Витрати виробництва

Собівартість
створеного продукту

Рисунок 1 – Двоїстий характер виробництва в натурально-речовому і
вартісному виразі
Виробнича собівартість певного виду продукції, визначена в
бухгалтерському обліку за П(С)БО 16 ―Витрати‖, є величиною не тотожною
витратам на її виробництво; вони відрізняються на величину постійних
нерозподілених та наднормативних виробничих витрат, як це показано на
рис. 2., тобто бухгалтерський облік не забезпечує внутрішньогосподарські
потреби підприємства інформацією про фактичні витрати на виробництво
конкретного виду продукції, які при необхідності можуть бути автономно
визначені в системі внутрішньогосподарського обліку.
Прямі витрати на оплату праці
Інші прямі витрати
Загально
виробничі
витрати

Витрати виробництва

Прямі матеріальні витрати

змінні
постійні розподілені

Виробнича
собівартість
за П(С)БО
16 ―Витрати‖

постійні нерозподілені

Наднормативні виробничі витрати

Рисунок 2 – Склад витрат виробництва та виробничої собівартості у
відповідності за ПСБО 16 “Витрати”
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Отже поняття "витрати" - це елемент фінансової звітності, який
визначається П(С)БО та МСБО для складання фінансової звітності; "затрати"
- це економічна категорія, що характеризує кількісне споживання ресурсів у
процесі діяльності в тому числі створення продукту, "витрати виробництва" це вартісний вимір спожитих в процесі виробництва ресурсів, тобто вартість
понесених в процесі виробництва затрат.
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РОЛЬ ГРУПУВАННЯ ВИТРАТ ЗА ЕКОНОМІЧНИМИ ЕЛЕМЕНТАМИ
В СИСТЕМІ УПРАВЛІНСЬКОГО ОБЛІКУ
Підприємства, які користуються господарською самостійністю і
працюють за принципами ринкової економіки, повинні мати чітке уявлення
про окупність різних видів готової продукції, ефективність кожного рішення,
що приймається, їх вплив на фінансові результати і величину виробничих
витрат. При цьому основним змістом витрат на виробництво в економічному
плані є те, що вони відображають використання через процес виробництва
належних підприємству трудових, матеріальних і фінансових ресурсів. Без
відповідних витрат немислимий сам процес виробництва, тому вони є
об‗єктивною необхідністю, не залежною від волі і бажання людей. Разом з
тим облік цих витрат, які є атрибутом суспільного процесу виробництва,
конкретним проявом витрачання наявних ресурсів, обумовлений
об‗єктивною необхідністю.
Основні теоретичні аспекти обліку і контролю витрат на виробництво
продукції висвітлюють в своїх працях Плаксієнко В.Я., Усач Б.Ф.,
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Бутинець Т.А., Бутинець Ф.Ф., Покропивний С.Ф., Огійчук М.Ф.,
Завгородній В.П., Ткаченко Н.М., Бутинець Ф.Ф., Коцупатрий М.М. та інші
вчені. Проблеми та перспективи розвитку тваринництва в Україні та шляхи
зниження витрат на виробництво продукції цієї галузі відображені в працях
Боярової О.А., Окопного О.М., Жуйкова Г.Є., Миронова Л.М., Димова О.М.,
Оляднічука Н.В. та інших авторів.
Витрати виробництва складаються із великої кількості економічних
елементів і компонентів, різних за складом і за джерелами їх відшкодування,
але в загальній сукупності об‗єктивно необхідних, які дають уяву про рівень
виробництва, його позитивних і негативних тенденціях. Витрати
виробництва передбачені не тільки на виробництво продукції, але й для
забезпечення інших процесів, які непрямо впливають на ефективність самого
виробництва, а також зовсім не пов‗язаних з ним і направлені на здійснення
різноманітних заходів. Зазначене характеризує необхідність визначити склад
витрат, які витікають із процесу виробництва, йому належать, ним
обумовлені. Тому необхідний обґрунтований підхід, який дає можливість
відрізнити за встановленими ознаками належність витрат до визначених
процесів, явищ [1].
Велика роль в цьому належить класифікації витрат, яка визначає
організацію їх обліку, а також є методом обробки і аналізу інформації про
господарські явища, які пов‗язані з понесеними витратами. Класифікація
витрат передбачає логічну операцію розподілу їх на групи на основі спільних
ознак з метою вивчення закономірностей формування виробничої
собівартості продукції. При цьому для визначення собівартості продукції
витрати групують за статтями калькуляції, для знаходження точки
беззбитковості – за постійними і змінними витратами, для характеристики
економічності виробництва – за нормами і наднормативними витратами.
Облік витрат і калькулювання собівартості продукції не можна зводити до
простої реєстрації фактів і арифметичного обчислення витрат підприємства
на виробництво того чи іншого виробу. Їх доцільно органічно пов‗язувати з
плануванням і аналізом витрат. При цьому основна мета класифікації витрат
– виявити і теоретично обґрунтувати існуючі ознаки витрат підприємства,
визначити доцільність їх 66 практичного використання. Особливо важливо
виділити витрати, які відносяться до виробничого процесу і які до нього не
відносяться.
Під класифікацією витрат на виробництво ми розуміємо розподіл
витрат, що становлять виробничу собівартість продукції, на економічно
однорідні групи з метою планування, обліку й аналізу собівартості. У
відповідності з міжнародними стандартами обліку в країнах з розвинутою
економікою застосовуються різні варіанти класифікації витрат в залежності
від цільової установки, направлення обліку витрат на виробництво. Таких
основних варіантів три: групування виробничих витрат для визначення
собівартості виготовленої продукції і одержаного прибутку; для прийняття
управлінського рішення і планування; для здійснення процесу контролю і
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регулювання. Для визначення собівартості продукції і одержаного прибутку
витрати групуються за статтями і елементами стосовно до відповідного
методу обліку витрат на виробництво і калькулювання собівартості продукції
[2].
Групування виробничих витрат за економічними елементами визначає
потребу підприємства в матеріалах, трудових і фінансових ресурсах,
потрібних для виконання обсягу виробництва і реалізації продукції.
Важливість цього групування полягає в здійсненні контролю за виконанням
кошторису витрат на виробництво. При цьому, кошторис виробничих витрат
за елементами тісно пов‗язується з іншими розділами бізнес-плану
підприємства. Так, загальна сума матеріальних витрат за кошторисом
повинна відповідати балансу потреби матеріалів, загальна сума заробітної
плати за кошторисом - фонду оплати праці в плані по праці.
Порівнюючи дані кошторису з фактичними затратами на основі
фінансової звітності, здійснюють контроль за величиною нормативних
запасів матеріальних цінностей і їх оборотом, структурою окремих елементів
витрат і їх динамікою, обґрунтованим плануванням собівартості продукції і
виявляють фактори для її зниження. Облік витрат за економічними
елементами показує, які і скільки коштів було витрачено на всю виробничогосподарську діяльність, незалежно від їх призначення і направлення.
Групування витрат за економічними елементами ґрунтується на принципі їх
участі в створенні вартості продукту. В цьому зв‗язку виділяються елементи
витрат уречевленої праці і витрат живої праці. До першої групи належать
витрати предметів праці і вартість зносу основних засобів, визначену
розміром амортизації основних засобів та нематеріальних активів, до другої витрати на оплату праці (заробітна плата з відрахуваннями на соціальні
заходи). Однак класифікація за економічними елементами не задовольняє
потреби підприємства в інформації за місцем виникнення витрат, за видами
продукції, робіт і послуг, груп однорідних виробів, а також при здійсненні
контролю за раціональним використанням матеріальних, трудових і
фінансових ресурсів. Класифікація витрат за економічними елементами
показує, які і скільки коштів було витрачено на виробництво продукції в
цілому по підприємству. Дані цього групування використовують для
обґрунтованого планування собівартості і встановлення факторів її зниження,
для нормування оборотних засобів і визначення сукупного суспільного
продукту і національного доходу. Одночасно для організації контролю за
доцільністю тих чи інших витрат, місцями їх виникнення і для визначення
собівартості окремих видів продукції необхідно знати цільове призначення
витрат. З цією метою використовується групування витрат за
калькуляційними статтями і поділ витрат на основні і накладні. Відповідно
до пункту 11 П (с)БО 16 – Витрати перелік і 67 склад статей калькулювання
виробничої собівартості продукції (робіт і послуг) установлюється
підприємством самостійно.
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Облік витрат посідає визначальне місце в обліково-аналітичному
процесі підприємства, оскільки на ньому базуються економічні показники
виробництва продукції. Витрати – це зменшення економічних вигод у вигляді
вибуття активів або збільшення зобов'язань, яке призводить до зменшення
власного капіталу (за винятком зменшення капіталу за рахунок його
вилучення або розподілу власниками). Під операційними витратами
розуміються виражені в грошовій формі витрати трудових, матеріальних,
нематеріальних, фінансових ресурсів на здійснення операційної діяльності. В
умовах ринкової економіки виникає проблема не стільки у визначенні витрат,
їхньому розподілі за об'єктами та забезпеченні мінімізації, скільки в
управлінні ними в умовах конкуренції і визнання доцільності та досягнення
необхідної їхньої прибутковості. Завдавання полягає не в їх мінімізації, а в
досягненні такого рівня, за яким їх визнають споживачі та які приносять
відповідний прибуток виробникам.
На сьогодні існують ґрунтовні розробки з питань управління
операційними витратами, визначення впливу їх на економічні показники
діяльності підприємства. Певний внесок у вивчення цієї проблеми зробили
такі видатні зарубіжні економісти, як А. Андерсон, А. Апчерч, А. Візер,
І. Ворст, К. Друрі, К. Ерроу, Р. Коуз, Б. Нідлз, П. Ревентлоу, Дж. Ріс,
Т.Скоун, Г. Фандель, Д. Хан, Ч. Хорнгрен, Дж. Фостер та вітчизняні вчені
І. Бланк, Ф. Бутинець, А. Гальчинський, С. Голов, В. Завгородній, О. Орлов,
М. Пушкар, Є. Рясних, Л. Радецька, М. Чумаченко, І. Фаріон та інші.
Метою даного дослідження є обґрунтування основних аспектів обліку
операційних витрат підприємства.
Згідно НП(С)БО 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності» витрати
операційної діяльності – це витрати основної діяльності підприємства (крім
інвестиційної та фінансової). Наступне визначення: витрати операційної
діяльності – витрати підприємства, пов'язані з його основною (спрямованою
на виробництво або реалізацію продукції, товарів, робіт, послуг, що є
головною метою створення підприємства і забезпечує основну частку його
доходу) діяльністю, а також з операціями, котрі її забезпечують або
спричинені нею [3].
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Оскільки саме витрати операційної діяльності слугують базою ціни
товару і її нижньою межею для виробника, необхідно велику увагу приділити
витратам виробництва, які не тільки в загальному обсязі витрат займають
найбільшу питому вагу, характеризують ефективність роботи підприємства, а
й відображають усі сторони виробничо-господарської діяльності. Для
ефективного управління операційними витратами на підприємствах
розробляється їх класифікація. Як правило, вона здійснюються з метою
визначення собівартості продукції та встановлення цін на її окремі види.
Основна класифікація здійснюється за видами витрат, за економічними
елементами, за статтями калькуляції.
Облік операційних витрат є зведеною ділянкою облікового процесу по
відношенню до інших ділянок, так як він базується майже на всіх документах
первинного і зведеного обліку діяльності підприємства, і документація по
ньому повинна забезпечувати розподіл витрат за економічними елементами,
місцями виникнення, статтями та об‘єктами калькуляції. Вхідна інформація
обліку операційних витрат на виробництво являє собою сформовану на
машинних носіях інформацію, що є результатом вирішення задач з обліку
основних засобів, запасів, заробітної плати, фінансово-розрахункових
операцій, обліку готової продукції, її відвантаження і реалізації [1, с. 87].
До операційних витрат належать витрати, що обліковуються на рахунках
90 «Собівартість реалізації», 91 «Загальновиробничі витрати», 92
«Адміністративні витрати», 93 «Витрати на збут», 94 «Інші витрати
операційної діяльності». Облік витрат операційної діяльності узагальнюється
у Звіті про сукупний дохід, в Примітках до річної фінансової звітності та в
статистичній звітності підприємства. Інформація розділу I ф. № 2 «Звіт про
сукупний дохід» дає можливість оцінити сукупні обсяги операційних витрат
підприємства та їх співвідношення за звітний квартал чи рік. Розділ III
наводить інформацію про витрати в розрізі економічних елементів.
Результати кожного виду іншої операційної діяльності, використовуючи дані
ф. № 5 «Примітки до річної фінансової звітності», дозволяють виявити
співвідношення витрат окремих видів іншої операційної діяльності.
Наприклад, загальна методика обліку адміністративних витрат на
підприємствах за елементами, аналогічна до методики побудови витрат
виробничої діяльності або витрат на збут, тобто на першій стадії формуються
елементи витрат – матеріальні витрати, витрати на оплату праці тощо, а на
другій – проводиться їх списування на фінансові результати. За дебетом
рахунка ―Адміністративні витрати‖ відображаються відповідні витрати у
кореспонденції з кредитом таких рахунків: ―Виробничі запаси‖ (з наступним
записом на субрахунки ―Матеріали‖, ―Паливо‖, ―Запасні частини‖ тощо),
―Знос (амортизація) основних засобів‖, ―Розрахунки з оплати праці‖,
―Розрахунки зі страхування‖ та ін. Загальна сума витрат, нагромаджена на
дебеті рахунка ―Адміністративні витрати‖ повністю списується в дебет
рахунка ―Фінансові результати‖ під час їх визначення [2, с. 100].
Синтетичний облік адміністративних витрат ведеться на рахунку 92
―Адміністративні витрати‖. Оскільки на цьому рахунку узагальнюються не
43

лише витрати на утримання апарату управління, як правильно зазначає 3. В.
Задорожний, а й загальногосподарські витрати, доцільно було б змінити
назву на ―Адміністративно-господарські витрати‖. З метою забезпечення
одержання необхідної детальнішої інформації менеджерами та засновниками
щодо структури і витрат, на наш погляд, облік на рахунку 92 необхідно
здійснювати в розрізі двох субрахунків: 921 ―Загальноуправлінські витрати‖
та 922 ―Загальногосподарські витрати‖. Дана пропозиція дасть змогу без
додаткових вибірок забезпечувати відповідними даними проведення
перспективного й ретроспективного аналізу структури та окупності
адміністративних витрат, своєчасно в виявляти резерви їх зниження [4].
Таким чином, облік витрат посідає визначальне місце в обліковоаналітичному процесі підприємства, оскільки на ньому базуються економічні
показники виробництва продукції. Під операційними витратами
(собівартість) розуміються виражені в грошовій формі витрати трудових,
матеріальних, нематеріальних, фінансових ресурсів на здійснення
операційної діяльності.
Для удосконалення обліку витрат операційної
діяльності на підприємствах, особливу увагу потрібно приділяти
походженню та складу операційних витрат, а також формуванню аналітичної
інформації щодо витрат і відображення їх в обліку та звітності.
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АНАЛІЗ ФОРМУВАННЯ БЮДЖЕТУ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ
УКРАЇНИ
У сьогоднішніх умовах розвитку суспільства досить гостро постає
питання розвитку та забезпечення належного рівня соціального захисту
громадян, зокрема пенсійного забезпечення, адже саме фінансове становище
осіб пенсійного віку піддається впливу низки загроз, основною з яких є
економічна нестабільність у державі.
44

Регулятором системи пенсійного забезпечення в Україні є Пенсійний
фонд. Пенсійний фонд України є органом, Який здійснює керівництво та
управління солідарною системою, провадить збір, акумуляцію та облік
страхових внесків, призначає пенсії та підготовляє документи для її виплати,
забезпечує своєчасне і в повному обсязі фінансування та виплату пенсій,
допомоги на поховання, здійснює контроль за цільовим використанням
коштів та інші функції, передбачені Положенням про Пенсійний фонд
України.
Вагомий внесок у дослідження пенсійного забезпечення зробити такі
науковців, як А. Бахмач, О. Васильченко, Н. Горюк, О. Коваль, Д. Леонов,
В. Мельничук, А. Нечай., О. Ткач, Л. Ткаченко.
Проте, незважаючи на значний інтерес до реформування пенсійного
забезпечення, у наукових працях багатьох вчених є питання, що потребують
глибшого аналізу та дослідження. Тому метою нашого дослідження є аналіз
джерел формування бюджету Пенсійного фонду України як основної
структури пенсійного забезпечення.
Методика формування бюджету Пенсійного фонду України (далі –
ПФУ) забезпечується постановою ПФУ «Про затвердження Порядку
розроблення, затвердження та виконання бюджету Пенсійного фонду
України» № 21-2 від 31.08.2009р. [2]. Згідного цього положення бюджет
формується на основі основних макропоказників економічного та
соціального розвитку України, прогнозованих розмірів державних
соціальних гарантій на наступний рік та аналізу виконання показників
бюджету ПФУ за минулі бюджетні періоди. Щороку головне управління
ПФУ, відповідно до даних показників, формує «Методичні рекомендації
щодо складання бюджетів та бюджетної документації головними
управліннями Пенсійного фонду України».
Дані рекомендації містять самі макроекономічні показники, а також
інформацію щодо дохідної та видаткової частини бюджету. Дохідна частина
містить – власні доходи та кошти Державного бюджету України. Видаткова –
видатки за рахунок власних надходжень та видатки за рахунок коштів
Державного бюджету України на фінансове забезпечення виплати пенсій,
надбавок та підвищень до пенсій, призначених за пенсійними програмами.
Власні доходи включають наступні позиції:
1)
кошти від підприємств на покриття фактичних витрат на виплату
та доставку пенсій, призначених особам, які працювали на роботах зі
списком №1 та № 2 виробництв, робіт. професій, посад і показників,
затвердженим Кабінетом Міністрів України а також працівникам, зайнятими
на інших посадах, що дають право на визначення пенсії за віком на пільгових
умовах;
2)
кошти, сплачені банками за користування тимчасово вільними
коштами Пенсійного фонду України, та інші власні доходи;
3)
кошти на виплату пенсій іноземним пенсіонерам, які проживають
на території України.
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Протягом останніх років актуальними є питання дефіциту бюджету
ПФУ. У 2013–2018 рр. видатки бюджету ПФУ стабільно зростали. Це
обумовлено низкою чинників: зростанням середнього рівня заробітної плати;
підвищенням розміру пенсії, індексацією рівня страхових виплат тощо.
Для України сьогодні пенсійне забезпечення громадян стало
надзвичайно важливою соціально-економічною проблемою. Пенсійна
система України є неефективною та дорогою – ставки соціальних податків
високі, а рівень пенсій низький. І з кожним роком ситуація загострюється: до
2050 р. кількість пенсіонерів в Україні подвоїться, тому перед державою
може постати необхідність або збільшити відрахування від фонду оплати
праці, або скоротити розмір пенсій.
Альтернативою підвищення зборів до Пенсійного фонду чи зниження
рівня пенсій є використання ІІІ рівня пенсійної системи, а саме не
державного пенсійного забезпечення (далі НПЗ), провідну роль у якому
відіграють недержавні пенсійні фонди (далі НПФ) – третій рівень пенсійної
системи, яка розбудовується з 2004 р. після набрання чинності Закону
України «Про недержавне пенсійне забезпечення» [3]. Проте, наразі НПФ не
є вагомою складовою пенсійної системи України, оскільки населення
недостатньо довіряє фінансовим інститутам. Це пояснюється нестабільною
економічною ситуацією в країні, коли народ все менше і менше довіряє
державі. Вже не раз він ставав свідком зникнення компаній в які він вкладав
кошти для отримання квартири чи банкрутства банків.
Так як вектор нашого розвитку є європейським доцільно розглянути, як
діє пенсійна система в Європі. Загалом Комісія Євросоюзу визначає дві
основні моделі соціальної політики в пенсійній сфері: моделі Беверіджа та
Бісмарка. Перша модель пенсійного захисту (модель Беверіджа чи так звана
податкова) виходить із пріоритетності мінімального рівня забезпечення для
всіх громадян. У країнах, що її дотримуються, державні пенсії
встановлюються в мінімально фіксованих розмірах, що обумовлює
необхідність додаткового пенсійного захисту. До групи таких країн можна
зарахувати Австралію,Великобританію, Данію, Нідерланди, Швейцарію,
Швецію [4, с. 223]. Друга модель пенсійного захисту базується на класичній
бісмарківській моделі (так звана страхова), що передбачає тісний зв‘язок
розмірів пенсії та величини заробітної плати, з якої здійснювалися внески. У
такій пенсійній системі для більшої частини населення державна пенсія є
достатньо високою та дозволяє зберегти значну частину доходу,який був у
період трудової діяльності, тому потреба в розвитку професійного
додаткового та особистого пенсійного страхування є відносно невисока. До
цієї групи країн належать Австрія, Іспанія, Італія, Німеччина та Франція.
Рівень перерозподілу, а відповідно і ступінь солідарності в державних
пенсійних системах цих країн є різним, залежно від того, на основі яких
факторів розраховується пенсія. Так, у Італії та Іспанії, Німеччині, Франції
розмір пенсії прямо залежить від попередніх заробітків та наявного
страхового стажу [5]. Останніми роками відбувається наближення двох
моделей у зв‘язку зі світовими інтеграційними процесами та низкою
кризових явищ у пенсійних системах.
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Підсумовуючи варто зазначити, що теперішній обсяг надходжень до
бюджету не відповідає його витратам на сьогоднішній день. Що підводить
нас до питання щодо пошуку альтернативи, яка б забезпечила оптимальний
рівень пенсійного забезпечення і в той же час не обтяжувала як гаманці
громадян, так і бюджету України. Даною альтернативою є система
недержавного пенсійного забезпечення, яка дасть змогу забезпечити пенсією
громадян, зменшити видатки з бюджету Пенсійного фонду.
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ВДОСКОНАЛЕННЯ ТА ПРОБЛЕМИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ
ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ СУБ’ЄКТІВ ДЕРЖАВНОГО СЕКТОРА
Сучасний етап розвитку України характеризується реформуванням всієї
системи бухгалтерського обліку, зокрема і в державному секторі. Зважаючи
на це, актуальним питанням сьогодення стає вдосконалення обліку та аналізу
бухгалтерського обліку в державному секторі. Одним з найбільш важливих
аспектів даної проблеми є облік та аналіз основних засобів бюджетних
установ як найбільш важливої складової активів. Поряд з тим зважаючи на
специфіку функціонування більшості бюджетних установ, особливої
актуальності набувають проблеми бухгалтерського обліку основних засобів
та є однією із найбільш складних у їх практичній діяльності.
Про актуальність цієї теми дослідження свідчить також частота
звернення до неї в наукових колах. Зокрема, питання обліку, аналізу
необоротних активів у бюджетній сфері присвячені дослідження таких
науковців як П.Й. Атамас, Ф.Ф. Бутинець, І.Д. Ватуля, Р.Т. Джога,
І.А. Краївська, М.Г. Михайлов, С.В. Свірко.
Ефективність діяльності будь-якої бюджетної установи значною мірою
залежить від її забезпеченості основними засобами. Основні засоби це одна з
найважливіших економічних категорій, що стосується діяльності будь-якого
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господарюючого суб‘єкта, оскільки саме вони забезпечують його
функціонування. Вартість організації залежить від вартості основних засобів,
що обліковуються на балансі, з цим питанням пов‘язаний і той аспект, що
вартість їх постійно змінюється у зв‘язку з переоцінкою, нарахуванням
амортизації; основні засоби можуть вибувати з експлуатації внаслідок
списання чи продажу, можуть поступати нові засоби шляхом купівлі та
безоплатної передачі на баланс. Всі ці моменти повинні бути точно, вчасно та
правильно відображені в практиці бюджетного обліку, враховуючи
специфіку діяльності бюджетної установи. Як показує досвід, теорія обліку
та його практичне застосування інколи суттєво відрізняються, тому потрібно
цей факт враховувати при організації обліку основних засобів у бюджетних
установах.
Раціональне використання основних засобів та функціональних
потужностей бюджетної установи сприяє покращанню всіх технікоекономічних показників, зокрема збільшенню обсягу діяльності, зниженню
трудомісткості одиниці виконаних робіт або наданих послуг [1,с.53].
Зважаючи на це, особливо важливим стає узагальнення основних моментів
проблем обліку та аналізу використання основних засобів бюджетних
установ.
Порядок організації бухгалтерського обліку основних засобів в
бюджетних установах регламентуються наказами Головного управління
Державного казначейства України, інколи, ці документи готуються спільно з
Міністерством економіки та Державним комітетом статистики.
Більшість
науковців
оцінювали
методику
та
організацію
бухгалтерського обліку основних засобів, спираючись на чинну нормативну
базу. З огляду на введення в дію з 1.01.2015 р. Національного положення
(стандарту) бухгалтерського обліку в державному секторі 121 «Основні
засоби» (далі НП(С)БОДС 121 «Основні засоби») необхідні значні зміни в
методиці та організації бухгалтерського обліку основних засобів, що також
підкреслює актуальність дослідження. Тому необхідно провести комплексні
розробки вдосконалення методики та організації бухгалтерського обліку
основних засобів в умовах введення НП(С)БОДС.
Однією з проблем бухгалтерського обліку основних засобів є проблема,
що пов‘язана з нарахуванням амортизації та зносу основних засобів. Для
бюджетних установ ця дискусійна проблема виникла недавно. Якщо в
попередніх нормативних документах до 2013 р. для бюджетних установ
передбачалось нарахування тільки зносу основних засобів, то із уведенням
Положення № 611, а пізніше й НП(С)БОДС 121 передбачено нарахування і
амортизації.
Як зазначено НП(С)БОДС 121, амортизація – систематичний розподіл
вартості необоротних активів, яка амортизується, протягом строку їх
корисного використання (експлуатації), знос основних засобів – сума
амортизації об‘єкта основних засобів з початку його корисного використання
[2].
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Таке розмежування дає можливість здійснювати контроль за вартістю
основних засобів і їх корисністю та терміном використання.
Іншими не менш проблематичними питаннями є і сам процес
нарахування амортизації, по суті бухгалтеру необхідно паралельно вести
нарахування зносу і амортизації, знос для того, щоб була підстава для
списання основних засобів, а амортизація, щоб була відповідність НП(С)БО
121 "Основні засоби" і заповняти форми звітності.
Для суб‘єктів державного сектора економіки встановлені обмеження і
дозволено використовувати лише прямолінійний метод. Це по-перше
полегшує роботу бухгалтерів державного сектора, а по-друге – формує
порівняльну інформацію в цій частині (можливість порівняння стану
основних засобів у різних суб‘єктах державного сектора).
Важливою є також комп‘ютеризація обліку основних засобів.
Використання інформаційних систем для автоматизації обробки облікової
інформації дозволяє проводити аналіз бухгалтерських даних, вирішує
проблему точності та оперативності інформації, підвищує продуктивність
праці бухгалтерів, суттєво покращує організацію процесу обробки
інформації. Але бюджетні установи не завжди у повній мірі використовують
можливості інформаційної технології [3].
Отже, реформування системи обліку у державному секторі відбувається
із урахуванням міжнародних стандартів, а відтак – кращого практичного
досвіду. У частині основних засобів методика обліку основних засобів та їх
амортизації дещо ускладнилась для бухгалтерів, але така методика дозволяє
формувати інформацію, що більш реально показує стан основних засобів
суб‘єкта державного сектора.
Недостатнім є поетапне впровадження стандартів (у 2015 році
впроваджено лише частину НП(С)БОДС, а з 2016 – інша частина), тому що
це створює проблеми їх використання. Комплексність у цьому аспекті
втрачається. За таких умов систему бухгалтерського обліку в державному
секторі не можна вважати концептуальною основою, бо вона є неповною в
розумінні стандартів державного сектора. Також швидка зміна нормативних
актів негативно впливає на застосування методичних підходів у практику
бухгалтерського обліку.
В свою чергу, автоматизація обліку значно полегшить роботу
працівникам бухгалтерії і дозволить отримувати результати більш
достовірними.
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ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ОБЛІКУ ПОТОЧНОЇ ДЕБІТОРСЬКОЇ
ЗАБОРГОВАНОСТІ ТА ЇЇ ВИЗНАННЯ
У процесі здійснення виробничої та комерційної діяльності у
підприємств виникає дебіторська заборгованість за розрахунками з
покупцями продукції, акціонерами, персоналом, бюджетом. В умовах кризи
неплатежів особливо зростає роль ефективного управління дебіторською
заборгованістю, своєчасного її повернення та попередження безнадійних
боргів. Ефективність ведення обліку поточної дебіторської заборгованості
залежить від її визнання та оцінки.
Актуальність даної теми підкреслюється ще й тим, що вивчення
особливостей визнання, оцінки та обліку поточної дебіторської
заборгованості неодноразово розглядалися у працях відомих вчених, таких
як: Ф.Ф. Бутинець, С. Голов, В. Костюченко, І. Кравченко, С.А. Кузнецова,
Л. Г. Ловінська, Г. Нашкерська, Г. Ямборко.
Господарська практика промислових підприємств свідчить, що на
заборгованість покупців за відвантажену продукцію припадає більше ніж 80
% загального обсягу дебіторської заборгованості, що робить її одним з
основних об‘єктів фінансового управління підприємства [4]. Саме тому,
особлива увага в процесі дослідження і зосереджена на обліковому
відображенні поточної дебіторської заборгованості.
Виникнення поточної дебіторської заборгованості – це об'єктивний
процес, який зумовлений існуванням ризиків при проведенні
взаєморозрахунків між контрагентами за результатами господарської
операції [1]. Проте на її розмір та структуру впливає ряд факторів, які можна
поділити на дві основні групи: зовнішні та внутрішні. Зовнішні фактори
практично не залежать від діяльності підприємств і обмежити їх вплив
досить складно. Внутрішні — залежать від того, наскільки організовано
управління дебіторською заборгованістю в межах діяльності підприємства.
Перераховані фактори впливають на виникнення та обсяг поточної
дебіторської заборгованості. Їх врахування при здійсненні відносин з
контрагентами допоможе уникнути ризиків відсутності розрахунків.
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Методологічні засади формування інформації про поточну дебіторську
заборгованість у бухгалтерському обліку відображені в Положенні
(стандарті) бухгалтерського обліку 10 "Дебіторська заборгованість" [2].
Згідно з яким, дебіторська заборгованість — це сума заборгованості дебіторів
підприємству на певну дату. А поточна дебіторська заборгованість — це сума
дебіторської заборгованості, яка виникає в ході нормального операційного
циклу або буде погашена протягом дванадцяти місяців з дати балансу.
Дебіторами можуть бути юридичні та фізичні особи, які внаслідок минулих
подій повинні підприємству певні суми грошових коштів, їх еквівалентів або
інших активів [2].
Підприємства, організації та інші юридичні особи незалежно від форми
власності при формуванні та узагальненні у бухгалтерському обліку та
звітності інформації про дебіторську заборгованість мають керуватися
нормами цього положення. Слід зазначити, що норми П(С)БО10 не
поширюються на бюджетні установи.
Бутинець Ф.Ф. поточну дебіторську заборгованість класифікує за трьома
напрямками. Дебіторська заборгованість виникає, головним чином, у
результаті:
– відвантаження товарів, виконання робіт, надання послуг;
– перерахування грошових коштів як передоплати або авансу
постачальникам чи підрядникам;
– перерахування грошових коштів як передоплати або авансу по
інших операціях (наприклад сплата авансових внесків або
переплата по податках та обов'язкових платежах) [3].
В сучасній господарській практиці виділяють такі види дебіторської
заборгованості:
– дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги
(забезпечена та незабезпечена векселями);
– дебіторська заборгованість за розрахунками;
– інша дебіторська заборгованість.
В залежності від часу погашення, поточна дебіторська заборгованість
класифікується за такими напрямами:
– дебіторська заборгованість, щодо якої існує впевненість у її
погашенні боржником;
– щодо якої існує невпевненість у погашенні її боржником;
– щодо якої немає впевненості у погашенні її боржником або строк
позовної давності якої закінчився.
Отже, від належної класифікації дебіторської заборгованості, а також від
правильно обраних класифікаційних ознак залежатиме не лише порядок
обліку взагалі, а й ефективність управління нею.
Відповідно до вимог П(С)БО 10 дебіторська заборгованість
відображається при передачі права власності на товар при його реалізації на
умовах відстрочення оплати [2]. Відвантаження його покупцю відбувається
після підписання угоди купівлі-продажу і на підставі складених первинних
документів, які підтверджують факт передачі товарів іншим власникам.
Одночасно в бухгалтерському обліку здійснюється запис:
– Дт 36 ―Розрахунки з покупцями і замовниками‖;
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– Кт 70 ―Дохід від реалізації‖, який свідчить про визнання доходу
від реалізації товарів (робіт, послуг).
Виникнення дебіторської заборгованості пов‘язано з принципом
нарахування, сутність якого полягає в тому, що незалежно від сплати в
момент відвантаження продукції, передачі послуг чи права власності на них
підприємство відображає отримання доходу, а в разі відсутності оплати
одночасно і дебіторську заборгованість.
Отже, метою обліку дебіторської заборгованості є надання користувачам
інформації про види та строки погашення заборгованості для її аналізу, який
передбачає визначення складу і структури заборгованості та її зміни в
динаміці, встановлення реальності та ймовірності погашення заборгованості,
визначення показників оборотності заборгованості та її впливу на фінансовий
стан з метою розробки заходів щодо оптимізації її величини.
Організація обліку дебіторської заборгованості на підприємстві будьякої форми власності має важливе значення, оскільки сприяє упорядкуванню
інформації, прозорості та достовірності даних із розрахункових операцій за
борговими правами (з дебіторами). Керівнику підприємства з метою
отримання повної й оперативної інформації щодо різних видів дебіторської
заборгованості, які складають значну частку у структурі оборотних коштів,
доцільно забезпечити організацію цієї ділянки обліку із залученням
відповідних фахівців.
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Динамічність вітчизняної нормативної бази з питань аудиту, зміни в
організації процесу професійної перевірки якості аудиторських послуг,
вносять достатньо дискусійних питань в організацію та здійснення контролю
якості, що виступають основними напрямками регулювання якості
аудиторських послуг. Водночас сучасний стан аудиторської діяльності
52

підтверджує необхідність належної уваги дослідженню теоретичних основ
сутності системи контролю якості аудиторських послуг. Вітчизняна практика
аудиту оцінює систему контролю якості аудиту як сукупність принципів
методів і правил, що застосовуються суб‘єктами аудиторської діяльності для
здійснення контролю якості аудиторських послуг, а також заходи та дії, які
здійснюються ним для впровадження політики контролю якості та
моніторингу відповідності системи контролю якості встановленим вимогам.
Метою даної роботи є дослідження сучасних вимог та основних
критеріїв якості незалежного контролю, а також чинників, що впливають на
якість незалежного аудиту.
Контроль якості незалежного аудиту є однією із важливих проблем
становлення і розвитку аудиторської діяльності в Україні. Питання якості
піднімалися в таких наукових працях, як: С.М. Бичкова, О.Ю. Ітиглова,
І.Д. Лазаришина, І.М. Пальцун, С.М. Петренко, В.С. Рудницький,
В.О. Хомедюк, Н.С. Шалімова, Г.М. Шеремета.
До основних чинників, які впливають на якість аудиту можна віднести:
- кваліфікація аудиторів;
- досвід практичної роботи в аудиторській фірмі або контрольноревізійної роботи;
- конкуренція на ринку аудиторських послуг;
- форми і методи контролю за якістю аудиту.
С.М. Бичкова та О.Ю. Ітиглова розглядають основні концептуальні
підходи до якості незалежного аудиту з точки зору практичної діяльності:
якість аудиторських послуг є прямим результатом професійної
компетентності та досвіду аудитора; якість аудиту визначається рейтингом
аудиторської фірми; якість аудиту – це відповідність вимогам аудиторських
стандартів та інших нормативних актів, які регламентують аудиторську
діяльність. Використання даного підходу передбачає порівняння отриманих
та очікуваних вигод; якість аудиту визначається співвідношенням одночасно
стандартів та вартості, що передбачає необхідність дотримання принципу
найбільшої вигоди від витрачених ресурсів; якість аудиту визначається, як
результат участі споживачів інформації в оцінці якості аудиторської
перевірки [2].
Таким чином С.М. Бичкова та О.Ю. Ітиглова на перший план оцінки
якості аудиту висувають такі критерії, як компетентність та досвід аудитора,
відповідність вимогам аудиторських стандартів та інших нормативних
документів.
Спеціалісти аудиторських фірм, які беруть участь у наданні послуг,
повинні відповідати таким необхідним професійним вимогам і етичним
нормам професійної діяльності, як добросовісність і ретельність; чесність,
об'єктивність, професійна компетентність, старанність, дотримання правил
професійної
етики
та
вимог
міжнародних
стандартів
аудиту,
конфіденційність, якість наданих послуг тощо.
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Питання контролю якості аудиторських послуг на сьогодні регулюється
і здійснюється на різних рівнях: заходи контролю якості на рівні АПУ та
елементи системи контролю якості на рівні аудиторської фірми.
Чинним законодавством встановлено такі критерії якості незалежного
аудиту:
- дотримання вимог Закону України "Про аудиторську діяльність";
- дотримання стандартів аудиту, які формують єдині вимоги до
проведення аудиту, оформлення результатів аудиту, оцінки якості
аудиту та супутніх послуг.
Згідно із Законом України "Про аудиторську діяльність" та МСА, АПУ
затвердила Положення з національної практики контролю якості
аудиторських послуг 1 "Організація аудиторськими фірмами та аудиторами
системи контролю якості аудиторських послуг" (від 27.09.2007 № 182/4). У
Положенні зазначено, що всі суб'єкти аудиторської діяльності повинні мати
політику і процедури контролю якості всіх професійних послуг, а АПУ має
забезпечити можливість зовнішнього аналізу цієї політики і процедур [1].
Суб'єкти аудиторської діяльності повинні у своїй практиці
запроваджувати політику і процедури контролю якості, необхідні для
забезпечення розумної впевненості в додержанні професійних стандартів при
наданні послуг. Характер і обсяги політики і процедур контролю якості
фірми залежать від низки таких факторів, як розмір і характер її практики,
географічне розгалуження, організаційна структура. Фірма зобов'язана
створити таку систему контролю якості, яка забезпечує достатній рівень
контролю для всіх завдань, насамперед для завдань з обов'язкового аудиту.
Система контролю якості аудиторських послуг в Україні формує АПУ і
містить в собі:
- регулярну звітність суб'єктів аудиторської діяльності за затвердженою
АПУ формою;
- моніторинг з питань якості аудиторських послуг;
- перевірки якості аудиторських послуг;
- додаткові процедури забезпечення контролю якості та дисциплінарні
заходи за наслідками контролю;
- інформування суспільства про функціонування системи контролю
якості аудиторських послуг в Україні.
Керуючись законодавчими і нормативними актами АПУ здійснює
зовнішні перевірки якості аудиторських послуг в Україні. Об'єктом контролю
є ефективність роботи систем контролю якості суб'єктів аудиторської
діяльності [3].
Таким чином, забезпечення якості – це основний професійний принцип,
який дає гарантію громадськості та наглядовим органам у тому, що аудитори
та аудиторські фірми у своїй роботі дотримуються встановлених стандартів
аудиту та етичних норм. Водночас забезпечення якості стимулює
професіоналів удосконалювати свою роботу і гарантує розвиток аудиторської
діяльності на перспективу.
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Впровадження системи зовнішнього і внутрішнього контролю якості
аудиторських послуг є найактуальнішим завданням сучасного незалежного
аудиту в Україні. І такий контроль повинен охоплювати всі аспекти процесу
аудиту, насамперед для підвищення престижу аудиторської професії шляхом
забезпечення високої якості послуг, які надаються та в яких зацікавлені як
замовники, так і безпосередньо аудитори.
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Вінницький торговельно-економічний коледж КНТЕУ
СТРАТЕГІЧНІ НАПРЯМКИ РОЗВИТКУ БУХГАЛТЕРСЬКОГО
ОБЛІКУ
Бухгалтерський облік протягом багатьох років обслуговував ринкову
систему, в якій діяльність підприємств спрямована на отримання прибутку та
збагачення власників підприємств, тому і ведення бухгалтерського обліку
здійснюється, насамперед, в інтересах господарів. З виходом підприємств на
світовий ринок з‘являються нові, не лише вітчизняні, а й іноземні власники і
користувачі облікової інформації. Проблематика уніфікації фінансової
звітності та бухгалтерського обліку актуальна в Україні, оскільки зростання
ролі інтеграції економіки до світового економічного простору потребує
деякої прозорості та однотипності принципів формування та розрахунку
прибутку, бази оподаткування.
Сьогодні основними формами торгівлі є оптова та роздрібна. Концепції
взаємодії роздрібної торгівлі з усіма галузями економіки та інститутами
суспільного життя, зміни обсягу циркулюючої в її каналах товарної маси,
посилення впливу зовнішніх і внутрішніх дестабілізаційних факторів на
результати господарювання підприємств, їх конкурентоспроможність та
перспективи сталого економічного розвитку потребують реформування
наявних і пошуку нових ефективних інструментів управління комерційною
діяльністю підприємств роздрібної торгівлі. В цьому контексті дедалі більшої
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актуальності набуває проблема створення якісної системи інформаційної
підтримки управління, яка дасть змогу будь-якій управлінській ланці
отримувати об‗єктивну і своєчасну інформацію за будь-яким напрямом
продажу товарів в режимі реального часу. Вирішальну роль у розв‗язанні цієї
проблеми відіграє удосконалення теоретичних, організаційно-методичних
завдань. Роздрібний товарообіг відображає останню, кінцеву стадію руху
товарів, коли вони зі сфери обігу надходять у сферу особистого
(індивідуального або спільного) споживання, і є одним з найважливіших
показників, що відбиває результативність соціально-економічних процесів у
діяльності окремого торговельного підприємства і країни загалом. До його
складу входить виторг від продажу споживчих товарів безпосередньо
населенню для особистого споживання як за готівку, так і за розрахункові
чеки банків, через організований споживчий ринок, тобто спеціально
організовану торговельну мережу усіма діючими підприємствами незалежно
від відомчої підпорядкованості, форм власності та господарювання, а також
виторг, одержаний через касу неторговельних підприємств, організацій,
установ від продажу безпосередньо населенню товарів власного
виготовлення, закуплених на стороні або одержаних за бартером прикладних
аспектів обліку реалізації товарів у роздріб [1, с. 38].
На думку Г.Г. Іванова, характерні особливості комерційної діяльності
торговельних підприємств полягають у таких положеннях:
1) асортимент товарів здебільшого залежить від характеру попиту й
особливостей контингенту, що обслуговується, його професійного,
національного, вікового складу, купівельної спроможності, умов праці та
побуту;
2) підприємства організаційно та торгово-технологічно досить автономні
й самостійні в процесі реалізації товарів, і кожне має свої доходи та витрати,
які можна врахувати і зіставити;
3) підприємства максимально наближені до споживачів, а за розміром
порівняно невеликі, що дає можливість швидко реагувати на зміни ринкової
ситуації;
4) попит на товари та послуги торгових підприємств з урахуванням
профілю діяльності схильний до значних коливань за порами року, днями
тижня і навіть годинами доби;
5) поряд з реалізацією товарів підприємства надають великий обсяг
додаткових послуг з метою залучення покупців [2, с. 12].
Стратегічний облік пов‘язує на практиці процес стратегічного
управління з обліковим процесом, тому що має ті самі об‘єкти: фінансові та
виробничі ресурси, фінансово-господарські процеси і результати діяльності,
що у сукупності становлять фінансово-виробничу діяльність. Сукупність
об‘єктів стратегічного обліку, що виступає в процесі усього циклу
стратегічного управління, називається його предметом. Система
стратегічного обліку пов‘язана з цілями стратегічного управління.
Сам стратегічний облік лише відображає факти і тому робити відповідні
висновки з поданої інформації без аналізу – дуже складний і трудомісткий
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процес, крім того, для підприємства це може мати негативні наслідки.
Стратегічний облік дає необхідні дані для здійснення стратегічного аналізу,
створює умови для застосування стратегічного контролю. Стратегічний
аналіз можна визначити як комплексне дослідження позитивних і негативних
факторів, які можуть вплинути на економічне становище підприємства у
перспективі, а також шляхів досягнення стратегічних цілей підприємства.
Стратегічний аналіз дає змогу оцінити вплив зовнішніх та внутрішніх
факторів на діяльність компанії, що визначає вибір стратегії та перспективи
розвитку її реалізації. У стратегічному аналізі досить широко
використовують різноманітні методи прогнозування параметрів зовнішнього
та внутрішнього середовища підприємства, зокрема, якісні та кількісні
методи. Стратегічний аналіз поділяють на дві частини – аналіз зовнішнього
середовища та управлінський аналіз. Це пов‘язано із тим, що за їх
проведення повинні відповідати різні служби організації, якщо аналіз
зовнішнього середовища є функцією маркетингу, то проведення
управлінського аналізу є прерогативою функціональних служб підприємства.
Стратегічний контроль – це особливий вид управлінської діяльності на
підприємстві, що полягає у спостереженні та оцінці проходження процесу
стратегічного управління, який забезпечує досягнення поставлених цілей та
виконання вибраних стратегій через встановлення стійкого зворотного
зв‘язку. Поєднання стратегічного обліку, аналізу і контролю дає змогу
побудувати відповідну інформаційну систему, основою якої є спрямованість
на інформаційне забезпечення розроблення та реалізації стратегій. Вона діє за
умови дотримання нижчезазначених принципів:
1) цілеспрямованість – необхідна для забезпечення місії підприємства,
яка є призначенням і головною причиною існування підприємства. Наявність
та розуміння головної загальної цілі консолідує зусилля працівників
підприємства для досягнення результату;
2) системність – передбачає цілісний і всебічний підхід до
запровадження системи стратегічного обліку на підприємстві. Полягає в
ініціативі та підтримці вищого керівництва, розробленні чіткого переліку
завдань, делегуванні відповідних повноважень щодо організації
стратегічного обліку і аналізу певним працівникам;
3) систематичність – довгострокова відданість цілям та завданням
стратегічного обліку і аналізу, що повинно стати органічним елементом
корпоративної культури підприємства;
4) своєчасність – полягає у негайному реагуванні на зміни у
зовнішньому середовищі, які можуть становити небезпеку для
функціонування підприємства, з метою ймовірного коригування стратегії;
5) оптимальність – передбачає, що очікуваний економічний ефект від
впровадження системи стратегічного обліку і аналізу має бути позитивним
[3, с. 244].
Отже, впродовж останніх років відбулися суттєві зміни в системі
бухгалтерського обліку в Україні щодо її гармонізації з міжнародними
стандартами. Проте застосування міжнародних стандартів фінансової
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звітності не є метою реформування бухгалтерського обліку, а скоріше,
інструментом забезпечення потреб користувачів у якісній інформації, що дає
правдиву картину фінансового стану й результатів діяльності об‘єкта
господарювання.
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АНАЛІЗ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ ПІДПРИЄМСТВА
В умовах високої конкуренції та міжнародної інтеграції економічний
аналіз перетворився на креативний вид управлінської діяльності, є
необхідною умовою для цивілізованих відносин у бізнесі та слугує основою
для прийнятних рішень з управління на всіх рівнях управління. Орієнтація
аналітичного дослідження набула стратегічного вектора, і її функції
поширювалися на такі сфери та бізнес-процеси, як управління, система
управління якістю, управління персоналом, виробництво, інвестиції та
управління фінансами, асортиментні програми.
Питання аналізу операційної діяльності присвячені науковим роботам
таких вітчизняних та зарубіжних вчених, як Л.Т. Гіляровська,
К.Ф. Ковальчук, Т.Д. Косова І.Д. Лазарішина, Е.В. Мніч, О.В. Олійнік,
Н.С. Пласков, П.Я. Попович, Г.В. Савицька В.М. Серединська, І.В. Сименко,
В.Т. Чайя, Н.Г.Чумаченко, А.Д.Шеремець, С.І. Шкарабан.
Метою даного дослідження є систематизування кола завдань, що
підлягають вирішенню при аналізі операційної діяльності підприємств.
Як відомо, вся діяльність суб'єктів господарювання поділяється на
операційну, фінансову та інвестиційну. Напрямки операційної діяльності
бізнес-структури визначаються, насамперед, специфікою галузі економіки, до
якої вона належить. Для більшості підприємств основою для операційної
діяльності є виробнича чи торговельна діяльність, яка доповнюється
здійсненням інвестиційної та фінансової діяльності. У той же час
інвестиційна діяльність є основною для інвестиційних компаній,
інвестиційних фондів та інших інвестиційних інститутів, а фінансова
діяльність − для банків та інших фінансових установ.
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Операції бізнес-структури зосереджені в основному на товарному ринку,
тоді як фінансові та інвестиційні заходи здійснюються головним чином на
фінансовому ринку. У той же час операційна діяльність пов'язана з різними
типами та сегментами товарного ринку, визначається технологічними
особливостями,
конкретними
матеріальними
ресурсами,
складом
технологічного обладнання, характером готового продукту.
Більшість наукових аналітиків, зокрема Є.В.Мнихом, С.З.Мошенським,
О.В.Олійник Г.В.Савицькою, В.М.Серединською та ін, предметна сфера
проблем, що вирішується в аналізі оперативної діяльності, викладена такими
аспектами дослідження:
1) аналіз динаміки обсягів виробництва та реалізації продукції;
2) аналіз виконання плану по виробництву і реалізації продукції та
проведення факторного аналізу з визначенням основних факторів, що
впливають на відхилення;
3) аналіз якості продукції;
4) аналіз повноти та ритму виробництва та реалізації продукції;
5) аналіз виконання плану асортименту та структури випуску, аналіз
шлюбу;
6) визначення резервів для збільшення виробництва та реалізації
продукції [4, 6, 7; 9].
Економічні операції, які лежать в основі операційної діяльності
підприємства, носять регулярний характер, тому в ході операційної
діяльності, формуються основна частина прибутку і грошових потоків.
Заслуговує визначення, запропоноване М. Хаммером та Дж. Чімпі, які
пропонують під бізнес-процесами розуміти сукупність різних видів
діяльності, в рамках яких «на вході» використовується один або декілька
видів ресурсів, в результаті якого створюється продукт на «виході», що має
значення для споживача [11, с. 49].
Методичні підходи до аналізу операційної діяльності бізнес-структури,
запропоновані авторами підручника [1, с.191-237], передбачають вирішення
таких важливих завдань, як: визначення економічної ефективності
використання ресурсів бізнес-процесів; оцінка виконання планів, прогнозів,
управлінських рішень щодо ефективного використання економічного
потенціалу бізнес-процесів підприємства; вивчення впливу об'єктивних та
суб'єктивних, зовнішніх та внутрішніх чинників на результати бізнеспроцесів підприємства; розробка та обґрунтування діяльності, спрямованої на
оптимізацію бізнес-процесів підприємства.
Не викликає сумніву, що перераховані бізнес-процеси є основними
об'єктами аналітичного дослідження, але обмежувати спектр проблем аналізу
операційної діяльності лише шляхом аналізу бізнес-процесів є недоцільним.
Не менш важливими для цілей управління є вивчення ефективності
використання ресурсів, які визначають виробничий процес. Ефективність
використання ресурсного потенціалу впливає на рівень виробничих витрат і,
отже, на прибуток підприємства. Тому аналіз витрат, ресурсного
забезпечення та використання ресурсів є логічним продовженням спектру
завдань оперативного аналізу.
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Підсумовуючи вищесказане, слід зазначити, що аналіз операційної
діяльності займає важливе місце в системі управлінського аналізу, оскільки
його результати залежать від інформаційно-аналітичної підтримки прийняття
обґрунтованих управлінських рішень, спрямованих на підвищення
конкурентоспроможності підприємства та виявлення резервів для
підвищення її ефективності.
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ТЕНДЕРНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ: ПРОБЛЕМИ ВИКОРИСТАННЯ ТА
ПОВЕРНЕННЯ
Тендерне забезпечення являє собою гарантію, яка супроводжує кожну
тендерну пропозицію.
Ця гарантія надається учасниками замовнику. По суті, таке забезпечення
є авансом, або заставою, який гарантує виконання здобувачем своїх
зобов'язань перед замовником.
Спектр питань проблем використання та повернення тендерного
забезпечення досліджувалися багатьма теоретиками та практиками. Серед
них такі науковці, як В. Голуб, Л. Ільчук, О. Палій, В. Трощинський,
П. Ситник, В. Скуратівський та ін.
Метою даного дослідження є визначення теоретичних аспектів
здійснення тендерного забезпечення, його проблем використання та
повернення.
Тендерне забезпечення надається на виконання зобов'язань учасника, які
виникли з поданням тендерних пропозицій.
У разі неправомірних дій учасників тендеру, тендерна пропозиція
відхиляється, з конфіскацією гарантії. Такий підхід до справи дозволяє
швидко відсіяти неблагонадійних учасників.
Забезпечення не є обов'язковим для замовника, і якщо він не вимагає
гарантії, то у тендерній документації має це вказуватися.
Що стосується способів надання тендерної гарантії, то вони вказані в
Законі про публічні закупівлі. Варто відзначити, що найбільш поширеним
способом надання гарантії є банківська гарантія. На другому місці банківський депозит. Так само, тендерне забезпечення може проводитися у
вигляді векселів, акредитивів, чеків.
Форма банківської гарантії не встановлюється, пред'являється декілька
вимог, головна з яких – документ повинен свідчити про обов'язок банку
сплатити заздалегідь обумовлену суму замовнику, у разі виникнення певних
обставин з вини замовника [3].
Такими обставинами можуть бути відгук і зміна тендерної пропозиції
після закінчення терміну його надання, не підписання переможцем
учасником договору на закупівлю.
Розмір тендерного забезпечення не повинен перевищувати 5%
кошторисної вартості робіт за договором (проведення тендеру на закупівлю
робіт) [2].
Після закінчення торгів забезпечення повертають здобувачу, за
винятком випадків, передбачених тендерною документацією.
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Розмір тендерного забезпечення, його вигляд, випадки, в яких
забезпечення може не повертатися вказуються у тендерній документації.
Ви на власний розсуд обираєте, буде застосовуватись тендерне
забезпечення при проведенні вами закупівлі чи ні. Законом № 922
передбачено 2 можливості використання забезпечення:
- забезпечення тендерної пропозиції (ст. 24);
- забезпечення виконання договору про закупівлю (ст.26).
Тобто, учасник подає тендерне забезпечення на підтвердження того, що
він не відмовиться від виконання умов своєї тендерної пропозиції або
виконання умов договору.
Умови при яких тендерне забезпечення не повертається учаснику, а
саме:
- відгук тендерної пропозиції учасником після закінчення терміну його
подання, але до того, як закінчився термін, протягом якого тендерні
пропозиції вважаються чинними;
- не підписання учасником, який став переможцем процедури торгів,
договору про закупівлю;
- ненадання переможцем в термін, визначений в абзаці другому частини
третьої статті 17 цього Закону, документів, що підтверджують відсутність
підстав, передбачених статтею 17 цього Закону;
- ненадання переможцем процедури торгів забезпечення виконання
договору про закупівлю після отримання повідомлення про намір укласти
договір, якщо надання такого забезпечення передбачено тендерною
документацією [5].
Замовник не може претендувати на тендерне забезпечення і повинен
повернути відповідну суму учаснику протягом 10 календарних днів з дня
виникнення підстави для повернення тендерного забезпечення у разі:
- закінчення строку дії забезпечення тендерної пропозиції, зазначеного у
тендерній документації;
- укладення договору про закупівлю з учасником, що став переможцем
торгів;
- відкликання тендерної пропозиції до закінчення строку її подання,
якщо це передбачено у тендерній документації;
- закінчення процедури закупівлі без укладення договору про закупівлю
з жодним із учасників, що подали тендерні пропозиції [4].
Кошти, що надійшли як тендерне забезпечення (у разі, коли вони не
повертаються учаснику), підлягають перерахуванню до загального фонду
відповідного бюджету, а при закупівлі за рахунок державних коштів, крім
коштів Державного бюджету України та місцевих бюджетів, - на визначені
відповідно до законодавства рахунки замовника [1].
Таким чином, тендерне забезпечення є своєрідним страхуванням
ризиків. Воно дозволяє зменшити можливість невиконання учасником або ж
переможцем тендеру його зобов‘язань. Проте варто пам‘ятати, що гарантія
(банківська, страхова чи надана іншою фінансовою установою) зазвичай не є
безкоштовною для учасників. Тому, якщо вартість закупівлі не становить
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значну суму, застосовуючи тендерне забезпечення, можна відлякати
потенційних учасників від участі в тендері. Перш ніж застосовувати тендерне
забезпечення, продумати ―за‖ і ―проти‖ і звертатись до цього прийому тоді,
коли це справді необхідно, та є достатні причини страхувати свої ризики.
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ПРОБЛЕМИ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ІНВЕСТУВАННЯ В
ЛЮДСЬКИЙ КАПІТАЛ ПІДПРИЄМСТВА
У сучасних умовах господарювання темпи розвитку економіки значно
залежать від економічного зростання та добробуту підприємств, що у свою
чергу визначається рівнем забезпеченості людським капіталом та
ефективністю його використання. Тому, останнім часом все гостріше постає
питання оцінки потенційних результатів інвестування в людський капітал,
що слугує основою для розробки бізнес-програм розвитку підприємства, а
також розподілу його трудових ресурсів.
Протягом тривалого часу дослідженню і вивченню даної теми приділяли
увагу як вітчизняні, так зарубіжні науковці. Серед них варто виокремити
таких, як В. Антонюка, Г. Беккера, О. Грішнова, О. Добриніна, Г. Емерсона,
О. Захарову, І. Каленюк, В. Мандибура, Б. Мильнера, Т. Панчишина,
О. Сахненко, Л. Чернелевського, Т. Шульца та інших.
Перш за все, необхідно зазначити, що інвестиції в людський капітал – це
витрати коштів, часу і енергії для створення або збільшення людських
продуктивних характеристик. Інвестування у людський капітал, насамперед,
розвиває ділові навички та підприємливість людини, стимулює наближення її
до нових наукових ідей і технічних розробок, які вкрай необхідні суспільству
для пришвидшення інноваційного розвитку України. Це в свою чергу
сприятиме підвищенню продуктивності праці та стимулюванню
економічного зростання.
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Досвід економічно розвинених країн світу свідчить, що інвестування у
людський капітал навіть у незначних обсягах дозволяє отримати набагато
більшу економічну віддачу у довгостроковій перспективі, ніж значні
вкладення коштів у технічний розвиток підприємства. Проте буде невірним
стверджувати, що між інвестиціями у людський капітал та рівнем
продуктивності праці існує виключно прямий зв‘язок, що призводить до
певного зростання прибутку підприємства та середнього розміру заробітної
плати працівників. Складність полягає в тому, що існують різноманітні
чинники, які впливають на рівень продуктивності та доходності, серед яких
можна виокремити: наявність певних природжених та придбаних здібностей
працівника, рівень його лояльності до власного розвитку та підприємства,
корпоративну культуру, престижність виконуваної роботи та інші [3, с. 25].
Підприємство, здійснюючи інвестиції у професійний розвиток та
збереження здоров‘я працівника, очікує отримати у найближчому
майбутньому відчутний ефект у вигляді приросту продуктивності праці
високої якості, що у результаті дозволить підвищити рівень фінансових
результатів діяльності. У сучасних умовах для активізації процесів
інвестування у людський капітал найбільш актуальним постає питання
визначення конкретних обсягів ефекту, який мають отримати суб‘єкт
господарювання та окремий працівник. Для підприємства рівень
економічного ефекту може бути визначений шляхом математичної різниці
між обсягом додаткового доходу, отриманого підприємством від
інвестування та обсягом ресурсів, які було інвестовано у людський капітал
протягом звітного періоду. Обмежуючим чинником, що впливає на ступінь
об‘єктивності отриманих результатів при використанні даного показника
оцінки економічного ефекту, є складність точного встановлення реального
чинника, дія якого привела до зміни обсягу додаткового прибутку
підприємства.
Оцінку економічної ефективності від інвестування у розвиток
працівника також може бути здійснено відносним співставленням
отриманого результату від інвестування та обсягу інвестованих коштів.
Однак складність у визначенні цієї складової ефективності полягає у
значному проміжку часу між моментами інвестування та отриманням віддачі.
Крім того, найбільш інтенсивне вкладення ресурсів у всебічний розвиток
особистості здійснюється не одноразово, а протягом тривалого періоду часу –
починаючи від зарахування людини до кадрового складу підприємства до
етапу її безпосереднього становлення як професіонала у своїй сфері [2].
Ще одним обмеженням при визначенні ефективності від інвестування є
неможливість узагальнення та уніфікації методик її розрахунку завдяки
різноманітності індивідуальних якостей та рівня обдарованості кожної
людини, що забезпечує різні умови для використання потенціалу працівника
та формування ефективності інвестованих коштів.
Таким чином, основну увагу при обґрунтуванні методологічного апарату
оцінки соціально-економічної ефективності інвестування доцільно
спрямовувати на визначення ефективності інвестування у людський капітал
64

на рівні окремого суб‘єкта господарювання. З метою мінімізації негативного
впливу наявних складностей застосування кожного з існуючих методів
оцінки інвестування у людський капітал слід ретельно дотримуватися
існуючих рекомендацій при одночасній самостійній розробці альтернативних
інструментів та складових оцінки інвестування підприємством.
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ПІДПРИЄМСТВА
У сучасних умовах прибуток є не тільки основним джерелом розвитку
підприємства, але й є стимулом його діяльності. Прибуток забезпечує
інтереси держави, власників, персоналу підприємства, а тому є головною
рушійною силою ринкової економіки.
Концепція прибутку як економічної категорії потерпала значних змін та
розвитку, але до теперішнього часу в економічній літературі існують різні
точки зору щодо прибутку як економічної категорії. Питанню вивчення
прибутку присвятили свої праці ряд науковців, а саме: Дежухарова Х.Т.,
Висока О.Є., Дуляба Н.І., Мних Є.В., Нападоська Л.В., Мошковська О.А. та
багато інших [2].
Прибуток – це реалізована частина чистого доходу, створеного
додатковою працею. Значення прибутку, на його думку, зумовлене тим, що з
одного боку він залежить від якості роботи підприємства, підвищує
економічну зацікавленість його працівників у найбільш ефективному
використанні ресурсів, тому що прибуток – основне джерело виробничого й
соціального розвитку підприємства, а з іншого – він служить найважливішим
джерелом формування державного бюджету. Таким чином, у рості суми
прибутку зацікавлені як підприємства, так і держави [1].
Фінансовий результат є узагальнюючим показником, який характеризує
ефективність діяльності суб'єкта господарювання.
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Фінансовий результат – це прибуток або збиток, який отримує
господарюючий суб'єкт внаслідок своєї діяльності [3].
Отже, результатом діяльності підприємства є прибуток або збиток.
Прибуток в основному утворюється в результаті продажу (реалізації) готової
продукції (послуг, товарів). Крім того, підприємство може продавати
(реалізовувати) інші матеріальні цінності і послуги допоміжних виробництв і
господарств.
Бухгалтерський прибуток є різницею між загальним доходом і
бухгалтерськими (зовнішніми) витратами. У даному розрахунку оцінюються
лише поточні результати діяльності фірми. У разі, якщо необхідно
проаналізувати стан підприємства з урахуванням перспектив його розвитку тоді слід обчислювати економічний (чистий) прибуток підприємства, який є
різницею між загальним доходом і економічними витратами [2].
Характеристика економічного прибутку підприємства , включає в себе
такі показники як:
1) індикатор привабливості підприємства для інвесторів;
2) визначається як різниця між чистим прибутком та економічними
(альтернативними, безповоротними)витратами;
3) за умови правильного аналізу цього показника можна дізнатися, як в
майбутньому може змінитися об‘єм виробництва;
4) необхідна система визначення неявних витрат;
5) як правило, оцінити майбутню рентабельність неможливо через
важкість визначення величини неявних витрат [1].
Характеристика бухгалтерського прибутку підприємства:
1. Часто піддається критиці з боку багатьох практиків та
науковців,вважається, що він не в змозі адекватно оцінити ефективність
діяльності підприємства;
2. Позитивне значення цього показника означає, що підприємство в змозі
виплачувати дивіденди власникам, розвивати виробництво тощо;
3. Визначається як різниця між виручкою від реалізації продукції та
витратами на її виробництво;
4. Планова рентабельність визначається безпосередньо підприємством на
основі бухгалтерських витрат.
Варто зазначити, що наявність економічного прибутку є показником
ступеня вигідності відлучення ресурсів від альтернативного використання їх
в іншому виробництві.
Прибуток підприємства – результуючий фінансовий показник,
що унеможливлює його безпосереднє використання як об'єкт управління і
вимагає формування важелів впливу на величину прибутку через управління
факторами його формування та використання.
Складовими системи управління прибутком є: управління прибутком на
етапі його формування - це вибір підприємством стратегії управління
прибутком; управління доходами суб'єкта господарювання - це контроль за
окремими складовими сукупного прибутку підприємства; управління
затратами суб'єкта господарювання відіграє провідну роль не лише в
66

управлінні прибутком, а й у структурі фінансового менеджменту взагалі;
управління прибутком на етапі його використання – має і забезпечувати
стабільне зростання ринкової вартості підприємства та доходів акціонерів [3].
Прибутковість різних напрямків діяльності підприємства та
ефективність його роботи в цілому характеризують показники
рентабельності. їх величина показує співвідношення ефекту з наявними або
використаними ресурсами. Тому їх використовують для оцінки підприємства
а також як інструмент в інвестиційній політиці та ціноутворенні. При
прийнятті рішень, пов'язаних з управлінськими процесами формування
прибутку, використовується показник рентабельності капіталу, витрат та
продаж.
Отже, прибутковість підприємства слід оцінювати за наявністю та
розмірами прибутку від реалізації продукції та чистого прибутку. Також
необхідно проаналізувати усі показники рентабельності підприємства.
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ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ОПЕРАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ЇЇ АНАЛІЗ
НА ПРИКЛАДІ ДОСЛІДЖУВАНОГО ПІДПРИЄМСТВА
В сучасних умовах господарювання все більшої актуальності набирає
потреба в поглибленому аналізі діяльності підприємства. На шляху
становлення ринкової економіки в Україні діяльність підприємств досі
здійснюється в умовах нестабільного як зовнішнього середовища, так
мінливості внутрішнього правового поля. У такій ситуації для забезпечення
умов беззбиткової діяльності та підвищення рентабельності від підприємства
вимагається перегляд існуючої системи управління. Найбільшим чином, це
стосується операційної діяльності, яка забезпечує основну частину доходів
підприємства. Водночас, ефективність управління визначається рівнем
обліково-аналітичного забезпечення системи витрат і доходів від операційної
діяльності.
Аналіз публікацій таких авторів як Л.Т.Гиляровського, К.Ф.Ковальчука,
Т.Д.Косова І.Д.Лазаришина, Є.В.Мниха, С.З.Мошенського, О.В.Олійника,
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Г.В.Савицької, В.М.Серединського, М.Г.Чумаченка та інших, що
здійснюються в межах аналізу операційної діяльності свідчать про високу
зацікавленість дослідженої теми. Однак ряд проблем, пов‘язаних із
відображенням у бухгалтерському обліку витрат і доходів від операційної
діяльності та їх оцінкою залишаються недостатньо розробленими і
вимагають вирішення з урахуванням національних особливостей ведення
бухгалтерського обліку.
Як відомо, вся діяльність економічних суб‘єктів поділяється на
операційну, фінансову та інвестиційну. Такий поділ видів діяльності вперше
було визнано при розробленні перших вітчизняних стандартах
бухгалтерського обліку, зокрема П(С)БО 4 «Звіт про рух грошових коштів»,
який нині втратив чинність, проте в ньому вперше для вітчизняної облікової
практики було ідентифіковано сутність цих видів діяльності. Зокрема,
стандартом визначено, що операційна діяльність – це основна діяльність
підприємства, а також інші види діяльності, які не є інвестиційною чи
фінансовою діяльністю [2].
В широкому розумінні «операційною діяльністю» прийнято вважати
основну діяльність підприємства, яка пов‘язана з виробництвом і реалізацією
продукції (робіт, послуг), забезпечує основну частку доходу і є головною
метою створення підприємства [4, с.126]. Напрями операційної діяльності
підприємства визначаються, перш за все, специфікою галузі економіки, до
якої воно належить. Для більшості підприємств основу операційної
діяльності становить виробнича або торгівельна діяльність, яка доповнюється
здійсненням інвестиційної та фінансової діяльності. Разом з тим,
інвестиційна діяльність є основною для інвестиційних компаній,
інвестиційних фондів та інших інвестиційних інститутів, а фінансова
діяльність – для банків та інших фінансових інститутів.
Розглянемо динаміку фінансових результатів від операційної діяльності
на прикладі досліджуваного підприємства ПАТ «Тростянецький
м‘ясокомбінат».
На зміну показника операційного прибутку впливає багато внутрішніх,
що залежать від підприємства і контролюється ним, та зовнішніх, що не
залежать від підприємства або не контролюється ним, факторів. З великої
кількості факторів, які впливають на операційний прибуток, доцільно
аналізувати передусім ті, які містяться у фінансовій звітності підприємства
(їх ще називають узагальненими факторами). Вони є основою здійснення
початкового етапу у вигляді відповідної аналітичної таблиці.
Проаналізуємо, зміна яких фінансових показників ПАТ «Тростянецький
м‘ясокомбінат» зумовило зміну його операційного прибутку.
У 2016 році підприємство отримало збиток від операційної діяльності,
оскільки значно зросла собівартість та інші операційні витрати, порівняно з
2015 роком, а інші операційні доходи зросли всього на 6722 тис. грн., тоді як
ще спостерігається незначне збільшення адміністративних витрат та витрат
на збут, які зросли на 753 тис. грн. та 4498 тис. грн. відповідно.
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Наведений аналіз динаміки показників фінансових результатів від
операційної діяльності у табл. 1 показує, що зростання операційного
прибутку (прибутку від операційної діяльності) на 34935 тис. грн. або на
133,12% в 2017 році зумовлене в основному збільшенням інших операційних
доходів на 28645 тис. грн. При цьому адміністративні витрати та витрати на
збут зменшуються на 961 тис. грн. або на 14,97% і 5452 тис. грн., або 40,01%
відповідно.
Таблиця 1 – Аналіз фінансових показників ПАТ «Тростянецький
м’ясокомбінат»
Показники

Відхилення
абсолютне
відносне
2015р. 2016р. 2017р.
20172016201720162015 рр. 2016 рр. 2015 рр. 2016 рр.

Чистий дохід (виручка) від реалізації 26692
продукції (товарів, робіт, послуг), тис. 7
грн.
Собівартість реалізованої продукції
24002
(товарів, робіт, послуг), тис. грн.
8
Валовий прибуток (збиток), тис. грн. 26899
Інші операційні доходи, тис. грн
56310
Адміністративні витрати, тис. грн.
5665
Витрати на збут, тис. грн.
9129
Інші операційні витрати, тис. грн.
59132
Прибуток (збиток)
9283
від операційної діяльності, тис. грн.

28594
216877 19016
3

-69066

7,12

-24,15

187735 33649

-85942

14,02

-31,40

29142
91677
5457
8175
98496

14633
6722
753
4498
22365

16876
28645
-961
-5452
16999

-54,40
11:94
13,29
49,27
37,82

37,58
4545
-14,97
-40,01
20,86

-26244 8691

-35527

34935

-382,71 -133,12

27367
7
12266
63032
6418
13627
81497

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) зменшилась
на 85942 тис. грн. або на 31,40% в порівнянні з 2016 роком., що вплинуло на
збільшення валового прибутку на 16876 тис. грн. або на 137,58%.
Аналіз операційної діяльності, окрім господарської сфери, також займає
важливе місце в системі управлінського аналізу, оскільки від його
результатів залежить інформаційно-аналітичне забезпечення прийняття
виважених стратегічних управлінських рішень, спрямованих на посилення
конкурентоспроможності підприємства та виявлення резервів підвищення
ефективності його діяльності [1]. Для зростання ефективності операційної
діяльності підприємства велике значення має кількісний та якісний аналіз її
результатів. Тому необхідною умовою при прийнятті управлінських рішень є
опрацювання даних функціонування підприємства, отриманих із зовнішніх та
внутрішніх джерел інформації. Слід зазначити, що операційна діяльність
будь-якого підприємства носить циклічний характер, що обумовлений
закономірностями відтворювального процесу і зміною форм капіталу, що
відбувається при цьому[3].
Підсумовуючи вищевикладене, слід зазначити, що аналіз операційної
діяльності займає важливе місце в системі аналізу підприємства, оскільки від
його результатів залежить інформаційно-аналітичне забезпечення прийняття
виважених стратегічних управлінських рішень, спрямованих на посилення
конкурентоспроможності підприємства та виявлення резервів підвищення
ефективності його діяльності.
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В сучасних економічних умовах однією з передумов ефективного
функціонування підприємства є здійснення виваженої облікової політики, що
дає можливість підприємству найбільш раціонально використовувати
фінансові, матеріальні та трудові ресурси. Запровадження в Україні
національних стандартів бухгалтерського обліку суттєво змінили підходи до
формування в обліку інформації про понесені підприємством витрати.
В структурі витрат підприємства важливе місце посідають
адміністративні витрати. Удосконалення організації та методики ведення
бухгалтерського обліку адміністративних витрат нерозривно пов‘язано з
вирішенням таких питань: визначенням складу адміністративних витрат,
обґрунтуванням більш раціональних методів їх розподілу, створенням
відповідних передумов покращенням обліку адміністративних витрат;
організацією їх обліку. В останній час методика обліку адміністративних
витрат зазнає критичних оцінок, пропонуються шляхи їх вдосконалення. В
Україні ведеться велика робота по наближенню бухгалтерського обліку до
міжнародних стандартів.
Проблемам управління величиною адміністративних витрат діяльності
підприємств присвячено праці багатьох вітчизняних вчених-економістів,
зокрема: М.Т. Білухи, Ф.Ф. Бутинця, А.В. Головача, Ю.І. Осадчого,
В.С. Рудницького, В.В. Сопка та інших. Однак практична діяльність
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підприємств свідчить про наявність актуальних питань, пов‘язаних з обліком,
аналізом і прогнозуванням як витрат загалом, так і адміністративних витрат.
Зазначена проблематика потребує ретельного дослідження, узагальнення та
вирішення.
Метою дослідження є визначення особливостей організації обліку
адміністративних витрат та розробка рекомендацій щодо створення більш
раціонального обліку адміністративних витрат.
Більшість економістів, як відмічає В.Я. Фаріон вважають, що витрати це обґрунтоване умовами господарської діяльності споживання
й облік таких витрат. Простіше кажучи, я
і витрат на щось, то це щось є напрямком обліку
3.
Витрати відображаються в бухгалтерському обліку одночасно зі
зменшенням активів або збільшенням зобов'язань. Витратами звітного
періоду визнаються або зменшення активів, або збільшення зобов‘язань, що
призводить до зменшення власного капіталу підприємства (за винятком
зменшення капіталу внаслідок його вилучення або розподілу власниками), за
умови, що ці витрати можуть бути достовірно оцінені [1].
Витрати, пов‘язані з операційною діяльністю, які не включаються до
собівартості реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), поділяються на:
а) адміністративні витрати;
б) витрати на збут;
в) інші опрераційні витрати.
Адміністративні витрати – це витрати в сфері управління, які включають
трудові та грошово-матеріальні витрати, пов‘язані із здійсненням загального
управління господарської діяльності підприємства загалом [5 .
Адміністративні витрати, пов‘язані з управлінням і обслуговуванням
підприємства загалом, обліковуються на активному рахунку 92
«Адміністративні витрати». Незважаючи на те, що адміністративні витрати
ї
їх обліку аналогічна методиці обліку загальновиробничих витрат.
До адміністративних витрат відносяться загальногосподарські витрати,
які спрямовані на обслуговування та управління підприємством, а саме:
- витрати на заробітну плату, включаючи будь-які види грошових і
матеріальних доплат, відповідно до штатного розкладу (передбачені
чинним законодавством надбавки та доплати, виплати, що мають
компенсаційний характер, премії, одноразові заохочення матеріальна
допомога тощо);
- відрахування за встановленими законодавством нормами на соціальні
заходи;
- витрати на службові відрядження працівників апарату управління
проектної організації та робітників, зайнятих господарським
обслуговуванням;
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- витрати на транспортне обслуговування працівників (витрати на
утримання та експлуатацію службових легкових автомобілів, що
перебувають на балансі проектної організації (орендуються) та
обслуговують працівників апарату управління);
- витрати на матеріально-технічне забезпечення апарату управління та
інші загальногосподарські витати [2].
Для відображення загальногосподарських витрат, пов‘язаних з
управлінням та обслуговуванням підприємства призначений рахунок
92 «Адміністративні витрати». За дебетом рахунку 92 «Адміністративні
витрати» відображається сума визнаних адміністративних витрат, за
кредитом – списання на рахунок 79 «Фінансові результати».
Аналітичний облік адміністративних витрат ведеться за статтями витрат
або в розрізі елементів витрат. Відповідно з П(С)БО 16 витратами за статтями
калькуляції є: прямі матеріальні витрати, прямі витрати на оплату праці, інші
прямі витрати, загальновиробничі витрати На статті «Витрати на оплату
праці апарату управління» обліковують, відповідно до номенклатури посад
нараховану оплату праці керівника підприємства, його заступників,
головного інженера, працівників економічної і бухгалтерської служб,
секретарям-друкаркам та ін., при цьому дебетують рахунок 92, кредитують
рахунок 66 [4].
Отже, адміністративні витрати – це витрати з обслуговування основного
та допоміжного виробництв підприємства, витрати на управління й
загальногосподарські потреби, що не пов‘язані безпосередньо з виробничим
процесом. Адміністративні витрати залежно від видів діяльності виникають у
звичайній операційній діяльності. Зниження цих витрат призведе до
збільшення прибутку від операційної діяльності, тому це завдання є
значущим для кожного підприємства.
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доступу: http://zakon.rada.gov.ua/
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ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ТА ПРАКТИКА ФІНАНСОВОГО ОБЛІКУ
КОШТІВ НА РАХУНКАХ В БАНКАХ
В умовах ринкових відносин важливим фактором подальшого розвитку
будь-якого підприємства є грошові надходження, які перевищують платежі
підприємства. Від наявності або відсутності коштів в остаточному підсумку
залежить конкурентоздатність і фінансове становище підприємства.
Для здійснення виробничої діяльності кожне підприємство повинно
мати в необхідних розмірах грошові кошти, під якими розуміють готівку, яка
зберігається на підприємстві в касі, кошти на рахунках в банках та депозити
до запитання.
Підприємства, організації та установи у процесі своєї діяльності мають
розрахункові відносини, які пов‘язана із зберіганням коштів на банківських
рахунках. Законодавством встановлено, що всі платежі здійснюються
шляхом безготівкових розрахунків.
Питання обліку операцій на поточних рахунках у банку розглядалися в
роботах ряду науковців, таких як Н. Тарасенко, О.Шевчук, Ф. Бутинець,
Г. Давидова, Г. Савицька, В. Мец, Є. Мних, В. Сопко та ін.
Для збереження грошових коштів і здійснення розрахунків установи
банку відкривають всім підприємствам незалежно від форми власності
поточні, депозитні рахунки у національній та іноземній валюті згідно з
Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у
національній та іноземній валютах [1].
Безготівкові розрахунки – розрахунки, що проводяться без участі
готівки, тобто в сфері безготівкового грошового обороту.
Принципи організації безготівкових розрахунків:
1. Грошові кошти всіх господарських суб'єктів (як власні, так і залучені)
підлягають обов'язковому зберіганню на поточних та інших рахунках в
установах банків.
2. Безготівкові розрахунки між підприємствами, фізичними особами
здійснюються через банки шляхом перерахування коштів із поточних
рахунків платників на поточні рахунки одержувачів коштів.
3. Розрахунки з постачальниками за товарно-матеріальні цінності і
послуги проводяться, як правило, після відпуску продукції або надання
послуг. На практиці застосовується також попередня оплата.
4. Банки списують кошти з рахунків підприємств тільки за
розпорядженнями їх власників, крім випадків, у яких без спірне списання
(стягнення) коштів передбачене законом України, а також за рішенням суду,
арбітражного суду та виконавчими приписами нотаріусів.
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5. Доручення підприємств на перерахування коштів приймаються
банками до виконання тільки в межах наявних коштів на їх рахунках або за
рахунок платіжного кредиту банку.
6. Зарахування коштів на рахунок одержувача відбувається після
списання відповідних грошових сум із рахунків платника.
7. Банк на договірній основі здійснює розрахунково-касове
обслуговування своїх клієнтів і виконує їх розпорядження щодо
перерахування коштів із рахунків.
8. Підприємства самостійно обирають форми розрахунків та вказують їх
при укладенні між собою договорів.
9. Взаємні претензії за розрахунками між платником та одержувачем
коштів розглядаються сторонами в претензійно-позовному порядку без
участі банку [2].
Для обліку наявності і руху грошових коштів, які знаходяться на
рахунках у банку і які можуть бути використані для поточних операцій,
призначений рахунок 31 "Рахунки в банках", що має такі субрахунки:
311 "Поточні рахунки в національній валюті";
312 "Поточні рахунки в іноземній валюті";
313 "Інші рахунки в банку в національній валюті";
314 "Інші рахунки в банку в іноземній валюті";
315 "Спеціальні рахунки в національній валюті";
316 "Спеціальні рахунки в іноземній валюті» ".
Субрахунки 312 "Поточні рахунки в іноземній валюті" і 314 "Інші
рахунки в банку в іноземній валюті" призначені для узагальнення інформації
про наявність і рух грошових коштів в іноземній валюті.
За дебетом рахунку 31 "Рахунки в банках" відображається надходження
грошових коштів, за кредитом - їх використання.
Для відображення інформації про наявність і рух грошових документів
(у національній і іноземній валютах), що знаходяться в касі підприємства
(поштових марок, сплачених проїзних документів, путівок в санаторії,
пансіонати, у дома відпочинку і т. п.), і про кошти в дорозі, тобто грошових
сумах, внесених до кас банків або поштових відділень для подальшого їх
зарахування на банківські та інші рахунки підприємства, використовується
рахунок 33 "Інші кошти". До цього рахунку відкриваються наступні
субрахунки:
331 "Грошові документи в національній валюті";
332 "Грошові документи в іноземній валюті";
333 "Грошові кошти в дорозі в національній валюті";
334 "Грошові кошти в дорозі в іноземній валюті";
335 "Електронні гроші, номіновані в національній валюті".
За дебетом рахунку 33 "Інші кошти" відображається надходження
грошових документів в касу підприємства і коштів у дорозі, за кредитом вибуття грошових документів і списання коштів у дорозі після їх зарахування
на відповідні рахунки [3].
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Усі операції на розрахункових рахунках виконуються за документами
встановленої форми. Вони єдині для всіх галузей. При зарахуванні грошей на
розрахунковий рахунок не потрібна згода його власника. Проте всі платежі з
розрахункового рахунка виконуються, як правило, банком за
розпорядженням власника рахунка в межах вільного залишку коштів.
Таким чином, грошові кошти на рахунках у банку – грошові кошти, які
зберігають на різних рахунках у банківських установах та можуть бути
використані в будь- який момент за бажанням власника рахунку[2].
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СУТНІСТЬ ВИТРАТ З ПОДАТКУ НА ПРИБУТОК
На сьогодні, в умовах ринкової економіки отримання прибутку є
безпосередньою метою виробництва. Для підприємства прибуток є
показником, що створює стимул для інвестування в ті сфери, де можна
добитися найбільшого приросту вартості. Прибуток створює певні гарантії
для подальшого існування і розвитку підприємства, які на ринку, в свою
чергу, виступають як відносно відособлені товаровиробники Але як
розрахувати прибуток? За якими нормами та правилами, якщо вони
змінюються щорічно? Питання оподаткування прибутку завжди хвилювало
і хвилює суб‘єктів господарювання та державу в особі Державної фіскальної
служби України. Це питання в усі часи було актуальним, адже податок на
прибуток є джерелом надходження грошей для існування та функціонування
держави та суспільства.
Великий внесок у розробку теоретичних засад фінансового обліку
витрат з податку на прибуток зробили провідні вітчизняні вчені-економісти:
Бутинець Т.А., Верига Ю.А., Голов С.Ф., Жолнер І.В., Коблянська О.І.,
Нашкерська Г.В, Сопко В.В., Ткаченко Н.В. та інші.
Метою даного дослідження є закріплення та узагальнення теоретичних
знань щодо фінансового обліку витрат з податку на прибуток.
На сьогодні, податок на прибуток підприємств – це загальнодержавний
прямий податок, що стягується з прибутку організації (підприємства, банку,
страхової компанії) [1, с. 33].
Відповідно до Податкового Кодексу України (далі – ПКУ), об‘єктом
оподаткування є: прибуток із джерелом походження з України та за її
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межами, який визначається шляхом коригування (збільшення або
зменшення) фінансового результату до оподаткування (прибутку або збитку),
визначеного у фінансовій звітності підприємства відповідно до національних
положень (стандартів) бухгалтерського обліку (далі – НП(С)БО) або
міжнародних стандартів фінансової звітності (далі – МСФЗ), на різниці, які
виникають відповідно до положень цього Кодексу [2].
Поділ платників податку на прибуток наведено на рисунку 1:

Рисунок 1 – Платники податку на прибуток
Платниками податку на прибуток з числа резидентів є:
– суб‘єкти господарювання – юридичні особи, які проводять
господарську діяльність як на території України, так і за її межами;
– відокремлені підрозділи платників податку, за винятком
представництв;
– управління залізниці за прибуток, отриманий від основної діяльності
залізничного транспорту тощо.
Із числа нерезидентів платниками податку на прибуток є:
– юридичні особи, що створені в будь-якій організаційно-правовій
формі, та отримують доходи джерелом походження з України;
– постійні представництва нерезидентів, які отримують доходи із
джерелом походження з України або виконують представницькі та інші
функції стосовно таких нерезидентів чи їх засновників [3, с. 256].
Базою оподаткування є грошове вираження об‘єкту оподаткування,
визначеного згідно із статтею 134 цього Кодексу з урахуванням положень
цього Кодексу. Відповідно до п. 44.2 ст. 44 ПКУ, для обрахунку об‘єкта
оподаткування платник податку на прибуток використовує дані
бухгалтерського обліку та фінансової звітності щодо доходів, витрат та
фінансового результату до оподаткування [2].
Згідно ПКУ, базова (основна) ставка податку на прибуток становить 18
відсотків. Динаміка ставки податку на прибуток представлена на риcунку 2 :
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Рисунок 2 – Динаміка ставки податку на прибуток у 2010-2018 рр.
З рисунку 2 видно, що з початку свого існування податок на прибуток
стягувався у розмірі 25 відсотків. З 1 квітня по 31 грудня 2011 року ставка
дорівнювала 23 відсотки. З 1 січня по 31 грудня 2012 року ставка складала 21
відсоток, з 1 січня по 31 грудня 2013 року – 19 відсотків. З 1 січня 2014 р. і по
сьогодні ставка податку на прибуток становить 18 відсотків. З 1 січня 2015
року прикінцевими положеннями ПКУ планувалось зменшити ставку до 17
відсотків та з 1 січня 2016 р. до 16% відсотків. Однак, цього не відбулось і
ставка залишилась на рівні 2014 року [4, с.185].
В свою чергу, витрати з податку на прибуток – це загальна сума витрат з
податку на прибуток, яка складається з поточного податку на прибуток з
урахуванням відстроченого податкового зобов‘язання і відстроченого
податкового активу. Витрати відображаються в бухгалтерському обліку
одночасно зі зменшенням активів або збільшенням зобов‘язань. Витратами
звітного періоду визнаються або зменшення активів,або збільшення
зобов‘язань,що призводить до зменшення власного капіталу підприємства,за
умови,що ці витрати можуть бути достовірно оцінені. Витрати визнаються
витратами певного періоду одночасно з визнанням доходу, для отримання
якого вони здійснені [5].
Відображення суми витрат з податку на прибуток на рахунках
бухгалтерського обліку є одним із завершальних етапів облікових процедур з
обліку податку на прибуток. Йому передує складний комплекс робіт щодо
визначення податкового прибутку (збитку) [6, с. 402].
Отже, податок на прибуток є одним із найскладніших податків у
податковій системі, який сплачують підприємства з прибутку, що є
перевищенням суми доходів над собівартістю реалізованої продукції, а також
над сумою інших витрат звітного періоду. Даний податок відіграє роль
чинника, що визначає умови ефективного функціонування державного
бюджету та економічної системи загалом.
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ЙОГО ЗАОЩАДЖЕННЯ
Головним індикатором стану розвитку кожної країни є національне
багатство. Воно являє собою найважливішу економічну категорію
суспільного відтворення, вагомим показником економічної могутності
кожної держави та джерелом її соціально-економічного прогресу. Тому
вивчення методів оцінки та способів заощадження національного багатства є
важливим елементом розвитку економіки сучасності.
Вивчення явища національного багатства та розробка методології його
підрахунку розкриті у працях сучасних економістів. Дослідження в галузі
статистики національного багатства були проведені відомим статистиком і
економістом Раймондом Голдсмітом. Дослідження Е. Бозе, І. Грузкова,
Т. Козлової, Є. Смоліної та К. Соніна зосереджені на проблемах визначення
структури національного багатства та його оцінці. Достовірна оцінка
величини національного багатства України представлена в наукових
дослідженнях С. Дорогунцова та колективу авторів, С. Шумської, М. Квак.
Питання взаємозв‘язку між національним багатством й розвитком економіки
розкриті в роботах А. Камалової та В. Фальцмана. Проведене українськими
вченими дослідження виявило головні чинники, які здійснюють
найсуттєвіший вплив на процес зміни обсягу національного багатства
України. До них належать такі домінантні фактори макроекономічної
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нестабільності, як рівень безробіття та рівень інфляції. Так, що диференціація
національного багатства України пояснюється впливом безробіття на 74,67%,
інфляції – на – 3% [1].
Правильна оцінка компонентів національного багатства є однією з
найважливіших проблем при розрахунку показників обсягу, структури та
динаміки національного багатства країни. Національне багатство є
узагальнюючим поняттям, що описує стан національного господарства
країни у певний період її існування, для його оцінки найдоречніше
використовувати такі показники:
1. Якісний і кількісний рівні зайнятості населення в країні.
2. Виробництва валового внутрішнього продукту на одну особу.
3. Рівень використання та залучення у виробництво природних ресурсів.
4. Аналіз галузевої структури виробництва.
5. Обсяг і темпи розвитку наукомістких та конкурентоспроможних
галузей національної економіки.
Ефективність організації суспільного виробництва, включаючи рівень
продуктивності праці, якість виробництва та концентрацію виробництва.
В.К. Фальцман в своїй праці «Экономический рост. От прошлого к
будущему» [2,с.239] розглядає такі напрямки взаємозв‘язку динаміки
валового внутрішнього продукту та національного багатства:
1) із зростанням національного продукту зростає й національне
багатство;
2) зростає національний продукт, але це зростання забезпечується за
рахунок вичерпання національного багатства;
3) скорочується національний продукт, але відбувається приріст
національного багатства;
4) скорочується національний продукт, скорочується національне
багатство.
Для оцінки національного багатства також використовують такі
показники:
1. Первісна балансова вартість об‘єкта основних засобів, тобто сума ціни
обладнання, зборів чи мита, витрат на страхування ризиків і витрати на
установлення.
2. Фондовіддача основних засобів, тобто обсяг виготовленої продукції
поділений на середньорічну вартість основних засобів.
3. Фондомісткість основних засобів, тобто зворотний показник до
фондовіддачі, який розраховується як середньорічна вартість основних
засобів поділена на обсяг виготовленої продукції.
4. Коефіцієнт вибуття – показник, який відображає величину основних
засобів, які вибули з кругообігу до первісної вартості основних засобів на
початок року. Він розраховується як сума основних засобів підприємства, які
вибули поділена на первісну вартість основних засобів на початок року.
5. Коефіцієнт зносу – показник, що характеризує частку вартості
основних засобів, списаної на витрати в попередніх періодах і розраховується
як сума зносу основних засобів поділена на первісну вартість основних
засобів і загальний результат помножений на 100 відсотків.
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Оскільки національне багатство є вагомою складовою економіки,
важливим є його збереження та заощадження. Для того, щоб зберігати
національне багатство використовують такі методи:
1. Метод
раціонального
використання,
тобто
використання
національного багатства з мінімізованими витратами.
2. Метод відтворення, тобто метод, що базується на відтворенні
кількості національного багатства в короткий термін за незмінних
економічних умов.
3. Метод вимірювання національного багатства, тобто щомісячний
контроль за станом національного багатства в країні.
Для того, щоб покращити показники національного багатства потрібно
створити певний орган з питань національного багатства, якому будуть
підпорядковуватися підрозділи, що виконуватимуть певні дослідження та
аналіз стану національного багатства в різних регіонах. Тобто потрібно
постійно вести статистичні дослідження змін кількості національного
багатства, щоб своєчасно покращувати його відсоток для розвитку економіки
країни в цілому.
Отже, національне багатство як складова економічної стабільності, є
важливим елементом розвитку кожної країни, тому важливо знати методи
оцінки та заощадження національного багатства, проводити аналізи і
дослідження в цій галузі, для того, щоб економічна ситуація покращувалася,
а показники національного багатства з кожним періодом ставали вищими.
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СТРАТЕГІЧНІ НАПРЯМКИ РОЗВИТКУ БУХГАЛТЕРСЬКОГО
ОБЛІКУ, АНАЛІЗУ ТА АУДИТУ В КОНТЕКСТІ ДИНАМІЧНИХ
ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ
Майбутнє обліку як професії та академічної дисципліни обговорюється в
контексті сучасного розвитку міжнародного бізнесу та освіти. Показано, що
майбутнє професії визначається сучасними тенденціями розвитку
інформаційних технологій для бізнесу, а майбутнє навчальної дисципліни
повністю залежить від того, чи зможуть вчені та дослідники подолати розрив
між змістом вітчизняних та зарубіжних ідей природу та предметну сферу
бухгалтерського обліку та ввести її у сферу повноцінних соціальних та
економічних дисциплін в контексті динамічних євроінтеграційних процесів .
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Інформаційні технології є потужним інструментом вирішення бізнес-проблем
та досягнення бізнесу цілі. У процесі аудиту комп'ютерних технологій
сьогодні використовуються на всіх стадіях аудиту: під час планування,
тестування,
документування
аудиторської
роботи
формулювання
аудиторського звіту. Проте сьогодні переважно застосовуються звичайні
текстові або табличні редактори, якими користуються для оформлення
ділової документації [1].
Потреба в бухгалтерах, які виконують свою роботу вручну зникає, а їм в
заміну приходять бухгалтери, які володіють комп'ютерними навичками
нового покоління і зможуть підтримувати такі системи інформаційного
обороту [2].
Роботизація бухгалтерських компаній, що діють в Європі та США,
неминуча. Цей процес уже мимоволі відбувається сам по собі. Роботизація,
або автоматизація конкретних процесів, змінить і вже змінює професію
бухгалтерського працівника – його повсякденну діяльність і профіль. Якщо
компанія,
що
надає
бухгалтерські
послуги,
хоче
бути
конкурентоспроможною на місцевому та зарубіжному ринках, вона повинна
слідувати глобальним тенденціям. Програми, які обробляють дані, вже
сьогодні не тільки спрощують роботу бухгалтера, але і роблять її цікавішою,
тому що беруть на себе саму нецікаву частину рутинної роботи. Одна з
основних завдань цих програм, над удосконаленням якої ведеться інтенсивна
робота – обробка цифрових документів (відсканованих документів,
електронних рахунків-фактур, банківських виписок). Говорячи про
роботизації, слід враховувати не тільки те, що роботи допоможуть компаніям
замінити людські ресурси (не будуть потрібні оператори по введенню даних),
а й інший аспект – коли роботи почнуть виконувати рутинну роботу, фахівці
зможуть ефективніше використовувати свою високу кваліфікацію і здібності
при обробці отриманої облікової інформації. Користь від наявних
бухгалтерських знань нікуди не пропаде, але потрібно більше технічних
знань, розуміння інформаційних технологій, розуміння того, як працює
система. Бухгалтер майбутнього повинен вміти структурно мислити. Поява
роботів в бухгалтерії не є несподіваним технологічним стрибком. Це
природний процес розвитку інформаційних технологій, поступово, але все
швидше проникають в усі сфери життя. Першим кроком було саме створення
таких програм і алгоритмів, а другий крок, який вже робиться - це взаємна
інтеграція всіх систем, обмін даними, інтерпретація, надання аналізів і
прогнозів. Злиття колишніх і поява нових функцій призведе до того, що в
майбутньому з'являться професії, яких сьогодні ще немає взагалі [3].
В країнах Європи і Америки давно вже не використовують таку
програму як 1С, а на зміну їй прийшли багато нових програм для бухгалтерів
і для інших спеціалістів даної сфери. Які по своїх можливостях набагато
досконаліші за своїх попередників. До таких відносяться:
- QuickBooks – це ідеальна бухгалтерська програма для малого і
середнього бізнесу, і з урахуванням того, що її використовують понад 4.5
мільйонів компаній - найпопулярніша бухгалтерська програма не тільки в
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США, але і в світі. Популярність бухгалтерської програми пояснюється
досить просто – не існує більш простого і потужного інструменту для
власників бізнесу та керівництва компаній, який дозволяє настільки
ефективно контролювати діяльність компанії незалежно від виду діяльності
при розумній ціні. QuickBooks надає потужні можливості для формування
будь-яких видів звітів, в будь-якому розрізі, і автоматизувати всі ділянки
діяльності компанії. Ця бухгалтерська програма на англійській мові і всі
настройки зроблені для іноземних компаній. Є різні версії QuickBooks: з
податком з продажів і US GAAP для США, і версії з ПДВ та МСФЗ,
розроблені для Євросоюзу, зокрема - для Великобританії.
- FreshBooks – це система для автоматизації виставлення рахунків, їх
зміни з більш простим інтерфейсом в порівнянні з QuickBooks. За допомогою
цього сервісу можна куди швидше відправляти і управляти рахунками,
збирати всі платежі в одному інтерфейсі. При цьому платформа підтримує
кредитні карти, Google Checkout і PayPal. Перш за все її використовують в
США і Канаді.
- SaaS (бухгалтерський облік онлайн) – це хмарна бухгалтерська
облікова система на основі сучасних технологій і 20-річного досвіду
розробки і впровадження рішень для підприємств різного профілю. На даний
момент цією системою працює 2200 бухгалтерських компаній в Новій
Зеландії та Австралії. Дана система зацікавила також США, тому через пару
років цією системою, можливо, буде користуватися і вся Америка.
Безсумнівно, бухгалтери, що працюють за старими методами і зі
старими технологіями, залишаться протягом деякого часу, тільки послуги їх
будуть обходитися дешевше, але з розвитком процесу загальної інтеграції
даних їх послуги в майбутньому більше не будуть затребувані.
Для того, щоб розвиток бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту
функціонував, потрібні висококваліфіковані кадри. В 2010 році в Україні
дипломи бухгалтерів і аудиторів отримали 146 289 осіб, з них 12% – фахівця,
72% – бакалавра і 16% – магістра [4]. При цьому в Україні лише близько 3%
бухгалтерів отримують професійну кваліфікацію (підтверджену професійною
організацією), при вході на ринок праці. Саме професійні кваліфікації
об'єднують в собі кваліфікаційні вимоги до бухгалтера-професіонала з
вищою освітою та практичним досвідом. За оцінками експертів, знання
випускників українських вузів часто не відповідають реальним потребам
ринку та роботодавців. Так що ж потрібно зробити для успішного розвитку
бухгалтера завтрашнього дня? Сьогоднішній день характеризується не тільки
тенденціями глобалізації, а й принципово новими умовами функціонування і
розвитку суспільства, важливою особливістю якого є інтеграційні процеси в
сфері економіки, культури, освіти. Професійні організації – члени МФБ
(Міжнародна федерація бухгалтерів) – повинні впроваджувати кращі
практики оцінки знань і базу компетенції в систему вищої освіти.
Довгострокова перспектива, колективна відповідальність і спільними
зусиллями професійних організацій, вищої школи, роботодавців і державних
органів необхідні для формування ефективного професіонала в сфері
бухгалтерського обліку та фінансів.
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БЮДЖЕТНИЙ КОНТРОЛЬ В УКРАЇНІ
Контроль за дотриманням бюджетного законодавства – одна з
найважливіших функцій державного управління. Його призначення полягає у
сприянні реалізації бюджетної політики держави, забезпеченні процесу
формування і використання фінансових ресурсів у всіх ланках фінансової
системи. Нині проблеми державного фінансового контролю за виконанням
державного та місцевих бюджетів перебувають у центрі уваги багатьох
науковців та органів державного управління. Ведуться численні науковопрактичні дискусії щодо необхідності бюджетного контролю, методів та
інструментів його впливу на реалізацію пріоритетів соціально-економічного
розвитку.
Серед вагомих наукових досліджень теоретико-практичних засад
функціонування системи державного бюджетного контролю можна
виокремити праці О. Барановського, Л. Дробозіної, І. Дрозд, А. Єпіфанова,
Т. Єфименко, Н. Рубан, І. Стефанюка та ін.
Метою даного дослідження є визначення основних аспектів здійснення
бюджетного контролю в Україні.
Бюджетний контроль – різновид державного фінансового контролю, що
здійснюється в бюджетному процесі та спрямований на встановлення
законності, достовірності, економічної ефективності діяльності учасників
бюджетного регулювання та бюджетного процесу. За своєю сутністю
бюджетний контроль є системою заходів органів державної влади та органів
місцевого самоврядування, спрямованих на забезпечення законності дій
учасників бюджетного процесу під час складання, розгляду, затвердження,
внесення змін, виконання бюджетів і звітування про їхнє виконання з
використанням специфічних форм і методів організації бюджетної
діяльності.
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Такий контроль у системі функцій державного управління необхідно
визнати як контрольну функцію управління державними фінансами –
коштами Державного бюджету України [3].
Сутність бюджетного контролю полягає в перевірці дотримання
законності у сфері бюджетної діяльності та запобіганні порушенням
встановленого порядку надходження і витрачання коштів державного та
місцевих бюджетів. Його можна розглядати як особливі правовідносини між
контролюючими та підконтрольними суб‘єктами, при здійсненні якого
виникає право контролюючого (уповноваженого) суб‘єкта контролювати
діяльність учасників бюджетного процесу, передусім з позицій законності та
правильності їх діяльності, а у випадку виявлення будь-яких відхилень
вживати заходів з метою їх усунення. Тому бюджетний контроль можна
визначити як діяльність уповноважених бюджетним законодавством органів
та їх посадових осіб з перевірки виконання вимог бюджетного законодавства
учасниками бюджетного процесу, що реалізують бюджетні обов‘язки або
забезпечують таку реалізацію.
Систему бюджетного контролю можна уявити у вигляді сукупності
таких елементів:
– суб‘єкти бюджетного контролю, серед яких виділяються: контролюючі
суб‘єкти (уповноважені бюджетним законодавством на здійснення контролю
за дотриманням приписів цього законодавства органи, перелік яких
встановлено Бюджетним кодексом України) та підконтрольні суб‘єкти
(розпорядники та одержувачі бюджетних коштів, які зобов‘язані здійснювати
певні дії чи утримуватися від їх здійснення);
– об‘єкт контролю – це реальні результати бюджетної діяльності
учасників щодо здійснення дій передбачених бюджетним законодавством,
тобто реальні показники бюджетної діяльності;
– предмет контролю – це встановлені бюджетним законодавством
показники бюджету.
На сучасному етапі при реалізації бюджетного контролю в Україні існує
ряд суттєвих проблем. Основні з них:
– недостатня робота щодо забезпечення усунення порушень у бюджетній
сфері;
– недосконалість методик, що спрямовані на визначення ефективності
використання державних ресурсів, у тому числі цільове використання
бюджетних коштів;
– недостатня налагодженість механізмів виконання положень законів, які
встановлюють відповідальність за перешкоди контрольним діям [1,с.
94].
Багато правопорушень у сфері бюджетних відносин здійснюються через
недосконалість чинного законодавства а також через обмежений вплив на
розроблення проблем бюджетного контролю. З огляду на стан економіки та
рівень розвитку бюджетних відносин бюджетний контроль є дуже важливим
для нашої держави, так як змістом бюджетного процесу є формування,
розгляд, затвердження, та виконання бюджетів. На всіх цих стадіях
необхідний контроль як з боку держави так і з боку громадськості.
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З метою побудови ефективної системи бюджетного контролю та для
вирішення наведених проблем у системі законодавчого, методологічного та
організаційного забезпечення бюджетного контролю, можна запропонувати
наступні напрями його вдосконалення [2, с. 20]:
– формування єдиних концептуальних основ організації бюджетного
контролю, виходячи з сучасних завдань розвитку економіки України;
– створення єдиного правового поля щодо регулювання системи
бюджетного контролю та законодавчого закріплення за його суб'єктами
контрольних функцій;
– удосконалення методів бюджетного контролю;
– удосконалення кадрового забезпечення системи бюджетного
контролю, створення сучасної науково-дослідної та навчальної бази;
– створення адекватної сучасним умовам інформаційно-комунікаційної
інфраструктури;
– координація діяльності контролюючих структур з правоохоронцями;
– поліпшення матеріально-технічного та фінансового забезпечення
функціонування системи бюджетного контролю;
– усі органи державної влади, незалежно від підпорядкованості, повинні
сприяти контролюючим органам у здійсненні їхньої діяльності;
– діяльність контролюючих органів повинна базуватися на принципах
законності, незалежності, об'єктивності, плановості, компетентності,
оперативності, довідності, гласності та дотримання професійної етики.
Таким чином, бюджетний контроль є важливою функцією державного
управління та регулювання бюджетної системи. У системі бюджетного
контролю назріли серйозні проблеми законодавчого, організаційного та
методологічного характеру, що перешкоджають реалізації його функцій та
потребують його негайного реформування. Тому вважаємо, що
запропоновані заходи дадуть можливість не лише усунути зазначені
недоліки, а й підвищити ефективність, дієвість та результативність
бюджетного контролю в Україні.
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Вінницький торговельно-економічний коледж КНТЕУ
ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ДІЛОВИХ ІГОР У ПІДГОТОВЦІ
МАЙБУТНІХ СПЕЦІАЛІСТІВ-БУХГАЛТЕРІВ
В останній час Міністерство освіти і науки України націлює вищі
навчальні заклади країни на всесторонню інтенсифікацію і підвищення якості
навчального процесу на основі широкого застосування ділових ігор,
дискусій, моделювання виробничих ситуацій та інших методів активного
навчання.
Гра поряд з працею та навчанням – один із основних видів діяльності
людини.
Теоретичні основи та практичне застосування ігрового методу виклали у
своїх працях: Л.М. Бєльчиков, М.М.Бірштейн, В.М.Бурков, Ю.В.Гєронімус,
С.Р.Гідровіч, В.М.Єфімов, Н.М.Козленко, В.М.Комаров, В.Я.Платов,
В.Б.Хрістенко та ін.
Експерти (професійні бухгалтери) відмічають, що участь в ділових іграх
дає студентам можливість набути досвід в трьох напрямках: підприємництво,
готовність до роботи і життєві навички, що розвивають впевненість у собі.
До підприємницьких здібностей автори віднесли: прийняття рішень,
стратегічне мислення, взаємодія з конкурентами, робота у співробітництві;
розуміння співвідношення ризику і винагороди; постановку і досягнення
мети.
Готовність до роботи виражається у формуванні наступних навичок:
робота в самокерівних командах; використання знань і технологій; здібність
до планування; прийняття відповідальності; здатність до критичного
міркування; зібраність і самодостатність; працездатність і пунктуальність.
До
життєвих
навичок
відносяться:
комунікаційні
навички;
удосконаленість соціальних навичок; здатність до досягнення консенсусу;
вміння брати на себе відповідальність; самоповага, безконфліктність;
витриманість; утвердження цінностей і етика.
Аналізуючи результати конкретних ділових ігор, ми відмічаємо наступні
області, які розвиваються: знання, професійні навички з виробничої і
адміністративно-управлінської діяльності; вміння приймати рішення в
конфліктній ситуації, аргументовано захищати свої позиції і критикувати
рішення інших; вміння працювати в колективі і з колективом; принциповість,
послідовність; схильність до ризику; дисциплінованість; креативність.
Англійські спеціалісти вважають, що в ході Оксфордських ділових ігор
відбувається формування і удосконалення навичок і якостей: робота в
команді, творчі здібності, прозорість відносин, співробітництво, почуття
товариства, свобода спілкування з колегами, визнання чужої роботи,
самооцінка [1].
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В.Я. Платов приводить думки експертів, згідно яких в найбільшій мірі в
ході ділових ігор формуються такі якості:
- вміння приймати рішення в реальних виробничих ситуаціях і
захищати їх;
- вміння працювати з колективом над розв‘язанням загального завдання;
- ініціативність і творче відношення до своїх обов‘язків [2].
При цьому експерти відмітили, що перераховані якості не завжди
відпрацьовуються традиційними методами навчання. Очевидно, що якість
підготовки спеціаліста не вичерпується його професійними вміннями. Ми
відмічаємо, що велике значення набувають особисті якості, які визначають
здатність спеціаліста брати на себе відповідальність в прийнятті рішень в
складній і невизначеній ситуації, забезпечити захист інтересів суспільства,
окремих людей, природи, чесно і надійно виконувати взяті на себе обов‘язки.
Розглянемо систему якостей, необхідних для успішної діяльності спеціаліста
як сукупність трьох блоків:
- організаційно-технологічні якості (знання видів діяльності, основних її
форм, методів, засобів, володіння технологією
цих видів, тобто
відповідними вміннями і навичками);
- соціально-психологічні якості (знання соціально-психологічних основ
формування колективу і особистості, загально-психологічних явищ і шляхів
її формування, вміння і навички керування системою відносин, спілкування в
колективі);
- психолого-педагогічні якості (знання психології, основ навчання і
виховання, вміння і навички організації навчання, виховання і розвиток, а
також самоосвіта, самовиховання, самоконтроль психологічної культури).
В поняття компетенції спеціаліста можна віднести власне професійну,
технологічну компетентність, а також „надпрофесійні‖ навички, такі якості
особистості, як самостійність, творчий підхід до любої справи, готовність до
оновлення знань, гнучкість розуму, здатність до системного і економічного
міркування, вміння співпрацювати в колективі і вести діалог.
На сьогоднішній день в понятті компетентності з‘єднуються
технологічний і соціально-психологічний критерії успішності роботи.
Компетентність представляє собою відстрочену характеристику в моделі
випускника, яка представляє повільний процес накопичення досвіду і
дозрівання спеціаліста. Безсумнівним являється той факт, що ігрові методи
навчання сприяють розвитку і технологічної, і соціально-психологічної
складової компетенції. Окрім того, хотілось би окремо виділити
комунікаційні якості традиційно, які включаються в соціально-психологічні
навички, так як деякі ділові ігри направлені саме на розвиток комунікативних
навичок. Таким чином, ми пропонуємо розбити якості, які формуються в ході
ділових ігор на три блоки:
- професійно-технологічні вміння;
- соціально-психологічні навики;
- комунікативна компетентність.
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В ході ділових ігор студент накопичує досвід використання навчальної
інформації і функції засобів регуляції своєї квазіпрофесійної діяльності, що
забезпечує перевтілення об‘єктивних знань, які є в цій інформації, у власне
знання як особисте надбання майбутнього спеціаліста. Професійнотехнологічні вміння пов‘язані з навичками прийняття рішення в своїй
професійній сфері. Вміння вирішувати проблеми, які виникають із нових
ситуацій
в
постійно
змінюючому
навколишньому
середовищі,
використовуючи набуті знання, визначає професіоналізм спеціаліста.
Таким чином, активні методи навчання покликані стимулювати
мислення студента. Мислення представляє собою процеси пізнання об‘єктів і
явищ навколишнього світу в їх зв`язку, розв‘язання завдань, пошуку
невизначеного, передбачення майбутнього. Мислення – це процес роботи
усвідомлення, переробки розумом зберігаючих в ньому знань, інформації,
яка надходить і отримання результатів [3]. Вміння, пов‘язані з процесом
роботи усвідомлення, знаходять своє відображення в процесі прийняття
рішень:
- вміння аналізувати і синтезувати отриману інформацію;
- вміння бачити професійну проблему;
- вміння активно використовувати спеціальні знання;
- вміння виділяти головне;
- здатність заздалегідь виявляти трудності і знаходити шляхи їх
вирішення;
- вміння генерувати різні варіанти розв‘язання проблеми;
- вміння і бажання шукати нестандартні рішення;
- вміння визначати критерії успішного рішення;
- вміння передбачити наслідки прийнятих рішень (випереджене
мислення);
- вміння враховувати все, що впливає на результат (системність
мислення);
- вміння відмовлятися від нереальних пропозицій;
- вміння оцінювати альтернативи;
- вміння вибирати оптимальне рішення;
- вміння швидко реагувати на зміни ситуацій (оперативність мислення);
- вміння оцінювати отримані результати і ін.
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АНАЛІЗ ЗАПАСІВ БЮДЖЕТНОЇ УСТАНОВИ
Установи державного сектору не можуть здійснювати свою діяльність
без повного забезпечення ресурсами, які раціонально будуть
використовуватись в процесі функціонування. Складовою стабільної роботи
є оптимальна наявність і обсяг запасів. Запаси на будь-якій бюджетній
установі практично завжди є в тому чи іншому вигляді.
Правильне документальне відображення, контроль і аналіз є запорукою
успішної роботи установи в цілому. Беручи до уваги ситуацію сьогодення,
зокрема те, що держава в повній мірі не має можливості забезпечити
бюджетні установи коштами, перед розпорядниками коштів стоїть завдання,
якомога раціональніше розподілити їх так, щоб забезпечити (нехай в
мінімальній кількості) задоволення всіх потреб.
Запаси виступають однією з основних складових ефективного
функціонування бюджетних установ. Облік, аналіз і контроль належать до
інструментів, які можуть виконувати роль оптимізаційних важелів. Запаси
для будь-якого суб‘єкта господарювання є вагомою складовою оборотних
активів. Важливу роль відіграють запаси і в забезпеченні господарської
діяльності бюджетних установ. Від методологічних та методичних аспектів
їх обліку залежить порядок формування окремих витрат установи, а також
порядок відображення даних у звітності [1].
Облік запасів бюджетних установ розглядається у працях таких
вітчизняних учених, як Атамас П.Й., Джога Р.Т., Свірко С.В., Сопко В.В.,
Сушко Н.І., Чечуліна О.О. та ін. Реалізація Стратегії модернізації
бухгалтерського обліку в державному секторі [2] та прийняття в її контексті
Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в державному
секторі (НП(С)БОДС), зокрема НП(С)БОДС 123 «Запаси», зумовило
актуальність нових наукових досліджень за даним напрямком.
Староприлуцька спеціальна загальноосвітня школа-інтернат – установа
державного сектору, основною метою діяльності якої є задоволення потреб
дітей з вадами розумового розвитку у загальній середній освіті, соціальній
допомозі і реабілітації.
Метою дослідження є аналіз запасів установи державного сектору (далі
ДС) – Староприлуцької спеціальної ЗОШ- інтернат.
Джерелами аналізу Староприлуцької спеціальної ЗОШ- інтернат
виступають звітні, нормативні та облікові документи [3]. Найважливішими з
них є:
1. «Баланс» (Ф №1);
2. «Звіт про рух матеріалів та продуктів харчування» (Ф №6);
3. документи первинного обліку запасів (накладні-вимоги, меню-вимоги,
забірні карти та інші).
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При забезпеченні Староприлуцької спеціальної ЗОШ- інтернат запасами
значну роль відіграє обсяг та частота їх надходження. Аналіз руху запасів
відбувається з застосовуванням:
1) формули матеріального балансу
Мп + Мн = Мк + Мв

(1)

де, Мп – залишки запасів на початок року;
Мн – надходження запасів упродовж року;
Мк – залишки запасів на кінець року;
Мв – використання та вибуття запасів протягом року.
Виходячи із даної формули, зробимо розрахунок відповідно даним за
2017 рік:
311557,15 + 1575293,22 = 277192,08 + 1609658,29
2) коефіцієнт вибуття запасів
Кв =Мв/Мп

(2)

де: Мв – використання та вибуття запасів протягом року;
Мп – залишки запасів на початок року.
Даний коефіцієнт дає змогу визначити інтенсивність вибуття запасів у
Староприлуцькій спеціальній ЗОШ- інтернат. Так як нам потрібно оцінити
стан запасів протягом декількох періодів, то будемо використовувати 20152017 роки (табл.1.).
Таблиця 1 – Розрахунок коефіцієнта вибуття запасів Староприлуцької
спеціальної ЗОШ- інтернат
№
Показники
п/п
1 Використання та вибуття запасів
протягом року
2 Залишки запасів на початок року
3 Коефіцієнт вибуття запасів

2015 р.
924347,79

Роки
2016р.
1323300,00

2017р.
1609658,29

132515,42
6,975

162660,27
8,135

311557,15
5,166

Здійснивши розрахунок даного коефіцієнта можемо побачити що
найінтенсивніше запаси використовувались у 2016 рокі, і в свою чергу, він
становить 8,135. Другим по використанню фігурує 2015 рік – коефіцієнт
6,975. А от 2017 рік займає третє місце та становить 5,166. Щоб краще
оцінити динаміку коефіцієнта вибуття запасів створимо діаграму
інтенсивності вибуття (рис. 1.).
3) коефіцієнт надходження запасів
Кн =Мн/Мк
де: Мн – надходження запасів упродовж року;
Мк – залишки запасів на кінець року.
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(3)

Даний коефіцієнт дає змогу обчислити яка інтенсивність надходження
запасів до установи. Як і в попередньому випадку візьмемо дані за три роки
та для зручності обчислення здійснимо розрахунки у таблиці (табл. 2.).
Таблиця 2 – Розрахунок коефіцієнта надходження запасів
Староприлуцької спеціальної ЗОШ- інтернат
№
п/п
1
2
3

Показники
2015 р.
954492,64
162660,27
5,868

Надходження запасів протягом року
Залишки запасів на кінець року
Коефіцієнт надходження запасів

Роки
2016р.
1472196,88
311557,15
4,725

2017р.
1575293,22
277192,08
5,683

Провівши розрахунок коефіцієнта надходження запасів можна
спостерігати нестабільне поступлення коштів для потреб матеріального
забезпечення. Отже, у 2015 році даний коефіцієнт становив 5,87. У 2017 році
коефіцієнт становить 5,68, що свідчить про більший залишок запасів на
кінець періоду. Та зокрема у 2016 ріці коефіцієнт надходження був
найменшим, а саме 4,73 (рис. 1).
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Рисунок 1 – Коефіцієнт надходження та вибуття запасів
Отже, проаналізувавши показники, що характеризують запаси установи,
ми можемо спостерігати нестабільність у забезпеченні установою запасами,
це може бути пов‘язано з тим, що держава в повній мірі не має можливості
забезпечити бюджетні установи коштами, тому перед розпорядниками
коштів стоїть завдання, якомога раціональніше розподілити їх так, щоб
забезпечити (нехай в мінімальній кількості) задоволення всіх своїх потреб.
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ОБЛІК РЕАЛІЗАЦІЇ ТОВАРІВ НА ПІДПРИЄМСТВІ РОЗДРІБНОЇ
ТОРГІВЛІ
Актуальність даної теми полягає в тому що, облік реалізації товарів на
підприємствах роздрібної торгівлі, визначає сутність торговельної діяльності
і операцій з продажу товарів. Торгівля як складова економічної системи
країни забезпечує зайнятість її населення, збалансованість попиту
споживачів в різноманітних товарах,сприяє підвищенню ефективності
економічних зв‘язків між галузями народного господарства, обумовлює
стійкість грошового обігу і бере активну участь у формуванні державного
бюджету.
Багатоаспектність роздрібної торгівлі з усіма галузями економіки та
інститутами суспільного життя, зміни обсягу циркулюючої в її каналах
товарної маси, посилення впливу зовнішніх факторів на результати
господарювання підприємств, їх конкурентоспроможність та перспективи
сталого розвитку потребують реформування наявних і пошуку нових
ефективних інструментів управління комерційною діяльністю підприємств
роздрібної торгівлі.
Роздрібна торгівля – це тип торгівлі товарами, а також виконання певних
послуг, де покупцем є кінцевий споживач, фізична чи юридична особа [3].
Під роздрібною торгівлею розуміють підприємницьку діяльність з
продажу товарів та послуг на підставі усного або письмового договору
купівлі-продажу безпосередньо громадянам та іншим кінцевим споживачам
для їхнього особистого некомерційного використання незалежно від форми
розрахунків. Підґрунтя роздрібної торгівлі становить торговельна діяльність.
Торговельна діяльність – це ініціативна, самостійна діяльність
юридичних осіб і громадян щодо здійснення купівлі та продажу товарів
народного споживання з метою отримання прибутку.
У процесі торговельної діяльності роздрібна торгівля розв‘язує двоєдине
завдання: задовольняє мінливі та зростаючі потреби кінцевого споживача в
товарах та послугах і забезпечує створення прибутку суб‘єкта
господарювання.
Для роздрібної торгівлі характерні такі ознаки:
- вона є самостійною, ініціативною, здійснюваною на власний ризик
діяльністю юридичних осіб та громадян з метою отримання прибутку;
- у роздрібній торгівлі можуть продавати лише товари певного
асортименту (продовольчі та непродовольчі товари, горілчані та
тютюнові вироби, лікарські засоби та вироби медичного призначення,
деякі хімічні речовини, транспортні засоби та номерні агрегати,
ювелірні вироби, окремі види зброї, боєприпасів і спеціальних засобів,
деякі інші товари);
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- для роздрібної торгівлі важливим є наявність торгового місця;
- роздрібна торгівля ґрунтовно регламентована законодавчими та
нормативно-правовими актами [1].
Бухгалтерський облік товарів та їх реалізації є основною ділянкою
бухгалтерського обліку підприємства роздрібної торгівлі, яка забезпечує
визначення і контроль за точністю і об‘єктивністю основного показника його
діяльності – обсягу роздрібного товарообігу та доходу як джерела покриття
витрат обігу та створення прибутку. З огляду на це вважаємо, що для
формування цілісної облікової системи, яка б повністю задовольняла
інформаційні потреби й вимоги користувачів щодо ефективного управління
реалізацією товарів, необхідними є врахування особливостей комерційної
діяльності торговельних підприємств та відповідна організація облікового
процесу.
Якщо підприємства роздрібної торгівлі ведуть облік товарів за цінами
продажу, на товари при їх оприбуткуванні встановлюється торгова націнка.
Відсоток торгових націнок на різні товари підприємство встановлює
самостійно. Протягом місяця товари реалізують за роздрібними цінами, а в
кінці місяця визначають середній відсоток і розмір торгових націнок на
реалізовані товари, після чого визначається купівельна вартість реалізованих
товарів.
Облік надходження товарів, товари в роздрібній торгівлі
оприбутковують на підставі рахунків-фактур, товарно-транспортних
накладних, податкових накладних. За цими документами приймаються
товари і тара матеріально-відповідальними особами. При надходженні
товарів від населення за готівковий розрахунок їх оприбуткування
здійснюють на підставі Закупівельного акта. Якщо отримано ваговий
матеріал, то його оприбуткування здійснюють за чистою вагою (маса-нетто),
без урахування ваги тари. При розходженні маси і якості фактично
отриманих товарів із супроводжувальними документами складається Акт про
встановлення розходжень маси і якості товарно-матеріальних цінностей, що
приймаються.
Підприємствами роздрібної торгівлі в основному здійснюється
вартісний облік товарів через велику кількість різноманітних товарів та
оформленням реалізації товарів касовими чеками. У такому разі на кожну
матеріально-відповідальну особу (МВО) в бухгалтерії відкривається
особовий рахунок, в якому роблять записи по залишках, надходженню та
вибуттю товарів на звітну дату. Записи відображають за продажними цінами.
В установлені строки матеріально-відповідальні особи складають товарні
звіти і разом із підтверджувальними документами здають до бухгалтерії.
Товарні звіти можуть складатися щодня або один раз у 3, 5, 7, 10 днів
(залежно від обсягу господарських операцій торговельного підприємства).
Товарні звіти складають у двох примірниках: 1-й з додатками здають в
бухгалтерію, 2-й залишають у МВО.
Роздрібні підприємства, які здійснюють реалізацію товарів
(розрахункові операції) в готівковій та/або в безготівковій формі (із
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застосуванням платіжних карток, платіжних чеків, жетонів тощо), проводять
розрахункові операції на повну суму покупки (надання послуги) через
зареєстровані, опломбовані у встановленому порядку та переведені у
фіскальний режим роботи реєстратори розрахункових операцій [2].
Організація обліку реалізації товарів на підприємствах роздрібної
торгівлі забезпечує:
- виконання плану товарообігу, підготовку інформації, необхідної для
керування всіма службами підприємства;
- перевірку правильності документального оформлення, законності і
цілеспрямованості операцій, своєчасне і повне їх відображення в
обліку;
- правильність списання товарних втрат;
- дотримання правил проведення інвентаризацій, своєчасне виявлення і
відображення в обліку їх результатів [4].
Завдання організації системи обліку товарів на підприємствах
роздрібної торгівлі полягають у:
- оптимальному функціонуванні системи обліку, що створює умови для
формування облікової, контрольної і аналітичної інформації в
оптимальному режимі;
- визначенні важелів контролю і управлінні цими системами, а також у
методах їх використання для різних рівнів від керівників підрозділів
обліку, контролю та аналізу до керівництва підприємства;
- створенні сприятливих умов праці спеціалістів обліку (визначення
обсягу робіт, конкретизація і розмежування відповідальності за
виконання облікових, контрольних і аналітичних операцій та надання
інформації внутрішнім і зовнішнім користувачам);
- запровадженні наукових досягнень у практику технології обліку на
суб‘єкті господарювання будь-якого виду;
- наявності облікової, контрольної та аналітичної інформації за
необхідними розрізами, у встановлені терміни для досягнення її
корисності та забезпечення вимог внутрішніх і зовнішніх
користувачів[5].
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АНАЛІЗ ОПЕРАЦІЙ З БІОЛОГІЧНИМИ АКТИВАМИ
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПІДПРИЄМСТВА
Сільське господарство є однією з найбільш важливих галузей
економіки України. У його структурі питома вага тваринництва за оцінкою
валової продукції становить 45%. Але протягом останніх років більшість
видів його продукції збиткові, існуючі ціни не відшкодовують витрат
виробництва. Збитковість галузі призвела до зменшення обсягів виробництва
і споживання тваринницької продукції. В зв‘язку з цим важливим є пошук
шляхів підвищення ефективності управління виробництвом, основними
складовими яких є в тому числі і оцінка тваринницької продукції для
виявлення резервів зниження її собівартості.
Виходячи з цього, метою даної статті є розкриття методичних засад
оцінки біологічних активів тваринництва в сільськогосподарських
підприємствах, внесення пропозицій щодо удосконалення порядку оцінки та
визначення справедливої вартості біологічних активів тваринництва.
Відповідно до поставленої мети визначено такі завдання:
- дослідити теоретичні аспекти обліку та оцінки біологічних активів
тваринництва в сільськогосподарських підприємствах;
- вивчити сучасну методику здійснення оцінки біологічних активів
тваринництва;
- виробити основні напрями вдосконалення оцінки біологічних активів
тваринництва.
Предметом дослідження є теоретико-методичні аспекти обліку та
аналізу біологічних активів в системі управління сільськогосподарським
підприємством.
Згідно П(С)БО 30 «Біологічні активи» – біологічний актив це тварина
або рослина, яка в процесі біологічних перетворень здатна давати
сільськогосподарську продукцію та/або додаткові біологічні активи, а також
приносити в інший спосіб економічні вигоди [1].
Відповідно біологічним активом є будь-яка тварина або рослина на
утримання та/або вирощування якої спрямована діяльність підприємства, до
того ж не обов‘язково сільськогосподарська. Тобто процес якісних і
кількісних змін біологічних активів контролюється і управляється
підприємством. Це є ключовим моментом при визнанні біологічних активів.
Виходячи з критеріїв визнання, підприємства діяльність яких
спрямована на отримання продукції рослинного та тваринного походження з
джерел, управління якими не здійснюється, наприклад господарства, які
здійснюють морську і річкову риболовлю, не визнають, а відповідно і не
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ведуть облік активів від яких отримують таку продукцію (риба у морі чи
річці). Разом з тим, господарства діяльність яких спрямована на розведення
(вирощування та вилов) риби в штучних та природних водоймах (стави,
озера) мають забезпечити облік риби як біологічного активу.
Вагомий внесок у розробку теоретико-методологічних аспектів
оптимізації обліку і аудиту використання біологічних активів
сільськогосподарських підприємств зроблено такими науковцями, як:
Бланк І.О., Безруких П.С., Бондарєва І.А., Бутинець Ф.Ф., Голов С.Ф.,
Еквілайн Н.Дж., Єфіменко В.І., Завгородній В.П., Пушкар М.С., Саблук П.Т.,
Сопко В.В., Сук Л.К., Ткаченко Н.М., Чебанова Н.В., Чейз Р.З., та інші.
Однак зазначимо: попри значні напрацювання щодо розкриття проблемного
питання сутності біологічних активів рослинництва, єдиної позиції серед
вчених не існує. Це питання потребує подальших досліджень та
напрацювань.
Упровадження нового галузевого стандарту зумовлює формування
принципово нових методологічних засад аналізу сільськогосподарської
діяльності, заснованих на ринковій вартості активів, визначенні фінансових
результатів діяльності протягом господарського циклу. Згідно з цим
стандартом на кожну дату складання балансу біологічні активи необхідно
переоцінювати за справедливою вартістю. Така оцінка дає можливість
відобразити реальні показники фінансової звітності, які використовуються
при отриманні сільськогосподарськими підприємствами інвестицій і кредитів
банків. Собівартість реалізованих біологічних активів, яка також
обліковується за справедливою вартістю, дорівнює їх справедливій вартості
без витрат на місці продажу на останню дату складання балансу, по тій
вартості, за якою вони відображені в обліку на дату реалізації [3. c.8-12].
У зв‘язку з цим більш доцільно було б результат переоцінки поточних
біологічних активів рослинництва вносити до додаткового капіталу. Тобто
збільшення вартості біологічних активів буде збільшувати суму додаткового
капіталу, відповідно зменшення призведе до його зменшення. Останнє не
впливатиме на фінансовий результат діяльності підприємства на проміжні
звітні дати [4].
В умовах гармонізації бухгалтерського обліку біологічних активів із
Міжнародними стандартами бухгалтерського обліку особливого значення
набуває їх аналіз як важливий метод формування інформаційної бази для
управління аграрним виробництвом і підприємством. Незважаючи на
актуальність цього питання, відсутні теоретичні розробки щодо аналізу
біологічних активів як окремого об‘єкта обліку, з урахуванням нових засад
оцінки та визначення фінансових результатів діяльності підприємств.
Недостатнє науково-методичне забезпечення утруднює виявлення резервів
поліпшення кількісних та якісних параметрів біологічних активів
рослинництва, підвищення ефективності їх використання. Для дослідження
динаміки та рівня використання біологічних активів пропонуємо розроблену
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методику аналізу біологічних активів. Рекомендуємо сільськогосподарським
підприємствам запроваджувати визначені нами етапи, мету, об‘єкти, види та
показники економічного аналізу біологічних активів рослинництва на
підприємстві (рис. 1) [2].
Дослідження показують, що оцінка поточних біологічних активів
рослинництва за справедливою вартістю, а, отже, і їх відповідне балансове
узагальнення доцільне лише в окремих випадках. До таких випадків ми
відносимо: залучення до статутного капіталу інвестицій; реорганізацію
підприємства; вихід з підприємства учасника; оцінка застави під
кредитування, підведення підсумків роботи на збори засновників та ряд
інших подій, котрі вимагають оцінки активів за ринковою ціною. У цих
випадках користувачі фінансової звітності зорієнтовані на оцінку активів за
справедливою вартістю та, як правило, вимагають аудиторських
підтверджень її достовірності. За П(С)БО 30 «Біологічні активи» облік
поточних біологічних активів рослинництва за справедливою вартістю
впливає на фінансові результати діяльності підприємства без урахування
суттєвої сукупності ризиків щодо отримання таких доходів чи збитків у
майбутньому.
У аналізі діяльності більшості сільськогосподарських підприємств,
надав можливість оцінити ефективність виробництва, виявити так звані
«слабкі місця» та на базі цього розробити конкретні шляхи удосконалення
облікового процесу та оптимізації виробництва продукції загалом. Для
дослідження динаміки та рівня використання біологічних активів
запропоновано механізм оптимізації обліку біологічних активів
сільськогосподарських підприємств, який містить головні етапи, мету,
об‘єкти, види та показники їх економічного аналізу.
Сільське господарство є однією з найбільш важливих галузей економіки
України. Організація і методика контролю достовірності облікового
відображення біологічних активів повинна враховувати, що біологічні активи
відносяться до особливої групи активів, які піддаються високому фактору
ризику, зв‘язаного з можливістю їхнього незаконного присвоєння
(розкрадання).

97

Механізм аналізу біологічних активів
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Рисунок 1 – Механізм оптимізації аналізу біологічних активів
сільськогосподарських підприємств
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ФІНАНСОВИЙ ОБЛІК ТОВАРІВ НА ПІДПРИЄМСТВІ РОЗДРІБНОЇ
ТОРГОВЛІ
Бухгалтерський облік торговельної діяльності завжди мав свої
особливості порівняно з обліком інших видів діяльності.
Сьогодні зазнали значних змін компоненти бухгалтерського обліку
господарських операцій торговельного підприємства. Тому необхідно
приділяти увагу до організації бухгалтерського обліку діяльності
торговельних підприємств в умовах його реформування з метою
забезпечення користувачів повною, достовірною та об‘єктивною
інформацією про фінансовий стан підприємства та результати його
діяльності. В сучасних умовах розвитку економічного стану країни великої
ваги набули підприємства роздрібної торгівлі [4].
Облік товарів і тари в торговельних підприємствах України ведеться на
рахунку 28 «Товари». На цьому рахунку ведеться облік руху товарноматеріальних цінностей, придбаних для продажу без переробки, й одержання
нового продукту за первісною вартістю, або за цінами реалізації. За дебетом
рахунка відображається збільшення вартості придбаних (отриманих) товарів,
за кредитом – зменшення вартості реалізованих (вибулих) товарів. Цей
рахунок використовують в основному збутові, торговельні або заготівельні
підприємства й організації, а також підприємства громадського харчування.
Товари в роздрібній торгівлі обліковуються за продажними цінами, а в
оптово-збутових організаціях – за купівельними або продажними цінами.
Тому розпорядчим документом керівника має бути встановлено, за якими
цінами буде вестись облік товарів у звітному році.
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Використання даного методу обліку товарів відбувається в зв‘язку з тим,
що він значно спрощує трудомісткість облікової роботи, а також дозволяє
простіше визначати фінансові результати діяльності підприємства наприкінці
місяця. Після реалізації товару торгова націнка по даному реалізованому
товару списується зворотною проводкою Дт 285 Кт 282.
Роздрібна торгівля забезпечує завершальну стадію процесу товарногрошового обміну[2].
Узагальнення інформації про доходи від реалізації товарів, готової
продукції, робіт і послуг, про суму знижок, наданих покупцям, та про інші
вирахування з доходу здійснюється на рахунку 70 «Доходи від реалізації». За
кредитом рахунку відображається збільшення (одержання) доходу, а за
дебетом – належна сума податків, результат операцій перестрахування та
списання у порядку закриття на рахунок 79 «Фінансові результати».
Роздрібна торгівля – це діяльність із продажу товарів кінцевим
споживачам для їх власного використання незалежно від форми [10, с. 169].
Роздрібні торгові підприємства реалізують товари як безпосередньо
населенню, так і окремим установам.
Основними особливостями обліку торгівлі є: на відмінну від
виробництва, в торгівлі нічого не виробляють, надана послуга не має
кількісних характеристик;
- у торгівлі відсутній процес визначення виробничої фінансової
собівартості результату, а отже, прямих і непрямих (накладних) витрат,
обліку готової продукції та інших облікових робіт, характерних для
виробництва;
- з огляду на велику номенклатуру товарів бухгалтерський облік
роздрібного товарообороту здійснюють лише у вартісному вираженні за
цінами продажу.
Кількісно-вартісний облік ведуть за товарами, що потребують
особливого контролю;
- в оптовій торгівлі здійснюють груповий облік товарів на підставі
розрахункового методу згідно з бухгалтерськими документами та
оперативними даними;
- у роздрібній торгівлі окремо облікують різницю між купівельною і
продажною вартістю придбаних товарів для обчислення доходу і результатів
діяльності;
- витрати торгівельних підприємств становлять витрати обігу, що не
включають до вартості товарів, належать до витрат звітного періоду,
обліковуються на відповідних статтях адміністративних витрат, витрат на
збут і фінансових витрат, а також списують на фінансовий результат звітного
періоду.
Для вирішення проблем в обліку оптово-роздрібних підприємств
доцільно використовувати відповідні програмні продукти, що дадуть
можливість бухгалтерії підприємства максимально автоматизувати процес
обліку товарів.
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Потрібно відзначити, що необхідно максимально використовувати
програмні продукти. Потрібно також відзначити, що кожне підприємство не
залежно від того чим воно займається повинно прагнути максимально
автоматизувати бухгалтерський облік
Так, за наявності кількох видів торгівлі підприємству доцільно
розподілити бухгалтерський облік товарів та фінансові результати
підприємства за кожним видом діяльності, а також у розрізі кожної окремої
господарської одиниці.
Для вирішення проблем організації обліку оптових та роздрібних
підприємств доцільно використовувати відповідні методичні рекомендації,
що дадуть можливість бухгалтерії підприємства максимально автоматизувати
процес обліку товарів як на складах оптових підрозділів, так і в мережі
роздрібної торгівлі.
Отже, діяльність торговельного підприємства вимагає розмежування
облікових даних для внутрішніх і зовнішніх користувачів та підвищення
ефективності управління продажами товарів. Цього можна досягти шляхом
удосконалення системи аналітичного обліку. Удосконалення обліку операцій
з продажу товарів сприятимуть більш повному та об‘єктивному
відображенню торгових операцій у бухгалтерському обліку підприємств
роздрібної торгівлі, а саме від цього залежить ефективність та оперативність
прийняття рішень щодо стратегії і тактики розвитку підприємства. Належно
організований бухгалтерський облік реалізації товарів має важливе значення
для підвищення ефективності роботи підприємств, для забезпечення
своєчасних і повних розрахунків з бюджетом за податковими зобов‘язаннями
з податку на додану вартість.
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РОЗРАХУНКИ З ПОСТАЧАЛЬНИКАМИ ТА ПІДРЯДНИКАМИ: ЇХ
СУТЬ ТА ВІДОБРАЖЕННЯ В ОБЛІКУ
Однією з важливих передумов діяльності підприємства є процес
постачання, що тісно пов‘язаний з розрахунковими операціями, які можуть
призводити до утворення зобов‘язань. Причиною виникнення заборгованості
часто стає недосконалість розрахунків з постачальниками та підрядниками,
недбалість працівників, шахрайство та зловживання службовими
повноваженнями. Від величини кредиторської заборгованості підприємства
залежить його фінансова стійкість, незалежність та платоспроможність. Тому
одним з пріоритетних напрямів удосконалення управління підприємством є
організація обліку розрахунків, що формується в системі бухгалтерського
обліку та її надання зацікавленим сторонам з метою прийняття рішень
Тема обліку розрахунків з постачальниками та підрядниками
розглядалась різними науковцями з бухгалтерського обліку, серед них
доцільно виділити таких, як Ф.Ф. Бутинець, Г.В. Власюк, Н.Г. Горицька,
О.В. Лишиленко, М.Д. Біляк та інші. Проте ряд питань досі залишаються
поза увагою науковців або є недостатньо вивченими, що зумовлює
актуальність даної теми для подальшого дослідження.
Метою дослідження є надання характеристики розрахунків з
постачальниками та підрядниками за товари, роботи, послуги, з‘ясування
сутності договірних відносин підприємства, узагальнення теоретичних
аспектів обліку, а також розробка заходів щодо удосконалення обліку цих
розрахунків, що сприятиме зміцненню фінансового стану підприємства.
Розрахунки з постачальниками та підрядниками займають вагоме місце
в системі розрахункових операцій, а також є найважливішою складовою
бухгалтерської діяльності, оскільки вони впливають на формування основної
частини грошових надходжень підприємств.
Розрахунки з постачальниками та підрядниками – це взаємні розрахунки
підприємств за товарно-матеріальні цінності, виконані роботи, надані
послуги. Вони є переважними, й саме від безперебійності та планомірності
організації даних розрахунків вирішальною мірою залежить стан усіх
розрахунків підприємства, його фінансовий стан та платоспроможність
[1, с. 345].
102

Постачальники – юридичні або фізичні особи, які здійснюють
постачання товароматеріальних цінностей, або надають послуги та
виконують роботи, а підрядники – це спеціалізовані підприємства та фізичні
особи які виконують будівельно-монтажні роботи при спорудженні об‘єктів
на підставі договорів підряду на капітальне будівництво [2].
Основною причиною виникнення розрахункових операцій з
постачальниками та підрядниками є укладення договору. При цьому виникає
юридичне зобов‘язання, яке не відображається на рахунках бухгалтерського
обліку та в балансі. Його відображення в обліку розпочнеться у тому
випадку, коли суб‘єкти господарювання, що уклали договір, перейдуть до
виконання взятих на себе обов‘язків та за наявності умов відповідно до
П(С)БО 11 [2]: оцінка зобов‘язання має бути достовірно визначена;
існуватиме ймовірність зменшення економічних вигод у майбутньому
внаслідок погашення зобов‘язання. У випадку невиконання укладеного
договору, така ситуація може призвести до штрафних санкцій.
Ця заборгованість також має відображатися у бухгалтерському обліку.
Виникнення неузгодженості правового та облікового законодавства
негативно впливає на формування звітної інформації щодо фінансового стану
підприємства, тобто відбувається її викривлення. Для вирішення цієї
проблеми доцільно відображати юридичні зобов‘язання в позабалансовому
обліку, використовуючи рахунок 042 «Непередбачені зобов‘язання».
Доцільним є також зазначення інформації про юридичні зобов‘язання і у
примітках до фінансової звітності. Після перетворення юридичних
зобов‘язань на такі, що відповідають усім критеріям бухгалтерського обліку,
запропоновано проводити їх виключення з позабалансового обліку та
відображати як на балансових рахунках, так і у балансі підприємства [3].
Відображення зобов‘язань підприємства таким чином сприятиме
забезпеченню користувачів фінансової звітності достовірною та
обґрунтованою інформацією про борги підприємства та його
платоспроможність.
Погашення кредиторської заборгованості може здійснюватися на
підставі платіжного доручення, платіжної вимоги-доручення, видаткового
касового ордеру, розрахункового чеку.
Підставою на оприбуткування товарно-матеріальних цінностей є:
накладні; податкові накладні; товарно-транспортні накладні; акти прийнятих
робіт, послуг; документи, що підтверджують якість товару.Оприбуткування
імпортних товарів на складі покупця проводиться на підставі:
зовнішньоекономічного
договору
купівлі-продажу;
вантажно-митної
декларації; приймального акту; акту експертизи; торгівельно-промислової
палати; комерційних документів; транспортних накладних – залізничної
накладної, авіа накладної, товарно-транспортної накладної, пакувальних
листів, CMR.
Основні завданнями обліку розрахунків з постачальниками та
підрядниками наведено на рис.1.
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Основні завданнями обліку розрахунків з постачальниками та підрядниками:
Достовірне відображення в облікових регістрах наявності та змін, сум кредиторської
заборгованості
Забезпечення своєчасного перерахування грошових коштів кредитором
Систематична звірка розрахунків з фізичними та юридичними особами.
Контроль за дотриманням умов договорів та контрактів, своєчасне пред‘явлення
претензій та правильне документальне обґрунтування претензій постачальниками та
підрядниками.

Рисунок 1 – Основні завданнями обліку розрахунків з
постачальниками [4]
Побудова аналітичного обліку розрахунків з постачальниками має
забезпечити можливість отримання необхідних даних по: акцептованих та
інших розрахувальних документів, термін оплати яких не настав;
неоплачений в строк розрахункових документах, постачальниках за
невідфактурованими поставками; виданих векселях, термін оплати яких не
настав; прострочених векселях ;отриманих комерційних кредитах [5].
Отже, фінансовий облік розрахунків з постачальниками та
підрядниками не є досконалим, і його дослідженню потрібно приділити
більшу увагу, тому що підприємства постійно ведуть розрахунки з
постачальниками за придбані в них основні засоби, сировину, матеріали й
інші товарно-матеріальні цінності і послуги. Впровадження ефективної
системи управління заборгованістю дасть можливість підприємству
контролювати та погашати її в установлені строки. У такому випадку
залучені кошти будуть виступати для підприємства додатковим та відносно
дешевим джерелом його фінансування.
Список використаних джерел:
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Тернопіль: ТНЕУ, 2016. – 480 с.
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3. Бутинець Ф.Ф. Бухгалтерський фінансовий облік: [підруч. для студ.
спеціальності «Облік і аудит» вищих навчальних закладів] / Ф.Ф. Бутинець. –
Житомир: ПП Рута, 2006. – 832 с.
4. Власюк Г.В. Шляхи вдосконалення бухгалтерського обліку
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5. Лишиленко О.В. Бухгалтерський облік: підручник / О.В. Лишиленко.
– [3-тє вид., переробл. і доп.]. – К.: Центр учбової літератури, 2009. – 670 с.
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В умовах ринкової економіки основою діяльності кожного підприємства
є досягнення максимального прибутку, що є основою для забезпечення
розвитку підприємства, поліпшення показників його діяльності, технічного
переозброєння та модернізації виробництва, досягнення стійких
конкурентних переваг підприємства на ринку. Все це обумовлює важливість
аналізу та управління витратами на підприємстві.
Одним з найважливіших завдань аналізу витрат є оцінка дій
господарюючого суб'єкта, що полягає в аналізі його умов господарювання, а
також результатів даного процесу.
Функціональна модель економіки підприємства включає процеси:
- управління персоналом;
- постачання матеріальних ресурсів;
- виробництво;
- управління виробництвом;
- управління підприємством;
- інвестування та фінансування;
- збут тощо.
Всі ці процеси пов‘язані із витрачанням ресурсів. Витрати пов‘язані з
операційною діяльністю підприємства мають різне призначення, різнорідні за
своєю сутністю, причинами виникнення тощо.
Однією з основних проблем для управління підприємством є також
забезпечення максимальної оперативності та достатньої аналітичності
вихідної інформації про операційні витрати підприємства. Якщо інформація
щодо витрат, яка повинна слугувати для прийняття управлінських рішень є
несвоєчасною, недостовірною або відсутньою, це спричиняє виникнення
проблем, як внутрішнім так і зовнішнім її користувачам.
Для удосконалення обліку витрат операційної діяльності на
підприємствах, особливу увагу потрібно приділяти походженню та складу
операційних витрат, а також формуванню аналітичної інформації щодо
витрат і відображення їх в обліку та звітності [2].
Методика обліку операційних витрат діяльності підприємства значною
мірою залежить від організаційної структури підприємства, його розмірів, в
деякій мірі на такі витрати впливають особливості галузі, в якій функціонує
суб‘єкт господарювання.
Облік, аналіз та аудит операційних витрат досліджували такі науковці,
як М.Т. Білуха, Ф.Ф. Бутинець, С.Ф. Голов, З.В. Задорожний, Я.Д. Крупка,
Ю.С. Ігуманов, К.Ф. Лученко, Г.О. Партин, В.Г. Сопко, Б.Ф.Усач,
Т.В. Савицька, А.М. Турило, А.А. Турило, І.М. Яцків та ін. Важливу роль у
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розвитку та вдосконаленні такої ділянки обліку й аудиту відіграють роботи
зарубіжних авторів, зокрема М. Ван Бреда, Е. Хендріксена, М. Метьюса,
В. МакКензі, Дж. Ріса, Р. Витоні, К. Друрі. В той же час низка питань,
пов‘язаних із методикою внутрішньо управлінського обліку операційних
витрат потребує подальших досліджень.
Гіпотеза дослідження полягає у припущенні, що удосконалення
обліково-аналітичного забезпечення системи управління операційними
витратами підприємства дасть змогу підвищити ефективність прийнятих
управлінських рішень в процесі досягнення максимального прибутку
господарюючим суб‘єктом.
До найбільш суттєвих результатів, які характеризують процес
удосконалення обліку витрат, належать [4]:
- удосконалення системи синтетичного обліку операційних витрат
шляхом розробки аналітичних рахунків третього порядку, використання яких
в обліковій практиці бухгалтерії дасть змогу підвищити аналітичність
інформації в процесі прийняття ефективних рішень;
- з метою більшого наближення українських стандартів бухгалтерського
обліку до міжнародних, запропоновано передбачити в МП(С)БО 1 «Загальні
вимоги до фінансової звітності» можливість подання додаткових рядків та
зміни порядку наведення статей до Звіту про фінансові результати
бухгалтерами виходячи із власних обґрунтованих професійних суджень та з
урахуванням галузевих особливостей діяльності підприємства, якщо таке
подання є доречним;
- угруповати
організаційно-методичні
етапи
(технологія
та
інструментарій) комплексного аналізу операційних витрат підприємства, що
забезпечують досягнення управлінських та стратегічних цілей сучасного
стратегічно-орієнтованого підприємства.
Основною нормативною базою, яка регламентує організацію обліку
витрат на визначення собівартості продукції є П(С)БО 16 «Витрати» та
П(С)БО 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності» тощо.
З урахуванням вимог стандартів бухгалтерського обліку міністерствами
і відомствами затверджено низку галузевих методичних рекомендацій щодо
формування собівартості, які враховують структурні, економічні та інші
особливості функціонування відповідних видів бізнесу.
Як свідчить теорія та практика, на кожному господарюючому суб‘єкті
існує набір факторів, що утворюють витрати операційної діяльності, при
цьому витратоутворюючі фактори поділяються на структурні та
функціональні.
Класифікацію операційних витрат підприємства можна здійснити за
двома основними ознаками:
– за економічним характером витрат (економічними елементами);
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– за порядком віднесення на собівартість продукції (товарів, робіт, послуг)
[3].
Однією з головних причин нераціонального управління операційними
витратами вітчизняних підприємств виступає відсутність сучасного
аналітичного забезпечення управління витратами, адаптованого до
господарської діяльності підприємства в оперативному та стратегічному
аспектах.
Системний підхід до аналізу витрат передбачає:
- виявлення місця і ролі показників витрат в оцінці досягнутої
ефективності продажу товарів;
- розробку схеми аналізу на основі класифікації факторів і резервів
раціоналізації витрат;
- вимірювання факторів і резервів оптимізації операційних витрат;
- встановлення основних напрямів мобілізації виявлених резервів,
раціонального використання виробничих ресурсів у поточному і
перспективному плануванні собівартості [1].
Отже, економічний аналіз операційних витрат є важливим інструментом
управління ними, що дозволяє надати узагальнюючу оцінку ефективності
використання ресурсів і визначити резерви збільшення прибутку та зниження
ціни одиниці продукції. Цільовим спрямуванням аналізу операційних витрат
на продукції є виявлення можливості раціонального використання
виробничих ресурсів, інформаційне забезпечення та всебічна оцінка
досягнутих результатів щодо оптимізації виробничих витрат, обґрунтування
управлінських рішень.
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ЗАКУПІВЕЛЬ В УКРАЇНІ
Одним із основних векторів міжнародного співробітництва України є
євроінтеграційний напрям. Євроінтеграція – це поступовий процес, який
вимагає виконання від України певних умов, які пов‘язані перш за все з
імплементацією вітчизняного законодавства до європейських стандартів,
адаптацією та зміною згідно з міжнародними нормами та правилами.
Важливої уваги також заслуговує реформа державних закупівель, яка набула
ребрендінгу «публічні закупівлі». Основним завданням реформування сфери
публічних закупівель є впровадження ефективної системи закупівель
відповідно до принципів і підходів, які застосовуються європейським
країнами, та потужної нормативно-правої бази, що має забезпечити
ефективність та прозорість процедури закупівель.
Питання «публічних закупівель» досліджувало багато вчених, зокрема,
І.В. Влялько, Е.Ф. Демський, О.П. Кулак, Т.Ф. Куценко, В.М. Колотій,
В.К. Колпаков, В.А. Кощеєв, О.О. Критенко, І.І. Лагус, З.В. Максименко,
В.П. Міняйло, В.В. Морозов, А.Є. Никифоров, О.Ф. Овсянюк-Бердадіна,
А.О. Олефір, А.Б. Павловський, Я.В. Петруненко, Г.І. Пінькас,
В.В. Смиричинський, Н.Б. Ткаченко, О.Г. Турчинов, Ю.М. Уманців,
К.Ю. Хусанова, Ю. Фалко, С.М. Чистов та інші. Однак враховуючи суттєві
зміни законодавства таке дослідження є актуальним.
Метою даного дослідження є аналіз нормативно-правового забезпечення
публічних закупівель в Україні.
Оптимізація системи публічних закупівель в Україні – це цілісний
процес, що містить програму дій для вирішення системних проблем із метою
унеможливлення їх виникнення в майбутньому, це цілеспрямована діяльність
усіх задіяних органів щодо рішучого перетворення недієвої системи,
результатом якої мають стати якісні зміни в системі здійснення публічних
закупівель для досягнення максимальної їхньої ефективності.
Угодою про асоціацію передбачено адаптацію законодавства у сфері
публічних закупівель строком від 6 місяців до 8 років до законодавства ЄС у
сфері публічних закупівель – до Директиви 2014/24/ЄС (замінила Директиву
2004/18/ЄС про державні закупівлі) та Директиви 2014/25/ЄС (замінила
Директиву 2004/17/ЄС про комунальні послуги). Таким чином можна
погодитись з думкою експертів проекту ЄС «Гармонізації державних
закупівель в Україні зі стандартами ЄС» про те [1, 3], що повна транспозиція
вітчизняного законодавства неможлива, оскільки Директиви про державні
закупівлі входять до системи законодавства ЄС, а їхнє застосування
здійснюється відповідно до положень Договору про ЄС, законодавства ЄС,
міжнародних угод і конвенцій ЄС тощо. Таким чином, виникають правові
труднощі в повній імплементації директив у сфері державних закупівель ЄС
та наближення їх до українського законодавства.
108

З метою наближення до законодавства в сфері публічних закупівель ЄС
та виконання умов першого етапу реформування публічних закупівель
«Дорожньої карти» 25 грудня 2015 року Верховною Радою України прийнято
Закон України «Про публічні закупівлі» № 922-VII (далі – Закон № 922),
який передбачає переведення всіх тендерів в електронну систему закупівель,
транспарентність процесу закупівель та зниження корупційних ризиків.
Частиною першою статті 2 Закону 922 встановлено, що цей Закон
застосовується за умови, що вартість предмета закупівлі товару (товарів),
послуги (послуг) дорівнює або перевищує 200 тис. грн, а робіт – 1,5 млн грн;
до замовників, які здійснюють діяльність в окремих сферах господарювання,
за умови, що вартість предмета закупівлі товару (товарів), послуги (послуг)
дорівнює або перевищує 1 млн грн, а робіт – 5 млн гривень.
Закон 922 зазнав змін у бік спрощення його застосування замовниками і
учасниками таких процедур, зробив більш прозорим сам процес державної
закупівлі. Але залишилися окремі правові норми, які мали корупційні ризики
та на врегулювання яких неодноразово звертала увагу Рахункова палата.
Зокрема, 18 випадків, на які не поширюється його дія; відсутність у Законі
норми щодо визначення кваліфікаційних критеріїв учасників за наявності
недостатньої матеріально-технічної бази; розширений перелік із 7 підстав для
застосування неконкурентної процедури закупівлі – переговорної процедури;
відсутність можливості проведення закупівлі за допомогою електронних
торгів тощо [2].
Під час здійснення закупівлі товарів, робіт і послуг, вартість яких є
меншою за вартість, що встановлена в абзацах другому і третьому цієї
частини, замовники повинні дотримуватися принципів здійснення публічних
закупівель, установлених цим Законом, та можуть використовувати
електронну систему закупівель з метою відбору постачальника товару
(товарів), надавача послуги (послуг) та виконавця робіт для укладення
договору.
У разі здійснення закупівель товарів, робіт і послуг без використання
електронної системи закупівель, за умови, що вартість предмета закупівлі
дорівнює або перевищує 50 тис. грн та є меншою від вартості, встановленої в
абзацах другому і третьому цієї частини, замовники обов'язково
оприлюднюють звіт про укладені договори в системі електронних закупівель
відповідно до статті 10 цього Закону 922.
Інституційну основу адміністративного інституту публічних закупівель
становлять [4, с. 92]:
1) Міністерство економічного розвитку і торгівлі України є спеціально
уповноваженим центральним органом у сфері публічних закупівель, який
здійснює регулювання та координацію даної сфери суспільних відносин;
2) Державна казначейська служба України здійснює перевірку річних
планів закупівель державних замовників, дотримання ними вимог чинного
законодавства щодо оприлюднення інформації про закупівлі, а також
достовірність відомостей в договорі про закупівлю. Після проведення
перевірки Державна казначейська служба України здійснює реєстрацію
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юридичних і фінансових зобов‘язань замовника або повідомляє про виявлені
порушення Міністерство економічного розвитку і торгівлі України і
Антимонопольний комітет України;
3) Антимонопольний комітет України є органом оскарження у сфері
публічних закупівель. Рішення даного органу також можуть бути оскаржені
заінтересованими особами в судовому порядку;
4) Державна служба статистики України здійснює збір інформації про
результати процедур закупівель; затвердження форм статистичної звітності у
сфері закупівель; інші функції, передбачені законодавством України;
5) Рахункова палата України і Державна аудиторська служба України
здійснюють перевірки та ревізії в тій частині діяльності суб‘єктів контролю,
що стосується використання державних коштів.
Таким чином, регулювання інституту публічних закупівель пропонуємо
визначати як цілеспрямований вплив норм права на процес закупівель за
державні кошти з метою забезпечення за допомогою правових засобів
повного виконання державою покладених на неї суспільством завдань і
функцій.
Список використаних джерел:
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карту»): Розпорядження Кабінету Міністрів України від 24 лютого 2016 року
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3. Севостьянова Г.С. Сучасний стан нормативно-правового забезпечення
публічних закупівель в Україні / Г.С. Севостьянова // Науковий вісник
Ужгородського національного університету. Серія : Міжнародні економічні
відносини та світове господарство. – 2016. - Вип. 10(2). – С. 91-96.
Долінська Юлія
Науковий керівник: Денисюк О.М., д.е.н., професор
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
АНАЛІЗ ТОВАРНИХ ОПЕРАЦІЙ
В теперішніх умовах господарювання ведення аналізу операцій з
товарами спрямовано на вирішення завдань, пов'язаних з правильністю
відображення в обліку надходження, наявності та вибуття (реалізації)
товарів; формуванням фактичної собівартості товарів; дотриманням вимог
щодо документального оформлення операцій в бухгалтерському обліку;
контроль за своєчасним і повним оприбуткуванням та збереженням товарів в
місцях їх зберігання (матеріально відповідальних осіб); контролем за
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дотриманням встановлених організацією норм товарних запасів, які
забезпечують безперервний процес реалізації; виявленням неліквідних та
надмірних залишків товарних запасів; перевіркою правильності розкриття
інформації в облікових регістрах та формах фінансової звітності;
проведенням аналізу забезпеченості та ефективності використання товарних
запасів та ін.
Дослідженням основних аспектів аналіз товарних операцій сучасних
підприємств
займались наступні вітчизняні вчені: Воловик О.Д.,
Єгарміна В.А., Кузьменко О.М., Куцміда Н., Беднарчук Г., Тимофєєва Л.В.,
Уварова О.С., та інші.
Метою даного дослідження є обгрунтування основних аспектів аналізу
товарних операцій на підприємстві.
Торгівельна діяльність виступає одним із видів діяльності, що
характеризується найбільшою маржею прибутку та рівнем рентабельності
підприємства. Торгівля забезпечує формування специфіки ринку, яка
характеризується обміном товарів, в якості одного із яких, як правило,
виступають грошові кошти. У зв‘язку із високим рівнем прибутковості
торгівельної діяльності та порівняно низькими витратами на організацію
бізнесу, відбувається постійне зростання кількості та обсягів торгівельних
операцій в світовому економічному просторі.
Товарні операції передбачають проведення значної кількості більш
дрібних, детальних операцій та дій, що в сукупності й формують їх. У зв‘язку
із широким асортиментом складових елементів, що формують товарні
операції виникає потреба індивідуального підходу в їх обліку [2, с.214].
На нашу думку, товарні операції приймаються на підставі рахунківфактур або товарно-транспортних накладних (при доставці товарів
автотранспортом). У разі виявлення нестачі товарів складають відповідний
акт (комерційний – при прийманні товарів від залізниці (порту) або
приймальний – при перевірці одержаного товару на складі). Ці акти є
юридичною підставою для пред'явлення претензії винуватцю нестачі
(транспортній організації або постачальнику у випадку недовантаження).
Організація обліку реалізації товарів на підприємствах роздрібної
торгівлі забезпечує:
– виконання плану товарообігу, підготовку інформації, необхідної для
керування всіма службами підприємства; – перевірку правильності
документального оформлення, законності і цілеспрямованості операцій,
своєчасне і повне їх відображення в обліку;
– правильність списання товарних втрат; – дотримання правил
проведення інвентаризацій, своєчасне виявлення і відображення в обліку їх
результатів. [3, с.148].
Завдання організації системи обліку товарних операцій на
підприємствах роздрібної торгівлі полягають:
– оптимальному функціонуванні системи обліку, що створює умови для
формування облікової, контрольної і аналітичної інформації в оптимальному
режимі;
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– визначенні важелів контролю і управлінні цими системами, а також у
методах їх використання для різних рівнів від керівників підрозділів обліку,
контролю та аналізу до керівництва підприємства;
– створенні сприятливих умов праці спеціалістів обліку (визначення
обсягу робіт, конкретизація і розмежування відповідальності за виконання
облікових, контрольних і аналітичних операцій та надання інформації
внутрішнім і зовнішнім користувачам);
– запровадженні наукових досягнень у практику технології обліку на
суб‘єкті господарювання будь-якого виду [1, с.100].
Таким чином, у процесі здійснення торговельної діяльності
підприємствами роздрібної торгівлі виникає низка питань, що стосуються
товарних операцій. Передусім для ефективності облікової інформації
підприємству необхідно досить виважено підійти до розробки наказу про
облікову політику і врахувати всі особливості стосовно обліку товарів. Крім
того, у процесі діяльності виникають об‘єктивні та необ‘єктивні випадки, що
стосуються втрат товарів, їх нестач та псування, зменшення ринкової
вартості, що також суттєво впливає на облікову інформацію, тому
керівництву підприємства необхідно розробити механізми діяльності
працівників у тій чи іншій ситуації та затвердити їх відповідними наказами
по підприємству.
Список використаних джерел:
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Дорох Анастасія
Науковий керівник: Овсюк Н.В., д.е.н., доцент
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
КОНТРОЛЬ ПОКАЗНИКІВ ПОДАТКОВОЇ ДЕКЛАРАЦІЇ З ПДВ
ПДВ є одним із основних наповнювачів бюджету України з одного боку,
а з іншого – найпроблемнішим з усіх податків як з точки зору його обліку,
так і з позицій його адміністрування. Вітчизняна практика свідчить, що в
обліку розрахунків з ПДВ виникає багато питань, непорозумінь та
суперечностей щодо правильного застосування норм, визнання в обліку сум
податкового зобов‘язання та кредиту, порядку їх відображення та сплати
тощо. Контролюючі органи приділяють цьому податку велике значення,
оскільки встановлені фінансові санкції за неправильне нарахування та сплату
до бюджету можуть призвести до складної фінансової ситуації безпосередньо
для підприємств – платників податку. Водночас незалежну оцінку щодо
достовірності відображення ПДВ в обліку та звітності у системі
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оподаткування та повноти сплати до бюджету сум ПДВ можуть зробити
аудиторські фірми шляхом проведення податкового аудиту, що дозволить
мінімізувати фінансові санкції фіскальних органів. Тому на сьогодні,
безперечно, актуальною проблемою у сфері фінансового контролю
(державного та незалежного) за ПДВ є виявлення шляхів його оптимізації в
умовах постійного реформування системи обліку та оподаткування.
Питаннями відображення в обліку ПДВ займаються О.І. Малишкін,
Т.М. Семенко, Т.Є. Кучеренко, О.Г. Шайко та ін. Так, Т.Ф. Плахтій доводить
необхідність управління заборгованістю перед бюджетом та наголошує на
необхідності посилення ролі бухгалтерського обліку в розрахунках із
бюджетом за ПДВ.
Метою даного дослідження є обгрунтування методичних підходів щодо
контролю показників податкової декларації з ПДВ.
Податкова звітність з податку на додану вартість подається в
електронній формі всіма платниками цього податку з дотриманням умови
щодо реєстрації електронного підпису підзвітних осіб у порядку,
визначеному законодавством.
У разі припинення договору про визнання електронних документів з
підстав, визначених законом, платник податків має право до складання
нового договору подавати податкову звітність до контролюючого органу, в
якому він перебуває на обліку як платник податку, в один із таких
способів: особисто платником податку або уповноваженою на це
особою; надсилається поштою з повідомленням про вручення та з описом
вкладення.
Податковий контроль – це система заходів, що вживаються
контролюючими органами з метою контролю правильності нарахування,
повноти і своєчасності сплати податків і зборів, а також дотримання
законодавства з питань регулювання обігу готівки, проведення
розрахункових та касових операцій, патентування, ліцензування та іншого
законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі
органи [2].
Під час здійснення перевірки необхідно уточнити правильність
формування оборотів і сальдо за кожним видом податків і платежів на кінець
звітного періоду. Якщо виявлено неточності у розрахунках, слід вжити
заходів щодо їх усунення і з‘ясувати чи підприємство заплатило штрафи,
пеню в бюджет за неправильне визначення розміру платежу або його
прострочення. Штрафи і пеню слід стягувати з посадової особи, винної у
простроченні або у неправильному обчисленні платежу в бюджет. Загальну
перевірку операцій з бюджетом проводять в наступній послідовності:
1. Встановлення правильності застосування ставок, визначення бази
оподаткування, законності і обґрунтованості пільг з нарахування податків і
платежів до бюджету.
2. Перевірка правильності ведення обліку по рахунку 64, відповідності
записів аналітичного обліку записам в Головній книзі і формах
бухгалтерської звітності.
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3. Перевірка правильності, повноти та своєчасності перерахування
(сплати) податків, зборів, платежів до бюджету.
4. Перевірка правильності обліку податків та зборів.
Комплексне відпрацювання податкових ризиків із ПДВ складається із
трьох етапів. На першому етапі до закінчення граничного строку подання
звітності з ПДВ проводиться рання податкова діагностика з метою виявлення
платників податків, які виконують ризикові операції. На другому етапі
здійснюється
електронний
контроль
ризиків,
який
полягає
в
автоматизованому виявленні податкових ризиків на підставі даних
податкової звітності. На третьому етапі після закінчення граничного строку
сплати податкових зобов'язань здійснюється податковий контроль ризиків,
мета якого – визначити схеми ухилення суб'єктів господарювання від
оподаткування. За результатами цього етапу приймається рішення про
проведення позапланової перевірки суб'єктів господарювання або
складається службова записка про відсутність порушень [1, с. 238].
Як альтернатива податковій перевірці існує податковий аудит ‒ один з
найбільш затребуваних видів аудиторських послуг в системі фінансового
контролю на сучасному етапі.
Податковий аудит ‒ це незалежна перевірка обліку та звітності у системі
оподаткування з приводу відповідності формування оподатковуваної бази за
кожним виду податків; нарахування та сплати податків і зборів за певний
період часу, стану розрахунків; відповідності податкового обліку та звітності
вимогам чинного законодавства.
Перевірка правильності відшкодування ПДВ може бути камеральна або
документальна (якщо сума відшкодування розрахована за рахунок від‘ємного
значення за період до 01.07.2015 р. або придбання відбувалося у платників,
які застосовували спеціальний режим оподаткування ПДВ до 01.01.2016 р)
[3].
При допущенні помилки в податкових накладних, розбіжностях з
даними декларації, при отриманні скарги від контрагента на порушення
порядку реєстрації, розрахунку коригування та недотримання вимоги
відносно пояснень від платника контролюючі органи проводять
документальну позапланову перевірку.
Таким чином, всі платники ПДВ знаходяться під пильним оком
податківців та постійним моніторингом, але лише невелика кількість
платників податків охоплюється комплексними перевірками. Водночас
постає питання про досить низьку ефективність контрольної роботи
податкових органів та, як наслідок, якість роботи контролюючих органів.
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АНАЛІЗ МАТЕРІАЛЬНИХ ВИТРАТ ПІДПРИЄМСТВА
ВИРОБНИЧОЇ СФЕРИ
На розвиток теорії і практики управління матеріальними витратами та
методику їх аналізу в діяльності сучасного підприємства суттєво впливає
процес поглиблення ринкових відносин у діяльності суб‘єктів
господарювання. Основна мета трансформацій у цій сфері полягає у
розкритті інформації, необхідної для прийняття поточних та стратегічних
управлінських рішень. Неодмінною умовою збереження суб‘єктами
господарювання конкурентних позицій є не тільки зниження собівартості
реалізованої продукції, але й розробка аналітичного забезпечення
стратегічного управління витратами, спрямованого на пошук резервів
формування стійкої конкурентної переваги за такими витратами.
Однією з головних причин нераціонального управління матеріальними
витратами вітчизняних виробників виступає відсутність сучасного
аналітичного забезпечення управління, адаптованого до господарської
діяльності підприємства в оперативному та стратегічному аспектах, що
призводить до прийняття необґрунтованих управлінських рішень через
нерозуміння механізму цільової собівартості, а отже, як наслідок, зниження
прибутковості окремого підприємства. Це актуалізує дослідження проблем
вдосконалення обліку, аналізу та аудиту матеріальних витрат підприємства у
частині формулювання його завдань, виокремлення нових об‘єктів аналізу
матеріальних витрат, моделювання системи факторів та резервів мінімізації
витрат в конкурентному середовищі.
Вагомим внеском у розвиток методології аналізу витрат операційної
діяльності підприємства виробничої сфери є праці провідних вітчизняних
науковців, зокрема: П.Й. Атамаса, Ф.Ф. Бутинця, В.М. Івахненка,
Г.І. Кіндрацької, Є.В. Мниха, С.З. Мошенського, П. Я. Поповича, В.В. Сопко,
М.Г. Чумаченка, Г.А. Ямборко, Ю.Ю. Миронової та зарубіжних вчених
Е.А. Аткінсона, В. Говиндараджана, Ш. Датара, К. Друрі, Дж. Фостера,
Ч.Т. Хонгрена, О.Д. Шеремета, Дж.К. Шанка. Критичний аналіз фахової
літератури свідчить, що у сучасній вітчизняній методиці обліку та аналізу
матеріальних витрат не повно враховано зарубіжний досвід та теоретичні
засади концептуального розвитку технологій менеджменту операційних
витрат, їх бюджетування.
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Метою даного дослідження є виявлення проблем аналізу матеріальних
витрат та обґрунтування пропозицій з удосконалення їх аналізу з метою
прийняття ефективних управлінських рішень.
Підприємство в процесі господарської діяльності здійснює витрати,
пов‘язані з вартістю використаних запасів (сировини, матеріалів, робіт або
послуг), оплати праці працюючих, зносу необоротних матеріальних і
нематеріальних активів, здійснення соціальних заходів щодо розвитку свого
колективу тощо. Для здійснення процесів управління підприємцям, окрім
самих витрат, потрібна ще й інформація про їх об‘єкти – продукцію (роботи,
послуги або вид діяльності підприємства), що потребує здійснення витрат,
пов‘язаних з їхнім виробництвом (виконанням робіт, наданням послуг).
В той же час, досліджуючи бухгалтерський облік витрат необхідно
визначити сутність та зміст його вихідних і основоположних понять, як
«витрати» та «затрати» [2]. При визначені економічної сутності затрат
виникають такі проблемні питання:
- в економічній літературі до цього часу немає єдиної точки зору щодо
правомірності та необхідності вживання двох термінів «витрати» та
«затрати»;
- в економічній літературі та на практиці поряд з термінами «витрати» та
«затрати» використовуються і такі, як, «втрати», «збитки», «видатки».
При цьому деякі автори трактують їх як синоніми [1].
На нашу думку, неправомірним є ототожнення термінів «видатки»,
«втрати», «збитки» з термінами «витрати» та «затрати», оскільки останні
відносяться до фінансових результатів діяльності та означають: втрати –
зменшення активу в результаті непередбачених обставин (тільки в результаті
фактів-подій), збитки – перевищення декапіталізованих витрат над доходами.
Затрати мають місце до реалізації продукції, товарів, послуг. Витрати
відносяться до реальної продукції і товарів та віднімаються з одержаного
доходу. Витрати групуються за видами діяльності: операційна, інвестиційна,
фінансова [5]. У складі витрат операційної діяльності важливу роль відіграє
собівартість продажів, яка на виробничих підприємствах включає: прямі
матеріальні затрати, прямі затрати на оплату праці і непрямі виробничі
затрати.
Кожне підприємство в сучасних умовах господарювання самостійно
повинно класифікувати витрати за такими ознаками, які найбільшою мірою є
зручними у використанні та відповідають різним потребам управління. І як
справедливо зазначає Л.В. Нападовська, «ознак класифікації має бути рівно
стільки, щоб можна було з їх допомогою отримати найбільш повну
інформацію з метою задоволення потреб різних груп споживачів» [3].
На формування класифікаційних ознак великий вплив здійснює
специфіка обраної галузі (табл. 1).
У своїй діяльності підприємства використовують різноманітні
матеріальні ресурси: сировину, матеріали, паливо, енергію, запасні частини,
комплектуючі вироби тощо. Успішне функціонування підприємства можливе
лише за умови своєчасного його забезпечення цими ресурсами [4].
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Таблиця 1 – Класифікація матеріальних затрат підприємства для
оцінки запасів та визначення фінансового результату
Ознаки класифікації
За відношенням до
виробничого (технологічного)
процесу
За складом витрат
За об‘єктами витрат
За способом віднесення
на собівартість продукції
За періодичністю виникнення
(за календарними періодами)
За видами виробництва
За участю в процесі
виробництва
За ступенем готовності
продукції
За кількістю випущеної
продукції
За повнотою здійснення витрат
За методом списання витрат
За включенням до собівартості
продукції
За складом виробничої
собівартості

За видами діяльності

Види витрат
Основні (технологічні), накладні (організаційні),
конверсійні
Одноелементні (прості), комплексні (складні)
Витрати на продукцію, витрати на типові представники
продукції, витрати на групи однорідних
виробів, витрати на виготовлення напівфабрикату
Прямі, непрямі
Поточні, одноразові, довгострокові
Витрати основного, допоміжного (обслуговуючого)
виробництв, невиробничих підрозділів (господарств)
Виробничі, невиробничі
Незавершене виробництво, напівфабрикат, готова
продукція
Загальні (сукупні) витрати, витрати на одиницю
продукції
Невичерпані (вхідні, неспожиті), вичерпані (минулі,
спожиті)
Витрати на продукцію, витрати періоду
- витрати, які включаються у собівартість продукції;
- витрати, які не включаються у собівартість продукції,
а відносяться на фінансові результати
- прямі матеріальні витрати;
- прямі витрати на оплату праці;
- інші прямі витрати;
- змінні загальновиробничі та постійні розподілені
загальновиробничі витрати
Витрати основної (операційної) діяльності,
інвестиційної діяльності, фінансової діяльності

Отже під матеріальними витратами слід розуміти сукупність різних
речових елементів, що надходять у формі товару та використовуються в
процесі господарської діяльності як предмети праці, споживаються в
кожному виробничому циклі та повністю включають свою вартість на
вартість створеної продукції. Тобто, на нашу думку, можна стверджувати,
що матеріальні витрати це такі ресурси (предмети праці), використані в
процесі виробництва, які переносять свою вартість на вартість виготовленого
продукту та передані кінцевому споживач.
Таким чином, виходячи з економічної сутності матеріальних витрат та їх
ролі в процесі виробництва, досконала організація, збалансованість,
своєчасність та забезпеченість у достатній кількості матеріальними
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ресурсами підприємства визначають результативність, ефективність,
екологобезпечність та конкурентоспроможність його функціонування.
У підвищенні ефективності використання матеріальних ресурсів велике
значення відіграє економічний аналіз, який дозволяє відшукати
внутрішньогосподарські резерви скорочення матеріальних витрат. Аналіз
матеріальних витрат має за мету забезпечити ефективне виконання
виробничої програми за рахунок зведення до мінімуму матеріальних і
транспортних витрат, зменшення обсягу виробничих запасів, зниження цін на
ресурси та підвищення їх якості.
Список використаних джерел:
1. Ананькина Е.А. Управление затратами: конспект лекцій /
Е.А. Ананькина, Н.Г. Данилочкина. – М.: ПРИОР, 1998. – 64 с.
2. Лозинський Д.Л., «Витрати» та «Затрати»: узгодження понять в
бухгалтерському обліку // Вісник Житомирського державного технологічного
університету. Серія: економічні науки. – 2009. – Випуск 1(13). – С.236-240.
3. Нападовська Л.В. Внутрішньогосподарський контроль в ринковій
економіці: [монографія] / Л.В. Нападовська. – Д.: Наука і освіта., 2000. –
224с.
4. Скригун Н.М. Оптимізація виробничих запасів як один із напрямків
управління витратами / Н.М. Скригун, С.П. Цимбалюк // Економіст – 2008. –
№ 2. – С. 39-44.
5. Управление затратами на предприятии: [учебное пособие]; под ред.
Г.А. Краюхина. – СПб.: ―Бизнес-пресса‖, 2014. – 225 с.
Дубініна Катерина
Науковий керівник: Бондар Т.Л., к.е.н., ст. викладач
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ОСОБЛИВОСТІ ЕЛЕКТРОННОГО АДМІНІСТРУВАННЯ
РОЗРАХУНКІВ З ПДВ
Податки являються регулюючим та стимулюючим фактором розвитку
економіки та суспільства в умовах теперішньої ринкової економіки. Важливу
роль в даному процесі відіграє податок на додану вартість, його облік та
звітність. З 1 січня 2015 року з метою вдосконалення механізму справляння
ПДВ в Україні поетапно була введена система електронного адміністрування
цього податку. Зміни, що внесені до Податкового кодексу України, роблять
адміністрування ПДВ зручним і ефективним [1]. Дані нововведення мають як
і позитивні, так і негативні наслідки, що обумовлює актуальність і
своєчасність дослідження нової практики електронного оподаткування,
адміністрування та механізму справляння податку на додану вартість.
Питання теорії та методики обліку, контролю та оподаткування ПДВ
надзвичайно актуальні, а їх дослідженню присвячено багато праць науковців,
серед яких: В.Л. Андрущенко, Ю.В. Бондар, Ю.А. Верига, Ю.Б. Іванов,
О.В. Будько, О.С. Гусакова, О.О. Дудоров, П.М. Гарасим, В.В. Буряковський,
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П.М. Гарасим, М.М. Коцупатрий, А.О. Нікітішин, Т.О. Пасько, Н.В. Прохар,
Т.М. Семенко, В.М. Сердюк, Н.М. Ткаченко, П.Я. Хомин,
Л.М. Чернелевський та інші. Однак, на сьогодні ряд проблем, пов‘язаних з
електронним обліком та адмініструванням ПДВ, залишаються недостатньо
дослідженими та вимагають вирішення з урахуванням положень Податкового
кодексу України [2].
Система електронного адміністрування податку на додану вартість (далі
СЕА ПДВ) призначена для безперервного оперативного контролю
формування важливої складової бюджету країни – податку на додану
вартість. Головною метою впровадження СЕА ПДВ є запобігання
зловживань шляхом незаконного отримання відшкодування ПДВ із бюджету.
Загалом, система електронного адміністрування ПДВ передбачає
відкриття ПДВ-рахунку у Держказначействі кожному платнику ПДВ,
переведення всього документообігу в електронний режим, введення
штрафних санкцій за несвоєчасну реєстрацію податкових накладних та
надання права покупцю на податковий кредит лише за умови реєстрації
податкової накладної [4].
З рахунку у СЕА ПДВ платника перераховуються кошти до державного
бюджету в сумі податкових зобов'язань з податку на додану вартість, що
підлягає сплаті за наслідками звітного податкового періоду, та на поточний
рахунок платника податку за його заявою, яка подається до контролюючого
органу у складі податкової звітності з податку на додану вартість, у розмірі
суми коштів, що перевищує суму задекларованих до сплати до бюджету
податкових зобов'язань та суми податкового боргу з податку. При цьому
перерахування коштів на поточний рахунок платника може здійснюватися у
разі відсутності перевищення суми податку, зазначеної у виданих податкових
накладних, складених у звітному періоді та зареєстрованих у Єдиному
реєстрі податкових накладних (далі ЄРПН), над сумою податкових
зобов'язань з податку за операціями з постачання товарів/послуг,
задекларованих у податковій звітності з податку на додану вартість у цьому
звітному періоді.
Перерахування коштів до бюджету здійснюється на підставі реєстру,
який Державна фіскальна служба (далі ДФС) надсилає органу, що здійснює
казначейське обслуговування бюджетних коштів, в якому відкриті рахунки
платників у СЕА ПДВ, в якому зазначаються назва платника, податковий
номер та індивідуальний податковий номер платника і сума податку, що
підлягає перерахуванню до бюджету. На підставі такого реєстру такий орган
перераховує суми податку до бюджету. У разі повторної реєстрації особи
платником податку йому відкривається новий електронний рахунок.
Платник податку має право отримувати у ДФС інформацію про стан
свого рахунка (у т. ч. додаткових електронних рахунків), а також суму
податку, на яку він має право зареєструвати податкові накладні або
розрахунки коригування в ЄРПН.
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Підприємства вже більше двох років
використовують механізм
електронного адміністрування ПДВ. Практиці його впровадження
притаманний ряд переваг, серед яких:
- створення єдиної системи, яка об‘єднує інформацію відносно всіх
зареєстрованих податкових накладних та коригувань до них;
- скасування паперової форми податкової накладної та реєстру
отриманих та виданих податкових накладних, що призвело до економії часу
платників податків на адміністрування ПДВ;
- впровадження нової системи адміністрування ПДВ унеможливило
видачу фіктивної податкової накладної, адже вона в обов‘язковому порядку
повинна бути зареєстрована в Єдиному електронному реєстрі та підкріплена
або сумою реєстраційного ліміту, або живими коштами, перерахованими на
електронний рахунок ПДВ [3];
- відкриття електронного рахунку для кожного платника податку на
безоплатній основі;
- реєстрація у будь-який момент часу платником податку безкоштовних
запитів, серед яких: запит щодо суми, на яку він може зареєструвати
податкові накладні (реєстраційний ліміт), запит щодо стану рахунку тощо.
Однак, слід зауважити, що кожна система має й притаманні їй недоліки.
СЕА не є виключенням. Її основними недоліками можна зазначити наступні:
- контроль за правильністю складання податкової накладної – прямий
обов‘язок покупця;
- важкими для розуміння є виписки, отриманні з електронної системи
адміністрування ПДВ, а також підхід до визначення реєстраційного ліміту;
- складна процедура бюджетного відшкодування ПДВ;
- постійні зміни форм податкової звітності – податкової накладної та
декларації з ПДВ;
- неможливість формування запиту для отримання податкової
накладної за певний період, а лише на окрему дату.
Інформацію про рух коштів на електронних рахунках платник податку
може отримати, сформувавши в системі електронного адміністрування ПДВ
відповідний запит. В свою чергу, ДФС України надішле платнику податку
відповідь на запит в електронному вигляді.
Відповідно до законодавства всі господарські операції бюджетної
установи мають бути відображені в бухгалтерському обліку на підставі
первинних документів.
Отже, завдяки СЕА ПДВ інформація про об‘єми бюджетних ресурсів з
ПДВ стає доступною у кожний момент часу (а не по закінченню звітного
періоду, коли платники склали декларації), крім того, СЕА ПДВ дає
можливість оперативно регулювати процес формування зобов‘язань і
податкового кредиту кожного з платників таким чином, щоб в цілому по
країні сума відшкодування ПДВ не перевищувала суму надходжень цього
податку до бюджету.
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Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
АКТУАЛЬНІСТЬ ДЕРЖАВНОГО КОНТРОЛЮ З ПДВ
Найбільш поширеним непрямим податком у світі є ПДВ.
Адміністрування ПДВ у більш ніж 140 країнах світу свідчить про
ефективність і прийнятність цього виду оподаткування в забезпеченні
надійного джерела доходів урядів. Незважаючи на те, що ПДВ є одним із
найбільш поширених податків, він все ще залишається одним із
найскладніших та найсуперечливіших елементів податкової системи та через
суттєві проблеми при його справлянні може перетворитися із
бюджетоутворюючого на бюджетновитратний. Прийняття Податкового
кодексу України (ПКУ) не вирішило вищевказаних проблем. Крім того, до
ПКУ і надалі вносяться численні зміни, приймаються окремі законодавчі
акти, інші нормативно-правові акти, порушуючи принцип стабільності, на
якому повинне ґрунтуватися законодавство.
Проте враховуючи зміни, які постійно відбуваються в механізмі
нарахування та сплати даного податку згідно чинного законодавства, ці
питання і досі залишаються важливими та актуальними.
Вивченню проблем, пов‘язаних з обліком розрахунків з бюджетом за
податком на додану вартість, присвячені праці вітчизняних та зарубіжних
учених та фахівців, серед яких: Ф. Бутинець, М. Жук, Г. Нашкерська,
М. Орлів, К. Орлова, М. Пархоменко, Я. Плаксієнко, Н. Ривак, С. Хома,
П. Хомин та інші.
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Метою дослідження є висвітлення особливостей та актуальних проблем
обліку розрахунків з податку на додану вартість та визначення напрямів
удосконалення обліку даного податку.
Податок на додану вартість – це непрямий податок з доданої вартості,
яка створюється на всіх стадіях виробництва й обігу, що включається у
вигляді надбавки в ціну товару, робіт та послуг і цілком оплачується
кінцевим споживачем товарів, робіт, послуг. Сума до сплати визначається як
різниця податкового зобов‘язання та податкового кредиту. Кінцевий
споживач оплачує товар за ціною, збільшеною на всю суму платежів ПДВ. Із
прийняттям Податкового кодексу України суттєвих змін у бухгалтерському
обліку податкового кредиту не відбулося. Головним недоліком застосування
цього податку, як і взагалі функціонування податкової системи України, є
нестабільність законодавчого підґрунтя [1].
ПДВ є могутнім фіскальним інструментом держави завдяки
притаманним йому перевагам, а саме: простотою нарахування, зручністю
сплати за місцем і часом, відсутністю примусового характеру, не вимагає
накопичення певних сум. Цей податок визначається розміром споживання,
тому виступає чинником, який стримує кризу перевиробництва і
прискореного витіснення з ринку слабких виробників. За підсумками 2016
року ПДВ складає 42,1% доходів Державного бюджету [3].
Недоліками ПДВ є значний його вплив на загальний рівень цін та
регресивність, особливо щодо малозабезпечених верств населення.
Встановлення нульових ставок на експортні товари створює позитивні
передумови
для
збільшення
обсягу
експорту
та
підвищення
конкурентоспроможності вітчизняних товарів на світовому ринку.
Якщо аналізувати ключові зміни, які прийняті у Податковому кодексі, то
можна стверджувати, що в Україні законодавство передбачає необхідність
гармонізації податкової системи з європейськими стандартами, відтак ПДВ у
Податковому кодексі був збережений. Дещо змінилося лише його
адміністрування. Розробники документа намагалися вирішити комплекс
завдань: перекрити найпоширеніші схеми мінімізації оподаткування,
вирішити проблему з відшкодування податку, а також знизити внутрішні
ціни на зерно та металобрухт.
Що стосується взаєморозрахунків з бюджетом і іншими фінансовими
інститутами, то більш значною проблемою сьогодні є те, що при поділі
бухгалтерського обліку на управлінський і бухгалтерський відповідно до
чинного законодавства в державі існує ще цілий ряд законів і в першу чергу
Закон "Про податок на додану вартість" від 03.04.97 р. № 168/97-ВР, Закон
"Про оподаткування прибутку підприємств" від 28.12.94 р. № 334/94-ВР, які
регламентують ведення третього виду обліку – податкового, або обліку
розрахунків з бюджетом.
Це значно ускладнило всю систему обліку в державі, призвело до
значної кількості зловживань в розрахунках і, що найголовніше, держава
недоодержала основних коштів до бюджету. Бухгалтерський облік, як
основний для визначення взаєморозрахунків з державою, платежів і
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відрахувань до бюджету повинен бути єдиним. Мається на увазі, що в
державі повинен існувати єдиний бухгалтерський облік, який визначає
порядок визначення фінансових результатів і податкових зобов'язань.
На сьогоднішній день в Україні порядок обчислення і сплати податку на
додану вартість регламентується Податковим кодексом України. Для надання
вдалої характеристики ПДВ, потрібно зазначити, що одними із головних
структурних складових елементів податку є платник податку, об‘єкт
оподаткування та ставка податку. Як відомо, коло осіб, які задіяні у
формуванні сум ПДВ досить широке – це практично всі особи, які щось
купують та споживають, тоді як платниками згідно Податкового кодексу
України визнано обмежене коло осіб, а саме: добровільно чи в обов‘язковому
порядку зареєстровані суб‘єкти господарської діяльності, або ж особи, які
займаються імпортуванням товарів або супутніх послуг, що дає можливість
контролю за своєчасністю і повнотою сплати. Об‘єктами оподаткування
виступають майже всі види товарів та послуг, що надаються та виробляються
на території нашої держави. Що ж стосується ставки ПДВ, то в Україні на
початку 90-х років вона складала 28%, на сьогоднішній день її зменшено до
20%. Одним із шляхів вирішення проблеми ефективності ПДВ як
бюджетоутворюючого податку є пониженням ставки ПДВ.
28 грудня 2014 року до ПКУ[1] були внесені кардинальні зміни щодо
адміністрування ПДВ.
Так з 1 січня 2015р в Україні запроваджується система електронного
адміністрування податку на додану вартість (СЕА), якою передбачено
ведення єдиного електронного реєстру податкових накладних; відкриття
електронних рахунків платникам податків в СЕА; подання податкової
звітності з ПДВ та податкових накладних виключно в електронній формі.
З рахунку у СЕА ПДВ платника перераховуються кошти до державного
бюджету в сумі податкових зобов'язань з податку на додану вартість, що
підлягає сплаті за наслідками звітного податкового періоду, та на поточний
рахунок платника податку за його заявою, яка подається до контролюючого
органу у складі податкової звітності з податку на додану вартість, у розмірі
суми коштів, що перевищує суму задекларованих до сплати до бюджету
податкових зобов'язань та суми податкового боргу з податку.
Перерахування коштів до бюджету здійснюється на підставі реєстру,
який Державна фіскальна служба надсилає органу, що здійснює казначейське
обслуговування бюджетних коштів, в якому відкриті рахунки платників у
СЕА ПДВ, в якому зазначаються назва платника, податковий номер та
індивідуальний податковий номер платника і сума податку, що підлягає
перерахуванню до бюджету. На підставі такого реєстру такий орган
перераховує суми податку до бюджету. Із впровадженням нової системи
адміністрування ПДВ стало неможливо видати фіктивну податкову накладну,
адже вона в обов‘язковому порядку повинна бути зареєстрована в Єдиному
електронному реєстрі та підкріплена або сумою реєстраційного ліміту, або
живими коштами, перерахованими на електронний рахунок ПДВ [2].
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Отже, ПДВ має високу ефективність з фіскальної точки зору. Широка
база оподаткування, яка включає не тільки товари, але й роботи та послуги,
забезпечує надійність та стабільність бюджетних надходжень цього податку.
Стягнення ПДВ на всіх стадіях руху товарів, робіт, послуг має за наслідок
рівноправний розподіл податкового тягаря підприємницької діяльності.
Широка база нарахування податку дає змогу істотно зміцнити дохідну
частину державного бюджету. З метою посилення його регуляторного
значення і підвищення фіскальної ефективності здійснено запровадження
системи електронного адміністрування ПДВ.
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Податкового кодексу України / Т. М. Семенко [Електронний ресурс]. –
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СУЧАСНІ АСПЕКТИ ОБЛІКУ ВИТРАТ ПІДПРИЄМСТВА
У ринкових умовах, коли більшість ринків є конкурентними, облік
витрат і контроль за ними є найважливішою ланкою управління
підприємством. Водночас більшість вітчизняних підприємств мають значні
труднощі при створенні дієвої системи обліку та управління витратами. Тому
створення ефективного обліку витрат є надзвичайно актуальним на
сучасному етапі.
Результати дослідження обліку витрат виробництва висвітлені в працях
багатьох вчених: Лень В.С., Гливенко В.В., Волкова І. А., Скирпан О.П.,
Палюх М.С., Бутинець Ф.Ф., Терещенко Л.О., Матієнко-Зубенко І.І., Карпова
Т.П., Лишиленко О.В., Сопко В.В., Остапенко Я.О., Сук Л.К., Малюга Н.М,
Пушкар М.С. та інші. Проте не існує однозначних рішень з питань обліку
виробничих витрат. Для отримання правдивої та своєчасної інформації про
витрати виробництва необхідно ефективно організувати систему обліку
непрямих і прямих виробничих витрат. Така система дасть змогу швидко
отримувати точні та об‘єктивні дані про витрати за окремими підрозділами
(цехами, відділами), за видами продукції, економічними елементами й
статтями собівартості.
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Витрати підприємства завжди були одним із найважливіших об‘єктів
обліку. Від того, наскільки точно та своєчасно вони відображаються в
бухгалтерському обліку, прямо залежить точність і достовірність
фінансового результату, який визначає підприємство. Формування витрат
виробництва є основним та водночас складним елементом організації та
розвитку виробничо-господарського механізму підприємства [1, с. 122].
Витрати на виробництво формуються за видами виробництв і об‘єктами
обліку, складом, місцями виникнення і центрами відповідальності, періодами
виникнення, способом включення у собівартість, дотриманням нормативів,
сферою виникнення (відношенням до виробництва) тощо. Це зумовлює
необхідність групування витрат за певними ознаками [2, с. 173-174].
Всі витрати за відношенням до виробничої собівартості можна поділити
на дві групи:
1. Витрати, які включаються до виробничої собівартості (впливають на
фінансовий результат не у звітному періоді, в якому вони виникли, а при
визнанні доходу від реалізації продукції, прямо пов‘язаного з цими
витратами).
2. Витрати, які не включаються до виробничої собівартості (впливають
на фінансовий результат звітного періоду, наприклад, адміністративні
витрати, витрати на збут та інші) [3, с. 205-206].
Розподіл витрат на прямі та непрямі істотно залежить від рівня
спеціалізації виробництва, особливостей організації виробничих процесів,
методів нормування і обліку, рівня інформаційних технологій. Наприклад,
частка прямих витрат є більшою на підприємствах, на яких виготовляється
обмежена номенклатура продукції. Доволі часто прямі витрати за суттю
зараховують до непрямих внаслідок відсутності їхнього нормування та
диференційного обліку (наприклад, паливо й енергія технологічного
призначення, спеціальні пристосування й інструмент тощо) [2, с. 214].
Тому пропонується на кожному підприємстві, залежно від спеціалізації
виробництва, в Положенні про облікову політику підприємства чітко
визначити витрати, які класифікують як прямі та чітко встановити витрати,
що є для підприємства непрямими, а також здійснити класифікацію норм
витрат за такими ознаками:
1. За призначенням:
- норми витрат сировини;
- норми витрат матеріалів;
- норми витрат енергії;
- норми витрат палива.
2. Масштабом дії:
- групові (на однакові види продукції);
- індивідуальні.
3. Періодом дії:
- річні (для поточного планування);
- перспективні.
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4. Ступенем деталізації об‘єктів нормування (вузли та вироби в
цілому).
5. Ступенем деталізації нормованих ресурсів:
- специфіковані (на види ресурсів з конкретними параметрами);
- зведені (на види ресурсів за звуженою номенклатурою)
[4, с. 87-88].
Це дасть можливість ефективно організувати систему обліку
виробничих витрат та отримати чітку та об‘єктивну інформацію про витрати
виробництва.
Прямі та непрямі витрати є головним показником від якого залежить
прибуток підприємства. Також при аналізі даних витрат, визначають резерви
зниження собівартості продукції, від якої залежать безпосередньо ціни, за
якими буде реалізовуватись продукція. Тому правильна організація обліку
прямих та непрямих витрат є запорукою прибутковості підприємства.
Пропозиції, що були внесені, для покращення організації обліку прямих
та непрямих витрат дадуть змогу швидко отримувати точні та об‘єктивні дані
про витрати.
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АНАЛІЗ ФОРМУВАННЯ ЧИСТОГО ФІНАНСОВОГО
РЕЗУЛЬТАТУ ПІДПРИЄМСТВА
В умовах ринкової економіки чистий фінансовий результат є основою
економічного та соціального розвитку підприємства. За його значенням
визначається прийнятний для інвестора рівень дохідності активів
підприємства, він є основним джерелом фінансування розвитку
підприємства, вдосконалення його техніко-технологічної бази, забезпечення
всіх форм інвестування. Постійне збільшення прибутку за умов
припустимого ризику зміцнює конкурентні позиції підприємства на ринку
капіталу.
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Дослідження формування чистого фінансового результату є актуальним
на даний час, адже вчасний та об‘єктивний аналіз фінансових результатів
сприяє підвищенню ефективності діяльності підприємств, найбільш
раціональному та ефективному використанню основних засобів,
матеріальних, трудових і фінансових ресурсів, усунення зайвих витрат.
Формування фінансових результатів підприємства висвітлено в
наукових працях таких вчених, як Ю. Тютюнник, С. Бурлака, І. Бланк,
В. Ковальова, Ф. Бутинець та інші. Провідні науковці зробили значний
внесок у розвиток проблем формування фінансових результатів, однак деякі з
них залишаються не вирішеними.
Метою дослідження є аналіз формування чистого фінансового
результату та його формування на вітчизняних підприємствах.
Діяльність, яку здійснюють підприємства, незалежно від їх форм
власності, організаційно-правових форм і видів діяльності закінчується
певним фінансовим результатом. Згідно з НП(С)БО 1, фінансовим
результатом можна вважати прибуток: прибуток – сума, на яку доходи
перевищують пов'язані з ними витрати та збиток – перевищення суми витрат
над сумою доходу, для отримання якого були здійснені ці витрати.
Визначення фінансового результату полягає у визначенні чистого прибутку
(збитку) звітного періоду. З цією метою в бухгалтерському обліку
передбачається послідовне зіставлення доходів та витрат [1].
У бухгалтерському обліку чистий прибуток (збиток) формується
поступово протягом фінансово-господарського року від усіх видів звичайної
та надзвичайної діяльності та включає: чистий дохід (виручка) від реалізації
продукції (товарів, послуг); валовий прибуток (збиток); фінансові результати
від операційної діяльності; фінансові результати до оподаткування; фінансові
результати після оподаткування; чистий прибуток (збиток) [3].
У фінансових результатах промислових підприємств знаходять своє
відображення усі сторони його діяльності: рівень технології та організації
виробництва, ефективність системи управління, контроль за рівнем витрат та
рівнем реалізаційних цін, особливості господарського механізму та державне
регулювання розвитку галузі в цілому.
Першочерговими завданнями аналізу чистого фінансового результату є
оцінювання динаміки виявлення і кількісне оцінювання впливу різних
чинників на його розмір, а також оцінювання резервів збільшення прибутку.
Дослідження
механізму
формування
фінансових
результатів
конкретного суб‘єкта господарювання повинно базуватися на інформації
звітності форми №2 «Звіт про фінансові результати». Тому в таблиці 1
відображено аналіз формування та структури фінансових результатів
діяльності Публічного акціонерного товариства «Обухівське» [4].
Основну частину фінансового результату підприємство одержує від
операційної діяльності, де формуються змінні і постійні витрати, чистий
дохід, валові й операційні прибутки (збитки). Горизонтальний аналіз
абсолютних показників, наведених у таблиці, свідчить, що діяльність
підприємства була найбільш прибутковою у 2015 році, тоді показник чистого
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фінансового результату досягнув максимального значення 35983 тис. грн.
Крім операційної діяльності, підприємство має значну частку іншого
операційного доходу. Найбільшого значення інші операційні доходи
набувають у 2015 році, що становить основне джерело надходжень у цьому
році.
Таблиця 1 – Аналіз формування фінансових результатів діяльності
Публічного акціонерного товариства «Обухівське»
Період
Показник

Відхилення показників 2017 р. від
2015 р.

2015

2016

2017

Чистий дохід від
реалізації продукції
74895
92831
89518
(товарів, робіт, послуг)
Собівартість
реалізованої продукції (63492) (83621) (90608)
(товарів, робіт, послуг)
Валовий: прибуток
11403
0
1090
Інші операційні доходи 51556
50819
36505
Фінансовий результат
від операційної
51390
45173
18146
діяльності: прибуток
Інші доходи
148
4
20
Фінансовий результат
до оподаткування:
35983
31023
1903
прибуток
Чистий фінансовий
35983
31023
1903
результат: прибуток

2016 р.

Абс.
(+;-)

Відн.,
%

Абс.,
(+;-)

Відн.,
%

14623

19,5

-3313

-3,6

27116

42,7

6987

8,4

-10403
-15051

-90,4
-29,2

1090
-14314

-28,2

-33244

-64,7

-27027

-60

-144

-97,3

16

300

-34983

-94,7

-29120

-93,9

-34983

-94,7

-29120

-93,9

Проте, через тенденцію до збільшення собівартості продукції чистий
фінансовий результат на кінець року значно зменшується з кожним роком. У
2017 році зменшився на 93,9% порівняно з 2016 роком і на 94,7% порівняно з
2015 роком.
Кожне підприємство має свої власні джерела отримання прибутку. Так,
джерелами отримання прибутку (збитку) разом з реалізацією продукції
(товарів, робіт, послуг) може бути також діяльність підприємства, не
пов'язана з реалізацією продукції, а саме:
- прибуток від пайової участі в спільних підприємствах;
- прибуток від здачі в оренду землі і основних фундацій;
- одержані і виплачені пені, штрафи;
- доходи по акціях, облігаціях, депозитах;
- доходи і збитки від валютних операцій;
- прибутки (збитки) минулих років, виявлені в поточному році;
- фінансова допомога від інших організацій;
- збитки від стихійних лих [2, с. 120-136].
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Фінансовий результат у формі прибутку виступає головною метою
діяльності підприємства на ринку та одним із ключових показників, який
визначає ефективність його діяльності. Інформація про фінансовий результат
відображається у фінансових звітах підприємства та є загальнодоступною
інформацією для визначення рівня ліквідності, платоспроможності та
фінансової стійкості підприємства і головним джерелом інформації для
потенційних партнерів.
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ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ТА ПРАКТИКА ФІНАНСОВОГО ОБЛІКУ
ВИТРАТ НА ЗБУТ
В ринкових умовах господарювання головним завданням підприємства є
забезпечення
ефективної
збутової
діяльності
та
формування
конкурентоспроможної організаційної структури як елементу системи
управління збутовою діяльністю. Адже витрати визнаються в обліку, коли
існує ймовірність зменшення майбутніх економічних вигод, пов'язаних із
зменшенням активів або зі збільшенням зобов'язань, що може бути
достовірно визначено.
Важливе значення у збутовій діяльності підприємств відведено обліку
витрат на збут. Однак підприємства не завжди приділяють належну увагу цій
ділянці обліку з метою підвищення ефективності збутової діяльності та
забезпечення конкурентоспроможності таких підприємств на вітчизняному та
міжнародному ринку.
Проблеми обліку витрат на збут порушувались у працях Н.В. Гавришко,
Н.М. Гудзенко, А.Ю. Козаченко, О.А. Шевчука та інших вітчизняних авторів.
Однак досліджень стосовно обліку витрат на збут продукції на підприємствах
є небагато [5].
Витрати на збут - це витрати, пов‘язані з реалізацією (збутом) продукції
(товарів, робіт, послуг), які підприємство зобов‘язане постійно планувати,
вчасно облікувати і аналізувати, належно контролювати, в іншому випадку
значна їх частина буде непродуктивною та негативно впливатиме на
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фінансові результати діяльності підприємства. До таких операцій належать
доробка, сортування, фасування, пакування, транспортування, складування,
зберігання, доставка до оптових та роздрібних покупців і продаж [3].
Основними функціями збуту, в яких повніше розкривається його
сутність, є:
1) продовження процесу безпосереднього виробництва, основними
елементами якого є доробка і підготування до продажу, що передбачає
сортування, пакування і маркірування. Доробку товару нерідко здійснюють з
метою його пристосування до місцевих умов, зокрема до вимог регіональної
системи стандартів;
2) остаточне визначення вартості та ціни товарів з урахуванням
співвідношення попиту і пропозиції;
3) посилення конкурентоспроможності товару за рахунок грамотної
реклами, надання комплексу післяпродажних послуг та ін.;
4) дослідження ринку, активний вплив на виробництво на підставі
вивчення потреб покупців [2].
Витрати на збут облікують на однойменному синтетичному рахунку 93.
До цього рахунку субрахунків не передбачено, тому кожне підприємство має
право самостійно обирати собі перелік субрахунків, а також аналітичних
рахунків до кожного з них.
Склад витрат на збут регламентується п. 19 П(С)БО 16 «Витрати», куди
входить 12 позицій, починаючи від витрат пакувальних матеріалів для
затарювання готової продукції на її складах і закінчуючи іншими витратами,
що пов‘язані зі збутом продукції, товарів, робіт, послуг [4].
Це дає підстави сформувати відповідний перелік субрахунків до
синтетичного рахунку 93 «Витрати на збут», який, на наш погляд, може
виглядати наступним чином:
– 931 – Витрати пакувальних матеріалів і ремонт тари;
– 932 – Оплата праці та комісійні винагороди працівникам сфери збуту;
– 933 – Витрати на передпродажну підготовку товарів, рекламу і
дослідження ринку (маркетинг);
– 934 – Витрати на відрядження працівників, зайнятих збутом;
– 935 – Витрати на утримання необоротних активів у сфері збуту;
– 936 – Витрати на транспортування і страхування продукції;
– 937 – Витрати на гарантійний ремонт і гарантійне обслуговування;
– 938 – Витрати на внутрішньогосподарське транспортування продукції;
– 939 – Інші витрати у сфері збуту [1].
Джерелами інформації для аналізу витрат на збут є договори з
покупцями, товарно-транспортні і податкові накладні, приймальні квитанції,
накладні (внутрішньогосподарського призначення), звіти про продаж
продукції, звіти про складські витрати, журнали, журнали-ордери, відомості
аналітичного обліку зі збуту (реалізації) готової продукції (товарів, товарноматеріальних цінностей, робіт та послуг).
Отже, в умовах ринкової економіки процес збуту продукції посідає
особливе місце в діяльності кожного підприємства, адже насамперед від того,
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як здійснюється цей процес, залежить його фінансовий результат. Збут
продукції є найважливішою, хоч і завершальною стадією кругообігу
капіталу. Без ефективного збуту продукції немає перспектив на закупівлю
підприємством запасів, виробництво, вкладання інвестицій. Витрати на збут
продукції належать до витрат, що входять до повної собівартості продукції,
передбаченої для збуту (реалізації).
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ОСОБЛИВОСТІ ФІНАНСОВОГО ОБЛІКУ ТОВАРНИХ ЗАПАСІВ
НА ПІДПРИЄМСТВАХ ОПТОВОЇ ТОРГІВЛІ
Утвердження ринкових відносин в Україні вимагає принципово нових
підходів до управління товарними запасами, що зумовлює необхідність
удосконалення методики та організації фінансового обліку та внутрішнього
аудиту. Товарні запаси для підприємств оптової торгівлі є складовою
частиною оборотних активів, реалізація яких формує основну частину
операційного доходу. Раціонально організований фінансовий облік та
внутрішній аудит товарних запасів сприяє створенню інформаційної бази для
прийняття управлінських рішень.
Значний вклад в удосконалення обліку надходження товарних запасів
торгових підприємств зробили вчені Ф.Ф. Бутинець, В.В. Сопко,
О.Д. Василик, О.М. Загородна, В.М. Івахненко, М.Я. Коробов,
Л.А. Лахтіонова та інші. Незважаючи на їх значний науковий вклад у цій
сфері, багато питань залишаються дискусійними та вимагають подальших
досліджень.
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Для здійснення безперервного процесу товарного обігу необхідні певні
запаси товарів. Товарний запас – це сукупність товарної маси, що
знаходиться у сфері обігу і призначена для продажу.
Товарні запаси виконують певні функції:
- забезпечують безперервність розширеного виробництва й обігу, в
процесі яких відбуваються їхнє систематичне утворення і витрачання;
- задовольняють платоспроможний попит населення, оскільки є
формою товарної пропозиції;
- характеризують співвідношення між обсягом та структурою попиту і
товарної пропозиції.
До найважливіших завдань бухгалтерського обліку належить
безпосереднє спостереження за всіма господарськими операціями що
здійснюється на підприємстві. Відповідно щоб забезпечити це спостереження
кожну господарську операцію оформляють відповідними документами. Для
документального руху товарів на підприємстві оптової торгівлі
використовують наступні первинні документи:
1) при придбанні товарів на умовах розрахунку та обміну: накладна,
товаротранспортна накладна, довіреність, доручення, рахунок фактура,
податкова накладна, сертифікат якості;
2) безкоштовне отримання: накладна, товаротранспортна накладна,
сертифікат якості;
3) надходження товарів як внесок до статутного капіталу: заява особи
яка вносить ці товари, накладна, податкова накладна, сертифікат якості;
4) оприбуткування лишків: акт інвентаризації [1, c.165].
Відповідно до П(С)БО 9 «Запаси» товари відносяться до запасів і є
оборотними активами підприємства. Для того щоб придбаний товар було
визнано активом, повинні бути дотримані такі вимоги: по-перше,
використання таких товарів у майбутньому має принести певні економічні
вигоди; по-друге, вартість товарів має бути достовірно визначена. Іншими
словами, товар є активом, якщо є ймовірність того, що він буде в
майбутньому реалізований.
Формування первісної вартості залежить від того, яким чином товари
надійшли на підприємство торгівлі. Але найчастіше формою розрахунків за
товари на підприємствах оптової торгівлі є оплата грошовими коштами.
Відповідно до П(С)БО 9 «Запаси» поняття собівартості придбаного товару
може бути застосоване щодо товарів, придбаних за грошові кошти, і являє
собою їх первісну вартість [2].
На підприємствах які займаються оптовою діяльність обік ведеться на
рахунку 28 «Товари». Рахунок 28 «Товари» призначений для обліку товарів,
матеріалів які в подальшому призначенні для продажу. За дебетом цього
рахунку відображається збільшення вартості придбаних товарів, за кредитом
– зменшення вартості реалізованих товарів. За дебетом субрахунків 281-284
відображається збільшення товарів та їх вартості, а за кредитом - зменшення.
Якщо відбувається списання товарів в результаті вибуття, то
використовується один із методів: метод оцінки за ідентифікованою
собівартістю, оцінка за середньозваженою вартість. Метод ФІФО, ціна
продажі [3, c.84].
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Товари які надійшли на підприємство але не відповідають стандартам,
технічним умовам, відображаються на позабалансовому рахунку 023
«Матеріальні цінності на відповідному зберіганні», і опубліковуються за
ціною яка вказана у документах постачальника або за справедливою
вартістю, до моменту узгодження ціни із постачальником. У випадку нестачі
або товару невідповідної якості, пошкодження товару при прийнятті
відображається на субрахунку 947 «Нестачі і втрати від псування цінностей».
Рахунок 70 «Доходи від реалізації» призначений для узагальнення
інформації, а саме субрахунок 702 «Дохід від реалізації товарів». По кредиту
цього субрахунку відображається збільшення доходу від реалізації разом із
сумою непрямих податків, зборів, обов‘язкових платежів, які включені в ціну
продажу, по дебету - належна сума непрямих податків, зборів, обов‘язкових
платежів, суми, отримувані підприємством на користь комітента,
принципала, щорічне або щомісячне віднесення суми чистого доходу на
рахунок 79 «Фінансові результати» субрахунок 791 «Результат основної.
діяльності» [4, c.12].
Для обліку витрат операційної діяльності підприємства торгівлі
використовують наступні рахунки:
- 92 «Адміністративні витрати»;
- 93 «Витрати на збут»;
- 94 «Інші витрати операційної діяльності».
Для узагальнення інформації про собівартість реалізованих товарів
передбачений рахунок 90 «Собівартість реалізації» субрахунок 902
«Собівартість реалізованих товарів».
Отже, на підставі вищевикладеного можна зробити висновок, що на
сьогоднішній день велика увага приділяється питанню обліку в оптовій
торгівлі, як і в теорії так і на практиці. Для покращення обліку необхідно щоб
кожне оптове підприємство у своїй діяльності використовувало відповідні
програми, завдяки яким можна буде максимально автоматизувати процес
обліку товарів. Також не менш важливим є: забезпечення інформацією, на
основі якої можна буде приймати управлінські рішення, розширювати
споживчий ринок і не тільки між суб‘єктами регіонального значення, але і на
рівні світового ринку, яке дасть можливість отримувати більший прибуток
від основної діяльності підприємства.
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ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ТА ПРАКТИКА ОБЛІКУ ФІНАНСОВИХ
ІНВЕСТИЦІЙ МЕТОДОМ УЧАСТІ В КАПІТАЛІ
Сучасні умови господарювання вимагають докорінно нового бачення
ролі та функціонального призначення обліку результатів діяльності
підприємств, які останнім часом все більшою мірою залежать від здійснення
суб'єктами господарювання фінансових інвестицій. Беручи до уваги сучасні
наслідки економічної кризи, обліковці повинні застосовувати більш
ефективні облікові методики, які б формували додаткові фінансові ресурси
підприємства. Відтак, актуальним питанням сьогодення є оптимальна
організація облікового процесу, в тому числі і фінансових інвестицій.
Проблематиці обліку фінансових інвестицій як у теоретикометодологічному, так і в практичному аспектах присвячено дослідження
багатьох відомих вітчизняних вчених та практиків як: І.А. Бланк,
Н.Г.Богатко, Ф.Ф. Бутинець, Я.Д. Крупка, О.Є. Лисенко, Л.І. Лук‘яненка,
Т.В. Майорова, А.А. Пересада, І.Є. Прибери, Я.В. Шелест та інші.
Разом з тим у сучасних дослідженнях висвітлюються загальні підходи
до процесу інвестування, управління інвестиціями, обліку інвестицій,
визнання витрат і доходів від інвестування тощо.
Методологічні засади формування в бухгалтерському обліку інформації
про фінансові інвестиції та розкриття її в фінансовій звітності визначає
П(С)БО № 12 «Фінансові інвестиції» [2].
Згідно з П(С)БО №2 «Баланс» фінансові інвестиції – це активи, які
утримуються підприємством з метою збільшення прибутку (відсотків,
дивідендів тощо), зростання вартості капіталу або інших вигод для інвестора.
Відповідно до вищезазначеного положення довгостроковими фінансовими
інвестиціями є фінансові інвестиції на період понад один рік, а також всі
інвестиції, що не можуть бути вільно реалізовані в будь-який момент.
Поточні інвестиції – це фінансові інвестиції терміном, що не перевищує
одного року, які можуть бути вільно реалізовані у будь-який момент (крім
інвестицій, які є еквівалентами грошових коштів) [1].
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Раціональна організація обліку фінансових інвестицій передбачає
дотримання системного підходу, взаємодії різних методів обліку,
підпорядкованості загальній логіці оперативного та стратегічного управління
діяльністю підприємства.
Метою організації обліку фінансових інвестицій є забезпечення
об'єктивної оцінки, своєчасного реєстрування та повного відображення в
облікових регістрах операцій, пов'язаних із фінансовими інвестиціями,
можливістю узагальнення інформації про такі операції у звітності з метою
забезпечення інформаційних потреб зацікавлених осіб, а також з порядком їх
внутрішнього аудиту та аналізу з метою уможливлення зростання
ефективності інвестиційної діяльності підприємства.
Основою організації обліку фінансових інвестицій є економічно
обґрунтована класифікація, яка полягає передусім у спроможності
інвестором реалізувати свою стратегію на фінансовому ринку. Як правило,
класифікація фінансових інвестицій проводиться з метою визначення терміну
вкладення та методів їх обліку. Фінансові інвестиції за строком інвестування
коштів поділяються на поточні (короткострокові), довгострокові й безстрокові.
До поточних й довгострокових інвестицій відносять боргові цінні папери
(купонні й процентні облігації, ощадні, депозитні сертифікати, векселі тощо), до
безстрокових – акції й фінансові інвестиції за методом участі в капіталі
асоційованих або дочірніх підприємств [3].
Залежно від методу оцінки вирізняють три групи фінансових інвестицій.
Інвестиції першої групи відображають на дату балансу за справедливою
вартістю.
Фінансові інвестиції другої групи на дату балансу відображають за
амортизованою собівартістю. До цієї групи належать в основному облігації
місцевих (муніципальних) позик та облігації підприємств (корпоративні
облігації).
Найпоширенішими є фінансові інвестиції третьої групи – ті, що
вираховуються за методом участі у капіталі. Цей метод полягає у тому, що
інвестиції відображають на дату балансу за вартістю, яка визначається з
урахуванням усіх змін у власному капіталі об‘єкта інвестування, крім тих, що
є результатом операцій між інвестором та об‘єктом інвестування. Відповідно
до п. 11 П(С)БО 12, на дату балансу за вартістю, визначеною за методом
участі у капіталі, відображають фінансові інвестиції в асоційовані та дочірні
підприємства, а також у спільну діяльність зі створенням юридичної особи
[2].
Згідно з п. 4 П(С)БО 3, асоційоване підприємство – підприємство, на яке
інвестор має істотний вплив і яке не є дочірнім або спільним підприємством
інвестора [4].
Відповідно до п. 4 П(С)БО 19, дочірнє підприємство – підприємство, яке
перебуває під контролем материнського (холдингового) підприємства.
Контроль у цьому випадку передбачає вирішальний вплив на фінансову,
господарську та комерційну політику підприємства з метою отримання
вигоди від його діяльності. Жодного обмеження розміру частки у статутному
капіталі підприємства, який би дозволяв інвестору вважати таке
підприємство дочірнім, у стандартах бухгалтерського обліку немає [5].
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За методом участі в капіталі фінансові інвестиції обліковуються на
останній день місяця, в якому об‘єкт інвестування відповідає критеріям
визначення асоційованого або дочірнього підприємства. Припиняється
застосування методу участі в капіталі для обліку та оцінки фінансових
інвестицій з останнього дня місяця, в якому об‘єкт інвестування перестав
відповідати зазначеним критеріям.
Винятком є інвестиції, що утримуються виключно для продажу
протягом 12 місяців з дати придбання, а також якщо умови діяльності
асоційованого або дочірнього підприємства обмежують їх здатність
передавати кошти інвестору протягом періоду, що перевищує 12 місяців.
Такі фінансові інвестиції обліковуються та відображаються на дату
балансу у фінансовій звітності за справедливою вартістю.
Інвестиції в спільну діяльність без створення юридичної особи
відображаються підприємством на дату балансу способом розподілу
останнього між учасниками пропорційно до ступеня контролю кожного. Цей
порядок установлено пунктами 19, 20 П(С)БО 12 «Фінансові інвестиції» [2].
Отже, оптимізація організації обліку фінансових інвестицій методом
участі в капіталі необхідна для забезпечення основної мети складання
фінансової звітності – надання користувачам повної, правдивої та
неупередженої інформації про фінансовий стан і результати діяльності
підприємства. А це, у свою чергу, є однією з умов і способів зменшення
ризику під час проведення інвестування.
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КОНТРОЛЬ ТРАНСФЕРТНОГО ЦІНОУТВОРЕННЯ НА
ПІДПРИЄМСТВІ
З появою великих транснаціональних корпорацій та активізацією
міжнародної торгівлі бухгалтерський облік, контроль та аналіз на
підприємствах потребують постійного вдосконалення. Питання контролю
трансфертного ціноутворення останнім часом набуває актуальнішого
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значення у зв‘язку із впровадження в Україні настанов Організації
економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) щодо трансфертного
ціноутворення, попередження розмиванню бази оподаткування згідно з
планом BEPS (Base Erosion and Profit Shifting) та проведення активного
податкового контролю таких операцій зі сторони контролюючих органів.
Об‘єктом контролю трансфертного ціноутворення на підприємстві є
контрольовані операції. В Податковому кодексі України (ПКУ)
контрольованою операція може бути визнана якщо вона підпадає під певні
критерії. Проаналізувавши ст. 39 ПКУ, можна виділити три основні критерії
віднесення господарських операцій до контрольованих, а саме: суб‘єктний,
предметний та вартісний. Визначальною умовою для визнання операцій
контрольованими є вплив таких операцій на об'єкт оподаткування податком
на прибуток підприємств платника податків.
Критерії відбору контрольованих операцій за національним
законодавством:
1. Річний
дохід
підприємства,
визначений
за
правилами
бухгалтерського обліку, перевищує 150 мільйонів гривень (за вирахуванням
непрямих податків) за рік;
2. Обсяг господарської операції підприємства з кожним контрагентом,
визначений за правилами бухгалтерського обліку, перевищує 10 мільйонів
гривень (за вирахуванням непрямих податків) за рік;
3. Вид контрагента та його діяльність: – господарські операції, що
здійснюються з пов‘язаними особами – нерезидентами; зовнішньоекономічні
господарські операції з продажу та/або придбання товарів та/або послуг
через комісіонерів-нерезидентів; – господарські операції, що здійснюються з
нерезидентами, які зареєстровані або є резидентами у державах (на
територіях), включених до переліку, затвердженого Кабінетом Міністрів
України; – господарські операції, що здійснюються з нерезидентами, які не
сплачують податок на прибуток (корпоративний податок); – господарські
операції, що здійснюються між нерезидентом та його постійним
представництвом в Україні.
На підприємстві необхідно організувати ефективну систему контролю
трансфертного ціноутворення. Для цього обов‘язкова розробка внутрішнього
регламенту, який описує всі процеси та процедури контролю та містить
розроблені уніфіковані пакети документів, розподіл обов‘язків між службами
та працівниками підприємства,. Розроблений внутрішній регламент повинен
містити особливості та опис всіх етапів контролю за трансфертним
ціноутворенням.
Наведемо основні етапи контролю за трансфертним ціноутворенням:
- підготовка переліку осіб, операції з якими можуть бути визнані
контрольованими;
- моніторинг операцій та ідентифікації контрольованих операцій;
- пошук зіставних операцій (критерії для пошуку, послідовність
застосування джерел інформації, порядок отримання інформації);
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функціональний аналіз (включає в себе відомості про функції, що
виконуються сторонами операції, використані ними в такій операції
активи та враховані економічні(комерційні) ризики );
- вибір методу ціноутворення, економічний аналіз;
- складання документації з обґрунтуванням трансфертних цін;
- підготовка та подача звітності по трансфертному ціноутворенню.
Внутрішній регламент контролю трансфертного ціноутворення
передбачає деталізацію порядку розрахунку вартісних критеріїв визнання
операції контрольованою, необхідний також постійний перегляд цього
пункту регламенту для моніторингу змін в законодавстві та їх врахування.
Відповідальним особам буде набагато зручніше мати виключний перелік
правил такого розрахунку в одному систематизованому документі.
Однією з важливих складових контролю трансфертного ціноутворення є
аналіз порівнянності цін в господарських операціях між пов‘язаними та
незалежними особами, такий аналіз є основою застосування принципу
«витягнутої руки» трансфертного ціноутворення. В трансфертному
ціноутворенні аналіз порівняння здійснюється між двома операціями:
контрольованою, що перевіряється, та неконтрольованою операцією, яка
розглядається як потенційно порівнянна. Перша стосується транзакцій між
двома пов'язаними підприємствами – в більшості випадків це означає, що
вони є членами однієї групи компаній. Порівнянна неконтрольована операція
– це операція між двома незалежними сторонами, яка є порівнянною з
контрольованою операцією, що розглядається [4].
Методи трансфертного ціноутворення згідно методики ОЕСР базуються
на порівнянні ціни, маржі або прибутків від окремих операцій зі
застосуванням трансфертних цін з ціною, маржою та прибутками від
операцій між незалежними підприємствами. До них відносять: метод
порівнянної неконтрольованої ціни (Comparable Uncontrolled Price – CUP);
метод ціни перепродажу (Resale Price Method – RPM); метод «витрати плюс»
(Cost Plus Method – CPM); метод чистої маржі від операцій або метод чистого
прибутку згідно ПКУ (Transactional Net Margin Method – TNMM); метод
розподілення прибутку від операцій (Profit Split Method – PSM) [3].
Розподіл обов‘язків залежить від організаційної структури підприємства,
але зазвичай до контролю трансфертного ціноутворення залучаються такі
служби: юридична, фінансова, бухгалтерська, ІТ, планово-економічна
(служба, яка відповідає за планування та бюджетування). Так, співпраця
юридичного департаменту із бухгалтерською службою у процесі контролю за
трансфертним ціноутворенням є найважливішою. ІТ-підрозділу може бути
доручено здійснити автоматизацію процесу виявлення контрольованих
операцій. Планово-економічна служба має враховувати при плануванні
застосування трансфертних цін, розроблених за різними методами та витрати
оподаткування у зв‘язку із застосуванням трансфертного ціноутворення [1].
Внутрішній регламент має також містити уніфікований пакет
документів, які кожен відділ, залучений до процесу контролю за
трансфертним ціноутворенням, складатиме за результатами своєї частини
-
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роботи. Такі документи заповнюються за кожною контрольованою операцією
та згодом можуть увійти до складу документації з обґрунтування
трансфертної ціни. Форми шаблонів розробляються підприємством
самостійно.
Складання звітності по трансфертному ціноутворенні є кінцевим етапом
контролю операцій з трансфертними цінами. Звітним періодом для
звітування за трансфертним ціноутворенням є календарний рік. Звітування за
операціями з трансфертними цінами в контролюючому органі, в якому
підприємство перебуває на обліку, передбачає подання Звіту про
контрольовані операції. Він є самостійним звітом в якому відображається вся
зібрана по таких операціях інформація. Якщо виникли розбіжності в
визначенні трансфертної ціни відповідно до методу встановлення
відповідності умов контрольованої операції принципу «витягнутої руки»,
підприємство проводить самостійне коригування податкових зобов‘язань по
податку на прибуток та заповнює Додаток ТЦ до Податкової декларації з
податку на прибуток платника податку. При цьому має бути відповідність
між показниками додатка ТЦ та окремими додатками до Звіту про
контрольовані операції [2].
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ПОДАТКОВИЙ КОНТРОЛЬ В УКРАЇНІ
У сучасних умовах господарювання актуальними є проблеми, пов‘язані з
дієвістю існуючої податкової системи, забезпеченням ефективності її
функціонування. Оскільки важливою складовою контролю у сфері фінансів є
податковий контроль, як система забезпечення податкової дисципліни,
досягнення належного стану нарахування та сплати податків, протидії та
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запобігання ухиленню платників від оподаткування, дотримання строків
внесення обов‘язкових платежів до бюджетів, актуальним є його подальше
вдосконалення, піднесення якісного рівня.
На сьогодні основна мета контролю за оподаткуванням у державі –
створення належних умов щодо забезпечення легалізації всіх доходів
суб‘єктами податкових правовідносин, режиму неухильного дотримання
ними вимог податкового законодавства, що в кінцевому підсумку дасть змогу
забезпечити повноту і своєчасність мобілізації коштів до бюджетів та
державних цільових фондів.
Дослідженням основних аспектів здійснення податкового контролю
займались такі вітчизняні науковці як: В. Балабан, Н. Беспала, В. Білоус,
А. Білюк, В. Галушка, Г. Дмитренко, О. Долгий, Г. Дученко, В. Задорожний,
М. Кармінська-Бєлоброва, Л. Касьяненко, Ю. Клепікова-Чижова,
О. Корецький, О. Костенко, Т. Крушельницька, А. Лаврешов, О. Личук,
В. Мірошниченко, Р. Овчаренко, А. Омел‘янчук, О. Поколодна, В. Попова,
А. Слюсар, О. Чикаренко, Р. Щава.
Метою даного дослідження є обгрунтування основних аспектів
здійснення податкового контролю в Україні.
Податковий контроль виступає гарантією задоволення публічних
майнових інтересів та є важливим чинником соціально-економічної
стабільності держави, її фінансової безпеки. Дослідження науковців свідчать,
що для податкового контролю в Україні характерні певні недоліки як функції
державного управління податковою системою, так і в здійсненні державою
податкової політики, що суттєво впливає на економічну ситуацію у країні. Як
зазначається у напрацюваннях вказаних вище фахівців, відбувається
постійний розвиток податкового контролю як системи фінансових заходів під
впливом розвитку суспільства, економічної ситуації в країні. Незважаючи на
це, необхідним є: його вдосконалення шляхом досягнення партнерських
відносин органів виконавчої влади з платниками податків; зміна методів,
структури та змісту адміністрування податків; забезпечення дієвості
принципів оподаткування [3].
Головною метою податкового контролю в Україні є постійне
наповнення дохідної частини державного бюджету, а його предметом –
перевірка повноти формування бази оподаткування діяльності суб‘єктів
господарювання податками та зборами і своєчасності їх перерахування до
бюджету та державних цільових фондів.
Згідно зі ст. 62 ПКУ органами податкового контролю законодавчо
закріплене застосування таких способів його здійснення:
– ведення обліку платників податків, тобто взяття на облік усіх
платників за їх місцезнаходженням – має на меті створення як умов для
забезпечення контролю органами, що його здійснюють, так і для
партнерських відносин з платниками. Він включає заходи контрольного
регулювання щодо правильності нарахування, повноти та своєчасності
сплати податків, обов‘язкових платежів, застосування штрафних
(фінансових) санкцій, дотримання податкового законодавства.
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– інформаційно-аналітичне забезпечення діяльності органів державної
податкової служби – передбачає комплекс заходів фіскальних органів зі
збору, обробки та використання інформації, необхідної для виконання їх
завдань та функцій. В основному, це інформація, отримана: від платників
податків у формі декларацій, розрахунків та документів звітності; від органів
виконавчої влади, місцевого самоврядування, банківських установ.
– проведення перевірок – здійснюється у формі як планових, так і
позапланових, виїзних та невиїзних, документальних, камеральних та
фактичних перевірок. Крім того, може проводитися експертиза, коли в ході
перевірки необхідні спеціальні знання у галузі науки, мистецтва, техніки,
економіки [3].
Такий вид податкової роботи є визначальним і забезпечує безпосередній
контроль фіскальних органів за повнотою і правильністю обчислення
податків та зборів шляхом порівняння податкової звітності, поданої
платниками податків, з фактичними даними стосовно об‘єкта та бази
податкового обкладання, відображеної у податковому обліку [1, с. 25].
Важливою умовою ефективності діяльності податкових служб є саме
якість податкового контролю, який містить порядок виконання податковими
інспекторами, як суб‘єктами контролю, роботи із забезпечення його цілей,
здійснення окремих процедур, достатність та необхідність проведення
податкового контролю, його повноту та рівень здійснюваних дій
контролюючими органами. За інформацією Державної фіскальної служби
України, останнім часом в Україні забезпечується стала тенденція щодо
зменшення кількості проведених контрольно-перевірочних заходів. У 2016
році органами ДФС проведено близько 5 тис. планових документальних
перевірок суб‘єктів господарювання, що на 28 % менше, ніж у 2015 році.
Крім того, проведено 22 тис. позапланових документальних перевірок (на
36%, менше, ніж у 2015 році) та 51 тис. зустрічних звірок (на 22 %, менше,
ніж у 2015 році). За результатами перевірок у 2016 році до бюджету
донараховано 36,5 млрд. грн. грошових зобов‘язань, у т.ч. за результатами
планових документальних перевірок – 18,5 млрд. грн., позапланових – 18,0
млрд. гривень. Тому досить актуальним залишається питання підвищення
ефективності проведення податкових перевірок для зменшення кількості
виявлених помилок та прийняття оперативного вмотивованого рішення за
результатом проведення податкового контролю.
Характерною особливістю діючої податкової системи сьогодні є її
недосконалість, а саме неузгодженість та суперечливість окремих податкових
законів, нестабільність законодавства, надмірне податкове навантаження на
платників, безсистемне й невиправдане надання пільг, перекручування
економічної сутності окремих податків та непристосованість її до переходу
від адміністративної-командних методів управління до господарювання в
умовах демократичної правової системи України [2, с. 88].
Основні напрями підвищення ефективності організації податкового
контролю в Україні полягають переважно у підвищенні ефективності та
результативності документальних перевірок, плануванні контрольноперевірочної роботи. Це дасть можливість зменшити витрати часу та праці
контролюючих органів.
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Таким чином, податковий контроль є формою реалізації контрольної
функції фінансів в оподаткуванні, що відображає раціональне
співвідношення, тенденції формування публічних грошових фондів за
рахунок надходжень від податків і зборів. Керуючись одним із постулатів
теорії фінансів, можна охарактеризувати податковий контроль як форму
реалізації контрольної функції фінансів, яка становить сукупність дій з
перевірки дій зобов‘язаних суб‘єктів з виконання обов‘язків, пов‘язаних із
оподаткуванням. Якщо основу контрольної функції фінансів складає рух
фінансових ресурсів в централізованій і нецентралізованій формі, то
реалізацією контрольної функції стосовно оподаткування є контроль за
надходженням коштів у публічні грошові фонди.
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МЕТОДИКА І ТЕХНІКА УЗАГАЛЬНЕННЯ ДАНИХ ФІНАНСОВОГО
ОБЛІКУ ТА СКЛАДАННЯ ЗВІТУ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
В умовах ринкової економіки діяльність суб‘єктів господарювання
спрямована на отримання максимально можливої економічної вигоди, що
знаходить свій прояв у фінансових результатах. Останній відображає всі
сторони діяльності підприємства – рівень його технологій та організації
виробництва, ефективність системи управління, контроль за рівнем витрат
тощо. Фінансовий результат господарювання підприємства, що виступає у
формі прибутку або збитку, відображає ефективність його операційної,
фінансової, інвестиційної діяльності та служить основним критерієм стратегії
суб‘єкта господарювання.
Фінансові результати, за позитивного їх значення, є джерелом платежів
до бюджету, а також розширеного відтворення виробництва. В рамках
управління фінансами підприємств забезпечення позитивного фінансового
результату (прибутку) складає одну з ключових позицій. Тому він завжди був
і залишиться об‘єктом постійних досліджень.
Питання обліку фінансових результатів перебувають у центрі уваги
багатьох відомих вчених: Бабицька О.О., Бабіч В.В., Бардаш С.В.,
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Бердар М.М., Берднікова Т.М., Вдовенко Н., Греськів Т.С., Губарик О.М.,
Гуцаленко Л.В., Євдокименко В.К., Золотарьова Н.С., Івахів Ю.О., Камінська
Т.О. та ін.
Метою даного дослідження є вивчення методики і техніки складання
Звіту про фінансові результати діяльності підприємства.
Фінансовий результат – це прибуток або збиток суб‘єкта
господарювання, що визначається як різниця між сукупними доходами та
витратами підприємства і за позитивного його результату представляє
додаткову вартість, виступає одним із джерел фінансування подальшого
розвитку та поточної діяльності підприємства, основним критерієм оцінки
ефективності його діяльності [4].
Для обліку й узагальнення інформації про фінансові результати
підприємства від звичайної діяльності та надзвичайних подій призначено
рахунок № 79 "Фінансові результати".
Інформація про фінансові результати діяльності підприємства
формується як в системі бухгалтерського, так і в системі
внутрішньогосподарського (управлінського) обліку.
В системі бухгалтерського (фінансового) обліку формується інформація,
яка являється інформаційною базою для складання фінансової звітності, в
тому числі і Звіту про фінансові результати (ф. № 2). Даними фінансової
звітності, як відомо, можуть користуватися як зовнішні, так і внутрішні
користувачі. В системі внутрішньогосподарського (управлінського) обліку
формується інформація про діяльність підприємства для внутрішніх
користувачів. Методологічні засади ведення бухгалтерського обліку і
складання фінансової звітності про фінансові результати регулюються рядом
національних Положень (стандартів) бухгалтерського обліку (далі П(С)БО),
зокрема, П(С)БО 2 «Баланс», П(С)БО 3 «Звіт про фінансові результати»,
П(С)БО 15 «Дохід», П(С)БО 16 «Витрати». Питання визначення доходів і
витрат за окремими господарськими операціями висвітлені і в інших
П(С)БО(операції оренди активів, зміни справедливої вартості активів та
інших).
Формування інформації про фінансові результати діяльності
підприємства – складний процес, який здійснюється в системі
бухгалтерського і управлінського обліку підприємства [2, с. 155].
Відповідно до П(С)БО 3 «Звіт про фінансові результати»:
Прибуток – це сума, на яку доходи перевищують пов‘язані з ними
витрати, а збиток – перевищення суми витрат над сумою доходу, для
отримання якого були здійснені ці витрати. Зазначено, що у вітчизняному
податковому законодавстві, зокрема в Податковому Кодексі України сказано,
що об‘єктом оподаткування є прибуток, який визначається шляхом
зменшення суми доходів звітного періоду на собівартість реалізованих
товарів, виконаних робіт, наданих послуг та суму інших витрат звітного
податкового періоду [3].
Звідси, незалежно від мети використання інформації про фінансові
результати діяльності підприємств, вони, ці результати, визначаються
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шляхом порівняння суми доходів і витрат підприємства за звітний період.
Відповідно до П(С)БО 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності» під
доходами розуміють збільшення економічних вигод у вигляді надходження
активів або зменшення зобов‘язань, які призводять до зростання власного
капіталу (за винятком зростання капіталу за рахунок внесків власників), а під
витратами – зменшення економічних вигод у вигляді вибуття активів або
збільшення зобов‘язань, що призводить до зменшення власного капіталу (за
винятком зменшення капіталу за рахунок його вилучення або розподілення
власниками) [1, с. 23].
Під економічною вигодою розуміють потенційну можливість отримання
підприємством грошових коштів від використання активів. Таким чином
найважливішим критерієм визнання доходів і витрат і включення їх у Звіт
про фінансові результати (ф. №2) є збільшення або зменшення майбутніх
економічних вигод. Поряд з цим, дуже важливим при визнанні доходу і
витрат є достовірність їх оцінки. Доходи і витрати визначаються і
включаються у Звіт про фінансові результати за умови, що вони достовірно
оцінені: доходи – в момент надходження активу або погашення зобов‘язання,
а витрати – в момент вибуття активу або збільшення зобов‘язання.
Витрати відносяться на фінансові результати, якщо економічні вигоди
не відповідають або перестають відповідати такому стану, за якого вони
визнаються активами підприємства. При формуванні інформації для
визначення фінансових результатів необхідно дотримуватись таких
принципів складання фінансової звітності, як нарахування та відповідності
доходів і витрат, та привалювання змісту над формою. Принцип нарахування
та відповідності доходів і витрат полягає в тому, що для визначення
фінансового результату звітного періоду слід зіставити доходи з витратами за
цей же період, які були здійснені для отримання цих доходів. При цьому
доходи і витрати відображаються в обліку і звітності у момент їх виникнення,
незалежно від часу надходження і сплати грошей.
У Звіті про фінансові результати (ф. № 2) інформація про доходи і
витрати показується за видами діяльності. Такими видами діяльності
являються операційна діяльність (основна та інша операційна діяльність),
інвестиційна діяльність і фінансова діяльність. Ці види діяльності входять до
звичайної діяльності підприємства.
Отже, фінансовий результат – це виражений у грошовій формі
економічний результат діяльності підприємства за певний звітній період в
цілому та за окремими видами діяльності. Він являється об‘єктом обліку не
тільки бухгалтерського, але й внутрішньогосподарського (управлінського)
обліку.
Важливість Звіту про фінансові результати полягає в тому, що він
дозволяє надавати користувачам повну, правдиву та неупереджену
інформацію про доходи, витрати, прибутки і збитки від діяльності
підприємства за звітний період.
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Інформація, яка надається у Звіті про фінансові результати (ф № 2), є
базою для аналізу не тільки фінансового результату діяльності підприємства,
але і в цілому фінансового стану підприємства з метою його покращення.
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ОБЛІК ФІНАНСУВАННЯ БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВ
Однією із характерних особливостей статутної діяльності бюджетних
установ є те, що всі вони, як правило, фінансуються за рахунок коштів
бюджетів різних рівнів. Особлива увага процесу бюджетного фінансування
приділяється в сьогоднішніх умовах ринкових відносин. Для забезпечення
оперативного контролю органами Державного казначейства України за
цільовим, повним та раціональним використанням бюджетних коштів
необхідна повна інформація, яку отримують за допомогою даних
бухгалтерського обліку. Показники обліку служать для проведення
всебічного аналізу з метою вибору ефективних методів бюджетного
фінансування, уникнувши при цьому можливих ризиків.
Питаннями бюджетного фінансування займається ряд авторів:
П.Й. Атамас, О.Д. Василик, В.Г. Дем‘янишин, Р.Т. Джога, М.С. Зякун,
В.О. Матвеєва, В.М. Опарін, С.В. Свірко, І.Д. Фаріон, В.М. Федосов, та інші.
Метою даного дослідження є аналіз особливостей обліку фінансування
бюджетних установ.
Бюджетними установами та організаціями вважаються такі, що повністю
або частково фінансуються за рахунок коштів бюджету та здійснюють свої
видатки відповідно до кошторису як головного планового і фінансового
документа. Під поняттям "фінансування" розуміють забезпечення бюджетних
установ грошовими коштами для здійснення їхньої статутної діяльності.
Бюджетне фінансування – це сукупність грошових відносин, пов‘язаних
з розподілом і використанням коштів централізованого грошового фонду
держави, які реалізуються шляхом безповоротного й безоплатного надання
бюджетних коштів юридичним на проведення заходів, передбачених
бюджетом [2, с. 126].
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Основним джерелом коштів бюджетних установ є державний бюджет і
місцеві бюджети, процес виділення грошових коштів на видатки відповідно
до
затверджених
кошторисів
бюджетних
установ
називається
фінансуванням [4].
Організацію фінансування покладено на фінансовий орган, який
здійснює виконання відповідного бюджету. Органи Державного казначейства
перераховують кошти з казначейського рахунка на рахунки розпорядників
коштів: керівників міністерств, відомств, органів місцевих адміністрацій,
керівників окремих установ, які є розпорядниками коштів бюджету.
Кошторис доходів і видатків бюджетної установи, організації є
основним плановим документом, який підтверджує повноваження щодо
отримання доходів та здійснення видатків, визначає обсяг і спрямування
коштів для виконання нею своїх функцій та досягнення цілей, визначених на
рік відповідно до бюджетних призначень.
Організацію фінансування покладено на фінансовий орган, який
здійснює виконання відповідного бюджету. Органи Державної казначейської
служби України перераховують кошти з казначейського рахунка на рахунки
розпорядників коштів: керівників міністерств, відомств, органів місцевих
адміністрацій, керівників окремих установ, які є розпорядниками коштів
бюджету. Залежно від обсягу прав, обов‘язків розрізняють розпорядників
коштів за державним бюджетом трьох ступенів – головні, другого ступеня та
третього ступеня. Крім цього, в процесі фінансування державні фінансові
органи здійснюють також контроль за економним і цільовим використанням
бюджетних коштів.
В основу процесу фінансування бюджетних установ покладено такі
основні принципи [1, с. 122]:
- безповоротність надання коштів, тобто отримані бюджетною
організацією кошти не повертаються до джерела фінансування, адже
бюджетна організація не має власних доходів для компенсації витрачених
сум;
- цільове призначення наданих коштів, тобто отримані з бюджету кошти
повинні витрачатися суворо відповідно до передбачених у кошторисі статей
економічної класифікації видатків бюджетних установ;
- зв'язок обсягу фінансування з виконанням плану бюджетною
установою, тобто бюджетна установа отримує кошти не під план
(заплановані заходи), а відповідно до фактичного виконання плану.
Успішне виконання бюджету за видатками визначається чітким
додержанням своїх функцій усіма юридичними особами: фінансовими
органами, банками та розпорядниками коштів. Виділяють такі форми
бюджетного фінансування :
1) бюджетні інвестиції, які можуть здійснюватись у вигляді
фінансування капітальних вкладень, проектного фінансування конкретного
інвестиційного проекту та придбання частки акцій чи прав участі в
управлінні підприємством;
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2) бюджетні кредити – це надання коштів з бюджету суб'єктам
підприємництва на поворотній і платній основі;
3) кошторисне фінансування, яке означає виділення бюджетних
асигнувань на основі спеціального планово-фінансового документу –
кошторису, визначає у безповоротному і безоплатному порядку обсяги
коштів на фінансування певних об'єктів (програм, заходів) з визначенням їх
цільового призначення і розподілом за окремими періодами фінансування;
4) державні трансферти – це невідплатні й безповоротні платежі з
бюджету юридичним і фізичним особам, які не призначені для придбання
товарів чи послуг, надання кредиту або на виплату непогашеного боргу [3, с.
192].
Рух бюджетних коштів на поточних рахунках здійснюється у
взаємозв‘язку із змінами джерел фінансування, якими є доходи загального
фонду. Для обліку доходів за загальним фондом і внутрішніх розрахунків, які
виникають в процесі виконання кошторисів між вищими розпорядниками
коштів і підвідомчими їм установами, призначений рахунок 7011 ―Бюджетне
асигнування ‖ та субрахунок 6611 ―Зобов‘язання за внутрішніми
розрахунками розпорядників бюджетних коштів ‖.
За кредитом рахунку відображається отримання бюджетних асигнувань,
за дебетом – зменшення доходу за бюджетними асигнуваннями на суму
цільового фінансування, яка включається до вартості об‘єкта основних
засобів; списання з рахунків залишків коштів, не витрачених у звітному році;
закриття рахунку обліку доходів на фінансовий результат виконання
кошторису (бюджету) звітного періоду.
Таким чином, бюджетне фінансування відіграє важливу роль у
соціально-економічному розвитку суспільства, оскільки соціально-культурні
галузі практично не мають додаткових надходжень фінансових ресурсів для
власного розвитку. Для обліку наявності та руху коштів, виділених
розпоряднику коштів на утримання установи за загальним фондом,
призначений активний субрахунок № 2313 «Реєстраційні рахунки». Оскільки
виділення коштів розпорядникам коштів усіх ступенів здійснюється
безпосередньо органами Державного казначейства, внутрішні розрахунки з
цих операцій між розпорядниками коштів не виникають, субрахунок № 681
не застосовується. Аналітичний облік доходів загального фонду за
субрахунком № 701 ведеться в установах, які утримуються за рахунок
асигнувань з місцевих бюджетів.
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ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ
ТА АНАЛІЗУ
Прискорення темпів розвитку економіки зумовило появу нового
напряму контролю фінансово-господарської діяльності підприємств –
комп‘ютеризації на основі нових інформаційних технологій. Разом з тим,
розвиток ринкових відносин, інформаційних технологій суттєво змінив і роль
фінансового контролю. Тому коригуванню підлягають методологічні та
методичні аспекти його організації.
Ведення бухгалтерського обліку на підприємствах, установах та
організаціях в даний час вимагає застосування ефективних методик та
програм контролю фінансово-господарської діяльності. Це пояснюється тим,
що бухгалтерський облік підприємства будь-якої форми власності є
основною інформаційною базою контролю і управління.
Дослідженнями у сфері інформаційних систем та технологій в контролі
та аналізі займалися такі зарубіжні та вітчизняні вчені, як: О. Барановський,
І. Басанцов, О. Василик, Т. Васильєва, Н. Виговська, В. Геєць, В. Глущенко,
В. Дем‘янишин, І. Дрозд, В. Загорський, Л. Іващенко, Є. Іонін, В. Корнєєв,
М. Каленський, О. Кириленко, О. Кириченко, О. Ковалюк, В. Кравченко,
А. Крисоватий, М. Крупка.
Метою даного дослідження є визначення основних завдань та принципів
застосування інформаційних систем контролю та аналізу на підприємстві.
Інформаційні системи (ІС), зокрема автоматизовані, містять технології
перетворення вхідних даних у результатну інформацію, і такі технології
прийнято називати інформаційними. Інформаційна система – взаємозв‘язана
сукупність засобів, методів і персоналу, використовувана для зберігання,
оброблення та видачі інформації з метою вирішення конкретного завдання.
Новий етап розвитку теорії і практики управління пов'язаний з появою
персональних ЕОМ, на основі яких була створена нова автоматизована
професійно-орієнтована система, основою якої стали автоматизовані робочі місця
(АРМ) спеціалістів різних професій, в тому числі інтелектуальної, управлінської
праці. Бурхливий розвиток комп'ютерних мереж і впровадження їх у практику
сприяли об'єднанню всіх необхідних для підприємства АРМ в єдину інтегровану,
автоматизовану систему. У межах цієї системи з'явилася можливість суттєво
підвищити роль такої функції управління, як контроль і аналіз господарської
діяльності шляхом втілення АРМ спеціалістів – аналітика, аудитора або ревізора
[1, с. 164].
Завдяки цьому виникла принципово нова комп‘ютерна технологія, за якої
збір та первинне оброблення даних виконується безпосередньо на робочих
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місцях. Такі процедури як: реєстрація, введення та передавання даних,
формування вихідних документів, які раніше виконувались окремо, тепер
виконуються на одному робочому місці.
Головним призначенням інформаційних систем фінансового контролю та
аналізу є :
1. Виявлення недоліків у фінансово-господарській діяльності підприємства;
2. Визначення фінансового стану та платоспроможності підприємства;
3. Виявлення невикористаних резервів підприємства;
4. Задоволення обчислювальних та інформаційних потреб управління
при проведенні аналізу господарської діяльності;
5. Впровадження раціональних методів господарювання у ринкових
умовах.
Інформаційні системи фінансового контролю та аналізу повинні
забезпечувати:
– повне і своєчасне забезпечення інформаційних потреб користувачів;
– здійснення контрольно-аналітичних процедур для отримання необхідної
інформації про відхилення та порушення;
– формування висновків і пропозицій щодо прийняття управлінських
рішень;
– забезпечення неможливості несанкціонованого доступу до інформаційних
фондів [3, с.98].
Інформаційні системи фінансового контролю та аналізу дозволяють не
тільки оцінювати стан підприємства, але й прогнозувати і моделювати
управлінські рішення. Тому результатами їх роботи можуть користуватись:
1) керівники підприємств та їх структурних підрозділів;
2) користувачі, які безпосередньо зацікавлені в інформації про
фактичний стан підприємства (інвестори, кредитори, акціонери);
3) користувачі, які опосередковано зацікавлені в інформації про
фактичний стан підприємства (державна податкова адміністрація, фондові
біржі, покупці та ін.)
При створенні інформаційних систем фінансового контролю та аналізу,
як і будь-яких інших автоматизованих систем необхідно дотримуватись
таких загальних принципів:
– принцип системного підходу, який полягає в тому, що інформаційні
системи фінансового контролю та аналізу повинна створюватися для
вирішення всього комплексу, а не окремих завдань контрольно-ревізійної
роботи. При цьому має враховуватися необхідність взаємодії ІС фінансового
контролю з іншими АРМ підприємства, що перевіряється.
– принцип інтегрованої обробки даних, що припускає створення єдиної
інформаційної бази або банку даних оперативної, нормативно-довідкової і
законодавчої інформації, яка використовується для вирішення всього
комплексу контрольно-ревізійних завдань.
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– принцип нових завдань означає готовність системи до введення нових
завдань або нових методів вирішення старих завдань при зміні економічних
умов.
– принцип безперервного розвитку автоматизованої системи передбачає
постійне удосконалення всіх видів її забезпечення. Це передбачає заміну
застарілого обладнання на нове.
– принцип уніфікації алгоритмів і програм передбачає поряд з
врахуванням
особливостей
автоматизованої
системи
можливість
використання деяких типових або інших існуючих модулів алгоритмів і
програм.
– принцип ергономічності передбачає створення оптимальних умов для
раціональної і комфортної роботи на автоматизованому робочому місці [2, с.
125].
Крім загальних принципів, інформаційні системи фінансового контролю
та аналізу повинні відповідати специфічним принципам, головними з яких є:
1) спілкування користувача з ПЕОМ професійною природною мовою;
2) надання вхідної та вихідної інформації у звичній, зручній формі;
3) забезпечення можливості вирішення завдань контролю і ревізії за їх
постановками і первинними даними незалежно від складності цих завдань;
4) застосування діалогового режиму для користувача у формі відповідей
«так» чи «ні», запитів по зразку, меню «дисплейних вікон» та ін.;
5) можливість досить простого підключення до комп‘ютерної мережі
будь-якої топології;
6) програмне забезпечення засобами для вилучення необхідної для
ревізії інформації з автоматизованої системи підприємства.
Дотримання даних принципів є запорукою ефективного використання
інформаційних систем фінансового контролю та аналізу на підприємстві.
Таким чином, застосування інформаційних систем фінансового
контролю та аналізу інформаційних технологій і систем дає можливість
прискорити процес обробки інформації та підвищити достовірність
результатів органічним поєднанням методичних прийомів економічного
контролю та потужних засобів розподілених інформаційних систем і
електронним обробленням облікової інформації на основі автоматизованих
робочих місць.
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Одним із ключових показників підприємства, що визначає ефективність
його діяльності, є фінансовий результат, адже фінансові результати є
основою для інвестиційного розвитку підприємства, розширення його
діяльності та забезпечення досить вигідного місця серед конкурентів
відповідної галузі. Основою для правильного визначення фінансового
результату є науково обґрунтована організація та методика його обліку.
Принципи, організація й методика обліку, порядок формування облікової
політики підприємств України відповідають міжнародним стандартам
фінансової звітності, та є ряд розбіжностей в окремих концептуальних
підходах, зокрема щодо визнання фінансових результатів від операційної
діяльності.
У розробку питань теорії й методології обліку фінансових результатів
від операційної діяльності суттєвий внесок зробили відомі вітчизняні
дослідники, а саме: В.П. Багров, В.Я. Бутинець, Г.В. Савицька, С.Ф. Голов,
В.І. Іващенко, В.М. Кос- тюченко, М.А. Болюх, А.Г. Загородній, Г.Л. Вознюк,
Н.В.Чабанова, Н.П. Кондраков, П.А. Костюк, В.Г. Лінник, В.В. Сопко та ін.
Метою даного дослідження є обґрунтування основних аспектів обліку
фінансових результатів від операційної діяльності підприємства.
Достовірність формування фінансового результату є основою
принципів і правил бухгалтерського обліку, обов‘язкового дотримання яких
вимагає законодавча база, зокрема концептуальні основи складання та
подання фінансових звітів, Міжнародні стандарти фінансової звітності, Закон
України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» [1].
Відповідно до Закону України «Про бухгалтерський облік та
фінансову звітність в Україні» фінансовий результат (прибуток або збиток)
повинен визначатися і відображаються в бухгалтерському обліку та
фінансовій звітності згідно з принципом нарахування та відповідності
доходів та витрат. Отже, відповідно до вищезазначеного принципу, для
визначення фінансових результатів звітного періоду необхідно зіставляти
доходи звітного періоду з витратами, що були здійснені для отримання цих
доходів [4].
Для обліку й узагальнення інформації про фінансові результати від
звичайної діяльності та надзвичайних подій Планом рахунків передбачено
рахунок 79 «Фінансові результати».
За кредитом рахунка 79 «Фінансові результати» відображуються суми в
порядку закриття рахунків обліку доходів, за дебетом – суми в порядку
закриття рахунків обліку витрат, також належна сума нарахованого податку
на прибуток. Сальдо рахунка при його закритті списується на рахунок 44
«Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)».
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Рахунок 79 «Фінансові результати» має такі субрахунки: 791 «Результат
операційної діяльності»; 792 «Результат фінансових операцій»; 793
«Результат іншої звичайної діяльності».
На субрахунку 791 «Результат операційної діяльності» визначається
прибуток (збиток) від операційної діяльності підприємства. За кредитом
субрахунку відображується в порядку закриття рахунків сума доходів від
реалізації готової продукції, товарів, робіт, послуг та від іншої операційної
діяльності (рахунки 70 «Доходи від реалізації», 71 «Інший операційний
дохід»), за дебетом – сума в порядку закриття рахунків обліку собівартості
реалізованої готової продукції, товарів, робіт і послуг, адміністративних
витрат, загальновиробничих витрат, витрат на збут, інших операційних
витрат (90 «Собівартість реалізації», 92 «Адміністративні витрати», 93
«Витрати на збут», 94 «Інші витрати операційної діяльності»).
На субрахунку 792 «Результат фінансових операцій» визначається
прибуток (збиток) від фінансових операцій підприємства. За кредитом
субрахунку відображується списання суми в порядку закриття рахунків
обліку доходів від участі в капіталі та інших фінансових доходів, за дебетом списання фінансових витрат з рахунків 95 «Фінансові витрати» та 96 «Втрати
від участі в капіталі».
На субрахунку 793 «Результат іншої звичайної діяльності» визначається
прибуток (збиток) від іншої звичайної діяльності підприємства. За кредитом
рахунка відображується списання суми в порядку закриття рахунків обліку
доходів від інвестиційної та іншої звичайної діяльності підприємства, за
дебетом – списання витрат з рахунка 97 «Інші витрати».
Рахунок 79 «Фінансові результати» кореспондує за дебетом з кредитом
рахунків: 23 «Виробництво»; 26 «Готова продукція»; 44 «Нерозподілені
прибутки (непокриті збитки)»; 70 «Доходи від реалізації»; 80 «Матеріальні
витрати»; 81 «Витрати на оплату праці»; 82 «Відрахування на соціальні
заходи»; 83 «Амортизація»; 84 «Інші операційні витрати»; 85 «Інші затрати»;
90 «Собівартість реалізації»«; 92 «Адміністративні витрати»; 93 «Витрати на
збут»; 94 «Інші витрати операційної діяльності»: 95 «Фінансові витрати»; 96
«Втрати від участі в капіталі»; 97 «Інші витрати»; 98 «Податок на прибуток».
За кредитом кореспондує з дебетом рахунків: 44 «Нерозподілені
прибутки (непокриті збитки)»; 70 «Доходи від реалізації»: 71 «Інший
операційний дохід»; 72 «Дохід від участі в капіталі»; 73 «Інші фінансові
доходи»; 74 «Інші доходи»; 98 «Податок на прибуток».
Визначений фінансовий результат із рахунку 79 переноситься на
рахунок 44: дебет рахунку 79 і кредит рахунку 44 "Нерозподілені прибутки
(непокриті збитки)" – прибуток; дебет рахунку 44 і кредит рахунку 79 –
збиток [3].
Для обчислення фінансового результату операційної діяльності
підприємства валовий прибуток зменшується: на адміністративні витрати –
загальногосподарські витрати, пов'язані з управлінням та обслуговуванням
підприємства; витрати на збут – це витрати, пов'язані з реалізацією продукції,
товарів: витрати на пакувальні матеріали та ремонт тари; оплата праці та
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комісійні продавцям, торговим агентам, робітникам відділу збуту та складів,
водіям тощо; витрати на рекламу та дослідження ринку; інші витрати,
пов'язані зі збутом (відрядження, транспортування продукції підприємства
покупцям, страхування доставки тощо); інші операційні витрати включають:
собівартість реалізованих виробничих запасів; витрати на формування
резерву для покриття сумнівних (безнадійних) боргів дебіторів (боржників)
підприємства; втрати від знецінення запасів; інші витрати, що виникають у
процесі операційної діяльності підприємства, крім тих, які входять до
собівартості реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) [2].
Таким чином, методологічні засади формування, оцінювання та
визнання в бухгалтерському обліку інформації про фінансові результати від
операційної діяльності підприємства та її розкриття у фінансовій звітності
визначає П(С)БО 15 «Дохід». Його норми стосуються підприємств,
організацій та інших осіб незалежно від форм власності. Доходи
включаються до складу об‘єктів облікового процесу на підставі принципів
нарахування та відповідності.
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Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
АНАЛІЗ ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
На сучасному етапі розвитку підприємництва в Україні, актуальність
даної теми полягає в тому, що за умови світової економічної кризи особливо
гостро виникає необхідність детального аналізу фінансової діяльності
підприємства, адже, результатом діяльності є отримання доходу. Саме дохід є
рушійним мотивом ведення підприємницької діяльності.
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В умовах ринкової економіки, жорсткої конкуренції, кожний суб`єкт
господарювання ставить перед собою головну ціль - отримання максимально
високого рівня прибутку. Адже, саме прибуток є одним із ключових джерел
фінансування, розширення та технічного розвитку підприємства.
Аналіз фінансової діяльності підприємства проводиться з метою
фінансової діагностики та відображення реального стану бізнесу перед
потенційними інвесторами або кредиторами і можливим залученням
додаткових фінансових ресурсів.
Головна задача оцінки фінансового стану – виявити можливість
підприємства оплачувати свої внутрішні потреби і розраховуватися за своїми
зобов‘язаннями з зовнішніми агентами. Результати аналізу дозволяють
зацікавленим особам та організаціям прийняти управлінські рішення на
основі оцінки поточного фінансового стану та діяльності підприємства за
попередні роки.
Джерелом аналізу фінансової діяльності підприємства є – фінансові
звіти: Баланс, Звіт про фін. результати та інше.
Основними методами аналізу фінансової діяльності підприємства є:
1. Читання звітності – це вивчення абсолютних показників,
представлених у звітності. Визначають майновий стан підприємства,
коротко- і довгострокові інвестиції, джерела фінансування власного капіталу,
оцінюються зв‘язки між постачальниками і покупцями, виручка від
діяльності та прибуток звітного року.
2. Горизонтальний аналіз – дозволяє визначити абсолютні і відносні
зміни різних статей звітності у порівнянні з попереднім роком, півріччям чи
кварталом.
3. Вертикальний аналіз є аналізом внутрішньої структури звітності. При
проведенні такого аналізу ціла частина приймається за 100 % і обчислюється
питома вага кожної її складової. Такими цілими частинами може бути валюта
балансу (Актив, Пасив), обсяг реалізації у Звіті про фінансові результати.
4. Аналіз тренду (тенденцій розвитку) використовують для визначення
змін у господарській політиці підприємства більш, ніж за два послідовних
роки. Передбачає використання індексів. При розрахунку індексів значення
базисного року беруть за 100 %. Відповідно розраховуються індекси для
інших років. Базисним роком обирається рік, показники якого є типовими,
характерними для здійснення підприємницької діяльності за нормальних
умов.
5. Фінансові коефіцієнти можна умовно поділити на чотири групи:
показники ефективності виробничої діяльності; показники ділової
активності; показники ліквідності; показники фінансової стійкості. В
залежності від конкретних цілей та завдань можна виконати фінансовий
аналіз різного ступеня деталізації [1]. Найчастіше оцінку фінансового стану
проводять за допомогою фінансових коефіцієнтів, розрахованих на підставі
показників балансу і Звіту про фінансові результати. За допомогою цього
способу вивчаються такі важливі аспекти фінансового стану і результатів
діяльності підприємства, як ліквідність, довгострокова платоспроможність,
рентабельність.
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Для розробки заходів по поліпшенню фінансових показників необхідно
виявити резерви зростання прибутку. Резерви зростання прибутку – це
кількісно вимірні можливості його збільшення за рахунок зростання об'єму
реалізації продукції, зменшення витрат на її виробництво і реалізацію,
недопущення зовні реалізаційних збитків, вдосконалення структури
вироблюваної продукції.
Заходи поліпшення фінансових показників діяльності підприємства:
1. Збільшення прибутку за рахунок збільшення обсягів реалізації.
Використовуються результати аналізу випуску і реалізації продукції.
Виконується розрахунок можливого об'єму продажів, встановленого за
результатами маркетингових досліджень з урахуванням існуючого темпу
приросту та можливостей підприємства.
2. Збільшення прибутку за рахунок зменшення витрат підприємства.
Можливо використовувати метод порівняння досягнутого рівня витрат з їх
потенційною величиною. Порівнюються витрати на виробництво продукції
за звітний і плановий період, а також визначається сума витрат на 1 грн
реалізованої продукції [2].
3. За рахунок поліпшення якісного складу товарної продукції.
Дотримання технологічної дисципліни, контроль за роботою устаткування і
своєчасна його наладка, умови зберігання і транспортування сировини і
готової продукції є найважливішими чинниками підвищення якості товарної
продукції. Але такий підхід може бути застосований не до всіх підприємтв,
адже не всі види продукції, які виробляють на підприємстві підлягають
класифікації за показниками якості, на приклад: поліграфічне підприємтво,
підприємства сфери надання послуг [4].
4. Технічна модернізація виробництва. Застосування інноваційних
технологій на підприємстві підвищить продуктивність праці та загальну
конкурентоздатність підприємства, що неменуче призведе до підвищення
фінансових показників.
5. Ефективна маркетингова стратегія. Розробка якісної стратегії
позиціонування підприємства на ринку призводить по підвищення попиту на
продукцію, що вимагає збільшення об`ємів випуску продукції і отримання
більшого прибутку в майбутньому.
6. Підвищення кваліфікації трудових ресурсів. Всі пропозиції і
рекомендації, викладені в роботі, будуть сприяти удосконаленню фінансовогосподарської діяльності підприємства та міститимуть шляхи реалізації
знайдених резервів підвищення фінансових результатів підприємства.
Отже, аналіз фінансової діяльності є необхідним заходом для визначення
фінансової стійкості, платіжної спроможності та конкурентоздатності
підприємства. Для ефективного аналізу використовують методи читання
звітності, горизонтальний та вертикальний аналіз, трендовий аналіз,
розрахунок фінансових коефіцієнтів. Отриманий результат аналізу показує
ефективність ведення фінансово-господарської діяльності та ефективність
використання прибутку підприємства. На необхідність проведення аналізу
фінансової діяльності підприємства та розробки заходів по поліпшенню
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фінансових показників не впливає галузева приналежність суб`єкта
господарювання, адже незалежно від галузі, головним завданням підприємця
є отримання максимально можливих фінансових результатів діяльності.
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НАДХОДЖЕННЯ ТА ВИБУТТЯ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ:
ДОКУМЕНТАЛЬНЕ ОФОРМЛЕННЯ ТА ВІДОБРАЖЕННЯ В ОБЛІКУ
Одним із найважливіших факторів, які впливають на результати
діяльності кожного підприємства, є наявність основних засобів, без яких
неможливо уявити виробництво продукції (товарів, послуг). Від правильності
документального оформлення надходження основних засобів залежить весь
подальший процес обліку та використання основних засобів на підприємстві.
Організація обліку надходження та вибуття основних засобів детально
розглянута у наукових працях таких вітчизняних вчених, як Бабіч В.В.,
Верхоглядова Н.І., Ільїна С.Б., Сагова С.В., Скирпан О.П., Сук Л.К.,
Сук П.Л., Палюх М.С., та інші. Однак при відображенні у первинних
документах та облікових регістрах відомостей про основні засоби, необхідно
пам‘ятати про зміни, обумовлені введенням у дію Податкового кодексу
України.
Метою роботи є дослідження обліку операцій з надходження та вибуття
основних засобів на підприємстві та їх документальне оформлення.
Методологічні засади бухгалтерського обліку вибуття основних засобів
регламентуються Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 7
«Основні засоби» [2] та Інструкцією про застосування Плану рахунків
бухгалтерського обліку №291 [3].
Основні засоби – матеріальні активи, які підприємство утримує з метою
використання їх у процесі виробництва або постачання товарів, надання
послуг, здавання в оренду іншим особам або для здійснення
адміністративних функцій, очікуваний строк корисного використання
(експлуатації) яких більше одного року (або операційного циклу, якщо він
довший за рік) [2].
Одним із важливих завдань обліку надходження основних засобів є
правильне документальне оформлення і своєчасне відображення в облікових
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реєстрах надходження основних засобів, їх внутрішнє переміщення та
вибуття. Рух основних засобів оформлюють за допомогою типових форм
первинної облікової документації [4, с.25].
Для документування операцій з надходження основних засобів
призначені такі типові форми первинних документів: – форма ОЗ-1 «Акт
приймання-передачі ОЗ»; – форма ОЗ-6 «Інвентарна картка обліку ОЗ»; –
форма ОЗ-7 «Опис інвентарних карток з обліку ОЗ»; – форма ОЗ-8 «Картка
обліку руху ОЗ»; – форма ОЗ-9 «Інвентарний список ОЗ» [1].
В таблиці 1 представлено облікові записи щодо надходження основних
засобів.
Згідно з чинним законодавством причинами вибуття основних засобів
можуть бути: реалізація основних засобів, безкоштовна передача та
невідповідність критерію активу.
Реалізація основних засобів може здійснюватися за кошти та їхні
еквіваленти або шляхом обміну на матеріальні чи нематеріальні активи, а
також в обмін на роботи чи послуги. Крім цього необхідно відзначити, що
при продажу об‘єктів основних засобів за кошти можливі кілька варіантів
його оплати, наприклад:
1) попередня (авансом) у повному обсязі;
2) часткова попередня оплата (наприклад, 50% вартості об‘єкта основних
засобів надходить на поточний рахунок до здійснення акта прийому-передачі
об‘єкта, а інші 50% – після здійснення такої передачі);
3) наступна оплата (оплата повної вартості об‘єкта основних засобів
здійснюється після підписання акта прийому-передачі) [4].
У разі вибуття об‘єкта основних засобів необхідно визначити і
відобразити у фінансовій звітності результат вибуття.
Фінансовий результат від вибуття об‘єктів основних засобів визначають
вирахуванням з доходу від вибуття основних засобів їхньої залишкової
вартості, непрямих податків і витрат, пов‘язаних з вибуттям основних
засобів.
Таблиця 1 – Відображення в бухгалтерському обліку надходження
основних засобів
Зміст операції

Дебет Кредит

Відображено придбання об‘єкта основного засобу на умовах наступної
оплати

152

631

Відображено суму податкового кредиту з ПДВ

641

631

Визнано витрати із ТЗВ

152

631

Відображено суму податкового кредиту з ПДВ в сумі ТЗВ

641

631

Нараховано заробітню плату на монтаж придбаного основного засобу

152

661

Нараховано ЄСВ на заробітню плату працівникам

152

651

Введено в експлуатацію об‘єкт основного засобу

104

152
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Відображення доходів і витрат, пов‘язаних з реалізацією об‘єктів
основних засобів, відображається на окремих рахунках бухгалтерського
обліку: 742 «Доходи від реалізації необоротних активів» і 972 «Собівартість
реалізованих необоротних активів», відповідно.
В таблиці 2 представлено облікові записи щодо вибуття основних
засобів.
Таблиця 2 – Відображення в бухгалтерському обліку вибуття основних
засобів
Зміст операції

Дебет Кредит

Відображено дохід від продажу об‘єкта основного засобу

377

742

Відображено суму податкового зобов‘язання з ПДВ

742

643

Списаний знос об‘єкта основного засобу

131

10

Списана залишкова вартість об‘єкта основного засобу

972

10

Отримана виручка від покупця за проданий об‘єкт основного засобу

311

377

Виходячи з практики здійснення операцій із продажу об‘єктів основних
засобів, можна визначити такий перелік витрат, що відносяться на витрати,
пов‘язані з реалізацією таких об‘єктів:
- залишкова вартість об‘єкта;
- витрати на підготовку об‘єкта до реалізації;
- вантажно-розвантажувальні і транспортні витрати;
- витрати на страховку ризиків доставки об‘єкта основних засобів;
- здійснення реєстраційних, нотаріальних та інших дій, пов‘язаних з
ліквідацією права власності на об‘єкт продажу;
- непрямі податки, пов‘язані з продажем об‘єктів основних засобів;
- інші витрати, що безпосередньо пов‘язані з доведенням основних
засобів до стану, в якому вони стають придатними для продажу [5].
Отже, усі операції потребують належного документального оформлення,
оскільки бухгалтерський облік має бути орієнтований на забезпечення
оперативною інформацією всіх суб‘єктів управління, а також на підготовку
інформативної бухгалтерської звітності для інвесторів і кредиторів. Існуючий
пакет первинних документів, які застосовують при документальному
оформленні операцій з основними засобами, досить місткий, але окремі
операції не знайшли документального підтвердження, а форми деяких
первинних документів уже застарілі й немає необхідності в їх застосуванні.
Необхідно вдосконалити існуючі форми первинних документів шляхом
заміни застарілих й непотрібних показників новими, а також форми
розрахунку для визначення первісної вартості основних засобів.
Список використаних джерел:
1. Наказ Міністерства статистики України «Про затвердження типових
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активів, капіталу, зобов‘язань і господарських операцій підприємств і
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умовах дії Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в
Україні // Регіональні перспективи (укр) - 2016. - №2. - С. 19-21.
5. Верхоглядова Н.І. Бухгалтерський фінансовий облік: теорія і
практика: навч.-практ. Посібник / Н.І. Верхоглядова. – К.: Цент учбової
літератури, 2010. – 536с
Ковальський Олексій
Науковий керівник: Копчикова І.В., асистент
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
КЛАСИФІКАЦІЯ ТА ОЦІНКА ЗАПАСІВ ПІДПРИЄМСТВ
Для здійснення виробничо-господарської діяльності підприємствами
всіх форм власності та галузей економіки використовуються товарновиробничі запаси, які є найбільш важливою і значною частиною активів
підприємства. Виробничі запаси займають особливе місце у структурі витрат
підприємств різних сфер діяльності. Виробничі запаси являються складовою
частиною групи матеріальних ресурсів, які формують економічні (виробничі)
ресурси.
Запаси відносять до складу оборотних активів, за рахунок того що вони
можуть бути перетворені на грошові кошти протягом року або одного
операційного циклу [2, с.175].
Методологічні засади що формують інформацію про визнання, оцінку
запасів та їх розкриття у фінансовій звітності визначено у П(С)БО 9
«Запаси» [3].
Згідно П(С)БО 9 запаси – це активи які:
- утримуються для подальшого продажу за умов звичайної
господарської діяльності;
- перебувають у процесі виробництва з метою дальшого продажу
продукту виробництва (незавершене виробництво);
- утримуються для споживання під час виробництва продукції,
виконання робіт та надання послуг, а також управління підприємством.
Як правило, підприємство включає до складу запасів на дату балансу
тільки фактично отримані цінності і списує їх зі складу запасів фактично
відвантажені. Але в окремих випадках за умовами договорів поставки у
складі запасів можуть врахувати і такі, що вже відвантажені з підприємства і
такі, що мають надійти, якщо підприємству-покупцю передано право
власності на них, тобто товари в дорозі [0, с.912].
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Для цілей обліку запаси групують на:

Виробничі запаси

Брак у виробництві

Поточні біологічні активи

Напівфабрикати

МШП
Готова продукція

Виробництво

Продукція с. г. виробництва

Товари

Рисунок 1 – Групування запасів
Якщо підприємство фактично отримало запаси, але не отримало
документів постачальника на ці запаси, то воно може визнати їх за балансом
за таких умов:
- їх постачання передбачене раніше укладеними угодами;
- кількість і якість отриманих запасів задовольняє покупця;
- покупець може здійснити достовірну оцінку запасів.
Оскільки у більшості підприємств обсяги запасів значні, їх складові
мають різне призначення та споживаються і оновлюються нерівномірно,
виникає необхідність виокремлення та детального вивчення окремих видів та
категорій запасів, їх класифікації [0, с.912].
Класифікація за певними ознаками розглядається як інструмент аналізу:
чим більше класифікаційних ознак, тим більше можливостей провести
глибокий, всебічний аналіз об'єкта дослідження. Питання класифікації
запасів розроблено досить повно і в економіці підприємства, статистиці,
теорії бухгалтерського обліку, табл.1.
Щоб правильно організувати облік виробничих запасів необхідно
використати науково аргументовану класифікацію.
Оцінюються запаси на пряму разом з вартістю продукції. Тому
оцінюються вони на підприємстві, згідно вимог П(С)БО 9 «Запаси», що
відбувається на таких стадіях їх руху:
- під час надходження запасів;
- під час вибуття запасів;
- на дату складання балансу.
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Таблиця 1 – Класифікація запасів за предметним складом
До сировини та матеріалів
відносяться
До покупних
напівфабрикатів та
комплектуючих відносяться
До палива належать
До тари і тарних матеріалів
відносять
До запасних частин
відносять

основні матеріали, що входять до складу продукції, що
виробляється, або є необхідним компонентом при її виготовленні.
напівфабрикати, готові комплектуючі, які придбані для
комплектування продукції, що виробляється і потребують витрат
праці з їх обробки та складання.
усі види, які заготовлюються для технологічних потреб
виробництва, експлуатації транспортних засобів, виробництва
електроенергії, опалення будівель.
усі види тари, крім тари, яка використовується як господарчий
інвентар, а також матеріали та деталі, які використовуються для
виготовлення тари та її ремонту.
куплені та виготовлені запасні частини, готові деталі, які
використовуються
для
проведення
ремонту
обладнання,
транспортних засобів

Запаси в бухгалтерському обліку і звітності відображуються за
найменшою з двох оцінок: первинною вартістю або чистою вартістю
реалізації. Важливе значення для правильного обліку має також порядок
оцінки запасів. В обліку запаси відображаються за первісною вартістю.
Визначення первісної вартості запасів залежить від способу їх надходження
на підприємство. Відповідно до П(С)БО 9 первісною вартістю запасів,
придбаних за плату, є собівартість, яка складається із таких фактичних
витрат (рис.2):

Сум ввізного
мита

сум, що сплачуються
згідно договору
постачальнику за
вирахуванням непрямих
податків

сум непрямих
податків які пов‘язані
з придбанням запасів

Собівартість

транспортнозаготівельних
витрат (затрати на
заготівлю запасів,
оплата тарифів)

інших витрат, які
безпосередньо
пов'язані з
придбанням запасів

Рисунок 2 – Формування первісної вартості запасів
Основними методами оцінки вибуття запасів є: метод ідентифікованої
собівартості, середньозваженої собівартості, собівартості перших за часом
надходження запасів (ФІФО), нормативних витрат, цін продажу.
Вибір одного з методів оцінки запасів при вибутті відбувається в
залежності від цілей, які ставить перед собою суб‘єкт господарювання. На
сьогоднішній день, широке застосування здобули два методи, це методи
ФІФО та середньозваженої собівартості. Для полегшення роботи з обліку
виробничих запасів необхідно обирати той метод вибуття запасів, який
найбільше підходить для певної галузі.
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Враховуючи думки різних авторів, можемо сказати, що запаси
виконують важливу роль у ефективній господарській діяльності підприємств.
Список використаних джерел:
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Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ОСНОВНІ ЗАСАДИ ОБЛІКУ РЕМОНТІВ ТА ПОЛІПШЕННЯ
ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ
Визначна роль та економічна сутність основних засобів полягає в тому,
що вони є основою розвитку продуктивних сил на підприємствах,
забезпечуючи відповідний рівень і темпи збільшення виробництва продукції
та підвищення продуктивності праці. Основні засоби, складаються з великої
кількості конструктивних елементів, які виконують різні технологічні
функції, мають неоднакове експлуатаційне навантаження, і як наслідок,
спрацьовуються нерівномірно.
Дослідження розбіжностей у фінансовому і податковому обліку, які
стосуються витрат на ремонт та поліпшення основних засобів може виявити
значні резерви підвищення ефективності їх використання, що і обумовлює
актуальність, теоретичну і практичну значущість наукових досліджень
пов‘язаних із правильним віднесенням витрат на ремонт та поліпшення
основних засобів, а також розробки рекомендацій і пропозицій щодо
вирішення окреслених питань.
Розгляду
важливих
аспектів
організаційно-методологічного
забезпечення обліку витрат на ремонт та поліпшення основних засобів
присвячено наукові праці багатьох авторів, а саме: М.Г. Чумаченко, Г.Є.
Павлової, О.В. Чернецької, С.Ф. Голова та ін. Огляд наукових праць
дозволив констатувати, що питання, які пов‘язані з методикою обліку витрат
на ремонт та поліпшення основних засобів, залишаються у дискусійній
площині і потребують подальшого вивчення.
Метою є дослідження теоретичних положень обліку витрат на ремонт та
поліпшення основних засобів
Основні засоби (ОЗ) - матеріальні активи, які підприємство утримує з
метою використання їх у процесі виробництва чи поставки товарів, надання
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послуг, здачі в оренду іншим особам чи для виконання адміністративних і
соціально-культурних функцій, очікуваний термін корисного використання
(експлуатації) яких більше одного року [2].
При відображенні у бухгалтерському (фінансовому) обліку витрат на
ремонти і поліпшення основних засобів слід враховувати вплив таких
заходів на збільшення майбутніх економічних вигод, первісно очікуваних від
використання об'єкта основних засобів:
1) первісна вартість основних засобів збільшується на суму витрат,
пов‘язаних з поліпшенням об‘єкта (модернізація, модифікація, добудова,
дообладнання, реконструкція тощо), що призводить до збільшення майбутніх
економічних вигод, первісно очікуваних від використання об‘єкта;
2) витрати, що здійснюються для підтримання об‘єкта в робочому стані
(проведення технічного огляду, нагляду, обслуговування, ремонту тощо) та
одержання первісно визначеної суми майбутніх економічних вигод від його
використання, включаються до складу витрат [2].
Рішення про те, чи спрямовані роботи на підвищення технікоекономічних
можливостей
(модернізація,
модифікація,
добудова,
реконструкція) об'єкта, що приведе у майбутньому до збільшення
економічних вигод, чи здійснюються вони для підтримання об'єкта в
придатному для використання стані та одержання первісно визначеної суми
майбутніх економічних вигод від його використання, приймається
керівником підприємства з урахуванням результатів аналізу існуючої
ситуації та суттєвості таких витрат, що передбачено п. 29 Методичних
рекомендацій з бухгалтерського обліку основних засобів [3].
Відповідно до п. 12 МСБО 16 «Основні засоби», витрати на щоденне
обслуговування об'єкта, як правило, – це витрати на заробітну плату та
витратні матеріали, а також це можуть бути витрати на незначні деталі.
Призначення цих видатків часто визначають як «ремонти та технічне
обслуговування» об'єкта основних засобів. Суб'єкт господарювання не визнає
в балансовій вартості об‘єкта основних засобів витрати на щоденне
обслуговування об‘єкта. Навпаки, ці витрати визнаються в прибутку чи
збитку, коли вони понесені.
У той же час більш значний ремонт, що супроводжується заміною
суттєвих частин об‘єкта, відображається по іншому. Так, згідно з п. 13 МСБО
16 «Основні засоби» суб'єкт господарювання визнає в балансовій вартості
об'єкта основних засобів собівартість замінюваної частини такого об'єкта,
коли витрати понесені, якщо задовольняються критерії визнання. Балансову
вартість тих частин, що їх замінюють, припиняють визнавати відповідно до
положень про припинення визнання МСБО 16 [1].
Сума витрат, пов‘язана з ремонтом і поліпшенням об‘єктів основних
засобів (у т. ч. орендованих), у розмірі, що не перевищує 10 % сукупної
балансової вартості всіх груп основних засобів на початок звітного року,
відноситься до витрат звітного податкового періоду, в якому такий ремонт та
поліпшення було здійснено. Зауважимо, що у податковому обліку до
поліпшення основних засобів належить як поточний, так і капітальний
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ремонт, витрати на проведення якого в межах ремонтного ліміту можна
включати до податкових витрат. Витрати, які перевищують 10 % ремонтного
ліміту, відносяться на збільшення первісної вартості відремонтованого або
покращеного об‘єкта основних засобів та амортизуються у складі цієї
вартості [3].
У бухгалтерському обліку витрати на ремонт відображаються за дебетом
рахунку 23 «Виробництво», або класу 9 «Витрати діяльності» та кредитом
рахунку 63 «Розрахунки з постачальниками та підрядниками» (якщо роботи
виконує підрядник).
За умови виконання ремонтних робіт власними силами такі витрати
відображаються за кредитом рахунків 13 «Знос (амортизація) необоротних
активів»; 20 «Виробничі запаси»; 22 «Малоцінні швидкозношувані
предмети»; 65 «Розрахунки за страхуванням»; 66 «Розрахунки за виплатами
працівникам» тощо. Витрати на поліпшення об‘єкта основних засобів у міру
їх здійснення списуються за дебетом рахунку 15 «Капітальні інвестиції» та
кредитом рахунків 13 «Знос (амортизація) необоротних активів»; 20
«Виробничі запаси»; 22 «Малоцінні швидкозношувані предмети»; 65
«Розрахунки за страхуванням»; 66 «Розрахунки за виплатами працівникам»
тощо (якщо роботи здійснюються господарським способом). За умови
виконання поліпшення підрядником такі витрати відносять на кредит
рахунку 63 «Розрахунки з постачальниками та підрядниками» [4].
Отже, ремонтом основних засобів є заходи, спрямовані на підтримку ОЗ
в робочому стані, а поліпшенням - збільшення очікуваних економічних вигод
від експлуатації ОЗ. Витрати на ремонт і поліпшення невиробничих ОЗ не
можна ураховувати у зменшення фінансового результату для цілей
оподаткування податком на прибуток
Порядок відображення у бухгалтерському (фінансовому) обліку витрат
на ремонти та поліпшення основних засобів не повинен повторювати
правила, установлені податковим законодавством, якщо внаслідок
застосування цих правил користувачі фінансової звітності отримають
неправдиву інформацію. Питання відображення в обліку витрат на ремонти
та поліпшення основних засобів є достатньо складним і багатогранним, а
тому потребує подальшого наукового дослідження.
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АНАЛІЗ РІВНЯ ЖИТТЯ НАСЕЛЕННЯ В УКРАЇНІ
Успішна економічна ситуація в будь-якій країні, її прогресивний
розвиток безпосередньо залежать від досягнутого нею рівня і якості життя
населення, адже у концепції Програми розвитку ООН визначено, що будьяка держава світу в процесі свого економічного розвитку перш за все має
створювати сприятливі умови для того, щоб життя людей було довгим,
здоровим і наповненим творчістю.
Звісно, це питання є дуже актуальним для України, тим паче в такий
складний фінансовий та політичний період для неї, коли на перше місце
повинна стати проблема підтримання, стабілізації та забезпечення зростання
рівня життя населення, створення умов для ефективного функціонування
трудового потенціалу країни.
Питання рівня життя населення розглядається в багатьох наукових
працях таких видатних вчених серед яких Е.В. Галицька, І.В. Калачова,
Е.М. Лібанова, Р.М. Моторин, О.І. Черняк, В.Г. Швець, Бендасюк О.А.,
Гойдей О. та інші.
Метою дослідження є рівень життя населення України, створення умов
для найбільш повного задоволення зростаючих матеріальних і духовних
потреб людей.
Під рівнем життя населення у науковій літературі розуміється
соціально-економічне поняття, а також поєднання матеріального, соціального
та духовного рівня благополуччя населення, яке диктується сучасними
вимогами щодо розвитку людства [2, с. 221-222].
Всебічний аналіз цього поняття зумовлює оцінку матеріальних,
культурно-побутових і соціальних умов життя різних груп населення і
кожного їх члена. Таким чином, для вивчення рівня життя населе ння
потребує використання системи взаємозв‘язаних соціально-економічних
показників.
Рівень життя є достатньо складною і багатогранною категорією. Не
дивлячись на те, що багато елементів життєвого рівня взаємозв'язані між
собою, вони мають значні особливості, специфіку і для їх комплексної
характеристики потрібне використання відповідної системи специфічних
показників.
Слід зазначити, що шляхи і методи підвищення рівня життя людей в
різні періоди розвитку країни неоднакові, перш за все, через змінні
економічні можливості. Крім того, рівень життя можна розглядатється за
трьома категоріями:
- всього населення;
- за соціальними групами;
- за величиною доходу.
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Останні дві категорії є особливо важливими для характеристики ступеня
розшарування населення за майновим станом. Вони активно вивчаються,
оскільки зближення добробуту різних груп населення і скорочення
диференціації доходів сімей є пріоритетними цілями соціальної політики
розвинених країн.
Різноплановість поняття «рівень життя» обумовлена різноманіттям
показників. Ці показники можуть характеризувати окремий елемент рівня
життя або всю сукупність. Відповідні показники містять у собі:
- здоров'я;
- індивідуальний розвиток шляхом навчання;
- зайнятість і якість трудового життя;
- час і дозвілля: можливість вибору свого часопровадження;
- особиста безпека і правові органи;
- соціальні можливості і соціальна активність.
Через неможливість характеристики життєвого рівня за допомогою
будь-якого одного показника оцінювати й досліджувати цю категорію
можливо лише з використанням системи статистичних показників.
Статистичні показники життєвого рівня розраховуються, як правило, на
одного середньостатистичного мешканця.
Серед низки соціальних стандартів, які діють в Україні та впливають на
рівень життя населення, мінімальна зарплата відіграє найвагомішу роль.
Відповідно до закону, саме прожитковий мінімум застосовується для
встановлення розмірів мінімальної заробітної плати та мінімальної пенсії за
віком, визначення розмірів соціальної допомоги, допомоги сім‘ям з дітьми,
допомоги у зв‘язку з безробіттям, інших соціальних виплат. Одна з умов
стабілізації рівня життя населення полягає у підвищенні мінімальних
державних гарантій, у першу чергу з оплати праці, і доведенні мінімальної
заробітної плати до прожиткового мінімуму працюючих [1, с. 180-183].
Законом про держбюджет на 2018 рік встановлено прожитковий
мінімум на одну особу в розрахунку на місяць в розмірі 1700 грн., від 1
липня прожитковий мінімум зросте до 1777 грн., а від 1 грудня становитиме
1853 грн. Як відомо, на сьогодні мінімальна заробітна плата у місячному
розмірі становить 3723 грн., також розглядається питання щодо можливості
підвищення рівня мінімальної зарплати з визначенням його на рівні 4200 грн
на місяць. Щодо мінімальної пенсії, то її розмір становить 1489,20 грн. на
місяць. Розмір державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям в
2018 році не може бути більше 75% рівня забезпечення прожиткового
мінімуму для сім'ї [3].
Але, враховуючи сучасний підхід до населення країни як до сукупності
сімей чи домогосподарств, безпосередньо в яких і формується добробут,
здійснюється дослідження рівня життя за відношенням до всього населення,
до сімей, домогосподарств (особливо з різною величиною доходу), до
окремих соціальних груп.
Отже, підвищення рівня життя населення є головною метою будь-якого
прогресивного суспільства. Держава зобов'язана створювати сприятливі
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умови для довгого, безпечного, здорового і благополучного життя людей,
забезпечуючи економічне зростання і соціальну стабільність суспільства.
Політика в сфері соціального захисту населення має бути більш грамотною,
що сприятиме підвищенню рівня життя громадян, забезпеченню гідного
життя пенсіонерів, сиріт, інвалідів, соціально незахищених верств населення.
Тому для вирішення цієї проблеми в Україні є необхідним переведення
тіньової економіки в легальне становище, у тому числі і за рахунок зниження
податкового тягаря. Також необхідне оздоровлення економіки, підвищення
рівня реальної заробітної плати, яка повинна виявитися стимулом зростання
продуктивності праці, економічної активності.
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ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ НЕОБОРОТНИХ АКТИВІВ
ПІДПРИЄМСТВА ЯК СКЛАДОВОЇ ЙОГО РЕСУРСІВ
Основою забезпечення ефективності функціонування суб‘єктів
господарювання є необоротні активи. Від того, яким чином відбувалося їх
формування на початку діяльності підприємства, як вони використовуються у
виробничому процесі, як змінювалася їх структура та якісні характеристики,
наскільки ефективно відбувається їх використання та відтворення, залежить
подальший успіх підприємства в короткостроковій та довгостроковій
перспективі [1].
Теоретичні аспекти необоротних активів підприємств досліджувалися
зарубіжними
та
вітчизняними
вченими-економістами,
зокрема,
З.М. Борисенком,
Е.А. Івановим,
М.І. Геруном,
І.І. Лукіновим,
М.М. Могиловою, Г.М. Підлісецьким, В.О. Питульком, Т.С. Хачатуровим,
М.Ф. Ван Бредом, Гленом А. Велшем, А.В. Мертенсом та ін. Зазначені
науковці зробили вагомий внесок у визначення сутності основних засобів,
методології аналізу їх економічної ефективності, закономірностей
формування та фінансування відтворення. Незважаючи на те, що поняття
«необоротні активи» є одним з важливих і часто вживаних у економічній
науці і практиці, досі існують складнощі трактування його економічної
сутності.
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Однозначного тлумачення терміну необоротних активів не існує. Кожна
складова необоротних активів у плані рахунків обліковується на окремому
рахунку, так як облік потребує детальної інформації про окремі об'єкти, тому
у професійній діяльності бухгалтери не використовують таке узагальнене
визначення як «необоротний актив».
У зарубіжній практиці поняття «необоротні активи» визначають по
різному. Так, у Швейцарії необоротні активи у активі балансу об'єднані у
групу – основні засоби; у Німеччині необоротні активи визначають як
основний капітал та фінансові активи; у Естонії – основне майно
(довгострокові фінансові інвестиції, матеріальне основне та нематеріальне
майно); у Єгипті – основний (основні засоби), моральний (нематеріальні
активи) та ресурсний капітал (природні багатства) [2].
Необоротні активи – це матеріальні та нематеріальні ресурси, що
належать підприємству та забезпечують його функціонування та термін
корисної експлуатації яких, як очікується, становить більше одного року.
Слід зауважити, що у обліку називають активами те, що в економіці та
юриспруденції називають капіталом. Тому однією із теорій походження
поділу активів на оборотні та необоротні (основні) є класичний поділ
капіталу визначним економістом Карлом Марксом на оборотний та основний
Поділ активів на оборотні і основні прийшов в економіку з судової сфери
наприкінці ХІХ-го або початку ХХ-го ст. Вперше зазначені терміни
з‘явилися в Англії, у судових звітах, які торкались методів фіксованих
(необоротних) і оборотних активів, потрапивши туди з економічної
літератури того часу. Необоротні активи відносяться до неліквідних активів,
тому вони можуть бути конвертовані у грошову форму тільки протягом
значного проміжку часу. Також однією із особливостей необоротних активів
є те, що вони погано піддаються оперативному управлінню тому, що за
короткі періоди часу їх структура майже не змінюється. Необоротні активи
знаходяться в постійному русі, а результатом їх використання є виготовлена
продукція. Через амортизаційні відрахування частина вартості необоротних
активів переходить на продукцію [3].
Таким чином, під необоротними активами треба розуміти активи, що
використовуються підприємством у його діяльності протягом тривалого
періоду часу (більше одного року) та від використання яких підприємство
отримає в майбутньому економічні вигоди; та їх вартість може бути
достовірно визначена. У бухгалтерському обліку до необоротних активів
належать: основні засоби, незавершені капітальні інвестиції, нематеріальні
активи, довгострокові фінансові інвестиції, довгострокові дебіторську
заборгованість, відстрочені податкові активи, інші необоротні активи [4].
Необоротним активом вважається актив, який виникає в результаті
минулих подій, контролюється організацією, приносить організації
економічну вигоду, має надійну оцінку, і тривалий термін корисного
використання якого визначається його вкладом в дохід організації.
Необоротні активи – сукупність майнових цінностей підприємства, які
багаторазово беруть участь у процесі господарської діяльності й переносять
на продукцію свою вартість частинами, з метою отримання економічної
вигоди (прибутку).
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Краще зрозуміти економічну сутність необоротних активів допомагає їх
класифікація. Світова практика протягом тривалого періоду напрацювала
багато чисельні варіанти видів необоротних активів. При розгляді
класифікаційних ознак виходять, перш за все, із ознак їх класифікації.
Загалом класифікація – це процес перегрупування яких-небудь об'єктів,
елементів, форм за класами, групами, видами по тих або іншими ознаками.
Класифікація дозволяє структурувати будь-яку систему, що вивчається,
впорядковувати її, робити більш прозорішою, а значить, і керованою [5].
З метою оподаткування підприємців сутність необоротних активів
розкривається у Податкову кодексі України. Так, за ПКУ «необоротні
активи» – матеріальні активи, у тому числі запаси корисних копалин наданих
у користування ділянок надр (крім вартості землі,незавершених капітальних
інвестиції, автомобільних доріг загального користування, бібліотечних і
архівних фондів, матеріальних активів, вартість яких не перевищує 6000
гривень, невиробничих основних засобів і нематеріальних активів), що
призначаються платника податку для використання у господарській
діяльності платника податку, вартість яких перевищує 6000 гривень і
поступово зменшується у зв‘язку з фізичним або моральним зносом та
очікуваний строк корисного використання (експлуатації) яких з дати
введення в експлуатацію становить, понад один рік (або операційний цикл,
якщо він довший за рік ) [6].
Таким чином, на сучасному етапі розвитку необоротні активи набувають
таких ознак:
- існування ймовірності того, що суб‘єкт господарювання у майбутньому
отримає економічну вигоду, яка пов‘язана з використанням цього
активу;
- собівартість цього активу може бути достовірно оцінена;
- термін корисного використання становить більше одного календарного
року чи операційного циклу;
- не підлягають реалізації протягом одного року;
- переносять свою вартість на вироблений продукт частинами;
- є немонетарними активами (крім довгострокової дебіторської
заборгованості);
- є неліквідними господарськими засобами;
- можуть мати матеріальну та нематеріальну форму;
- можуть амортизуватися та не амортизуватися.
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В умовах ринкових перетворень фінансові відносини використовуються
державою як ефективний регулятор усіх сфер економічного життя
суспільства. Важливу роль у фінансовій системі відіграє соціальне
страхування, що тісно пов‘язане з виконанням специфічних функцій та
формує фонди фінансових ресурсів, основне призначення яких покрити
витрати громадян, що виникли з непередбачених причин. Будь-яка модель
фінансової системи може успішно діяти тільки за умови розвиненого
соціального страхування. Особливо актуальною на сьогодні є проблема
формування та подальшого розвитку соціального страхування, тому що в
державі відбуваються кардинальні зміни в економічній системі. У той же час
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інтеграція України до ЄС вимагає забезпечення соціального захисту всіх
верств населення на європейському рівні та перехід до європейських
цінностей життя.
Огляд останніх джерел досліджень і публікацій переконує в тому, що
вивченню проблеми реформування системи справляння соціальних внесків
присвячені роботи вітчизняних та зарубіжних учених: Б.О. Зайчука,
Л.І. Василенко, Н.М. Внукова, Н.В. Кузьмич, Т.О. Масленникова,
М.М. Папієва, В.К. Райхера, Н.В. Шаманської, С.І. Юрія й інших.
Доцільність функцій єдиного соціального внеску Міністерству доходів і
зборів України вивчали О. Антіпов, А. Прокопенко, В. Олійник, К. Ляпіна,
В. Чумак, В. Швець, О. Кузьменко, М. Плугатир та інші. Проте визначенню
переваг і проблемам єдиного соціального внеску не приділено належної
уваги.
Метою роботи є дослідження основних аспектів та правового механізму
реформування єдиного соціального внеску в Україні, визначення проблемних
питань його розвитку та надання пропозицій щодо вдосконалення.
Загальнообов‘язкове державне соціальне страхування – це система прав,
обов‘язків і гарантій, яка передбачає надання соціального захисту, що
включає матеріальне забезпечення громадян у разі хвороби, повної, часткової
або тимчасової втрати працездатності й інше за рахунок грошових фондів,
котрі формуються шляхом сплати страхових внесків власником,
громадянами, а також бюджетних та інших джерел [1].
Єдиний соціальний внесок (ЄСВ) – це страховий внесок, консолідований
за всіма видами державного соціального страхування. Єдиний соціальний
внесок не входить до системи оподаткування. Основною метою
запровадження єдиної системи збору, обліку та контролю за сплатою
страхових внесків є створення умов для зростання сукупної бази нарахування
страхових внесків, підвищення рівня охоплення всіх категорій осіб, які
підлягають соціальному страхуванню, тобто, зростання рівня надходження
коштів до всіх страхових фондів за рахунок кращого контролю. Із
запровадженням єдиного внеску зменшилося навантаження на роботодавця,
пов‘язане з адмініструванням сплати страхових внесків [3].
07.12.2017 р. Верховна Рада України ухвалила Закон «Про Державний
бюджет України на 2018 рік». Прийнятим законопроектом №7000 з
01.01.2018 р. установлено мінімальну заробітну плату у місячному розмірі –
3 723 грн. Тож мінімальний страховий внесок у 2018 році становить 819,06
грн. Також змінилася максимальна величина бази нарахування ЄСВ. З 2018
року вона буде дорівнюватися 15 розмірам мінімальної зарплати (у 2018 році
- 55 845 грн). Відповідно максимальна сума ЄСВ у 2018 р. – 12 285,9 грн.
Для наочності у таблиці 1 зазначені ставки ЄСВ в 2018році [5].
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Таблиця 1 – Ставки єдиного соціального внеску
База нарахування
Заробітна плата,
Винагорода
допомога по тимчасовій фізичним
непрацездатності та у
особам за
зв‘язку з вагітністю та договорами
пологами
ЦПХ

Платники

Підприємства, ФОП, самозайняті особи на доходи
найманих працівників

22 %

22 %

Підприємства на доходи найманих працівників –
інвалідів

8,41 %

22 %

Підприємства та організації всеукраїнських
громадських
організацій
інвалідів,
зокрема
товариств УТОГ та УТОС, в яких кількість
5,3 %
інвалідів становить не менш як 50% загальної
чисельності працюючих, і за умови, що фонд
оплати праці таких інвалідів становить не менш як
25% суми витрат на оплату праці
Підприємства та організації громадських
5,5 % – на доходи
організацій інвалідів, в яких кількість інвалідів
працюючих інвалідів,
становить не менш як 50 % загальної чисельності
працюючих, і за умови, що фонд оплати праці
22 % – на доходи інших
таких інвалідів становить не менш як 25 % суми
працівників
витрат на оплату праці

5,3 %

22 %

Основним завданням соціального страхування є забезпечення високого
рівня захисту населення України, поліпшення його добробуту та
забезпечення надійності соціальної сфери. Для виконання цих завдань
соціальне страхування повинно дотримуватися принципів прозорості та
публічності діяльності фондів соціального страхування; уніфікованості бази
нарахування страхових внесків; контролю за всіма фінансовими потоками,
які надходять до фондів соціального страхування, а саме за їх подальшим
використанням та інших. Кабінетом Міністрів України з метою підвищення
ефективності діяльності фондів соціального старування було запроваджено
систему єдиного внеску на загальнообов‘язкове державне соціальне
страхування.
Запровадження ЄСВ привело до спрощення процедури подання звітності
та сплати. Такі зміни сприяли уникненню дублювання страховими фондами
функцій, пов‘язаних із формуванням та оперуванням страховими активами,
суттєво зменшили витрати на створення й підтримання інформаційної
системи реєстрації та обліку страхувальників і застрахованих осіб, спростили
як ведення звітності платниками, так і здійснення контролю за повнотою і
своєчасністю сплати внесків з боку Фонду, сприяли скороченню
адміністративних та операційних витрат, зменшенню кількості помилок при
нарахуванні внесків, скороченню паперового обігу й здешевленню витрат на
проведення фінансових операцій, а також суттєво зменшили ризик
виникнення невідповідностей у системі в цілому [4].
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Отже, запровадження єдиного соціального внеску є досить актуальною
темою для досліджень та розроблень, оскільки необхідним є подальше
реформування системи соціального страхування в напрямі максимізації
переваг використання цього внеску.
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Ефективне функціонування економіки країни неможливе без
раціонального використання державних коштів. В зв‘язку з цим все більшого
значення набувають питання вивчення та оцінки діяльності організацій і
установ, які фінансуються за рахунок бюджетних коштів. До бюджетних
установ належать організації та установи, які утримуються за рахунок
державного чи місцевих бюджетів. Діяльність бюджетних установ є
неприбутковими. Основною для них є діяльність з надання просвітницьких,
культурних, наукових, освітніх та інших подібних послуг для суспільного
споживання, послуг зі створення системи соціального самозабезпечення
громадян та здійснення інших цілей, передбачених статутними документами.
Основним законодавчим документом, на державному рівні, який
регулює відносини, що виникають в процесі складання, розгляду,
затвердження, виконання та контролю за дотриманням та цільовим
використанням бюджетних коштів є Бюджетний Кодекс України [1].
Основним планово-фінансовим документом, який встановлює повноваження
щодо отримання надходжень і розподілу бюджетних асигнувань,
дотриманням фінансової дисципліни, на рівні підприємства, є кошторис
бюджетної установи. Аналіз виконання кошторису дає можливість оцінити
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ефективність використання виділених установі ресурсів, з‘ясувати причини
нестачі, або ж перевитрату бюджетних коштів, а отже, здійснювати контроль
за раціональним витрачанням державних коштів з метою ефективного
управління бюджетною установою.
Значний внесок у теорію, методологію та практику обліку та аналізу в
бюджетних організаціях здійснили такі науковці: Атамас П.Й., Болюх М.А.,
Вербило О.Ф., Джога Р.Т., Деркач Н.І., Жук В.М., Заросило А.П.,
Калюга Є.В., Опарін В.М., Сушко Н.І., Ткаченко І.Т., Чумаченко М.Г.,
Ярошинський В.М. та інші вчені-економісти. Незважаючи на значний внесок
науковців у розвиток теорії та практики обліку і аналізу в бюджетних
установах, оцінка ефективного, раціонального витрачання бюджетних коштів
залишається актуальним питанням функціонування бюджетних установ,
особливо за умов ринкової економіки й обмеженості бюджетних коштів.
Вищезгадане дає підстави виокремити мету дослідження.
Основні вимоги щодо порядку фінансування та витрачання бюджетних
коштів визначені в Постанові Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2002
р. № 228 «Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та
основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ» із змінами та
доповненнями. Зокрема, в Постанові зазначається, що основним плановим
документом бюджетної установи є кошторис доходів та витрат. Кошторис
складається із таких частин:
1) загальний фонд, який містить обсяг надходжень із загального фонду
бюджету та розподіл видатків за повною економічною класифікацією
видатків бюджету на виконання бюджетною установою основних функцій
або розподіл надання кредитів з бюджету за класифікацією кредитування
бюджету;
2) спеціальний фонд, який містить обсяг надходжень із спеціального
фонду бюджету на конкретну мету та їх розподіл за повною економічною
класифікацією видатків бюджету на здійснення відповідних видатків згідно
із законодавством, а також на реалізацію пріоритетних заходів, пов'язаних з
виконанням установою основних функцій, або розподіл надання кредитів з
бюджету згідно із законодавством за класифікацією кредитування бюджету
[2].
Як загальний, так і спеціальний фонд складаються із дохідної та
витратної частини. Установи мають право брати бюджетні зобов'язання
витрачати бюджетні кошти на цілі та в межах, установлених затвердженими
кошторисами, планами асигнувань загального фонду бюджету, планами
надання кредитів із загального фонду бюджету, планами спеціального фонду.
Враховуючи специфіку бюджетних організацій та установ, аналіз
виконання кошторису, за словами І. Микитюк, має охоплювати: виконання
показників надходжень доходів за окремими джерелами; виконання плану
видатків за напрямами фінансування і галузях виробничої та невиробничої
сфери; виконання боргових бюджетних зобов‘язань; касове виконання
бюджету та стадії його виконання [3, с. 2].
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Аналіз виконання кошторису доцільно проводити поетапно. Схематично
етапи проведення аналізу зображено на рисунку. На першому етапі
розглядаються організаційні моменти, зокрема: проводиться відбір мети,
об‘єктів, інформаційного забезпечення аналізу, підбираються необхідні
методи та методика, визначається система показників. Об‘єктами виконання
кошторису є доходи та видатки бюджетної установи.
Під видатками розуміють державні платежі, що не підлягають
поверненню, тобто такі платежі, які не створюють і не компенсують
фінансові вимоги. Доходи бюджетних установ формуються за рахунок
бюджетних асигнувань та за рахунок власних надходжень бюджетних
організацій. Відповідно до статті 2 Бюджетного Кодексу України, власні
надходження бюджетних установ – кошти, отримані в установленому
порядку бюджетними установами як плата за надання послуг (включаючи
плату за надання адміністративних послуг), виконання робіт, гранти, дарунки
та благодійні внески, а також кошти від реалізації в установленому порядку
продукції чи майна та іншої діяльності.
Інформаційна база для проведення аналізу є неоднорідна за своїм
змістом. Головним джерелом вивчення економіки бюджетної установи є
аналіз виконання кошторису доходів та видатків [4, с. 68]. Крім цього до
інформаційної бази відносять: існуючі офіційні матеріали, що регулюють
діяльність установи; планово-нормативна документація, господарські
договори, угоди; бухгалтерська і статистична звітність, що містить дані про
діяльність установи та окремі напрями діяльності тощо.
Далі, в залежності від поставленої мети та завдань аналізу, здійснюється
підбір методів і методик аналізу, визначається система показників.
Основний етап включає процес вивчення та оцінку показників
виконання кошторису доходів та видатків у розрізі фондів фінансування.
Вивчаються відхилення за показниками, а також з‘ясовуються причини цих
відхилень. За результатами проведених досліджень формується висновок.
Одним із важливіших завдань даного етапу є оцінка виконання плану
доходів та видатків загального та спеціального фонду, що забезпечує
дотримання цільового використання коштів та виявлення чинників, які
вплинули на відхилення показників, дотримання законодавства. Для аналізу
показників можна використати такі методи: горизонтальний та вертикальний
аналіз, трендовий аналіз, аналіз коефіцієнтів, факторний аналіз.
На заключному етапі розробляються конкретні пропозиції для усунення
виявлених недоліків, поліпшення роботи організації та використання
виявлених резервів. Аналіз виконання кошторису, зазвичай, завершується
прийняттям управлінських рішень щодо подальшого розвитку бюджетної
установи за рахунок бюджетних коштів.
Таким чином аналіз виконання кошторису доходів та видатків є одним із
найдієвіших способів контролю за ефективним та раціональним
використанням бюджетних коштів, важливим етапом прийняття
управлінських рішень, щодо подальшого розвитку бюджетної організації та
установи.
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ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ
В БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВАХ
Основними нормативними документами, відповідно до яких
організовується облік у бюджетних установах, є Бюджетний Кодекс України
і Закон про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні.
Управління методології з виконання бюджету, бухгалтерського обліку та
звітності розробляє план рахунків бухгалтерського обліку та порядок його
застосування, форми регістрів синтетичного й аналітичного обліку,
інструкції з обліку наявності та використання бюджетних коштів та інше.
Ведення бухгалтерського обліку, здійснення контролю за виконанням
кошторисів, а також складання звітності в бюджетних установах
покладається на бухгалтерію, яка є самостійною службою і має свою
структуру. Існують дві організаційні форми обліку в бюджетних установах –
бухгалтерії при окремих установах і централізовані бухгалтерії. Самостійні
бухгалтерії мають великі установи – вищі навчальні заклади, лікарні,
науково-дослідні
інститути
тощо.
Централізовані
бухгалтерії
–
найпоширеніша форма організації обліку – створюється за відомчою чи
міжвідомчою ознакою при міністерствах, відомствах та їхніх управліннях.
Вони виконують усі функції з планування, обліку та звітності обслуговуючих
установ.
Згідно зі статтею 2 Бюджетного кодексу України бюджетна установа –
орган державної влади, орган місцевого самоврядування, а також організації,
створені ними у встановленому порядку, що повністю утримуються за
рахунок відповідно державного бюджету чи місцевого бюджету. Бюджетні
установи є неприбутковими [1].
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Особливості бухгалтерського обліку в бюджетних установах
визначаються Бюджетним кодексом України, Законами України «Про
Державний бюджет України», «Про бухгалтерський облік та фінансову
звітність в Україні», Планом рахунків бухгалтерського обліку в державному
секторі, та типовою кореспонденцією субрахунків бухгалтерського обліку
для відображення операцій з активами, капіталом та зобов‘язаннями
розпорядників бюджетних коштів та державними фондами,та іншими
нормативними документами, що містять вказівки з обліку та відображення у
звітності операцій бюджетних установ [2].
На бюджетні установи поширюється дія НП(С)БО. Проте кожна
бюджетна установа, виходячи з конкретних умов своєї роботи, вибирає
найбільш прийнятний для себе варіант, який забезпечує надійний контроль за
ефективністю використання бюджетних коштів. Цей вибір і становить
сутність облікової політики, в якій вказується: джерело покриття видатків;
порядок отримання асигнувань; метод обліку видатків; порядок нарахування
зносу необоротних активів; метод оцінювання вибуття запасів; порядок
визначення результатів виконання кошторису доходів і видатків.
До специфічних особливостей бухгалтерського обліку бюджетних
установ необхідно віднести:
- контроль виконання кошторису видатків;
- роздільний облік касових і фактичних видатків видатків;
- організація обліку в розрізі статей бюджетних класифікацій;
- сувору відповідність обліку і звітності вимогам нормативних
документів [3].
Усі видатки і доходи бюджетної установи відображаються в
бухгалтерському обліку за умови їх достовірної обґрунтованості первинною
документацією, визначеною для підтвердження господарських операцій
певними нормативними актами. Обачність та обережність повинні запобігати
необґрунтованому
збільшенню
видатків
бюджетних
установ.
У
бухгалтерському обліку відображаються тільки реальні доходи, асигнування
із загального фонду – на реєстраційні рахунки бюджетних установ - або
надходження коштів спеціального фонду на реєстраційні рахунки у
відділеннях Державного казначейства або спеціальні рахунки в установах
уповноважених банків [2].
Періодичність бухгалтерського обліку в бюджетних установах
передбачає розподіл діяльності установи щодо виконання кошторису на
звітні періоди, які здійснюються для визначення його виконання за певні
періоди та результату за рік. Це дає змогу підготувати оперативну
інформацію для розпорядників бюджетних коштів вищого рівня про
використання асигнувань, коштів спеціального фонду згідно з кошторисом та
заборгованість щодо фінансування окремих видатків бюджетних установ.
У сучасних економічних умовах та в умовах обмеженості фінансових
можливостей загального фонду бюджету розширюється коло завдань, які
постають перед бухгалтерським обліком. Ці завдання, які необхідно
вирішити за короткий час, характеризують новий етап розвитку бюджетного
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бухгалтерського обліку. При цьому необхідно враховувати, що проблеми
ведення бухгалтерського обліку в бюджетних установах неоднорідні,
оскільки зумовлюються окремим видом діяльності.
Діяльність бюджетних установ щодо виконання кошторису спрямована
на мобілізацію всіх запланованих доходів та здійснення передбачених
видатків точно і в певні строки.
Отже, для забезпечення повного і своєчасного надходження бюджетних
коштів і використання їх відповідно до цільових призначень необхідна
правильна організація бухгалтерського обліку виконання кошторису з
дотриманням усіх принципів та вимог чинного законодавства.
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На сучасному етапі економічного розвитку у цілісній системі аналізу
ефективності роботи суб‘єктів господарювання рентабельності належить
провідне місце через комплексність та інформативність цієї економічної
категорії. Прибутковість діяльності підприємства завжди була основним
стимулюючим чинником для подальшого розвитку та розширення
виробництва.
Аналізу рентабельності та оптимізації прибутку підприємств присвячено
ряд робiт вiтчизняних та закордонних вчених, серед яких треба видiлити
працi Шваб Л.І., Кодацький В.П. Масленко Ю.В., Савчук В.П.,
Рязанцева В.В., Зінченко Е.А., Коробов М.Я., Попович П.Я., Зятковський І.В.,
Бланк І.
Мета даної роботи полягає у аналізі системи показників рентабельності,
вивчення сукупності факторів, які впливають на рівень рентабельності
підприємства.
Рентабельність – прибутковість підприємства, показник економічної
ефективності виробництва підприємства, який відображає кінцеві
результати господарської діяльності.
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Види рентабельності та їх призначення полягає в оцінці роботи
підприємства. Це відносні показники, за допомогою яких можна побачити
прибутковість підприємства щодо всіх витрат, які необхідні для отримання
цього доходу. Виражаються показники у відсотках.
Рентабельність являється відносинами характеристиками фінансових
результатів. Вони вимірюють дохідність підприємства з різних позицій і
групуються у відповідності з інтересами учасників економічного процесу
ринкового обміну. Вони дозволяють оцінювати результативність вкладених
ресурсів. У фінансовій практиці виокремлюють такі основні групи
показників рентабельності: рентабельність активів, ресурсів, власного
капіталу; рентабельність виробництва (валова, операційна, чиста
рентабельність), рентабельність реалізації. [2, с.101]
Рентабельність активів характеризує – рівень прибутку, що створюється
всіма активами підприємства, які перебувають у його використанні згідно з
балансом. Даний показник розраховується за формулою:
РА = Чистий фінансовий результат / Складова активів

(1)

Рентабельність власного капіталу – характеризує рівень прибутковості
власного капіталу, вкладеного в дане підприємство, тому найбільший інтерес
представляє для наявних і потенційних власників й акціонерів і є одним з
основних показників інвестиційної привабливості підприємства, тому що
його рівень показує верхню межу дивідендних виплат:
РВК = Чистий прибуток / Власний капітал
Рентабельність виробництва – показник,
витратному підході. Методика розрахунку:

який

(2)
грунтується

РВ = Один із видів фінансової діяльності /
Собівартість реалізованої продукції
Рентабельність реалізації показує, яку суму
підприємство з кожної гривні проданої продукції:

прибутку

РР = Один із видів фінансової діяльності /
Чистий дохід від реалізації

на

(3)
отримає

(4)

Рентабельність реалізації використовується в якості основного
індикатора для оцінки фінансової ефективності підприємств, які мають
відносно невеликі величини основних засобів і власного капіталу.
Якщо сума прибутку показує абсолютний ефект діяльності, то
рентабельність характеризує міру цієї ефективності, тобто відносний рівень
прибутковості підприємства або продукції, яка реалізовується. У загальній
формі рентабельність розраховують як відношення прибутку до витрат або
використовуваних ресурсів (капіталу).
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Показники рентабельності у більшої мірі пов‘язані з ростом витрат на
виробництво, з витратами на матеріальну і сировинну складову, вони прямо
впливають на величину собівартості продукції, а отже, і прибутки, пов'язано
з тим, наскільки раціонально і економічно витрачаються матеріальні ресурси
– адже частка матеріальних витрат у складі собівартості зазвичай коливається
від 60 до 90%.
Необхідний рівень прибутку і рентабельності дозволяє вирішувати цілий
комплекс завдань, що обумовлюють стабільність і ефективність їх бізнесу.
Однак можливість досягнення прибутку проблема складна, оскільки
залежить від впливу безлічі факторів. Всі фактори, що впливають на
рентабельність, можуть бути розділені на дві групи: фактори зовнішнього
середовища, фактори внутрішнього середовища [1, с.49].
До факторів зовнішнього середовища відносять: економічна ситуація в
країні, рівень інфляції, характер і гострота конкурентної боротьби,
кон'юнктура ринку або співвідношення між попитом і пропозицією на
продукцію та послуги підприємств, податкова і кредитна політика держави і
комерційних банків.
Одні з цих чинників прямо впливають на прибуток, інші опосередковано
через товарообіг (оборот) або витрати виробництва та обігу.
До внутрішніх факторів, залежних від діяльності підприємств,
відносяться: тип і категорія підприємства, і відповідно розмір націнки на
сировину, продукти та послуги, що встановлюються підприємствами, рівень
технічної оснащеності підприємства, рівень механізації праці, прогресивність
техніки та обладнання, що застосовуються на підприємствах, характер
технологічних процесів та їх прогресивність, рівень продуктивності праці.
Після оцінки факторів впливу на рентабельність підприємство може
виявити, за рахунок чого можливе нарощення обсягів виробництва і
реалізації товарів. Це заходи щодо підвищення продуктивності праці
працівників, зменшення витрат на виробництво продукції, цінова політика,
покращення системи маркетингу на підприємстві [4, с.273].
Одним з сучасних напрямів підвищення рентабельності є використання
методу «витрати – випуск». За цим методом загальний результат роботи
підприємства визначається шляхом підсумовування експлуатаційного,
фінансового та надзвичайного результатів. По кожному з видів діяльності
провадиться порівняння витрат з випуском продукції (реалізацією), доходами
і визначається кінцевий результат. Це надає можливість аналізувати кожний
фактор впливу, визначити «вузьке» місце та обрати напрями покращення
діяльності і підвищення рентабельності.
Для успішного розвитку будь-якого підприємства необхідно приділяти
увагу таким якісним показникам, як прибуток і рентабельність. Важливе
значення для забезпечення умов невпинного зростання прибутку і
рентабельності має якість і планування. Підприємства повинні активно
шукати всі можливі шляхи вдосконалення виробництва, підвищення
конкурентоспроможності власної продукції, що повинно сприяти зростанню
прибутку та рентабельності підприємства.
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ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ТА ПРАКТИКА ФІНАНСОВОГО ОБЛІКУ
ОПЕРАЦІЙНИХ ДОХОДІВ ПІДПРИЄМСТВА
Категорії витрат, доходів характерні для всіх суб‘єктів господарювання
незалежно від їхнього виду діяльності, форми власності, розміру. Витрати та
доходи впливають прямо й опосередковано практично на всі площини
функціонування фірми, визначаючи її політику ціноутворення, обсяги
виробництва,
розмір
прибутку,
показники
фінансового
стану,
конкурентоспроможність продукції та підприємства загалом, ефективність
управління компанією тощо. Загалом витрати та доходи віддзеркалюють ціну
усіх залучених підприємством економічних ресурсів і, отже, просто
характеризують ефективність його діяльності [3].
Облік операційних доходів є отриманням економічних вигод, які
виникають у результаті діяльності підприємства. Для визнання доходу
необхідне не лише надходження активу або зменшення зобов‘язання, його
наслідком є і збільшення власного капіталу (крім внесків учасників).
Операційна діяльність – це основна діяльність підприємства, а також
інші види діяльності, що не є інвестиційною або фінансовою діяльністю [2].
Виходячи з визначення операційної діяльності, можна стверджувати, що
доходи від операційної діяльності становлять основну питому вагу в складі
валових доходів більшості підприємств будь-якої галузі сфер виробництва та
надання послуг.
Доходи від операційної діяльності – це доходи (виручка) від реалізації
продукції та інші операційні доходи. Дохід (виручка) від реалізації продукції
(товарів, робіт, послуг) – це загальний дохід, виручка від реалізації продукції
без урахування наданих знижок, повернення проданих товарів і непрямих
податків. Інші операційні доходи включають усі доходи від операційної
діяльності, крім доходу від реалізації продукції.
До них, зокрема, відносять: доходи від реалізації іноземної валюти;
доходи від продажу оборотних активів (крім фінансових інвестицій); доходи,
одержані від операційної оренди активів; доходи від операційної курсової
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різниці за операціями в іноземній валюті; суми одержаних штрафів, пені,
неустойок та інших санкцій за порушення господарських договорів; доходи
від списання кредиторської заборгованості; відшкодування раніше списаних
активів (надходження боргів, списаних як безнадійні); суми одержаних
грантів і субсидій, інші доходи [1].
Доходи від реалізації готової продукції (товарів, робіт, послуг)
визначаються в разі наявності всіх наведених нижче умов:
- покупцеві передані ризики й вигоди, пов‘язані з правом власності на
продукцію (товар, інший актив);
- підприємство не здійснює надалі управління й контроль за
реалізованою продукцією (товарами, іншими активами);
- сума доходу (виручки) може бути достовірно визначена.
Доходи входять до складу об‘єктів бухгалтерського обліку на підставі
принципу відповідності та нарахування доходів. Для визначення моменту
визнання доходу потрібно знати економічний зміст господарської операції,
внаслідок якої отримується дохід. Категорія доходів характерна для всіх
суб‘єктів господарювання незалежно від їхнього виду діяльності, форми
власності, розміру.
Ефективне управління господарською діяльністю підприємства
передбачає створення належного інформаційного забезпечення, що є
об‘єктивною основою під час формування якісної системи управління,
спрямованої на досягнення стабільного фінансового стану. Одним із
ключових показників підприємства, що визначає ефективність його
діяльності, є фінансовий результат, адже фінансові результати є основою для
інвестиційного розвитку підприємства, розширення його діяльності та
забезпечення досить вигідного місця серед конкурентів відповідної галузі.
Враховуючи, один із принципів бухгалтерського обліку – автономність,
поділ фінансових результатів за способом використання дасть змогу
розділити прибуток, який використовується для розвитку підприємства, та
економічну вигоду власника [5].
Аналітичний облік доходів від реалізації необхідно організовувати за
видами (групами) продукції, товарів, робіт, послуг, регіонами збуту та/або
іншими напрямами, визначеними підприємством.
Розрізи аналітичного обліку інших операційних доходів, доходів від
фінансової та інвестиційної діяльності визначаються залежно від видів
доходів [4].
Аналітичний облік фінансових результатів ведеться за їх характером,
видами продукції, товарів, робіт, послуг та іншими напрямами, визначеними
підприємством. Підприємство може самостійно розробляти додаткові
субрахунки та аналітичні рахунки, відповідно до специфіки діяльності,
конкретних потреб, завдань управління і контролю. Таким чином, виникне
можливість більш достовірного розподілу фінансових результатів та
ефективного управління підприємством.
Організацію аналітичного обліку доходів пропонується здійснювати за
кожним їх видом згідно з відповідними рахунками. Подальші дослідження
слід продовжувати в напрямку оптимізації процесу організації обліку, що
позитивно впливатиме на величину операційних доходів підприємства.
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ЗОВНІШНЯ ТОРГІВЛЯ УКРАЇНИ: МЕТОДОЛОГІЯ ДОСЛІДЖЕННЯ
Структуру та динаміку зовнішньої торгівлі України досліджено у працях
багатьох вітчизняних науковців, серед яких роботи А. Мазаракі, Т. Мельник,
О. Кисельової, Р. Боднар, В. Елейка, Б. Дідковської та ін. Авторами наукових
праць проаналізовано поточний стан, визначено тенденції розвитку
зовнішньоторговельних
відносин
України.
При
цьому
спектр
використовуваних способів дослідження варіюється від суто описового
підходу до формалізованих методів економіко-математичного моделювання
[1, с.250-256].
Для визначення поточного стану, тенденцій та перспектив розвитку
зовнішньої торгівлі застосовано різні методи та підходи, які умовно можна
поділити на дві категорії – неформалізовані (якісні) та формалізовані
(кількісні). Під неформалізованими підходами варто розуміти такі, що
ґрунтуються на логічних процедурах узагальнення проявів дійсності і не
передбачають підтвердження авторських висновків певною аналітичною
залежністю та розрахунками. Формалізований підхід передбачає проведення
дослідження з використанням кількісних методів і дозволяє уникнути
помилок суб‘єктивізму, типових при неформалізованому підході. Саме
використання кількісних методів дає ґрунтовні прогнози тенденцій та
динаміки розвитку об‘єкта дослідження (у даному випадку – зовнішньої
торгівлі України) [2, с.162].
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Факторний підхід до аналізу зовнішньої торгівлі реалізується у роботах
науковців як дослідження винятково описового характеру або ґрунтується на
певних статистичних даних . Щодо доцільності використання факторного
підходу при аналізі зовнішньої торгівлі за сучасних умов невизначеності
важливо те, що встановлені дослідниками передумови розвитку зовнішньої
торгівлі України здебільшого ґрунтовні та базуються на виявленні й
узагальненні об‘єктивних тенденцій.
Типовими факторами негативного впливу є недосконале інституційне
середовище, низька конкурентоспроможність, високий рівень іллегалізації
національної економіки, сировинна спрямованість експорту, залежність від
імпорту енергоресурсів й високотехнологічної продукції, відсутність
реальних економічних передумов та мотивів для декларованого вектора
євроінтеграції та ін. Більшість негативних факторів, визначених науковцями
кілька років тому, не втратили актуальності, а посилили свій вплив на
зовнішню торгівлю України. Важливою є проблема застосування будь-яких
кількісних методів аналізу зовнішньої торгівлі. Це передбачає попередній
якісний аналіз, тобто встановлення факторів, які визначають стан та
перспективи зовнішньоторговельної діяльності України.
Неформалізований аналіз фіксує поточний стан та окреслює загальні
перспективи розвитку зовнішньої торгівлі, але не дає реальної можливості
для прогнозування її обсягів, динаміки та структури.
Отже, неформалізований аналіз на основі факторного підходу – вагома
підстава для оцінювання поточного стану та встановлення тенденцій
розвитку зовнішньоторговельних відносин держави. Доцільно його
використовувати у комплексі з формалізованими методами дослідження, що
сприятиме підвищенню обґрунтованості прогнозів динаміки та структури
зовнішньої торгівлі України [3, с.362-365].
Формалізований (кількісний) аналіз передбачає проведення дослідження
з використанням кількісних методів та розрахунків. Найбільш поширені
методи аналізу збалансованості зовнішньої торгівлі. Вчені активно
застосовують індексний метод, за допомогою якого описують динаміку
експортно-імпортних операцій, оцінюють виконання обов‘язків за
контрактами; аналізують вплив на розвиток зовнішньоекономічних операцій
змін цін, кількості товарів, структури постачань; визначають ефективність
зовнішньоекономічних операцій [4, с.149-158].
Встановити тенденції розвитку та проаналізувати структуру зовнішньої
торгівлі дозволяє метод міжнародних зіставлень та його модифікації, який
передбачає порівняння вартісних показників розвитку національних
економік. Для аналізу зовнішньої торгівлі можна також застосовувати
структурний аналіз, який передбачає виокремлення складових елементів
(підсистем) у структурі об‘єкта дослідження і визначення відносин і зв‘язків
між ними з метою формування комплексного уявлення про об‘єкт
дослідження в цілому.
Різновидом формалізованого підходу до аналізу зовнішньої торгівлі
України є використання матричного аналізу, що на основі використання
правил теорії матриць дає змогу визначити значення елементів моделі як
функцію конкретних параметрів ситуації.
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Наступний метод дослідження зовнішньої торгівлі України –
статистичний аналіз – передбачає вивчення й порівняння цифрових даних
між собою та з іншими. Основне завдання кореляційного і регресійного
методів дослідження – аналіз статистичних даних для виявлення
математичної залежності між досліджуваними ознаками та встановлення за
допомогою коефіцієнта кореляції порівняльної оцінки щільності
взаємозв‘язку.
Перевагами статистичних методів аналізу є можливість отримання
досить надійних висновків на основі вибірки невеликої чисельності.
Важливий аспект ґрунтовності статистичного аналізу – оптимальний вибір
форми регресійного рівняння. При її виборі можна свідомо або несвідомо
уникати «незручних» даних, які спростовують гіпотезу щодо бажаної
«зручної» (зазвичай, лінійної) регресії.
Значне місце серед методів дослідження зовнішньої торгівлі посідають
методи економіко-математичного моделювання. Використання математичних
методів для вирішення економічних завдань підвищує рівень обґрунтованості
висновків щодо тенденцій розвитку зовнішньої торгівлі та рекомендацій, що
надаються [5, с.26-36].
Дуже широким для оцінювання поточного стану та прогнозування
тенденцій розвитку зовнішньої торгівлі є спектр методів економікоматематичного моделювання. Тому поданий у статті матеріал не претендує
на вичерпність, а має на меті систематизувати дослідницький досвід за
основними напрямами аналізу зовнішньої торгівлі України та оцінити
придатність використаного інструментарію для адекватного довгострокового
прогнозування.
Методичні підходи вітчизняних вчених до аналізу зовнішньої торгівлі
України можна узагальнити за критерієм використання кількісних методів
дослідження та згрупувати у неформалізовані (якісні) та формалізовані
(кількісні). Підвищенню обґрунтованості прогнозів динаміки та структури
зовнішньої торгівлі України сприятиме використання неформалізованого
аналізу у комплексі з формалізованими методами дослідження за умови
надання їм беззастережного пріоритету. Несподівані та неочікувані фактори
впливу на зовнішньоторговельну діяльність України робить актуальним
завдання вибору формалізованих методів, що придатні для отримання
довгострокових достовірних прогнозів. Ймовірнісний характер розвитку
зовнішньоторговельних відносин за сучасних нестабільних економічних та
геополітичних умов дозволяє розглядати стохастичне моделювання як
перспективний метод забезпечення ґрунтовності довгострокових прогнозів
зовнішньої торгівлі України. Перспективним напрямом подальших
досліджень може вважатися розроблення стохастичної моделі зовнішньої
торгівлі України та її верифікація.
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Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ АНАЛІЗУ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ
ПІДПРИЄМСТВА
Загальновідомо, що до ключових фінансових результатів діяльності
підприємств відносять, насамперед, прибуток. Формування прибутків будьякого суб'єкта господарювання є найважливішим питанням як для його
власників, найманих робітників, так і для самої держави загалом.
Беззаперечним є факт – чим вищий прибуток, тим більше можливостей у
підприємства систематично поновлювати свою матеріальну базу, розвивати
нові виробничі та соціальні програми, відкривати напрями діяльності тощо.
Він забезпечує стабільність суб'єкта господарювання, гарантує його
фінансову незалежність та сталість. Тому питання аналізу фінансових
результатів підприємства є за сучасних умов дуже актуальним.
Питання аналізу фінансових результатів діяльності суб‘єктів
господарювання досліджували ряд науковців, серед яких варто відмітити:
Артеменко В.Г., Белендир М.В., Бандурка А.М., Бутинця Ф.Ф., Мниха Е.В.,
Гуляєва Н.В., Івахненко В.М. та ін.
Метою нашої роботи є вивчення теоретичних основ аналізу фінансових
результатів діяльності підприємства.
Метою діяльності більшості підприємств в ринковій економіці є
збільшення вкладеного власниками капіталу – тобто його зростання. Це може
відбуватись як у формі прибутку, так і шляхом збільшення вартості активів
підприємства, що, відповідно, призведе до зростання величини його власного
капіталу. Таким чином фінансовий результат функціонування підприємства
виражається у величині отриманого за звітний період прибутку або збитку та
зміни обсягу власного капіталу самого підприємства.
Прибуток як економічна категорія відображає кінцеву грошову оцінку
всієї господарської діяльності і є найважливішим показником фінансових
результатів суб'єктів господарювання.
Категорія фінансового результату є більш широким поняттям порівняно
із категорією прибутку, тому що показник прибутку є однією із двох форм
186

(прибутку чи збитку) відображення фінансового результату господарської
діяльності суб'єкта господарювання. Фінансовий результат характеризує
якісні або кількісні показники результативності господарської діяльності, а
прибуток – це позитивне значення фінансового результату, що свідчить про
високу результативність діяльності та ефективне використання власного та
залученого капіталу. Негативне, тобто від'ємне значення категорії
«фінансовий результат» відображається у показнику «збитки», який свідчить
про низький рівень або відсутність результативності господарської діяльності
підприємства, неефективне управління власним виробничим, ресурсним та
економічним потенціалами підприємства, невміле використання капіталу,
низьку якість управлінського персоналу підприємства тощо.
Згідно з Національним Положенням (стандартом) бухгалтерського
обліку 1 – «Загальні вимоги до фінансової звітності» величина фінансового
результату від будь-якого виду господарської діяльності підприємства
(операційної, фінансової, інвестиційної) визначається як арифметична
різниця між сумою доходів та пов'язаних з нею величиною понесених витрат
відповідного виду діяльності підприємства [1]. Тобто фінансовий результат
визначають, як різницю доходів та витрат усіх видів діяльності суб'єкта
господарювання, зменшену на загальну суму нарахованих податків на
прибуток.
Місце і роль аналізу фінансових результатів в системі управління
підприємства обумовлюється потребою у повній та об‘єктивній інформації
щодо стану і динаміки фінансових відносин у ході виконання бізнес-планів.
Первинна інформація надходить із бухгалтерського обліку, який забезпечує
постійне збирання, систематизацію і узагальнення облікових даних. Разом з
тим, управління фінансами потребує інформації щодо характеру змін в
економіці підприємства і тенденціях його розвитку, яка формується у
підсистемі фінансового аналізу.
У процесі аналізу фінансових результатів на першому етапі необхідно
оцінити їх рівень і динаміку; дослідити структуру прибутку звітного періоду
(здійснити вертикальний аналіз); зміну окремих складових та їх вплив на
суму прибутку, зміну темпів зростання прибутку в розрізі окремих складових
частин (горизонтальний аналіз) тощо [3, с. 364].
У процесі аналітичного дослідження необхідно оцінити виконання
плану за величиною прибутку, який у ринкових умовах має не директивний,
а прогнозний характер на найближчу перспективу. Такий план враховує
реальні можливості підприємства отримувати прибутки, а отже, є
інструментом перспективного аналізу. Контроль за виконанням плану
необхідно здійснювати до та під час здійснення операцій. Це вимагає
налагодженої системи прогнозування обсягів реалізації, витрат тощо. У
випадку відсутності плану для оцінки рівня показників фінансових
результатів діяльності заповнюється аналітична таблиця на основі фінансової
звітності (зокрема, ф. № 2 "Звіт про фінансові результати" суб'єкта
господарювання.
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На зміну показників прибутку впливають різноманітні внутрішні та
зовнішні фактори, перелік і порядок розрахунку впливу яких визначаються
методикою формування відповідних показників і наявною інформаційною
базою. Отже, на прибуток від реалізації продукції в цілому по підприємству
(за даними ф. № 2 "Звіт про фінансові результати" валовий прибуток)
впливає чотири основних фактори першого рівня:
- обсяг реалізації продукції в натуральних одиницях може здійснювати
як позитивний, так і негативний вплив на суму прибутку: збільшення обсягу
продаж рентабельної продукції призводить до збільшення прибутку; якщо
продукція є збитковою, то при збільшенні обсягу реалізації відбувається
зменшення суми прибутку;
- собівартість одиниці і-го виду продукції. Собівартість продукції і
прибуток знаходяться в обернено пропорційній залежності: зниження
собівартості призводить до відповідного зростання суми прибутку, і навпаки;
- структура реалізації може здійснювати як позитивний, гак і негативний
вплив на суму прибутку: при зростанні частки реалізації рентабельної
продукції сума прибутку збільшується; при збільшенні питомої ваги
низькорентабельної або збиткової продукції загальна сума прибутку
зменшується;
- рівень цін одиниці окремого виду продукції. Зміна рівня
середньореалізаційних цін і величина прибутку знаходиться у прямо
пропорційній залежності: при збільшенні рівня відпускних цін сума прибутку
зростає, і навпаки [2, с. 104].
Проаналізувавши прибуток від реалізації продукції у цілому по
підприємству, необхідно оцінити рівень і динаміку прибутку від реалізації
окремих видів продукції, на які впливають лише наступні фактори першого
рівня: обсяг реалізації продукції; собівартість одиниці продукції; ціна
одиниці продукції.
Отримані результати аналітичних розрахунків складають інформаційну
базу для розробки товарної політики підприємства та пошуку резервів
зниження собівартості продукції. Вивчення резервів зниження собівартості
продукції потребує поглибленого дослідження факторів, що викликали
зростання витрат на виробництво продукції. Факторний аналіз загального
валового прибутку (збитку) дозволяє оцінити прибутковість різних видів
продукції і зробити відповідні висновки щодо коригування ринкової стратегії
підприємства (як виняток, збитковий вид продукції може фінансуватися за
рахунок інших прибуткових видів). Як правило, у результаті такого аналізу
приймається рішення про зміну структури виробництва та реалізації.
Отже, роль фінансового аналізу, зокрема аналізу фінансових результатів
в управлінні господарськими процесами, полягає у тому, що він є однією з
найважливіших функцій менеджменту, на основі якої реалізуються принципи
об‘єктивності та ефективності управління підприємством.
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Держава є одним із основних учасників економічного процесу як
споживач товарів, робіт і послуг. Публічні закупівлі складають значну
частину світових торгових потоків, яка орієнтовно може сягати 1 трлн євро
на рік. На практиці розвинуті країни використовують публічні закупівлі як
один із дієвих інструментів системи державної допомоги для забезпечення
соціально-економічного розвитку та стабільного росту економіки. У
середньому обсяги державних закупівель у країнах становлять в рамках від
10% до 25% ВВП [1]. Про те величина цих закупівель не завжди свідчить про
їх ефективність, оскільки даний сектор у кожній країні має свої корупційні
складові. Від ефективності здійснення публічних закупівель залежить
успішність функціонування економіки в цілому. Відповідно, актуалізується
питання подальшого розвитку системи публічних закупівель та підвищення
ефективності використання державних коштів з метою забезпечення
українського суспільства якісними товарами та послугами.
Дослідженням державних закупівель як засобу регулювання економіки
займалися вітчизняні та зарубіжні вчені як: Л.Федулова, О. Мельников,
В. Міняйло, Ю. Фалко, В. Прядко, Д. Батуева, Н.Ткаченко та інші. Вчені
розглядають питання публічних закупівель з різних аспектів, досліджуючи
проблеми прозорості, конкурентності ринку та будували моделі оцінки
ефективності закупівель. На сьогоднішній день у літературі слабо
представлені методи оцінки ефективності державних закупівель в Україні,
що вимагає глибокого дослідження даного питання та перейняття досвіду
розвинутих країн у даній сфері.
Прозорі, ефективні та справедливі публічні закупівлі є двигуном
економічного зростання, який створює нові можливості для бізнесу та робочі
місця для населення. Питання ефективності державних закупівель
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залишається досить актуальною проблемою, оскільки держава зазвичай не
діє на ринку як раціональний споживач, що орієнтований на найкращу
пропозицію відношення ціни до якості. Причиною цьому можуть бути
корупційні схеми, вибір звичного постачальника, який може бути
неконкурентоспроможним на ринку чи обмеження вибору лише
національних/місцевих виробників. Відповідно, існує необхідність введення
загальних правил із застосуванням прозорих та конкурентних процедур із
застосуванням об'єктивних критеріїв.
Необхідність змін у сфері державних закупівель спричинені
запобіганням нецільових витрат бюджетних коштів, зниженням наслідків
кризових явищ, забезпеченням конкуренції на ринку публічних закупівель та
потребами в інвестиціях. Відповідно до Закону України «Про державну
допомогу суб'єктам господарювання» [2], публічні закупівлі входять до
системи інструментів державної допомоги національній економіці. Реалізація
публічних закупівель має відбуватися в напрямі соціально-економічного
призначення.
На сьогоднішній день публічні закупівлі України контролюються
Антимонопольним комітетом, Рахунковою палатою, Міністерством
економічного розвитку та торгівлі, Державною аудиторською службою
України, Державним казначейством України. Як показує практика, через
надмірну кількість контролюючих органів знижується ефективність
проведення процедур публічних закупівель. Це пов'язано, насамперед, із
дублюванням певних функцій та неузгодженими оцінками для одних і тих
самих проблем, що призводить надмірного витрачання ресурсів, зниження
загальної оперативності вирішення питань та усунення недоліків роботи [2].
У 2016 році Україна провела системну реформу тендерного процесу. З 1
квітня 2016 року в Україні вступив в дію Закон «Про публічні закупівлі» для
органів центральної виконавчої влади та замовників, що здійснюють
діяльність в окремих сферах господарювання, та з 1 серпня 2016 року – для
усіх замовників [2]. Цей Закон зобов'язує проводити закупівельні процедури
через електронну систему ProZorro. Основна ціль електронної системи
державних закупівель ProZorro – це запобігання корупції шляхом збільшення
прозорості ринку та створення конкурентного середовища у сфері публічних
закупівель для отримання найкращої пропозиції. Система інформує усіх
учасників ринку закупівель про заплановані чи укладені договори,
опубліковує список умов та критеріїв для потенційних виконавців, надає усі
необхідні звіти щодо проведення процедур та виконання укладених
договорів.
У травні 2016 року Україна приєдналася до Угоди СОТ про державні
закупівлі (GPA – Agreement on Government Procurement), що відкриває
українським компаніям ринки державних закупівель 45 країн-учасниць, серед
яких Канада, США, Південна Корея, Сінгапур, Тайвань, Японія та ін.
Загальний ринок оцінюється у 1,7 трлн доларів.
З одного боку, участь у державних закупівлях в ЄС – це великі
можливості для українського експорту, оскільки зникає необхідність
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витрачати кошти на просування товарів, налагоджувати зв'язки с партнерами
за кордоном, відкривати представництва тощо. З іншого боку, участь у
державних закупівлях за кордоном – це досить складний процес. Серед
основних перешкод виділимо наступні:
- мовні бар'єри. У деяких країнах необхідно подавати пропозиції на
офіційній мові країни, що спричинює додаткові витрати.
- високий рівень конкуренції з національними виробниками. Замовники
більш схильні до вибору національних компаній.
- недостатня обізнаність у законодавстві та судовій практиці ЄС [3].
Відповідно до угоди GPA, іноземні компанії також отримують доступ до
ринку державних закупівель в Україні. Враховуючи принципи Закону
України «Про публічні закупівлі», усі учасники ринку державних закупівель
отримують рівні права.
Україна робить рішучі кроки у реформуванні системи публічних
закупівель. Підписання Асоціації з ЄС, прийняття нового закону «Про
публічні закупівлі», впровадження електронної системи ProZorro, взаємне
відкриття ринків державних закупівель у рамках GPA має дати новий
поштовх для підвищення прозорості, конкуренції на ринку та отримання
найкращих умов для здійснення закупівель.
З іншого боку, на сьогоднішній день існує досить багато перешкод на
шляху ефективних публічних закупівель в Україні:
1. Зменшення частки відкритих торгів на користь закупівель у одного
учасника, що суттєво знижує конкуренцію на українському ринку.
2. Досить низький рівень присутності іноземних компаній на ринку
державних закупівель України. Розглядаючи з позиції протекціонізму,
підтримка національного виробника та утворення робочих місць — це
позитивний ефект для економіки. 3. Обмежений доступ до повної
статистичної інформації про публічні закупівлі та відсутність механізмів
оцінки найкращої тендерної пропозиції, що ускладнює аналіз ефективності
ринку.
Для виправлення ситуації на ринку публічних закупівель необхідно
прийняти такі рішення:
1. Розробити та представити у вільному доступі механізми вибору
найкращих пропозицій для різних процедур. Крім ціни, серед критерії має
бути ряд якісних факторів при виборі кращої пропозиції.
2. Для загальної оцінки ефективності публічних закупівель враховувати
ступінь конкуренції за видами економічної діяльності, частку соціальнозначущих проектів та рівень виконання замовлень.
3. Полегшити вимоги при виборі найкращого варіанта при ДПП та
сприяти укладенню концесійних угод.
4. Сприяти відкриттю ринку публічних закупівель в рамках асоціації з
ЄС, полегшити доступ представникам МСБ до участі у тендерах, залучати
інноваційні рішення у сфері публічних закупівель.
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СПЕЦІАЛЬНОГО ФОНДІВ БЮДЖЕТНОЇ УСТАНОВИ
Успішна діяльність бюджетної установи залежить від її стійкої
фінансової підтримки з боку держави. Нажаль при нестабільній економічній
системі в Україні, держава не в змозі повністю забезпечувати фінансовими
ресурсами організацій, які утримуються за рахунок бюджету, для реалізації їх
завдань і функцій. З метою виконання своїх функцій та поставлених цілей
установа складає кошторис.
Кошторис – основний плановий фінансовий документ бюджетної
установи, яким на бюджетний період встановлюються повноваження щодо
отримання надходжень і розподіл бюджетних асигнувань на взяття
бюджетних зобов'язань та здійснення платежів для виконання бюджетною
установою своїх функцій та досягнення результатів, визначених відповідно
до бюджетних призначень[1].
Кошторис бюджетної установи має такі складові частини:
1) загальний фонд, який містить обсяг надходжень із загального фонду
бюджету та розподіл видатків за повною економічною класифікацією
видатків бюджету на виконання бюджетною установою (далі - установа)
основних функцій або розподіл надання кредитів з бюджету за класифікацією
кредитування бюджету;
2) спеціальний фонд, який містить обсяг надходжень із спеціального
фонду бюджету на конкретну мету та їх розподіл за повною економічною
класифікацією видатків бюджету на здійснення відповідних видатків згідно
із законодавством, а також на реалізацію пріоритетних заходів, пов'язаних з
виконанням установою основних функцій, або розподіл надання кредитів з
бюджету згідно із законодавством за класифікацією кредитування
бюджету[2].
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Таблиця 1 – Складові частини загального та спеціального фондів та
власних надходжень бюджетних установ
Складові частини
бюджету
Загальний фонд

Спеціальний
фонд

Власні
надходження
бюджетних
установ

Склад
1) всі доходи бюджету, крім тих, що призначені для зарахування до
спеціального фонду бюджету;
2) всі видатки бюджету, що здійснюються за рахунок надходжень
загального фонду бюджету;
3) кредитування бюджету;
4) фінансування загального фонду бюджету.
1) доходи бюджету (включаючи власні надходження бюджетних
установ), які мають цільове спрямування;
2) видатки бюджету, що здійснюються за рахунок конкретно
визначених надходжень спеціального фонду бюджету (у тому числі
власних надходжень бюджетних установ);
3) кредитування бюджету (повернення кредитів до бюджету з
визначенням цільового спрямування та надання кредитів з бюджету,
що здійснюється за рахунок конкретно визначених надходжень
спеціального фонду бюджету);
4) фінансування спеціального фонду бюджету.
Перша група - надходження від плати за послуги, що надаються
бюджетними установами згідно із законодавством;
Друга група - інші джерела власних надходжень бюджетних установ.

В статті 13 Бюджетного кодексу України представлені складові
частини загального та спеціального фондів та власних надходжень
бюджетних установ, які представлені у таблиці 1.
В основі формування загального і спеціального фондів бюджетної
установи лежить аналіз отриманих доходів та здійснених видатків таких
фондів за попередні роки. Основні прийоми аналізу, які можуть бути
використані:
- Горизонтальний (часовий) аналіз – порівняння кожної позиції з
попереднім періодом. У процесі цього аналізу виявляють відхилення звітних
показників від планових (нормативних), визначаються причини цих
відхилень. Аналіз дає можливість визначити роль бюджетного фінансування
за загальним і спеціальним фондом.
- Вертикальний (структурний) аналіз – визначення структури
показників з оцінюванням впливу різних факторів на кінцевий результат.
Такий аналіз дає можливість визначити найвагоміші складові в балансі
бюджетної організації, але найбільш вагоміше його використання в аналізі
складових доходів і витрат Кошторису.
- Трендовий аналіз – порівняння кожної позиції звітності з рядом
попередніх періодів та визначення тренду, тобто основної тенденції динаміки
показників, очищеної від впливу індивідуальних особливостей окремих
періодів. На основі екстраполяції можливо не тільки визначити перспективне
значення основних показників, а також спрогнозувати перспективний аналіз
фінансового стану бюджетної організації.
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- Факторний аналіз – визначення впливу окремих факторів (причин)
на результативний показник детермінованих (розділених у часі) або
стохастичних (що не мають певного порядку) прийомів дослідження.
Проводиться за допомогою моделювання (детермінованого та стохастичного)
[3].
Значення аналізу надходжень і використання коштів за загальним і
спеціальним фондами визначається тим, що за його допомогою здійснюється
контроль за правильністю їхнього утворення, а також вишукуються резерви
по зміцненню матеріально-технічної бази установи і додаткових фінансових
ресурсів.
Можна виділити такі основні задачі аналізу формування загального і
спеціального фондів бюджетної установи:
1. Оцінка виконання кошторисних призначень;
2. Оцінка виконання плану за основними показниками кожного виду
надходжень за спеціальним і загальним фондами;
3. Розрахунок впливу факторів на відхилення по основних
результативних показниках;
4. розробка заходів щодо усунення виявлених у результаті аналізу
недоліків і заходів щодо вишукування джерел утворення й ефективного
використання коштів за спеціальним і загальним фондами;
5. Контроль правильності утворення дохідної і видаткової частини
кошторису, перевірка своєчасності і повноти нарахування і
перерахування податків у державний бюджет.
Підсумовуючи весь викладений матеріал, можна зазначити наступне.
Важливим етапом функціонування бюджетної установи є складання
кошторису, яке має ґрунтуватися на аналізі доходів та видатків загального та
спеціального фондів з використання таких прийомів горизонтального,
вертикального, трендового та факторного аналізу. Дані таких прийомів
аналізу дають змогу здійснити контроль за правильністю утворення та
використання коштів загального і спеціального фондів установи. Отриманих
даних нам цілком вистачить аби проаналізувати динаміку доходів та видатків
за загальним та спеціальним фондом, також ми можемо визначити їх
структуру та проаналізувати зміни в структурі. На основі трендового аналізу
ми може визначити перспективне значення фінансового стану бюджетної
установи. Здійснивши горизонтальний, вертикальний, трендовий та
факторний аналізи нам достатньо отриманих результатів для аналізу
фінансового стану бюджетної установи у розрізі загального та спеціального
фондів.
Список використаних джерел:
1. Бюджетний кодекс України: Затверджено Верховною Радою України
від 08.07.2010 № 2456-VI [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2456-17/page2
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2. Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та
основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ: Постанова
Кабінету Міністрів України від 28 лютого 200 № 228 [Електронний ресурс]. –
Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/228-2002-п
3. А.Д. Бутко Теорія економічного аналізу: підручник. – К.: Київ. нац.
торг.-екон. ун-т, 2005. – 411 с.
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підприємства важливе значення мають товарно-матеріальні запаси.
Виробничі запаси й матеріальні цінності є предметами праці та забезпечують
основний виробничий процес підприємства. Важлива роль у концепції
переходу України до ринку належить створенню умов для забезпечення
збалансованості економіки і раціонального використання та збереження
виробничих ресурсів. Вирішенню проблеми ефективності використання та
збереження виробничих ресурсів приділялось багато уваги на всіх етапах
економічного розвитку. Це пояснюється тим, що від неї в значній мірі
залежить розв‘язання таких економічних завдань, як зниження собівартості
продукції, підвищення ефективності виробництва та інше.
В умова переходу до ринкової економіки ефективне використання та
збереження товарно-матеріальних цінностей стає однією з невід‘ємних умов
виживання та конкурентоздатності підприємства, а тому визначає
необхідність створення механізму управління, який впливає на чинники
росту ефективності використання та збереження ресурсів і забезпечує
мобілізацію усіх існуючих і потенційних резервів.
Проблеми розвитку та удосконалення контролю товарних запасів у
системі управління підприємством торгівлі знайшли відображення у
дослідженнях багатьох вітчизняних науковців, зокрема: Бутинця Ф.Ф.,
Єгарміної В, Кузьменко О., Куцміди Н., Беднарчук Г., Мазаракі А.А.,
Лігоненко Л.О., Ушакової Н.М., Плешонкової Л., Тимофєєвої Л.,
Уварової О., Хамайдюк О. та ін.
Метою даного дослідження є обгрунтування методичних підходів щодо
контролю збереження товарно-матеріальних цінностей.
Суттєвою частиною оборотного капіталу фірми є товарно-матеріальні
запаси, успішне управління якими полягає в забезпеченні фінансування
фондів для розв'язання короткострокових завдань компанії.
Товарно-матеріальні цінності є сукупністю предметів праці,
призначених для обробки, переробки або використання у промисловому
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виробництві, будівництві, сільському господарстві, а також засоби праці, які
за чинним законодавством включаються до складу оборотних засобів як
малоцінні та швидкозношувальні предмети або як товари для продажу [2].
Ефективна діяльність підприємства залежить значною мірою від організації матеріально-технічного постачання та правильного і економного
використання матеріальних цінностей. Враховуючи значення матеріальних
ресурсів виробничої діяльності, перед контрольно-ревізійними органами
стоять такі завдання:
1) перевірка законності операцій по руху матеріальних цінностей;
2) перевірка забезпечення умов збереження матеріальних цінностей;
3) перевірка завдань по середньому зниженню норм витрат і економії
матеріальних ресурсів;
4) перевірка правильності визначення і списання на витрати виробництва вартості витрачених матеріальних цінностей;
5) перевірка правильності і своєчасності проведення переоцінки
матеріальних цінностей.
Поточний контроль за правильністю ведення поточних операцій щодо
руху матеріалів має здійснюватися бухгалтерією у три етапи:
- контроль за правильністю записів у картках обліку матеріалів (форма
М.12) (1 раз на тиждень, декаду), який підтверджується підписом бухгалтера
із вказанням дати перевірки у графі «Контроль (підпис, дата)». На цій фазі
виключається дублювання складського обліку й обліку в бухгалтерії за
кількістю та сумою;
- надання бухгалтерії завідувачем складу реєстрів здачі документів
окремо по надходженню й окремо по витратах із періодичністю, яка залежить
від обсягу операцій по складу від одного дня і більше, але не пізніше
першого числа місяця наступного за звітним;
- складання бухгалтерією «Відомості обліку залишків матеріалів на
складі». Ці залишки таксують шляхом множення кількості на ціну за
одиницю. Облік та аналіз залишків товарно-матеріальних цінностей надає
інформацію про окремі облікові групи товарів та їх збереження за кожною
матеріально відповідальною особою [1, с. 83].
Важливим моментом контролю є перевірка складського господарства,
збереження матеріальних цінностей, забезпеченість складських приміщень
вимірювальними приладами, організація охорони та наявність сигналізації,
організація видачі перепусток. Дієвим методом перевірки правильного
збереження матеріальних цінностей є повна (вибіркова) інвентаризація, яка
проводиться згідно з інструкцією не менше ніж один раз в рік, а на
підприємствах, де є залишки сировини, матеріалів, інвентаризація
проводиться на кожне перше число місяця.
Значне місце в організації внутрішньогосподарського контролю на
підприємстві займає інвентаризація. Під інвентаризацією розуміють
перевірку фактичної наявності та стану об‘єкту контролю, яка здійснюється
шляхом спостереження, вимірювання, реєстрації та порівняння отриманих
даних з даними бухгалтерського обліку та звітності. Для власника
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інвентаризація – це ефективний інструмент контролю над відповідністю
фактичної наявності активів даним, відображеним у фінансовій звітності
(особливо на торговельних підприємствах, де основна частка активів
зосереджена в товарах) [3, с. 59].
Мета інвентаризації полягає у виявленні фактичної наявності і стану
об‘єкта, що перевіряється, виявленні відхилень від тих нормативних,
планових, облікових і багатьох інших характеристик, відповідно до яких він
може функціонувати. Завданнями інвентаризації є:
1) забезпечення контролю за наявністю, етапом та рухом майна,
використанням матеріальних, фінансових, нематеріальних, природних та
енергоресурсів відповідно до затверджених норм, планів тощо;
2) виявлення запасів, що втратили свою якість, зіпсованих; майна, що не
використовується при здійсненні господарської діяльності, а також того, що
обліковується поза балансом;
3) встановлення реального фізичного стану (з урахуванням зносу) і
оцінки необоротних активів та інших засобів праці, що обліковуються на
балансі;
4) виявлення стану розрахунків, встановлення фактичної наявності або
підтвердження дебіторської заборгованості;
5) перевірка дотримання правил, режиму і умов зберігання товарноматеріальних запасів з урахуванням їх фізико-хімічних та інших
властивостей;
6) визначення розміру природного убутку та інших втрат;
7) контроль за станом обліку і звітності матеріально відповідальних осіб;
8) перевірка дотримання діючих положень про матеріальну
відповідальність.
Таким чином, систематичне проведення інвентаризації товарноматеріальних цінностей сприяє забезпеченню їх збереження, своєчасному
виявленню винних у допущенні недостач, втрат і псування, а також створює
підстави для відшкодування понесених підприємством збитків. Отже,
інвентаризація є важливим заходом, в проведенні якого повинні бути
зацікавлені власник, керівник, головний бухгалтер підприємства і за певних
обставин матеріально-відповідальна особа.
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вітчизняний та зарубіжний досвід / Є.Є. Нестеренко // Управління розвитком.
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ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ МАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ
ПІДПРИЄМСТВА ЯК ОБ’ЄКТ АНАЛІЗУ
Одним із елементів активів підприємства є матеріальні активи.
Матеріальні активи використовуються у виробничому процесі та формують
його
матеріально-речовинну
базу.
У
положеннях
(стандартах)
бухгалтерського обліку не наведено визначення поняття «матеріальні
активи». Проте в Національному положенні (стандарті) бухгалтерського
обліку № 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності» наведено визначення
активів, а саме «активи – ресурси, контрольовані підприємством у результаті
минулих подій, використання яких, як очікується, призведе до отримання
економічних вигод у майбутньому» [1]. Немає визначення матеріальних
активів і в законах України.
До складу матеріальних активів підприємства відносяться основні
засоби, малоцінні необоротні матеріальні активи, що належать до складу
необоротних активів, та запаси (сировина та матеріали, незавершене
виробництво, готова продукція, товари), що належать до складу оборотних
активів. Отже поняття «матеріальні активи» можна розглядати в двох
аспектах, як необоротні активи або як оборотні активи. Залежно від цього
виникають особливості організації їх обліку на підприємстві, а також
класифікація матеріальних активів впливає на ліквідність балансу.
Великий внесок у розробку теоретичних основ і методологічних
підходів до проблеми аналізу основних засобів, малоцінних необоротних
матеріальних активів та їх використання внесли провідні вчені-економісти:
М.Т. Білуха, В.Г. Гетьман, М.Я. Дем‘яненко,
В.П. Завгородній,
М.Ф. Огійчук, Г.Г. Кірейцев, А.М. Кузьмінський, В.Г. Линник, Ю.Я. Литвин,
В.Б. Моссаковський.
Інших вчених цікавлять проблеми розвитку аналізу виробничих запасів,
яким присвятили свої наукові праці Ф.Ф. Бутинець, Б.І. Валуєв, С.Ф. Голов,
Л.В. Жилкіна, З.В. Гуцайлюк, М.В. Кужельний, В.С. Рудницький,
Н.М. Ткаченко, В. В. Сопко, П. С. Смоленюк.
Метою тез доповіді є визначення економічної сутності матеріальних
активів як об‘єкту аналізу. Організація обліку матеріальних активів на
підприємстві залежить від їх господарського призначення.
Відповідно до класифікації матеріальних активів за Балансом (Звітом
про фінансовий стан) виділяють основні засоби, малоцінні необоротні
матеріальні активи та запаси. На рис 1 розглянуто структуру матеріальних
активів за двома класифікаційними ознаками (за складом та за характером
використання) (рис. 1).
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Матеріальні активи підприємства
за складом
Необоротні активи

Оборотні активи
за характером використання
Малоцінні необоротні

Основні засоби

матеріальні активи

Запаси

Рисунок 1 – Склад матеріальних активів підприємства
Основні засоби – матеріальні активи, які
підприємство/установа
утримує з метою використання їх у процесі виробництва/діяльності або
постачання товарів, надання послуг, здавання в оренду іншим особам або
для здійснення адміністративних і соціально-культурних функцій,
очікуваний строк корисного використання (експлуатації) яких більше одного
року (або операційного циклу, якщо він довший за рік) [2].
Важливою умовою віднесення активів до складу основних засобів є їх
вартість та строк використання. Якщо строк використання активу більше
одного року (або операційного циклу, якщо він довший за рік), а вартість
менша за 6000 грн (або інша сума визначена в наказі про облікову політику),
то актив обліковується як малоцінний необоротний матеріальний актив.
Малоцінні необоротні матеріальні активи – предмети, строк корисного
використання яких більше одного року, зокрема вартість сценічнопостановочних
предметів,
спеціальні
інструменти
і
спеціальні
пристосування, вартість яких погашається нарахуванням зносу за
встановленою підприємством ставкою (нормою) з урахуванням очікуваного
способу використання таких об'єктів та інші предмети, які за вартісними
ознаками підприємством зараховано до складу малоцінних необоротних
матеріальних активів.
Запаси – активи, які: утримуються для подальшого продажу за умов
звичайної господарської діяльності; перебувають у процесі виробництва з
метою подальшого продажу продукту виробництва; утримуються для
споживання під час виробництва продукції, виконання робіт та надання
послуг, а також управління підприємством [3].
Як висновок, можна сказати, що визначення економічної сутності та
функціонального призначення матеріальних активів підприємства як об‘єкта
аналізу є важливим на кожному підприємстві. Матеріальні активи
складаються з основних засобів, малоцінних необоротних матеріальних
активів та запасів. При цьому виникає багато питань щодо їх обліку та
аналізу, які необхідно вирішувати на рівні кожного підприємства шляхом
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складання обґрунтованого Наказу про облікову політику в частині
матеріальних активів. Наказ про облікову політику на підприємстві є
важливим організаційним документом, який повинен встановлювати
правила, вартісні та часові критерії віднесення матеріальних активів до тієї
чи іншої групи, а також визначати облікові рахунки та первинні облікові
документи.
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Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
АНАЛІЗ СУЧАСНОЇ ДЕМОГРАФІЧНОЇ СИТУАЦІЇ В УКРАЇНІ,
ДЕМОГРАФІЧНА КРИЗА
Демографічна криза – глибоке порушення відтворення населення, що
загрожує самому його існуванню. Протягом усієї демографічної історії
людства аж до кінця XVIII ст. причинами демографічної кризи були часті
голодування, епідемії та війни; обумовлений ними високий рівень смертності
призводив до скорочення чисельності населення деяких країн і регіонів світу,
а інколи й до повного обезлюднення територій. Історичний процес зміни
репродуктивної поведінки в деяких промислово розвинених країнах виявляє
тенденцію до падіння рівня народжуваності нижче від необхідного для
простого відтворення населення, що є причиною сучасної демографічної
кризи. Аналіз сучасної демографічної ситуації, свідчить про поглиблення
демографічної кризи, більш інертної та практично некерованої, негативні
наслідки якої для подальшого розвитку країни важко передбачити.
Актуальність теми дослідження визначається тим, що для нашої
держави демографічна проблема на даний момент є однією з найболючіших.
Дослідженням питання населення та демографічної проблеми займалися
такі вчені, як Новицький Г.І., Ригельман О.І., Чуманський Ф.І., Рубана Я.А.
Суттєве значення для вивчення демографічної ситуації мали методичні
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розробки й конкретні дослідження Діатропова М.П., Уварова М.С.,
Тезякова М.І., Якобія А.І.,які працювали в Україні. Окрім того, вивченням
сучасних демографічних процесів, їх причин та наслідків, заходів щодо їх
регулювання приділяли увагу вітчизняні вчені Биконя С.Ф., Моргун В.А.,
Стешенко А.В., Хвіст В.О.
Метою дослідження є аналіз сучасного стану демографічної ситуації в
Україні та факторів впливу на неї, порівняння демографічної ситуації
України з країнами ЄС та встановлення можливих шляхів її вирішення.
Порівняння статистичних показників з іншими країнами свідчать, що за
основними показниками природних змін населення – народжуваності,
смертності, природного приросту – Україна стоїть не тільки після країн
Заходу, але й республік колишнього СРСР. За рівнем народжуваності вона
посідає передостаннє місце серед них та країн Європи, за смертністю
населення друге місце серед країн континенту, за рівнем дитячої смертності
її показники входять у першу десятку показників для європейських країн, за
очікуваною тривалістю життя 67 років – 109-е місце у світі, коли ще у 1994
році посідала 87-е місце.
Перший національний Всеукраїнський перепис населення відбувся в
Україні 5 грудня 2001 року (попередній було проведено у 1989 році – коли
Україна ще перебувала у складі СРСР). Згідно з даними цього перепису,
населення України складало 48 млн. 457 тисяч чоловік. Цей показник
виявився істотно меншим порівняно з 1989 роком – 51млн. 452 тисяч чоловік.
За період між двома переписами загальна кількість населення України
скоротилася на 3291,2 тис. осіб, або на 6,3%. Найбільшу чисельність
населення в Україні зафіксовано на початку 1993 р. – 52 244,1 тис. осіб. З
того часу і до 5 грудня 2001 р. демографічні втрати дорівнювали 3787,0 тис.
осіб; 72% цих втрат становить природне зменшення чисельності населення.
За даними переписів, з 1989 до 2001 р. частка міських жителів майже не
змінилася, понад дві третини населення України проживає в міських
населених пунктах. Чисельність населення за оцінками Державної служби
статистики України станом на 1 травня 2017 року склала 42 млн. 502 тис.
осіб. У повідомленні зазначається, що залишається суттєвим перевищення
кількості померлих над кількістю народжених: на 100 померлих – 58
народжених. Дані наводяться без урахування Криму та зони проведення
антитерористичної операції, а чисельність населення оцінюється лише без
урахування території Криму [2. с.133].
Ці дані свідчать про продовження стрімкого падіння народжуваності в
Україні та збільшення рівня смертності.
Досліджуючи вищезазначені показники за останнє десятиліття по
Україні, можна сказати, що однією з проблем соціально-економічного
розвитку України є відчутне загострення демографічної ситуації.
Результатом скорочення чисельності населення стає деформація всіх
основних демографічних показників: тривалості життя, статево-вікової
структури населення, шлюбності, розлучуваності, еміграції тощо в бік їх
погіршення.
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Демографічна ситуація в Україні набула в наш час гострої
демографічної кризи. Вона є результатом деформацій у суспільному житті,
порушення узгодженого функціонування його основних компонентів. Як
наслідок, пошкоджується весь механізм демовідтворення, втрачається
здатність соціального організму до самовідтворення населення у суспільно
необхідній якості і кількості.
Стан сучасної демографічної ситуації в Україні можна кваліфікувати як
кризовий не лише тому, що депопуляція поєднується зі значним погіршенням
здоров‘я населення та інших його якісних характеристик, а й тому, що за
певних умов криза може перетворитися на демографічну катастрофу. Для
сучасної демографічної ситуації в Україні характерні: зменшення
народжуваності, збільшення смертності і відсутність природного приросту;
постаріння населення, збільшення «навантаження» на працездатну його
частину; скорочення тривалості життя як чоловіків, так і жінок; погіршення
здоров‘я нації; інтенсифікація міграційних процесів, вплив яких на
демографічні та соціально-економічні показники суперечливий і нерідко
негативний [1. с. 91].
Перелом у демографічній ситуації в країні, послаблення демографічної
кризи і її наслідків можливі за умов докорінних позитивних зсувів у
соціально-економічній сфері. Для цього необхідні цілеспрямовані зусилля
суспільства і держави на основі науково обґрунтованого розуміння сутності
демографічних проблем і засобів їхнього вирішення. Головною метою
соціально-демографічної політики в Україні має стати подолання
найгостріших суперечностей інституціонального устрою й усунення
деформацій соціально-економічного стану населення. Передбачити
подальший перебіг подій, коли країна фактично знаходиться у стані війни,
важко. Можливо лише констатувати, що ця безпрецедентна ситуація на
багато десятиріч занурить Україну у ще більш глибоку демографічну кризу.
Запобігти цьому можливо при об‘єднанні зусиль не тільки України, а й
усього цивілізованого світу.
Демографічна політика України в сучасних умовах повинна бути
направлена не тільки на стимулювання народжуваності, але і на зміцнення
сім'ї, підвищення матеріального добробуту людей, зниження захворюваності
і смертності. Проте заходи, щодо управління процесами відтворення
населення, не дають швидких результатів. Демографічна поведінка людей
вельми консервативна, змінити її досить важко. Як правило, результати
демографічної політики виявляються через багато років і навіть десятиліття.
Тому стимулювання тих або інших процесів відтворення повинне відповідати
довгостроковим інтересам розвитку економіки [3. с.3].
Отже, перевищення рівня смертності над рівнем народжуваності
призвело до старіння населення. Українському суспільству ніколи не бути
процвітаючим чи навіть стабільним, якщо його населення не матиме
відповідних умов життя і не відчуватиме повної безпеки для реалізації
нормальної демовідтворювальної поведінки, не буде бачити перспектив для
існування й розвитку кожної сім'ї та особи. Дослідження демографічного
стану України вказує на високий рівень смертності та депопуляцію, що є
загрозою для перспектив розвитку нації.
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Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
СУТНІСТЬ ТА КЛАСИФІКАЦІЯ ПОТОЧНИХ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ
ПІДПРИЄМСТВА
В сучасних умовах господарювання необхідністю є використання не
лише власного капіталу, але й позикового для здійснення ефективної
господарської діяльності будь-якого підприємства. Кожен суб‘єкт
господарювання незалежно від розміру, виду діяльності та інших чинників
перетинається з поняттям «зобов‘язання». Всі суб‘єкти підприємницької
діяльності мають зобов‘язання перед працівниками з оплати праці,
бюджетом, страховими й пенсійними фондами, постачальниками та
підрядниками за надані товари, роботи, послуги тощо. У зв‘язку з цим
наявність зобов‘язань вважається нормальним станом будь-якого
підприємства, оскільки вони є основою взаємозв‘язків між суб‘єктами
господарювання.
Використання залученого капіталу дозволяє суттєво розширити об‘єми
господарської діяльності підприємства, забезпечити більш ефективне
використання власного капіталу, прискорити формування різних цільових
фінансових фондів, що у підсумку підвищити ринкову вартість підприємства.
Основні показники роботи підприємства відображаються у фінансовій
звітності, а тому правильність відображення бухгалтерської інформації щодо
зобов‘язань у звітності залежить від правильного визначення сутності
поточних зобов‘язань та їх класифікації.
Питання визначення сутності та класифікації поточних зобов‘язань
досліджено багатьма вітчизняними та закордонними вченими-економістами,
а саме: М.В. Кужельний, П.В. Завгородній, Ф.Ф. Бутинець,
Н.П. Михайлишин, Г.С. Кесарчук, Ю.А. Кузьмінський,
С.Ф. Голов,
В.М. Расенко С.І., Травінська, Джон Дж. Уальд, Д. Колдуелл,
С.І. Травінська, Е.С. Хендріксената та іншими.
Одностайного визначання поняття «зобов‘язання» не існує, оскільки
його тлумачення в економічній теорії, праві та бухгалтерському обліку різні.
Склад зобов‘язань, що відображаються в бухгалтерському обліку, залежить
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від того, які саме теоретичні погляди вкладені в їх основу. Його розглядають
як борг, як суму витрат, як залучений капітал, як заборгованість. Основними
нормативними документами, які регулюють зобов‘язання в Україні, є
Господарський та Цивільний кодекси України. Методологічні засади
формування в обліку інформації про зобов‘язання та її розкриття у
фінансовій звітності визначені НП(С)БО 1 «Загальні вимоги до фінансової
звітності», П(С)БО 11 «Зобов‘язання», П(С)БО 13 «Фінансові інструменти»,
П(С)БО 26 «Виплати працівникам».
Відповідно НП(С)БО 1, зобов‘язання – це заборгованість підприємства,
що виникла внаслідок минулих подій і погашення якої в майбутньому, як
очікується, призведе до зменшення ресурсів підприємства, що втілюють
економічні вигоди [1].
Основним нормативним документом, який регламентує порядок обліку
та класифікації зобов‘язань в Україні є П(С)БО 11 «Зобов‘язання».
Відповідно даним положенням в Україні передбачено такі види
зобов‘язань: довгострокові зобов‘язання, поточні зобов‘язання, забезпечення
наступних витрат і платежів та доходи майбутніх періодів [2].
У вітчизняних економістів є багато різних поглядів та підходів до
розгляду поточних зобов‘язань, визначаючи основною їх характеристикою
короткий термін погашення. Так, С.І. Травінська визначає поточні
зобов‘язання як зобов‘язання, що підлягають погашенню на вимогу
кредиторів, а також та частина зобов‘язань, яка буде погашена протягом
операційного циклу або одного року, починаючи з дати балансу [3].
На думку А. Т. Сафарової, під поточними зобов‘язаннями слід розуміти
фактичну поточну заборгованість одного суб‘єкта на користь іншого, яка
виникла внаслідок подій та погашення якої повинно відбутися протягом
дванадцяти місяців з моменту її виникнення або протягом операційного
циклу підприємства [4].
В. В. Качалін зазначає, що такий вид зобов‘язань – це зобов‘язання, для
ліквідації яких використовуються поточні активи, які могли б бути
використані в звичайній діяльності підприємства [5, с. 186].
У свою чергу іноземні вчені мають власний погляд на проблему та
економічну суть поточних зобов‘язань. А саме такі, як: М. Баффет, Д. Кларк
вважають, що поточні зобов‘язання – це борги та інші зобов‘язання, що
компанія повинна погасити в межах одного фінансового року, тобто це
кошти, які компанія винна постачальникам за товари та послуги, надані в
кредит.
Щодо класифікації поточних зобов‘язань підприємства на окремі види
необхідна для формування деталізованої облікової інформації, яка повинна
надаватися користувачам фінансової звітності для прийняття рішень та
формування стратегії розвитку підприємства.
До поточних зобов‘язань підприємств відповідно П(С)БО 11
«Зобов‘язання» належать:
− короткострокові кредити банків;
− поточна заборгованість за довгостроковими зобов‘язаннями;
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− короткострокові векселі видані;
− кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги; поточна
заборгованість за розрахунками (з отриманих авансів, з бюджетом, з
позабюджетних платежів, зі страхування, з оплати праці, з учасниками, із
внутрішніх розрахунків);
− поточні забезпечення;
− інші поточні зобов‘язання [2].
Для більш чіткого та доступного розуміння поточних зобов‘язань
потрібно здійснити їх класифікацію на основі найголовніших ознак, які
краще охарактеризують їхню суть, а також допоможуть бухгалтерам і
керівникам отримувати різнобічну інформацію про поточну заборгованість з
метою ефективного ведення фінансово-господарської діяльності суб‘єкта
господарювання (табл. 1).
Таблиця 1 – Основні класифікаційні ознаки поточних зобов’язань
№
з/п
1.
2.

3.
4.
5.
6.

Класифікаційна ознака
За часом виникнення
За виконанням умов погашення

За складністю погашення
За відображенням у звітності
За способом погашення
Залежно від порядку
визначення їх суми

Вид зобов‘язання
теперішні
майбутні
заборгованість, термін погашення якої не настав
відстрочена заборгованість
прострочена заборгованість
прості
складні
реальні
Консесуальні
монетарні
Немонетарні
реальні
Потенційні

Класифікація поточних зобов‘язань за основними ознаками, яка
наведена у табл. 1 найбільш повно охоплює всі види поточних зобов‘язань та
дозволяє враховувати специфіку різних видів господарської діяльності
підприємства. Класифікація охоплює найбільш відомі напрацювання як
зарубіжних, так і вітчизняних науковців із зазначеного питання.
Таким чином, дослідивши різні підходи до визначення поточних
зобов‘язань найкоректнішим є поняття, яке наведене в П(С)БО 11
«Зобов‘язання». Також розглянувши класифікацію поточних зобов‘язань у
наукових доробках вчених-економістів було виокремлено певні
класифікаційні ознаки, які дають змогу в повному обсязі, об‘єктивно й точно
відобразити в обліку та фінансовій звітності підприємства.
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Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
АНАЛІЗ ДОХОДІВ ПІДПРИЄМСТВА ЗА ВИДАМИ ДІЯЛЬНОСТІ
(ОПЕРАЦІЙНА, ФІНАНСОВА, ІНВЕСТИЦІЙНА)
У сучасних умовах ринкової системи господарювання виникла
необхідність перегляду економічної сутності багатьох категорій та уточнення
їх ролі та функцій у теорії й практиці функціонування підприємства.
Передусім це стосується такого поняття, як «дохід», що є одним із
ключових у системі вартісного виміру капіталу (майна) суб'єкта
господарювання.
Основною метою діяльності будь-якої підприємницької структури є
одержання найбільшого прибутку, що безпосередньо залежить від величини
отримуваних доходів. Відповідно, в умовах глобалізації змінюються
масштаби господарських процесів, що виводить на новий рівень завдання
організації аналізу за певними операціями.
Оскільки процес формування, розподілу та використання доходів
діяльності через об‘єктивні та суб‘єктивні чинники може відхилятися від
цільових параметрів підприємства, то виникає необхідність ухвалення
своєчасних рішень щодо його коригування. А отже, доходи підприємства
незалежно від галузі діяльності, форми власності та інших факторів
набувають особливо важливого, ключового значення.
В той же час, функціонування системи управління доходами діяльності
неможливе без достовірної, оперативної, релевантної інформації та її
аналітичного опрацювання.
Необхідність обліково-аналітичного забезпечення системи обліку
доходів випливає із потреб власників, держави і найманих працівників у
інформації (системі показників), яка надасть їм можливість виявити
закономірності й тенденції формування фінансових результатів, встановити
та оцінити основні фактори, що позитивно чи негативно впливають на процес
їх створення, розподілу і використання, виявити резерви і, таким чином,
збільшити рівень прибутковості діяльності підприємства та максимізувати
його додану та справедливу вартість.
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Проблемами інформаційного забезпечення обліку та аудиту доходів від
діяльності в різні часи займалися вітчизняні та зарубіжні вчені: Р. Адамс,
М.Т. Білуха, С.В. Бардаш, В.В. Бурцев, К. Друрі, Т.А. Бутинець,
Н.Г. Виговська, С.Ф. Голов, Н.І. Дорош, Є.В. Калюга, М.Д. Корінько,
М.В. Кужельний, П.О. Куцик, В.Ф. Максімова, М.В. Мурашко, Ю.Ю. Мороз,
Л.В. Нападовська, В.П. Пантелеєв, С.М. Петренко, О.А. Петрик,
М.С. Пушкар, О.Ю. Редько, І.І. Сардачук, Я.В. Соколов, В.В. Сопко,
В.О. Шевчук, Ю.С. Цаль-Цалко та інші.
Сучасна економічна теорія розрізняє два види доходів (рис. 1).
Класифікація доходів в економічній теорії
дохід від економічної діяльності
суб'єктів, що господарюють в суспільстві

доходи населення і їх перерозподіл між
різними соціальними групами

Рисунок 1 – Класифікація доходів в економічній теорії
Гіпотеза дослідження полягає у припущенні, що удосконалення
обліково-аналітичного забезпечення системи управління доходами від
діяльності підприємства призведе до посилення теоретичного обґрунтування
прийняття управлінських рішень тактичного й стратегічного характеру[1]..
Позиція підприємства щодо суттєвості доходу, отриманого в результаті
певного виду діяльності чи окремим структурним підрозділом, повинна
регламентуватися документом про облікову політику. Крім того, на
підприємствах, де не тільки виготовляється продукція, але й обробляється
сировина, призначена для її виготовлення, доцільно розмежовувати витрати і
доходи не тільки за місцем їх виникнення, але й за видами здійснених робіт.
Також підхід до визначення доходу застосовується Радою з стандартів
фінансового обліку (FASB). Дохід визначають грошові кошти, отримані на
момент реалізації або після її, при продажу в кредит, тобто під доходом
розуміють надходження активів підприємства у результаті реалізації товарів і
послуг, а саме: дохід – це надходження активів господарюючої одиниці або
погашення його кредиторської заборгованості (можлива комбінація) в
результаті поставки або виробництва товарів, надання послуг або інших
операцій, що становлять її основну діяльність [3].
Доходи можуть відображатись в бухгалтерському обліку до того, як
відбудеться фактичне надходження активів. Момент реалізації у випадку
продажу в кредит, передує моменту збільшення активів. Дохід, як би він не
визначався, краще всього вимірюється ціною обміну продукції або послуг
підприємства [2].
Українським законодавством передбачено окремий стандарт, що
регулює порядок визнання доходів, – П(С)БО 15 «Дохід».
Відповідно до п. 7 П(С)БО 15 у бухгалтерському обліку визнані доходи
класифікуються за такими групами:
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- дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг);
- інші операційні доходи;
- фінансові доходи;
- інші доходи [4].
У міжнародній практиці всі доходи, які отримує підприємство,
поділяються на доходи від основної діяльності та доходи від інших операцій.
Дохід від інших операцій включає всі ті доходи, які виникають або не
виникають у процесі звичайної діяльності підприємства, а саме: доходи від
реалізації непоточних активів, дохід, який виникає в результаті переоцінки
ринкових цінних паперів.
До найбільш суттєвих результатів, які характеризують процес
удосконалення обліку доходів, належать:
- удосконалення системи формування облікової політики підприємства,
оскільки облікова політика повинна визначати лише ті положення
бухгалтерського обліку, які мають альтернативні варіанти, тобто вимагають
певного рішення щодо їх вибору;
- удосконалення робочого плану рахунків, який містить всі необхідні
розрізи аналітики для забезпечення потреб внутрішніх користувачів
облікової інформації;
- розмежування доходів за видами операційної, фінансової й
інвестиційної діяльності, що передбачає перейменування відповідних
субрахунків рахунку 79 «Фінансові результати» та уточнення складу
субрахунків доходів за вказаними видами діяльності.
В ході аудиту можуть бути виявлені такі порушення при веденні
бухгалтерського обліку доходів:
- невірна класифікація доходів;
- недотримання принципу нарахування і відповідності доходів і витрат;
- невірно обчислена сума доходу;
- помилки в бухгалтерських проводках при відображенні господарських
операцій з формування доходів і списання їх на фінансові результати;
- відсутність первинних документів з обліку доходів;
- невідповідність даних синтетичного і аналітичного обліку;
- невірне відображення в звітності доходів підприємства.
Таким чином. аудит доходів представляється у вигляді певної
послідовності етапів, кожен з яких передбачає сукупність здійснюваних
аудитором процедур. Предметом аудиторських послуг з перевірки доходів є
достовірність операцій з отримання доходів та їх відображення у звітності.
Мета проведення аудиту доходів – визначення достовірності формування
таких показників, як виручка від реалізації продукції, робіт, послуг,
операційні та позареалізаційні доходи підприємств.
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змінами та доповненнями [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://invaconsult.com.ua/index.
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Київський торговельно-економічний коледж КНТЕУ
АУДИТОРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ В УКРАЇНІ: СУЧАСНИЙ СТАН ТА
ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ
Виникнення, становлення і подальший розвиток аудиторської діяльності
в Україні обумовлені суттєвими змінами в економіці країни, її ринковим
спрямуванням й необхідністю незалежного об‘єктивного контролю
діяльності підприємств недержавної форми власності та професійного
підтвердження достовірності звітності, яка надається користувачам,
зацікавленим сторонам.
Аудит – це елемент ринкових відносин, що застосовується, як тільки у
будь-якої групи учасників ринку виникає потреба у ньому. Аудитор, який
працює в інтересах як реальних так і потенційних власників, інвесторів,
кредиторів та інших груп зацікавлених користувачів, за своєю суттю є
посередником між тими, хто складає фінансову звітність, та користувачами
представленої в ній інформації [1, с. 3].
Аудит, як вид незалежного фінансового контролю, призначений для
забезпечення достовірною інформацією користувачів фінансової звітності,
якими є власники, працівники підприємства, потенційні та існуючі інвестори,
покупці та замовники, державні органи, банківські установи, тому цінність
аудиторської думки є очевидною, адже вона є основою для прийняття
ефективних та фінансово безпечних рішень.
Разом з тим, організація аудиту в Україні не повною мірою відповідає
викликам сучасності. Процеси концентрації та глобалізації, які відбуваються
в світі, та європейський напрям розвитку України потребують гармонізації
законодавства України у сфері аудиту з метою його адаптації до
загальноєвропейських норм.
На рис. 1 представлено інформацію щодо кількості суб‘єктів
аудиторської діяльності в Україні протягом 2012-2016 рр., включених до
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Реєстру аудиторських фірм та аудиторів станом на 31 грудня кожного
досліджуваного року.
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Рисунок 1 – Динаміка кількості суб'єктів аудиторської діяльності в
Україні в 2012-2016 рр.
Спостерігаємо негативну динаміку скорочення загальної кількості
аудиторських фірм. У 2012 р. їх кількість становила 1672 суб'єктів, у той час,
як в 2016 р. – 1008 суб'єктів. Дані Аудиторської палати України [2] свідчать
про зменшення на 39% (664 суб'єктів). Така тенденція обумовлена кризовими
явищами економіки, недостатнім рівнем регламентації аудиторської
діяльності в Україні, загостренням соціальної нестабільності протягом 20122016 рр.
Однак, обсяг наданих послуг аудиторськими фірмами щороку
збільшується, що свідчить про зростаючі потреби користувачів облікової
інформації (рис. 2).
Згідно з даними Аудиторської палати України [2] у 2016 р. порівняно з
2012 р. обсяг наданих послуг суб‘єктами аудиторської діяльності збільшився
на 706275,8 тис. грн., що у відсотковому вираженні 55,75%. Безперечно це
позитивні зміни, однак слід урахувати темпи інфляції, збільшення рівня цін,
нестабільність валютної позиції гривні тощо.
Суттєвими проблемами сучасного професійного аудиту є розробка та
впровадження економічного механізму регулювання аудиту, що включає в
себе великі штрафні санкції за неякісні аудиторські перевірки, страхування
аудиторської відповідальності, розвиток цивілізованої конкуренції на ринку
аудиторських послуг.
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Рисунок 2 – Динаміка обсягу наданих послуг суб’єктами аудиторської
діяльності в Україні в 2012-2016 рр., тис. грн.
Крім того, існує ще багато причин, які стримують процес ефективного
розвитку аудиту в Україні. Серед них можна виділити наступні:
незначний період функціонування ринкових механізмів регулювання
та відповідних механізмів державного фінансового контролю в Україні;
наявність великої кількості фінансових порушень, нецільового та
неефективного використання державних ресурсів;
обмеження на законодавчому рівні ефективності результатів аудиту
тощо.
Отже, як бачимо аудит як вид незалежного фінансового контролю почав
розвиватися в Україні порівняно недавно, проте вже має ряд недоліків, а
точніше несформованих умов функціонування, оскільки на теперішній час не
існує встановлених українських стандартів, щодо його функціонування, а
черпання «правил» його розвитку з зарубіжних не є достатньо ефективним,
оскільки не враховано ряд відмінностей національної економіки України з
іноземними країнами, які використовують цей вид контролю.
Список використаних джерел:
1. Никоночик М. О., Редько К. О., Юр‘єва О. А. Організація і методика
аудиту : навчальний посібник. Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2006. 472с.
2. Аудиторська палата України. URL : http://www.apu.com.ua/
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Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ОСОБЛИВОСТІ ОБЛІКУ МАЛОЦІННИХ ТА
ШВИДКОЗНОШУВАЛЬНИХ ПРЕДМЕТІВ
Існування певних розбіжностей у законодавчо-нормативній базі щодо
оцінки, класифікації, віднесення малоцінних засобів до того чи іншого
активів створює для підприємства проблему оптимальної організації обліку
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малоцінних та швидкозношуваних предметів (МШП), що в свою чергу може
призвести до формування неправдивих облікових даних та недостовірності
фінансової звітності. Недостовірна та неправдива інформація про фінансовий
стан підприємства, при цьому, унеможливлює прийняття адекватних рішень
як зовнішніми, так і внутрішніми користувачами.
Проблеми організації бухгалтерського обліку малоцінних та
швидкозношувальних предметів досліджувалися такими вітчизняними
науковцями, як: Бутинець Ф.Ф., Власюк Г.В., Вацик Н.І., Волкова І.А.,
Гарасим П.М., Голов С.Ф., Журавель Г.Л.,Олійчук М.Ф., Остапчук Т. П.,
Солодченко І., та інші вчені, проте деякі теоретичні аспекти щодо сутності
МШП потребують проведення подальших досліджень.
Методологічні засади формування в бухгалтерському обліку інформації
про МШП і розкриття її у фінансовій звітності визначає Положення
(стандарт) бухгалтерського обліку 9 «Запаси». Цим положенням
передбачено, що до складу запасів входять малоцінні та швидкозношувальні
предмети, які використовуються не більше одного року або одного
операційного циклу, якщо він більше року.
Відповідно до П(С)БО 9 «Запаси», малоцінні та швидкозношувальні
предмети визнаються активом, якщо:
- існує імовірність того, що підприємство отримає в майбутньому
економічні вигоди, пов'язані з їх використанням;
- вартість МШП може бути достовірно визначена [4].
До складу запасів відносяться малоцінні та швидкозношувані предмети,
використовувані протягом не більш одного року чи нормального
операційного циклу, якщо він перевищує один рік. Під операційним циклом
розуміється проміжок часу між придбанням запасів для здійснення діяльності
й одержанням засобів від реалізації зробленої з таких запасів продукції чи
товарів і послуг.
Введення П(С)БО 9 надало підприємствам право самостійно приймати
рішення про зарахування до складу МШП чи нематеріальних активів саме
тих предметів, що відповідають зазначеному критерію. І, хоча такий підхід
до віднесення предметів до складу МШП без установленого вартісного
критерію трохи незвичний для бухгалтера, з економічної точки зору він
цілком обгрунтований: на двох різних підприємствах той самий предмет
може знаходитися в експлуатації протягом різних періодів і, отже, може бути
віднесений до різних видів активів.
Інформація про надходження, вибуття, та передачу в експлуатацію
МШП у аналітичній відомості, дозволить відстежити рух малоцінних і
швидкозношуваних предметів на підприємстві. При виникненні будь яких
суперечливих питань з надходження, вибуття, передачі в експлуатацію МШП
аналітична відомість дасть можливість швидкого пошуку інформації щодо
малоцінного матеріалу, по якому виникло питання. Також дана відомість
дозволяє аналізувати економічному відділу умовно-постійну величину
витрат на ті чи інші малоцінні матеріали, що надає змогу більш раціонально
планувати ці витрати [3].
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Слід відзначити, що на більшості підприємств планування витрат на
МШП не здійснюється. Закупівля малоцінних і швидкозношуваних
предметів відбувається на підставі заявок підрозділів підприємства та
підписаних керівником підприємства рахунків на оплату МШП. Але
планування витрат на малоцінні і швидкозношувані предмети є необхідним.
Для обліку й узагальнення інформації про наявність та рух малоцінних
та швидкозношуваних предметів, що належать підприємству та знаходяться у
складі запасів призначено рахунок 22 «Малоцінні та швидкозношувальні
предмети». За дебетом рахунку 22 відображаються за первісною вартістю
придбані (отримані) або виготовлені малоцінні та швидкозношувані
предмети, за кредитом – за обліковою вартістю відпуск малоцінних та
швидкозношуваних предметів в експлуатацію із списанням на рахунки
обліку витрат, а також списання нестач і втрат від псування таких предметів.
Для деталізації облікової інформації необхідно вести аналітичний облік
малоцінних та швидкозношувальних предметів за їх видами по однорідних
групах, установлених, виходячи з потреб підприємства. З метою
забезпечення належного контролю за наявністю та рухом малоцінних та
швидкозношувальних предметів доцільно було б виокремити у Плані
рахунків активів, капіталу, зобов‘язань та господарських операцій
підприємств та організацій два субрахунки до рахунку 22 «Малоцінні та
швидкозношувальні предмети»:
- 221 «Малоцінні та швидкозношувальні предмети на складі і в
експлуатації», де обліковувалися б МШП, які перебувають на складі та в
експлуатації;
- 222 «Малоцінні та швидкозношувальні предмети спеціального
призначення» – ведення обліку тільки тих предметів, які відповідають
окремій галузі економіки, в якій працює підприємство [1].
До первісної вартості МШП включаються всі витрати, що виникли у
зв‘язку з їх придбанням підприємством, а саме:
транспортно-заготівельні витрати;
ціна придбання за відповідно до договору з постачальником
(продавцем); - суми ввізного мита;
інші витрати, які безпосередньо пов‘язані з придбанням
запасів і доведенням їх до стану придатного для використання [2].
Особливістю даного виду активу є те, що вартість малоцінних та
швидкозношуваних предметів, які передані в експлуатацію, виключається зі
складу активів, відносяться на відповідні рахунки витрат, тобто списуються
із балансу з подальшою організацією оперативного кількісного обліку таких
предметів за місцями експлуатації і відповідальними особами протягом
строку їх фактичного використання. З метою забезпечення збереження МШП
в експлуатації на підприємствах повинен бути організований належний
контроль за їх рухом, а саме: оперативний облік у кількісному вираженні [5].
Отже, методика організації обліку МШП має суперечливий характер та
потребує подальшого вдосконалення, про що свідчить наявність певних
розбіжностей в нормативно - правовій базі щодо оцінки та класифікації
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МШП, віднесенні малоцінних засобів дотого чи іншого виду активу. Як
наслідок ускладнюється дотримання основних методичних принципів
ведення обліку, що призводить до формування неправдивих та недостовірних
облікових даних та спотворення інформації про фінансовий стан
підприємства. Основною причиною цього є нестабільність та
неоднозначність нормативно – правової бази. Тому вирішення всіх
проблемних питань з обліку МШП – формування єдиної, цілісної методології
обліку.
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АНАЛІЗ ДОХОДУ ТА ВИКОРИСТАННЯ ПРИБУТКУ
ПІДПРИЄМСТВА
Розвиток внутрішнього ринку України великою мірою визначається
ефективною роботою вітчизняних підприємств. Відповідно, в умовах
глобалізації змінюються масштаби господарських процесів, що виводить на
новий рівень завдання організації обліку та аналізу за певними операціями.
Облік та аналіз доходів та використання прибутку від діяльності
підприємства в умовах фінансово-економічної кризи має для суб‘єкта
господарювання вагоме значення, оскільки від його результатів залежить
якість інформаційної підтримки управлінських рішень щодо матеріальноресурсного забезпечення підприємства, можливість мінімізації витрат на
етапі придбання для максимізації отриманих економічних вигод, а також
ефективність подальшої діяльності підприємства загалом.
Традиційний фінансовий облік, орієнтований у першу чергу, на
задоволення потреб зовнішніх користувачів, не забезпечує повною мірою
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зростаючі потреби в інформації менеджерів – внутрішніх користувачів. Тому
виникає об‘єктивна необхідність у запровадженні на підприємствах дієвої
системи фінансового та управлінського обліку доходів та використання
прибутку, який би охоплював основні бізнес-процеси.
Проблемами інформаційного забезпечення обліку та аналізу доходів і в
використання прибутку від діяльності в різні часи займалися вітчизняні та
зарубіжні вчені: Р. Адамс, М.Т. Білуха, С.В. Бардаш, В.В. Бурцев, К. Друрі,
Т.А. Бутинець, Н.Г. Виговська, С.Ф. Голов, Н.І. Дорош, Є.В. Калюга,
М.Д. Корінько, М.В. Кужельний, П.О. Куцик, В.Ф. Максімова,
М.В. Мурашко, Ю.Ю. Мороз, Л.В. Нападовська, В.П. Пантелеєв,
С.М. Петренко, О.А. Петрик, М.С. Пушкар, О.Ю. Редько, І.І. Сардачук,
Я.В. Соколов, В.В. Сопко, В.О. Шевчук, Ю.С. Цаль-Цалко та інші.
Метою роботи є обґрунтування і аналіз існуючих теоретичних та
організаційно-методичних засад, а також надання рекомендацій з
удосконалення обліково-аналітичного забезпечення обліку і аналізу доходів
та використання прибутку підприємства.
Прибуток підприємства – це найважливіший показник діяльності
підприємства, оскільки забезпечує його подальше існування, відсутність
якого спричиняє виникнення боргів, що у кінцевому підсумку може
призвести до фінансової кризи та банкрутства, зростання ж значною мірою
визначає темпи економічного розвитку суб'єктів господарювання.
Чинниками, що впливають на фінансові результати в підприємствах, можуть
бути: існуючий їх порядок формування та використання, зміни обсягів
виробництва, ефективність фінансового менеджменту господарств тощо.
Тому, пошук альтернативних шляхів збільшення прибутку підприємства –
умова для подальшого існування в реаліях ринкової економіки, в інтеграції
України у світову економічну систему.
Враховуючи різні аспекти планування діяльності підприємства,
наиважливішим є процес управління прибутком, як процес дослідження і
прииняття управлінських рішень за усіма основними аспектами иого
формування, розподілу і використання [1].
Відповідно до Національного положення (стандарту) бухгалтерського
обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності» – прибуток це сума, на
яку доходи перевищують пов'язані з ними витрати. Відповідно і збиток
перевищення суми витрат над сумою доходу, для отримання якого були
здійснені ці витрати. Збиток, як і прибуток є фінансовим результатом
діяльності підприємства. По суті можна вважати, що збиток є прибутком із
знаком "мінус", тому що наявність прибутку або збитку залежить від
величини (суми) доходів і витрат підприємства. Зокрема для виробничих
підприємств прибуток від реалізації продукції (робіт, послуг) визначається як
різниця між виручкою від реалізації продукції (робіт, послуг) без податку на
додану вартість та акцизами і витратами на виробництво і реалізацію, що
включаються в собівартість продукції (робіт, послуг) [2].
Посилення ролі прибутку обумовлено також діючою системою його
розподілу, відповідно до якої підвищується зацікавленість підприємств у
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збільшенні не тільки загальної суми прибутку, але й особливо тієї його
частини, що залишається в розпорядженні підприємства й використається як
головне джерело засобів, що направляють на виробничий і соціальний
розвиток, а також на матеріальне заохочення працівників відповідно до
якості затраченої праці.
На формування та використання прибутку підприємств значний вплив
має державна політика, тому важливим питанням є розподіл і використання
прибутку, що залишився у їх розпорядженні після того як були здійснені
відрахування та виплати до бюджету держави.
Кожна з форм грошового доходу підприємства винагороджує
продуктивні зусилля відповідного господарюючого суб'єкта, забезпечує
відтворення системи економічних потреб і інтересів [3].
Враховуючи
вимоги
релевантного
середовища,
пропонуємо
класифікацію доходів, яка дасть можливість контролювати величину
отриманих доходів у розрізі операційних сегментів та визначати частку
кожного структурного підрозділу і ступінь суттєвості певного виду доходу в
загальній сумі доходів. Класифікацію доходів підприємств, що
запропонована, подано у табл.1.
Таблиця 1 – Класифікація доходів підприємств для цілей управління
Класифікаційні
ознаки

Доходи

Примітки

Матеріальні
За формою
отримання доходів
Нематеріальні (немонетарні)

За визнанням
За
періодичністю

За ступенем
суттєвості

Планові
Отримані (фактичні)
Поточні
Майбутніх періодів
Суттєві

Несуттєві
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Виражена у
грошовій, матеріальній
формі
Виражена у
певних економічних
вигодах, які не
обчислюються у
грошовій формі,
наприклад право на
користування будь-чим.

Дохід вважається
суттєвим, якщо його
частка в загальній сумі
доходів становить не
менше 5%.. Проте така
позиція повинна бути
прописана у документі,
який регламентує
облікову політику
підприємства.

Продовження таблиці 1
Центр доходів «Основне
виробництво»
За центрами
доходів
За
географічним
сегментом
З огляду на
об‘єкт реалізації

На прикладі місць
ймовірного отримання
доходів у результаті
реалізації
Центр доходів «Допоміжне
напівфабрикатів або
виробництво»
наданих послуг.
Ця класифікаційна ознака характерна для підприємств, які
мають у своєму складі дочірні підприємства або відокремлені
підрозділи
Отримані в
Реалізовані
результаті перепродажу
придбаного об‘єкта.
Отримані в
Виготовлені
результаті реалізації
виготовленого об‘єкта

Позиція підприємства щодо суттєвості доходу, отриманого в результаті
певного виду діяльності чи окремим структурним підрозділом, повинна
регламентуватися документом про облікову політику. Крім того, на
підприємствах, де не тільки виготовляється продукція, але й обробляється
сировина, призначена для її виготовлення, доцільно розмежовувати витрати і
доходи не тільки за місцем їх виникнення, але й за видами здійснених робіт.
Для ефективної та рентабельної роботи підприємства важливим
фактором виступає раціональне управління прибутком. Це забезпечується
вдало організованою обліковою політикою підприємства, дієвою системою
керування.
Пропонуємо наступні позиції для підвищення ефективності управління
прибутком:
- розробити стратегію розвитку системи управління прибутком на
довгострокову перспективу із використанням наявних ресурсів;
- включати доходи від всіх сфер роботи підприємства, оскільки кожен
із них має вплив на розмір прибутку;
- витрати мають бути нижчими, ніж доходи, отже необхідне їх
раціональне планування;
- орієнтир діяльності – потреби підприємства для максимізації та
стабілізації прибутку та розвитку суб‘єкта господарювання;
- визначення потреби у прибутку за напрямками його використання;
- формування цільової структури розподілу прибутку;
- визначення пріоритетності у використання прибутку.
Отже, отримання доходу – основний важіль ефективної роботи
підприємства, його мотивація.
Саме від прибутку залежить ефективність господарської самостійності й
самоокупності підприємств, а отже взаємозацікавленість підприємств та
окремих працівників у регулярному збільшення ефективності та
продуктивності діяльності та поліпшенні кінцевих фінансово-економічних
результатів.
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ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ ІПОТЕЧНОГО КРЕДИТУВАННЯ В
СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ
Криза інвестиційної діяльності в сільському господарстві призвела до
вкрай нестабільного положення більшості товаровиробників цієї галузі.
Бюджетні інвестиції не дозволяють забезпечити інноваційний розвиток
агропромислового виробництва.
Вивчення питання іпотечного кредитування сільського господарства
сьогодні є надзвичайно актуальним, оскільки створення його цілісної
системи дає змогу сільськогосподарським товаровиробникам розширити
виробництво
шляхом
відтворення
матеріально-технічної
бази,
технологічного переозброєння за рахунок іпотечних кредитів та прискорити
оборот капіталу й отримати додатковий прибуток.
Про роль і значення іпотечного кредитування в сільському господарстві
свідчить сучасний досвід країн з розвиненою ринковою економікою. Позика
грошей під заставу землі розглядається як один з найнадійніших і безпечних
шляхів отримання інвестицій.
Питання іпотечного кредитування в сільському господарстві
розглядається в працях багатьох вітчизняних вчених, серед яких
В.Д. Лагутін, О. Шкуратов, Т.П. Гринчук, Г.М. Калетнік, О.М. Калівошко та
інші, адже за допомогою іпотеки землі створюються широкі можливості для
розвитку великого і малого агробізнесу, зростання зайнятості сільського
населення та його рівня життя.
Іпотечний кредит – це особлива форма кредиту, пов'язана з наданням
позик під заставу нерухомого майна – землі, виробничих або житлових
будівель тощо. Іпотечні позики надаються на довгостроковій основі.
Іпотечний кредит стає можливим лише за умови приватної власності на
землю і нерухомість [1].
Сільськогосподарська земельна іпотека – це система забезпечення
виконання зобов‘язань боржників шляхом застави земельних ділянок, що
належать їм на правах власності, зі складу земель сільськогосподарського
призначення або прав оренди таких ділянок [2, с. 12]. Сутність земельної
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іпотеки полягає в тому, що кредитор (заставодержатель) може продати
земельну ділянку або право його оренди, що є гарантією особи (заставника),
яка надає їх як заставу позики, та володіє переважним по відношенню до
інших кредиторів, правом на здобуття доходу від такого продажу. До неї
заставник може володіти й користуватися земельною ділянкою – предметом
іпотеки або оренди.
Таким чином, земельні іпотечні відносини – це система відносин між
економічними
суб‘єктами,
що
виникають
з
приводу
застав
сільськогосподарських земельних ділянок або прав їх оренди.
Важливе значення у стимулюванні іпотечного кредитування в сількому
господарстві відіграє підтримка з боку держави, бо тільки визначена
державна фінансова та законодавча підтримка сприяє, по-перше, розвитку
інвестиційного клімату в такій важливій сфері економіки, як будівництво, подруге, збільшенню робочих місць, а відтак – зростанню податкових
відрахувань до бюджету.
Розвиток земельно-іпотечного кредитування в Україні стримується
низкою причин, серед яких:
- відсутність нормативно-правового поля, в якому функціонують
інфраструктурні ланки системи;
- незадовільний стан справ щодо оформлення прав власності на земельні
ділянки із складу земель сільськогосподарського призначення;
- дефіцит довгострокових фінансових ресурсів банківської системи
країни;
- недостатньо ефективна державна підтримка землевласників і
землекористувачів, які виробляють сільськогосподарську продукцію;
- нерозвиненість ринку землі, відсутність її ринкової оцінки;
- висока вартість робіт з формування земельних ділянок та інших
землевпорядних послуг;
- висока закредитованість платоспроможних і низький рівень
кредитоспроможності більшості сільськогосподарських організацій [3, с.
118].
Доцільним на початковому етапі розвитку земельної іпотеки в
сільському господарстві є обов‘язкова державна підтримка, шляхом
запровадження проекту земельно-іпотечного кредитування.
Розвиток іпотеки землі в Україні є неможливим без створення та
функціонування земельно-іпотечних банків. Найефективнішою моделлю
організації іпотечної банківської системи може стати надання можливості
здійснювати іпотечне кредитування як спеціалізованим, так і універсальним
банківським установам з умовою запровадження особливого порядку
здійснення банківського нагляду за діяльністю в цій сфері.
Розвинений ринок землі та іпотечне кредитування можуть дати сильний
поштовх для розвитку сільського господарства. Йдеться не тільки про те, що
банки та інші кредитні установи матимуть інтерес до його інвестиційного
забезпечення. Найважливішим є те, що при цьому ризик для фермера
втратити землю змусить його думати про раціональне використання кредиту.
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Іпотечний кредит повинен бути використаний виключно за цільовим
призначенням, спрямований на поповнення основних фондів або на
реалізацію інвестиційного проекту з реорганізації і відродження сільських
господарств.
Бажано прийняти заходи щодо стимулювання учасників земельних
іпотечних відносин, надаючи їм певні пільги (включаючи податкові) та
компенсуючи частину витрат заставників на сплату процентних ставок за
кредитами. Закладені сільськогосподарські земельні ділянки, на які обернене
стягнення, доцільно набувати в державну й комунальну власність для
подальшого надання в оренду з правом викупу [4, с. 62].
Із вищезазначеного можна зробити висновок, що на сьогодні в Україні
фактично відсутні реальні правові, економічні та організаційні механізми для
земельно-іпотечних відносин у сільському господарстві. Тому пропонуються
наступні організаційно-економічні заходи щодо розвитку земельноіпотечного кредитування сільськогосподарських товаровиробників, а саме:
- запровадження державного проекту земельно-іпотечного кредитування;
- надання державних гарантій для забезпечення емісії іпотечних
облігацій;
- формування системи оформлення прав на земельні ділянки;
- перехід до єдиної системи державного обліку нерухомості;
- запровадження інституту заставних та іпотечних цінних паперів;
- створення спеціалізованих банківських установ з іпотечного
кредитування;
- формування інфраструктури ринку іпотечних капіталів;
- підвищення інвестиційної привабливості сільського господарства;
- інформаційне забезпечення сільськогосподарських товаровиробників
щодо земельної іпотеки [5, с. 64].
Отже, розвиток сільськогосподарської іпотеки на ринку землі в Україні
передбачає створення правових й інституціональних передумов, створення
широкого правового поля розвитку інфраструктури ринку землі і заснування
відповідних фінансових установ. В умовах орендних відносин іпотека може
використовуватись лише за умови жорсткого державного регулювання. Це
сприятиме залученню інвестицій в аграрний сектор економіки,
стимулюванню
підприємницької
діяльності
і
ефективному
землекористуванню, формуванню оптимальних за розміром господарських
структур.
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ФІНАНСОВИЙ ОБЛІК БЕЗГОТІВКОВИХ РОЗРАХУНКІВ ЗА
ПРОДУКЦІЮ ТА ПОСЛУГИ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ
Облік грошових коштів на поточних рахунках в банку є одним з
найбільш складних та суперечливих питань, що зумовлено проблемою
можливих платежів в умовах кризових явищ в економіці. Ринкові умови
господарювання передбачають удосконалення розрахунків підприємства та
організації методів їхнього обліку і, передусім, упорядкування всієї
договірної роботи.
У розробку питань теорії та методології обліку операцій на поточних
рахунках вагомий внесок зробили вчені: З.Б. Живко, О.Г. Величко,
С.Ф. Голов, Д.В. Бондарчук, О.Г. Величко, С.Ф. Голов, та ін.
У процесі купівлі-продажу товарів, надання послуг, а також виконання
різного роду зобов‘язань у грошовій формі відбуваються різні види
розрахунків та платежів.
Безготівкові розрахунки
це платежі, які здійснюються шляхом
перерахування з рахунку платника на рахунок кредитора у банках без
використання грошових купюр. Безготівкові розрахунки застосовуються між
підприємствами і організаціями для розрахунків за куплені сировину,
матеріали, напівфабрикати, відвантажену продукцію, виконані роботи і т.д
[1, с. 45].
Безготівкові розрахунки використовуються також населенням для
внесення вкладів, розрахунків за квартиру і комунальні послуги, оплату
товарів та ін. Безготівкові розрахунки здійснюються на основі розрахункових
документів встановлених форм – платіжних вимог, платіжних доручень,
розрахункових чеків. Безготівкові розрахунки населення здійснюються
через ощадні банки, але широкого поширення не набули [2, с. 213].
Операції по розрахункам, що здійснює підприємство, проводяться через
установи банку в готівковій та в безготівковій формі. Поточний рахунок – це
рахунок підприємства, відкритий в уповноваженій установі банку (за
вибором підприємства) для зберігання грошових коштів і проведення
розрахунків у безготівковій формі.
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Фінансовим посередником під час здійснення безготівкових розрахунках
виступає банк, який надає послуги своїм клієнтам-підприємствам.
Обслуговуючим банком, як відомо, називають банк, у якому відкрито
рахунки підприємств, організацій, установ усіх форм власності, фізичних
осіб – суб‘єктів підприємницької діяльності, банків та установ, та який
здійснює для них на договірних засадах будь-яку з операцій чи послуг,
передбачених Законом України «Про банки і банківську діяльність»[4].
Рахунки для зберігання грошових коштів і здійснення усіх видів банківських
операцій відкриваються у будь-яких банках України за вибором клієнта і
згодою цих банків.
Безготівкові розрахунки в своїй цілісності формують певну систему.
Система безготівкових розрахунків є складовою загальної національної
грошової системи. В ході становлення ринкових відносин і відповідної
трансформації грошової сфери економіки посилюється значення і роль
безготівкових розрахунків як важливого самостійного відособленого об‘єкта
економічних відносин, а відповідно й окремого дослідження економічної
науки. Оскільки безготівкові розрахунки мають вирішальне значення у
здійсненні народногосподарського обороту, необхідний контроль за станом
розрахунків, законністю проведення грошових операцій, правильним
оформленням розрахункових документів та вчасністю їх проходження.
Система безготівкових розрахунків має бути найтіснішим чином
пов‘язана з реальним товарним оборотом підприємства. Тільки за такої
умови забезпечуватиметься безперебійний кругообіг коштів господарських
суб‘єктів і, як результат, розвиватиметься та якісно вдосконалюватиметься
виробництво [3, c. 56].
Стосовно форм проведення операцій на поточному рахунку, то у
кризових умовах економіки найбільш розповсюдженими є розрахунки
грошима у вигляді готівкової та безготівкової форм у зв‘язку із
забезпеченням повного та своєчасного виконання зобов‘язань. У даному
випадку у бухгалтерському обліку не відображається дебіторська та
кредиторська заборгованість. Проте законодавством визначені обмеження
готівкових розрахунків протягом одного дня через касу підприємства (10 тис.
грн. одному контрагенту) з метою спонукання суб‘єктів господарювання до
здійснення розрахунків безготівковим шляхом, що сприяє прозорості
здійснюваних платежів. Отже, основний обсяг платежів в Україні
здійснюється через безготівкові форми розрахунки, які представлені на рис.1.
Підприємство самостійно вибирає одну із зазначених форм та закріплює її в
договорі.
Форми розрахунків
Акредитивна

Інкасова

Вексельна

За розрахунковими чеками

Рисунок 1 – Форми безготівкових розрахунків підприємства
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Таким чином, дослідивши економічну сутність безготівкових
розрахунків за продукцію та послуги можемо дійти висновку, що даний вид
операцій відіграє важливу роль в діяльності підприємства, адже в наш час
більшість підприємств переважно розраховується в безготівковій формі.
Використовуючи безготівкові розрахунки підприємство полегшує роботу, в
першу чергу, власному персоналу, який відповідає за розрахунки з
контрагентами.
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Сучасні проблеми ефективного функціонування сільськогосподарських
організацій обумовлюють об‘єктивну необхідність найбільш повного
використання наявних ресурсів і потенційних можливостей, формування
здатності швидко адаптуватися до мінливої соціально-економічної ситуації.
Наявність відповідних об‘ємів ресурсів є найважливішою умовою ведення
результативного господарства і здійснення процесу виробництва. У зв‘язку з
цим необхідно систематично враховувати, оцінювати, контролювати і
підтримувати ресурси в оптимальних розмірах і співвідношеннях. Адже вони
слугують матеріальною основою виробничих можливостей господарства.
Питання забезпечення сільськогосподарського виробництва ресурсами
завжди було і є актуальним, досліджене в чималій кількості наукових праць.
Розгляду теоретико-методологічних питань формування та оцінки
ресурсного потенціалу агроформувань присвятили свої праці відомі
вітчизняні вчені, а саме: В.Г. Андрійчук, М.В. Гладій, М.А. Лендєл,
І.І. Лукінов, О.М. Онищенко, Б.Й. Пасхавер, В.М. Трегобчук, А.Е. Юзефович
[1].
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Під ресурсним потенціалом підприємства розуміється сукупність
ресурсів, якими володіє підприємство, а також спроможність працівників і
менеджерів застосовувати ресурси для виробництва товарів (послуг) та
отримання максимального прибутку. Ресурсний потенціал визначає не весь
запас конкретного ресурсу, а лише ту частину, яка залучена у виробництво з
урахуванням економічної доцільності та досягнень науково-технічного
прогресу і включає в себе не лише сформовану систему ресурсів, а й нові
альтернативні ресурси та їх джерела [2].
Ресурсний потенціал аграрної сфери формується при взаємодії
природно-кліматичних умов й основних виробничих факторів сільського
господарства: кількості і якості земель сільськогосподарського призначення,
наявності трудових ресурсів, стану матеріально-технічної бази.
Ресурсний потенціал сільськогосподарських організацій варто
розглядати як складну, неперервно відтворювальну систему, яка забезпечує
не лише власне відтворення, але й соціально-орієнтоване виробництво
сільськогосподарської продукції в цілях найбільш повного задоволення
потреб населення в продуктах харчування, а промисловість – в
сільськогосподарській сировині [3].
На теперішній час існує декілька методичних рекомендацій оцінки
ресурсного потенціалу підприємств, в основі яких лежить оцінка впливу
наявних ресурсів на результативні показники господарської діяльності.
Для оцінки ресурсного потенціалу варто розглянути такі чотири основні
методичні підходи [3]:
1) економічна оцінка земельних і матеріальних ресурсів, сума яких
представляється як показник ресурсозабезпеченості господарств;
2) економіко-статистичні, відображають зв‘язок між виробничими
ресурсами і результатами виробництва. Отриманий за допомогою цих
моделей розрахунковий рівень результативного показника розглядається в
якості узагальнюючої оцінки ресурсних можливостей господарств і
застосовується для співставлення з досягнутим об‘ємом виробництва;
3) індексні методи оцінки ресурсного потенціалу з урахуванням
особливостей його складових елементів. При використанні даної методики
середній індекс ресурсного потенціалу визначається шляхом ділення суми
складових елементів на їх кількість;
4) грошова оцінка аграрних ресурсів та визначення на її основі
ефективності їх виробництва. Для вирішення цієї задачі в економічній
літературі використовуються в основному два методичні підходи:
переведення виробничих ресурсів у вартісні форми, які можна сумувати;
принцип взаємозамінності окремих видів ресурсів. Ресурсний потенціал
сільського господарства при цьому визначається підсумовуванням грошових
оцінок земельних, трудових ресурсів і вартості основних виробничих фондів.
Таким чином, оцінка використання ресурсного потенціалу підприємства
дозволяє отримати інформацію про підсумки господарської діяльності
підприємства та виявити резерви. Реалізує можливість підвищення
ефективності функціонування суб‘єкта господарювання і формування
організаційно-управлінських рішень.
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ОСОБЛИВОСТІ ОБЛІКУ ЗАПАСІВ CУБ’ЄКТІВ ДЕРЖАВНОГО
СЕКТОРУ
На сучасному етапі реформування економіки України виникає потреба
у перегляді традиційно сформованих підходів до визначення цілей, завдань,
принципів і механізмів реалізації розподілу видатків та в детальному
вивченні їх сутності. Проблеми вдосконалення методів мобілізації та
ефективного використання ресурсів визнаються одними з найбільш
актуальних в українській науці і практиці. Так, основним напрямком
бухгалтерського обліку установ виступає облік видатків. Видатки – один з
найважливіших показників фінансово-господарської діяльності установ, вони
є основою для визначення результатів виконання кошторису доходів і
видатків, та його аналізу, з метою виявлення внутрішніх резервів. Крім цього,
поняття витрат (або затрат) та їх класифікації займає важливе місце в
управлінському обліку та є одними з основних його об‘єктів. При прийнятті
управлінських рішень необхідно мати інформацію про витрати, оскільки,
ефективне використання ресурсів установи має на меті одержання суспільно
необхідного або бажаного результату від діяльності установи при
мінімальних витратах трудових і матеріальних ресурсів.
Незважаючи на існування певного законодавчого та наукового підґрунтя
для розвитку системи класифікації видатків та витрат залишається багато
невирішених питань, серед яких основними є визначення суті процесу
класифікації та визначення найважливіших кваліфікаційних груп у
відповідності з напрямками обліку видатків та витрат в установах.
Важливість вирішення цих питань дає підстави стверджувати, що вони
потребують проведення окремого дослідження.
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Видатки установ, які здійснюються в процесі надання нематеріальних
послуг, за економічним змістом відрізняються від витрат госпрозрахункових
підприємств та організацій. Видатки – один з найважливіших показників
фінансово-господарської діяльності установ. Вони є основою для визначення
результатів виконання кошторису доходів і видатків, його аналізу з метою
виявлення внутрішніх резервів.
Видатки, здійснювані за рахунок загального фонду бюджету,
називаються видатками загального фонду, а здійснювані за рахунок
спеціального фонду – видатками спеціального фонду. Обидва види видатків
суворо плануються в кошторисі. Видатки на утримання установ є одним з
основних напрямів видатків бюджету [1].
Визначення поняття витрат установ та їх класифікації в науковій
літературі майже не зустрічається. В законодавстві, визначення витрат
наведено лише для установ, підприємств, організацій та інших юридичних
осіб усіх форм власності, крім бюджетних установ. Відповідно до специфіки
діяльності установ визначити витрати можна як розмір ресурсів,
використаних у процесі господарської діяльності (виконання певних функцій
держави, надання послуг та/або виробництво продукції) установою.
Основним документом, що визначає витрати установ, є кошторис.
Кожна установа має свій кошторис. За цим методом фінансується майже вся
невиробнича сфера суспільства, що грунтується на державній або
комунальній формі власності (бюджетна сфера). Обсяг витрат, згідно з
кошторисами, закріплюється у бюджетах, які приймаються на відповідних
рівнях у держбюджеті та місцевих бюджетах. Деякі статті кошторису
включають витрати установи на придбання обладнання, інвентарю, м'якого
інвентарю, одягу, медикаментів і перев'язувальних матеріалів, книг для
бібліотек. Особливості їх аналізу викликані тим, що витрати бюджетних
коштів пов'язані з придбанням товарно-матеріальних цінностей тривалого
використання, застосовуваних у процесі обслуговування певного
контингенту населення. Тому потреба в них у процесі надання послуг є
критерієм оцінки необхідності та доцільності їх придбання.
Згідно з визначеннями, розглянутими вище видатки та витрат установ є
самостійними об‘єктами обліку, проте в системі бухгалтерського обліку
установ розглядаються у взаємозв‘язку, оскільки взаємозв‘язок між ними має
причинно-наслідковий характер. Видатки і витрати установ відображають, з
одного боку, джерела їх забезпечення – фонди (загальний і спеціальний), а з
іншого – характеризують дві економічні категорії, що визначають специфіку
господарської діяльності установ.
Вітчизняні вчені, такі як Атамаса П.Й., Дожга Р.Т., розглядають видатки
установи в розрізі фактичних та касових. Наводяться схеми обліку касових і
фактичних видатків, типові бухгалтерські проведення по відображенню
господарських операцій установ [2,с. 72], детально розглядається зміст статей
економічної класифікації видатків [4, с. 234]. Окремо розглядаються видатки
спеціального фонду державного бюджету. Деякі автори докладно
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досліджують питання доцільності поділу видатків за видами. Інші, такі як
Свірко С.В. зосереджують увагу над процесами організації бухгалтерського
обліку видатків установ [5,с.237]. Переважна більшість авторів, в своїх
дослідженнях характеризують та наводять приклади касових та фактичних
видатків, вивчають їх взаємозв‘язок, характеризують коди економічної
класифікації видатків. В згаданих публікаціях, лише започатковано розгляд
питань пов‘язаних з видатками та витратами установ та їх класифікацією, а
питання класифікації видатків та витрат установ, визначення
класифікаційних груп видатків та витрат які мають безпосереднє
застосування в облікових системах установ, та на основі яких мають
прийматися управлінські рішення залишаються до кінця не визначеними.
Тому, метою даного дослідження є визначення основних засад в класифікації
видатків та витрат установ, а також визначення відповідно до напрямків
бухгалтерського обліку в установах класифікаційних груп видатків та витрат
на основі яких мають прийматися управлінські рішення, відбуватися
планування та прогнозування видатків, здійснюватися їх контроль та
регулювання. Спочатку в дослідженні буде розглянута класифікація видатків
установ на основі економічної класифікації видатків, а згодом запропонована
класифікація витрат установ визначена видами їх діяльності та спрямована
за напрямками їх обліку, контролю та прогнозування [3].
У процесі функціонування установ та організацій виникає необхідність
здійснення контролю видатків та витрат. Для забезпечення існування
ефективної системи обліку, контролю та планування видатків основним є
вибір систем основних засад в класифікації видатків та витрат установ, а
також визначення відповідно до напрямків обліку класифікаційних груп
видатків на основі яких мають прийматися управлінські рішення, відбуватися
планування та прогнозування видатків, здійснюватися їх контроль та
регулювання .
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ГРОШОВІ КОШТИ ПІДПРИЄМСТВА
Більшість операцій, що відбуваються на підприємстві, пов'язані з
придбанням, виробництвом і продажем товарів, послуг та їх оплатою і
відповідно одержанням грошових коштів. Оскільки грошові кошти постійно
знаходяться в обігу, то ступінь ризику помилок в обліку та контролю на цій
ділянці обліку досить великий. Тому важливим завданням є організація і
ведення обліку грошових коштів з метою забезпечення мінімальних ризиків
для користувачів фінансової звітності щодо достовірності, реальності,
повноти і законності наведеної інформації про грошові кошти. Отже,
питанням обліку грошових коштів має приділятись серйозна увага.
У перебігу господарської діяльності підприємства фірми здійснюють
грошові операції. Вони вступають у різні відносини з іншими юридичними
особами:
фірмами,
об‘єднаннями,
підприємствами,
організаціями,
установами та фізичними особами: постачальниками матеріалів, покупцями
своєї продукції тощо.
З допомогою грошей завершується перетворення грошової форми у
засоби та предмети праці, отримання грошової виручки за реалізовану
продукцію та праці чистого доходу підприємства.
«Гроші – це сукупність активів, які люди регулярно використовують для
придбання товарів і послуг у інших індивідів» [5, с. 386]. «Гроші стають
абсолютним товаром, який протистоїть на ринку всім іншим товарам, стає
мірилом вартості останніх і безпосереднім втіленням багатства взагалі» [4].
У фінансовій звітності суб‘єктів господарювання категорія «гроші»
замінюється категорією «грошові кошти». Грошові кошти являють собою
найбільш ліквідну категорію активів, яка забезпечує підприємства в умовах
ринкової економіки найбільший ступінь ліквідності, а отже, і більшу ступінь
свободи вибору дій.
Грошові кошти в господарстві можуть знаходитися в формі готівки в
касі та зберігатися на рахунках в банку і можуть бути використані для
поточних операцій. Еквівалентами грошових коштів є короткострокові
фінансові інвестиції, які можуть бути вільно конвертовані у відому суму
коштів і мають незначний ризик щодо зміни вартості [2].
За своїм місцем у товарному виробництві й обміні гроші – це
специфічний товар, що має властивість обмінюватися на будь-який інший
товар, тобто є загальним еквівалентом.
Природа грошей як загального еквівалента визначається передусім їх
походженням. Гроші виникли внаслідок стихійного виділення з безлічі
товарів одного, найбільш придатного за своїми фізичними властивостями
виконувати роль загального еквівалента. Але й після завершення формування
228

грошей, як самостійного економічного явища, носієм їх протягом тисячоліть
були товари в їх натурально-речовому вигляді, зокрема срібло й золото
[1, с. 323].
Для здійснення виробничої діяльності підприємства крім основних
засобів повинні мати в необхідних розмірах і оборотні засоби. Серед них
найважливіше значення мають грошові кошти, необхідні для придбання
техніки, виробничих матеріалів, оплати праці, розрахунків з бюджетом та
іншими ланками фінансово-кредитної системи тощо.
Грошові кошти – це найбільш ліквідні активи підприємства, що у будьякий момент і досить швидко можуть бути використані для погашення
поточних зобов‘язань.
Безсумнівно, що головною характеристикою, яка повинна братись до
уваги при віднесенні активів до складу грошових коштів, є ліквідність, тобто
здатність активу швидко перетворюватись у законні платіжні засоби з
мінімальними втратами його вартості.
Для того щоб грошові кошти приносили підприємству прибуток, слід
вільні гроші, тобто більші, ніж необхідні для оплати поточних зобов‘язань,
вкладати в поточні фінансові інвестиції або вільні кошти положити на
депозит в установи банку, які дають змогу отримати додатковий дохід у
вигляді відсотків. Такі вкладення називаються еквівалентами грошових
коштів.
Правильне розкриття і класифікація грошових коштів та їх еквівалентів
необхідні для того, щоб дати оцінку ліквідності підприємства, тобто його
спроможності своєчасно погашати поточні зобов‘язання найбільш
ліквідними (готовими до платежу) активами.
Завдання обліку грошових коштів: контроль за збереженням готівки в
касі підприємства, в тому числі шляхом проведення інвентаризації; контроль
за цільовим використанням коштів; своєчасна реєстрація всіх господарських
операцій в первинних документах; дотримання встановлених правил ведення
касових операцій; подання правдивої інформації про рух грошових коштів у
Звіті про рух грошових коштів з метою прийняття управлінських рішень;
дотримання платіжної дисципліни.
Грошові кошти називають джерелом життєвої сили фірми, їх повинно
вистачати для: створення запасів сировини і незавершеного виробництва у
розмірах, що забезпечать безперебійну діяльність; підтримки достатнього
рівня запасів готової продукції, що гарантує стабільність продаж;
можливості надання кредитів покупцям. Крім того, необхідно завжди мати
певну суму грошових коштів для виплат за поточними зобов'язаннями.
Основними завданнями обліку грошових коштів є: виконання операцій з
грошовими коштами за розрахунками з постачальниками, покупцями;
контроль за дотриманням касової і розрахункової дисципліни; своєчасне і
правильне документальне оформлення операцій з руху грошових коштів,
щоденний контроль за збереженням готівки і цінних паперів у касі
підприємства; інвентаризація грошових коштів і відображення її результатів
на рахунках бухгалтерського обліку [3, с. 198].
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Таким чином, наявність у підприємства грошових коштів нерідко
зв'язується з тим, чи є його діяльність прибутковою чи ні. Однак такий
зв'язок не завжди очевидний. Події останніх років, коли різко загострилася
проблема взаємних неплатежів, надала сумніву абсолютної непорушності
зв'язку між прибутком і наявністю у підприємства вільних коштів.
Виявляється, підприємство може бути прибутковим за даними
бухгалтерського обліку й одночасно зазнавати труднощів в оборотних
коштах. При аналізі фінансового стану підприємства необхідно розрізняти,
що прибуток за звітний період і кошти, отримані підприємством протягом
звітного періоду, не те й саме.
Отже, прибуток виражає приріст авансованої вартості, що характеризує
ефективність управління підприємством. Тому, перед керівництвом
підприємства виникає важливе завдання щодо управління грошовими
коштами з метою їх ефективного використання.
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ОСОБЛИВОСТІ ОБЛІКУ НЕОБОРОТНИХ АКТИВІВ НА
ПІДПРИЄМСТВІ
Для ефективного і раціонального використання необоротних активів,
забезпечення контролю за проведенням видатків на їх придбання,
правильності нарахування зносу тощо необхідно мати достатньо інформацію
про даний об‘єкт бухгалтерського обліку. Таку інформацію отримують за
допомогою даних бухгалтерського обліку та нормативно-правового
забезпечення, яке регулює облікову політику необоротних активів.
Питання обліку необоротних активів є актуальним і розглядалося
провідними науковцями з бухгалтерського обліку, серед них доцільно
виділити таких, як Ф.Ф. Бутинець, О.П. Гаценко, Р.Т. Джога, В.Ф. Палій,
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Л.В. Панкевич, С.В. Свірко та інші. Аналізуючи напрацюванням вчених, слід
відзначити, що розкриття питання обліку необоротних матеріальних активів
потребує подальшого наукового дослідження.
Метою є висвітлення особливостей обліку необоротних активів на
підприємстві.
Об‘єктом дослідження виступають необоротні активи підприємств.
Необоротні активи – це матеріальні, нематеріальні та фінансові ресурси,
призначені для реалізації чи використання протягом терміну, що більший за
дванадцять місяців з дати балансу чи операційний цикл [4].
Критерії визнання необоротних активів наведено на рис.1.
Критерії визнання необоротних активів
існує ймовірність того, що підприємство отримає в
майбутньому
економічні
вигоди,
пов‘язані
з
використанням об‘єкта: у виробництві товарів чи наданні
послуг, призначених для реалізації підприємством; для
обміну на інші активи; для погашення заборгованості; для
розподілу між власниками підприємства.

його вартість може
бути достовірно
визначена.

Рисунок 1 – Критерії визнання необоротних активів
Необоротні активи відображають у балансі за статтями:
- нематеріальні активи – вартість прав користування природними
ресурсами, промисловими зразками, знаками для товарів і послуг, місцем на
товарній і фондовій біржі, вартість програмного забезпечення
обчислювальної техніки, об'єктів промислової та інтелектуальної власності,
ноу-хау, гудвілу, прав користування будинками, спорудами, внесених вкладів
у статутний фонд, а також придбаних у процесі діяльності підприємства,
вартість прав на здійснення окремих видів діяльності й оренду будівель
(споруд, помешкань);
- незавершене будівництво – вартість незавершеного будівництва
(включаючи устаткування для монтажу), що здійснюється для власних
потреб підприємства, а також авансові платежі для фінансування такого
будівництва;
- основні засоби – вартість власних і одержаних на умовах фінансового
лізингу об'єктів і орендованих цілісних майнових комплексів, що належать
до складу основних засобів згідно з відповідними положеннями
(стандартами). У цій статті також наводиться вартість інших необоротних
матеріальних активів;
- довгострокові фінансові інвестиції – фінансові інвестиції на період
понад один рік, а також усі інвестиції, що не можуть бути вільно реалізовані
в будь-який момент. У цій статті виокремлюють фінансові інвестиції, які
згідно з відповідними положеннями (стандартами) обліковують методом
участі в капіталі;
231

- довгострокова дебіторська заборгованість, яка включає заборгованість
фізичних і юридичних осіб, що не виникає в процесі нормального
операційного циклу і буде погашена після 12 місяців від дати балансу;
- відстрочені податкові активи – сума податку на прибуток, що підлягає
відшкодуванню в наступних періодах внаслідок тимчасової різниці між
обліковою і податковою базами оцінки;
- інші необоротні активи – наводяться суми необоротних активів, що не
можуть бути включені до наведених вище статей розділу «Необоротні
активи» [2].
Необоротні активи за їх видами можна поділити на: 1) матеріальні;
2) нематеріальні; 3) фінансові.
Матеріальні необоротні активи – це активи, які мають матеріальну
форму – основні засоби, інші необоротні матеріальні активи, незавершені
капітальні інвестиції, довгострокові біологічні активи.
Нематеріальні активи – це немонетарні активи, які не мають
матеріальної форми, сутність яких полягає у володінні правами на об'єкти
інтелектуальної власності, а також інші аналогічні права, визнані в порядку,
встановленому відповідним законодавством, об'єктом права власності особи,
можуть бути ідентифіковані (ототожнені) й утримуються підприємством з
метою використання протягом періоду, який більший за рік (або один
операційний цикл, якщо він більший за рік) для виробництва, торгівлі та в
адміністративних цілях або надання в оренду іншим особам [5].
Особливістю необоротних матеріальних активів є багаторазове їх
використання в процесі повсякденної діяльності, збереження початкового
зовнішнього вигляду (форми) протягом тривалого періоду, який перевищує
один рік. Під впливом зовнішніх умов вони зношуються і протягом
нормативного терміну переносять свою первісну вартість на кінцевий
результат діяльності установи, а з цього випливає, що від правильності
формування первісної вартості, залежить кінцевий результат діяльності
установи [1].
У складі необоротних матеріальних активів обліковуються основні
засоби, інші необоротні матеріальні активи, незавершене капітальне
будівництво.
У бухгалтерському обліку вартість, за якою відображаються необоротні
активи, розподіляється на: первісну; балансову (залишкову); відновлювальну.
Зміна первісної (відновлювальної) вартості необоротних активів проводиться
у разі індексації їх первісної вартості відповідно до чинного законодавства
України, а також при добудівлі, дообладнанні, реконструкції, частковій
ліквідації відповідних об‘єктів та модернізації, яка призвела до додаткового
укомплектування необоротних активів [3].
Якщо вартість окремих видів необоротних активів після індексації
значно відрізняється від аналогічних нових зразків, то вартість цих
необоротних активів необхідно привести у відповідність до вартості
аналогічних нових зразків, що діють на дату проведення індексації на ці види
активів.
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Переоцінка необоротних активів проводиться діючою комісією, яка
призначається наказом керівника підприємства. Комісією здійснюється
переоцінка кожної окремої одиниці необоротних активів і встановлюються
нові ціни. При встановленні цін на однотипні предмети слід врахувати те, що
вони повинні бути однаковими. Якщо залишкова вартість об‘єкта
необоротних активів дорівнює нулю, то його переоцінена залишкова вартість
додається до його первісної (переоціненої) вартості без зміни суми зносу
об‘єкта [1].
Отже, необоротні матеріальні активи – це матеріальні ресурси, що належать установі, забезпечуючи її функціонування, і очікуваний строк
корисної експлуатації яких становить понад один рік. Слід зазначити, що
необхідно приділити увагу контролю правильності оцінки необоротних
активів, так як заниження їх вартості є найчастішим порушенням. Основними
причинами таких порушень є недотримання керівниками та працівниками
чинних нормативних актів щодо обліку активів, своєчасного та якісного
проведення інвентаризації та індексації майна.
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ДЕРЖАВНИЙ АУДИТ, ЙОГО ПЕРЕВАГИ ТА НЕДОЛІКИ
Обов'язковою умовою успішного функціонування фінансової системи
будь-якої держави, головною функцією її управління є державний
фінансовий контроль. Саме від його організації та форм вияву залежить
рівень економічного і соціального розвитку держави, поліпшення якості
роботи в усіх галузях суспільного життя. Необхідність розвитку та
вдосконалення державного фінансового контролю об'єктивно обумовлена
вимогами часу. Стратегічним напрямом розвитку державного фінансового
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контролю є запровадження принципово нових для України видів і форм
фінансового контролю за формуванням, рухом та використанням державних
коштів і майна. Донедавна деякі провідні вчені-економісти основною
формою фінансового контролю визначали ревізію. Водночас у світову
практику вже давно увійшла така форма контролю, як державний аудит, що
поєднує фінансовий аудит (перевірку виконання встановлених норм) та аудит
ефективності.
Метою дослідження є аналіз сутності державного аудиту та окреслення
основних його проблем та перспектив в Україні.
Питанням побудови сучасної ефективної системи контролю,
удосконалення методики проведення контрольних заходів, застосування
новітніх прийомів контролю присвятили свої праці такі вітчизняні науковці і
практики, як: М.Ф. Базась, Ю.Б. Слободяник [1], І.В. Басанцов, М.І. Бондар,
О.П. Гетманець, С.Ф. Голов, В.В. Головач, Г.М. Давидов, Л.В. Дікань та інші.
Сьогодні практично у кожній країні є вищий орган державного аудиту,
призначений для підтримки конституційного поділу обов‘язків між урядом і
парламентом. Більшість розвинутих країн світу мають систему контролю
державних фінансів, що складається з державного внутрішнього фінансового
контролю (по лінії уряду) і державного аудиту (по лінії парламенту). Цілі
здійснення внутрішнього контролю і зовнішнього аудиту принципово
різняться, що впливає на їх організацію, методику проведення і результати.
Відповідно внутрішній фінансовий контроль спрямований на забезпечення
самоконтролю органів виконавчої влади – перевірку законності, цільового та
ефективного використання бюджетних ресурсів. Державний аудит відповідає
принципам незалежності та об‘єктивності, доводить незаангажовану
інформацію до громадськості, що забезпечує контроль суспільства за станом
державного управління [1].
Після здобуття Україною незалежності постала потреба у забезпеченні
належного рівня державного фінансового контролю за станом управління та
використанням ресурсів держави. І у 1993 році було прийнято Закон України
„Про державну контрольно-ревізійну службу в Україні". Указом Президента
України від 27 серпня 2000 року № 1031 „Про заходи щодо підвищення
ефективності контрольно-ревізійної роботи‖ Головному контрольноревізійному управлінню України надано статус центрального органу
виконавчої влади. Відповідно до Указу Президента України від 09 грудня
2010 року № 1085/2010 „Про оптимізацію системи центральних органів
виконавчої влади‖ Головне контрольно-ревізійне управління України
реорганізовано в Державну фінансову інспекцію України. Відповідно до
постанови Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 2015 року № 868 "Про
утворення Державної аудиторської служби України" Держфінінспекцію
реорганізовано в Державну аудиторську службу України [2].
Головними завданнями Державної аудиторської служби є:
- здійснення перевірок спрямованих на визначення законності і
своєчасності руху бюджетних і позабюджетних коштів, які надаються
відповідним підприємствам, організаціям;
234

- визначення ефективності і доцільності витрачання державних коштів і
майна;
- надання оцінки формування і рівню виконання місцевого бюджету;
- аналіз виявлених відхилень від установлених показників;
- визначення шляхів удосконалення управління бюджетними коштами,
державним та комунальним майном, в тому числі можливості
збільшення доходів бюджету;
- організації дієвого внутрішньогосподарського фінансового контролю
[2].
Предметом державного аудиту виступає: діяльність державних установ
та інших організацій – одержувачів державних ресурсів, яка пов‘язана з
використанням державних фінансів, державного майна, інших активів і
пасивів, що належать державі, отриманих на виконання покладених на них
функцій або бюджетних програм. Основними критеріями державного аудиту
є економічність, продуктивність та ефективність.
Що ж стосується об‘єктів державного аудиту, то до них слід віднести:
1) діяльність і функції державних органів влади, бюджетних установ,
організацій – одержувачів державних коштів, державного чи комунального
майна та суб‘єктів господарювання державного сектору економіки;
2) кошти, що надані з державного бюджету та місцевих бюджетів, та
(або) цільових загальнодержавних фондів на реалізацію державних завдань,
виконання загальнодержавних, бюджетних програм;
3) державну і комунальну власність, природні та інші державні ресурси;
4) державні кредити та позики, надані під гарантії Уряду України;
5) планові документи та господарські договори;
6) систему внутрішнього фінансового управління і контролю [3].
Державний аудит, за метою проведення, відповідно до стандартів
INTOSAI, складається із двох основних видів – фінансового аудиту та аудиту
ефективності діяльності.
Державний фінансовий аудит передбачає такі операції:
- засвідчення фінансової відповідальності структур, які зобов'язані
звітувати про свою діяльність, що передбачає перевірку та оцінку
бухгалтерської документації і підготовку висновку стосовно фінансових
звітів;
- засвідчення фінансової відповідальності всього державного
апарату в цілому;
- перевірка операцій та фінансової системи, а також оцінка стану
дотримання об'єктом аудиту чинних законодавства та нормативних
актів;
- перевірка системи внутрішнього управління і контролю та
функцій внутрішнього аудиту;
- перевірка правильності та доцільності адміністративних рішень,
які приймаються об'єктом аудиту [3];
Державний аудит ефективності передбачає визначення обсягів
економічності, результативності та ефективності:
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1) визначення обсягів економічності, досягнутої в управлінні
завдяки застосуванню ефективних адміністративних практики та
принципів та впровадженню ефективної управлінської політики;
2) перевірка ефективності використання людських, фінансових та
інших ресурсів і перевірка систем інформації, оцінки результатів та їх
моніторинг; аналіз заходів, вжитих об'єктом аудиту для усунення
виявлених недоліків;
3) перевірка результативності діяльності щодо виконання
намічених цілей об'єкта аудиту та аналіз фактичних наслідків діяльності
у порівнянні із запланованими.
Буває так, що відповідні сфери цих переплітаються між собою, у такому
випадку класифікація того чи іншого з цих аудитів залежатиме від їхньої
кінцевої мети. Кожний з цих аудитів має переваги та недоліки.
Переваги фінансового аудиту можна пояснити тим, що збирання доказів
або фактів зосереджено на внутрішній системі, масштаб роботи менший,
аудиторська діяльність є більш одноманітною. До недоліків відносять те, що
аудиторські коментарі характеризують потенційні, а не фактичні впливи
виявленого в системі.
Переваги аудиту ефективності полягають у концентрації на результатах
діяльності; формулюванні відповідей про те, що було, і те, чого не було
досягнуто; забезпеченні коментарів щодо якості тощо. Недоліком є більш
широкий масштаб, тобто необхідність врахування крім внутрішніх, ще й
зовнішніх доказів або фактів.
Як випливає із загальноприйнятих стандартів INTOSAI, якщо
фінансовий аудит – це дослідження фінансової підзвітності, систем
внутрішнього контролю і аудиту та окремих трансакцій у підконтрольних
організаціях, то аудит ефективності діяльності пов'язаний з аудитом
економічності, ефективності та результативності адміністративної діяльності
[3].
Отже, державний аудит є окремою формою державного фінансового
контролю, тобто необхідність державного аудиту зумовлена на сьогодні
низкою об'єктивних чинників, головним з яких є зміна наявних ідеологій та
парадигми державного фінансового контролю, зміщенням акцентів з
наступного фіскального контролю на попередній (поточний), метою якого є
попередження порушень та надання рекомендацій. Роль державного аудиту
зумовлюється його місцем у загальній класифікації фінансового контролю.
Водночас значення державного аудиту підтверджується його здатністю
задовольнити потреби в ефективній профілактиці економічних зловживань та
правопорушень, кількість яких постійно зростає разом зі зростанням
кількості суб'єктів господарювання. Значення державного аудиту за сучасних
умов досить велике. З одного боку, він забезпечує своєчасне поповнення
бюджету, бореться з економічними злочинами та правопорушеннями, з
іншого – сприяє підвищенню ефективності діяльності окремих суб'єктів
господарювання шляхом профілактики та попередження порушень.
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В ринкових умовах особливу популярність мають питання чіткої
організації грошових розрахунків підприємства з контрагентами, оскільки
грошова стадія кругообігу засобів відіграє важливу роль у господарському
житті підприємств будь-якої форми власності. В економіці виникли серйозні
проблеми, пов’язані зі станом платіжно-розрахункової дисципліни по сплаті
податків та здійсненню платежів взаємної заборгованості, які негативно
впливають на економічний добробут та життєздатність підприємств.
Облік розрахунків підприємства з контрагентами за операціями
нетоварного характеру є важливою складовою частиною економічної роботи
підприємства, вони повинні бути чіткими, оперативними та дійовими.
Значний внеcок у вирішення даної проблематики здійснили вітчизняні
вчені такі, як: Азаренкова Г.М., Бутинець Ф.Ф., Голов C.Ф., Кіндрацька Л.,
Грабова Н.М., Шатохін О., Івахненко В.М., Білуха М., та зарубіжні: Адамc Р.,
Гарріcон Р., Ентоні Ріc, Б. Нідлз.
Взаємовідносини між підприємствами, організаціями і установами
носять характер грошових розрахунків. Правильна організація і побудова
обліку грошових розрахунків між підприємствами мають велике
народногосподарське значення. Грошові розрахунки здійснюються або у
формі безготівкових платежів або готівкою, тобто існують дві форми
розрахунків – готівковий і безготівковий [2].
Вцілому, розрaхунки – це системa взaємин між юридичними і фізичними
особами, що виникають у момент прaктичного виконaння юридично
оформлених фінансових зобов’язaнь при здійсненні товарних і нетоварних
операцій.
За економічним змістом розрахунки розподіляються на дві основні
групи:
1. За товарними операціями, тобто всі розрахунки між підприємствами і
господарськими організаціями за реалізовану продукцію, виконані роботи,
надані послуги і придбані товарно-матеріальні цінності.
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2. За нетоварними операціями, до яких відносяться: платежі до бюджету,
одержання і повернення банківських позик, сплата страхових платежів,
розрахунки за претензіями, недостачами і крадіжками та інші розрахунки [5].
Розрaхунки з контрагентами за операціями нетоварного характеру
проводяться в двох формах:
- шляхом безготівкових перерахувaнь через систему бaнків (безготівкові
розрaхунки);
- у вигляді плaтежів готівкою (готівкові розрaхунки).
Усі безготівкові розрахунки здійснюються через банк, а готівкові через
касу.
Безготівкові розрaхунки між підприємствaми виконуються плaтіжними
вимогaми, aкредитивaми, особистими рахункaми, плaтіжними дорученнями,
чекaми, зведеними вимогaми, інкaсовими дорученнями тa іншими,
дозволеними зaконами. Підприємство самостійно обирає форму розрахунків
з контрагентами.
Безготівкові розрaхунки підприємства:
- розрaхунки за подaтками і платежaми;
- розрахунки із зaмовниками за надані послуги, виконані роботи;
- розрaхунки зі стрaхування;
- розрахунки за виконавчими листами;
- розрaхунки з іншими дебіторaми і кредиторaми за нетовариними
операціями.
До готівкових розрaхунків за нетоварними операціями належать:
- розрaхунки із зaробітної плaти;
- розрaхунки з підзвітними особaми;
- розрaхунки за відшкодувaння зaвданих збитків та ін. [1].
Підприємства в процесі господарської діяльності постійно
здійснюють розрахунки з контрагентами за операціями нетоварного
характеру: з банком – по одержанню і погашенню позик, з бюджетом по
різного роду платежах і з іншими організаціями і особами – по різних
господарських операціях.
Основними завданнями обліку розрахунків з контрагентами за
операціями нетоварного характеру є:
- перевірка правильності документального оформлення і законності
господарських операцій з розрахунковими операціями;
- своєчасне відображення у обліку перелічених операцій;
- забезпечення своєчасного стягнення дебіторської заборгованості,
погашення кредитної заборгованості;
- своєчасне проведення, визначення результатів інвентаризацій
розрахунків і відображення їх у обліку [2].
Облік розрахунків підприємства з контрагентами за операціями
нетоварного характеру регламентується та регулюється П(С)БО 10
«Дебіторська заборгованість», П(С)БО 11 «Зобов'язання», Планом рахунків
бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських
операцій підприємств і організацій та Інструкцією про застосування Плану
рахунків [3,4].
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Як було зазначено вище, до основних нетовaрних розрaхункових
операцій нaлежать розрaхунки з бюджетом (з фінaнсовими оргaнами), зa
подaтки з обороту (aкцизний збір, додaнa вaртість тощо), з прибутків, з
доходу фізичних осіб, зa стрaхуванням тощо.
Розподіл рахунків для обліку розрахунків з дебіторами і кредиторами
має умовний характер. До рахунків для обліку розрахунків, що мають
переважно дебетове сальдо належать рахунки: 16 «Довгострокова
дебіторська заборгованість», 34 «Короткострокові векселі одержані»; 37
«Розрахунки з різними дебіторами»; 38 «Резерв сумнівних боргів» [3].
На рахунку 16 «Довгострокова дебіторська заборгованість»
відображається виникнення (збільшення) дебіторської заборгованості, за
кредитом – її погашення (списання).
На рахунку 34 «Короткострокові векселі одержані» ведеться облік
заборгованості покупців, замовників та інших дебіторів за виконані роботи
чи надані послуги, яка забезпечена векселями.
На рахунку 37 «Розрахунки з різними дебіторами» ведеться облік
розрахунків за поточною дебіторською заборгованістю з
різними
дебіторами за авансами виданими, нарахованими доходами, за претензіями,
за відшкодуванням завданих збитків, за позиками членів кредитних спілок
та за іншими операціями.
На рахунку 38 «Резерв сумнівних боргів» ведеться облік резервів за
сумнівною дебіторською заборгованістю, щодо якої є ризик неповернення.
До рахунків для обліку розрахунків, що мають переважно кредитове
сальдо належать рахунки: 50 «Довгострокові позики», 60 «Короткострокові
позики»; 64 «Розрахунки за податками і платежами»; 65 «Розрахунки за
страхуванням», 66 «Розрахунки за виплатими працівникам», 67 «Розрахунки
з учасниками», 68 «Розрахунки за іншими операціями» [4].
Отже, облік розрахунків з контрагентами за нетоварними операціями є
важливою складовою діяльності будь-якого підприємства, адже правильно
побудована організація обліку за даним видом операцій дає змогу суб‘єкту
господарювання ефективно вести свою діяльність, правильно та своєчасно
погашати свої зобов‘язання як перед бюджетом, працівниками, так і перед
іншими кредиторами, а також отримувати якісну та кількісну інформацію
щодо наявності дебіторської заборгованості.
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СТАТИСТИЧНИЙ АНАЛІЗ ДИНАМІКИ РОЗДРІБНИХ ЦІН
РЕГІОНАЛЬНОГО РИНКУ 2017 РОКУ
В даний час актуальним є питання стосовно аналізу динаміки роздрібних
споживчих цін на регіональному ринку, ефективності функціонування даного
ринку та з‘ясування умов, від яких залежить забезпеченість населення
необхідними споживчими товарами.
Питанням динаміки роздрібних цін на споживчому ринку займалися такі
вчені-економісти: Апопій В., Берман Б., Кент Т., Мазаракі А., Радаєв В. та
інші. Вони розкривали проблеми та перспективи розвитку роздрібної
торгівлі, специфіку та тенденції функціонування торгівельної галузі загалом.
В умовах ринкових відносин підприємства, що займаються роздрібною
торгівлею встановлюють ціни, враховуючи деякі основні фактори, а саме:
- собівартість продукції, платоспроможність споживачів;
- попит та пропозиція на товари-субститути, витрати підприємства.
Регулювання роздрібних цін певного регіону (місцевості) здійснюють
регіональні органи влади та управління.
Для подальшого аналізу динаміки роздрібних цін за регіональний ринок
візьмемо споживчий ринок Вінниччини. За даними Державної служби
статистики України, відбулися деякі зміни у роздрібних цінах на споживчі
товари у Вінницькій області за 2017 рік, які представлені у таблиці 1.
Згідно з динаміки таблиці 1, ми можемо спостерігати стабільне помірне
зростання середніх цін на хліб пшеничний з борошна першого ґатунку,
борошно пшеничне вищого ґатунку та бензин А-95.
Підвищення цін на хліб насамперед пов‘язане зі зростанням експортних
цін на пшеницю. Президент Асоціації фермерів та приватних землевласників
Іван Томич вважає, що «Який би не був урожай в Україні, ціни на хліб
будуть залежати від параметрів світового ринку» [3].
Стосовно цін на бензин А-95, то за період січень-грудень 2017 року
зростання ціни відбулося з таких причин як здорожчання нафти на світовому
ринку, зміна курсу валют, а також через знецінення національної валюти.
Щодо м‘якого сиру жирністю 9%, тут ми бачимо стрімкіше зростання в
ціні, ніж на хліб та борошно. Експерт аграрних ринків Українського клубу
аграрного бізнесу Аліна Жарко вважає, що ціни на сири в Україні
формуються в залежності від закупівельних цін на молоко. Вплив можливий
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у тому випадку, якщо світові ціни знизяться до такого рівня, що зможуть
конкурувати з українськими, як це було в докризовий період. Тоді різниця
цін на українські і європейські сири буде мінімальною.
Стосовно цін на курячі яйця, то вони були досить нестабільними
впродовж аналізованого періоду, адже в дану галузь останнім часом
надходить все менше інвестицій. Починаючи з січня, коли попит на продукти
почне падати, після закупівель продуктів перед Новим роком, відповідно,
експорт теж слабшатиме, почнеться й зниження ціни, тому що термін
зберігання яєць 30-32 дні.
Нестабільність цін на цукор пов‘язана насамперед з тим, що традиційно,
ціна на цукор підвищується в періоди консервації і варіння варення. У той же
час в Мінагропроді вважають, що в Україні немає передумов для зростання
ціни на цукор. Як нещодавно повідомив в. о. міністра аграрної політики і
продовольства Максим Мартинюк, погодні умови не позначилися на стані
посівів цукрових буряків, а тому виробництво цукру буде на рівні минулого
року, а ціни збережуть свою стабільність.
Загалом, у січні – грудні 2017 року продукти харчування подорожчали
на 19,0%, у т.ч. продукти харчування – на 19,4%. В 1,2 раза зросли в ціні хліб,
борошно пшеничне, яйця. Водночас, цукор подешевшав – на 10,4%.
Головною причиною зростання цін на регіональних ринках експерти
вбачають в зростанні курсів долара та євро. Експерти даної галузі вважають,
що навіть якщо валюта перестане дорожчати, ціни продовжать повзти угору.
Також, слід зазначити, що формування ціни характеризує не тільки
кон‘юнктуру ринку, а й економічну систему загалом. У ринковій економіці
ціна на товар характеризує ряд показників, таких як [1]:
- обсяг і структура виробництва;
- рух матеріальних і грошових потоків;
- рівень життя суспільства;
- стабільність національної валюти.
Згідно із законом україни «Про ціни і ціноутворення» розділу V Державний контроль (нагляд) та спостереження у сфері ціноутворення, ст. 17
свідчить про те, що уповноважені органи влади повинні виконувати свої
основні функції, а саме: виконувати контрольно-наглядові функції за
дотриманням вимог щодо формування, встановлення та застосування
державних регульованих цін, здійснювати державне спостереження у сфері
ціноутворення та запобігати порушення у сфері ціноутворення [4].
Отже, на нашу думку, для забезпечення стабільності цін на споживчі
товари на регіональних ринках країни, необхідним є виконання насамперед
уповноваженими органами у сфері державного контролю ціноутворення
їхніх основних функцій, внаслідку чого відбулося б ефективне
функціонування економіки України вцілому.
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Таблиця 1 – Роздрібні ціни на споживчі товари у Вінницькій області
за 2017 рік [2]

Період

Січ.
Лют.
Бер.
Квіт.
Трав.
Черв.
Лип.
Серп.
Верес.
Жовт.
Лист.
Груд.
Січ.
Лют.
Бер.
Квіт.
Трав.
Черв.
Лип.
Серп.
Верес.
Жовт.
Лист.
Груд.

Хліб пшеничний з
борошна першого
гатунку
Темпи
Середні
зростання
ціни
(зниження),
у%
10,74
10,88
101,30
11,19
102,85
11,30
100,98
11,33
100,27
11,33
100,00
11,47
101,24
11,51
100,35
11,66
101,30
11,91
102,14
12,40
104,11
12,90
104,03
14,72
15,71
106,73
16,26
103,50
16,28
100,12
16,18
99,39
16,27
98,16
15,97
100,06
15,98
97,31
15,55
97,31
13,16
84,63
12,99
98,71
12,22
94,07

Борошно пшеничне
вищого ґатунку
Середні
ціни
8,64
8,88
9,08
9,09
9,25
9,30
9,30
9,36
9,44
9,44
9,51
9,61
19,07
14,90
12,17
10,27
9,66
11,94
10,06
16,71
18,90
23,39
24,09
26,36

Темпи
зростання
(зниження),
у%
102,78
102,25
100,11
101,76
100,54
100,00
100,65
100,85
100,00
100,74
101,05
78,13
81,68
84,39
94,06
123,60
84,25
166,10
113,11
123,76
102,99
109,42

Сир м‘який жир. 9%
Середн
і ціни
82,13
85,51
89,26
89,26
92,58
92,58
93,19
94,09
95,55
98,46
94,01
97,90
23,91
24,31
24,84
24,84
24,84
24,44
24,44
24,44
25,84
26,57
27,64
27,77

Темпи
зростання
(зниження),
у%
104,12
104,39
100,00
103,72
100,00
100,66
100,97
101,55
103,05
95,48
104,14
101,67
100,00
102,18
100,00
98,39
100,00
99,18
106,60
102,83
104,03
100,47
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ТА ЇХ ЕЛЕМЕНТИ
Процес розвитку змін окремих явищ за часом в статистиці прийнято
називати динамікою, для відображення якої будують відповідні ряди.
Динамічний ряд – це ряд статистичних величин, які відтворюють зміни
явища у часі і розташовані в хронологічному порядку через певні проміжки
часу.
Складовими елементами ряду динаміки є його рівні та показники часу
(роки, квартали, місяці і т.д.) чи моменти (періоди часу).
Рівні ряду – це величини, з яких складається динамічний ряд – розмір
того чи іншого явища, досягнутий протягом певного періоду чи на певний
момент часу. Одне з основних завдань вивчення рядів динаміки – це
виявляти основну тенденцію (закономірність) у зміні рівнів ряду, іменовану
трендом. На підставі відокремленого тренду можна прогнозувати розвиток
явища в майбутньому. З метою усунення коливання, викликані випадковими
причинами ряди динаміки піддають обробці.
Аналіз рядів динаміки починається з визначення того, як саме
змінюються рівні ряду (збільшуються, зменшуються або залишаються
незмінними) в абсолютному та відносному вираженні. Щоб простежити за
напрямом і розміром змін рівнів у часі, для рядів динаміки розраховують
показники зміни рівнів ряду динаміки:
- абсолютна зміна (абсолютний приріст);
- відносна зміна (темп росту або індекс динаміки);
- темп зміни (темп приросту) [1;2].
Для аналізу динаміки не завжди доцільно використовувати абсолютні
величини, оскільки їх зміна досить часто пов‘язана зі зміною чисельності
середовища чи основи для формування. Розгляд в динаміці екстенсивних
показників (структури) у більшості випадків є недоцільним і може бути
проведений тільки в особливих випадках, за умови чіткої інтерпретації та
обов‘язкового врахування змін в структурі всієї сукупності [3].
Завдання аналітичного вирівнювання зводиться до наступного:
1) визначення на основі фактичних даних форми (виду) гіпотетичної
функції, здатної найбільш адекватно відобразити тенденцію розвитку
досліджуваного показника;
2) перебування за емпіричними даними параметрів зазначеної функції;
3) розрахунок за знайденим рівнянням теоретичних (вирівняних) рівнів.
Вибір тієї чи іншої функції для вирівнювання ряду динаміки
здійснюється на підставі графічного зображення емпіричних даних. Щоб
визначити, використання якої кривої дає кращий результат, зіставляють суми
квадратів відхилень емпіричних рівнів від теоретичних (залишки), розрахованим за різними функціями. Та функція, при якій ця сума мінімальна,
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вважається найбільш адекватна або прийнятна. Залежно від відстані між
рівнями динамічні ряди можна розподілити на рівновіддалені (рівномірні
інтервали між датами) та нерівновіддалені (нерівномірні проміжки чи
перервні періоди) [1;3].
Характер основної тенденції досліджуваних процесів, представлених у
вигляді динамічних рядів, ділить їх на стаціонарні та нестаціонарні. Якщо
математично очікувані (прогнозовані) значення ознак та параметри їх
стабільності (середнє квадратичне відхилення, коефіцієнт варіації) є
постійними, не залежать від часу, то такий процес є стаціонарним. Дані ряди
також називаються стаціонарними [3;4].
Якщо розглядати динамічні ряди місячних рівнів виробництва обсягів
продажів різних видів товарів, тощо, то виявляється вони повторюються з
року в рік (сезонні). Коливання числа народженості, пов'язані з втратами у
війні, повторюються із згасаючою амплітудою через покоління, тобто через
20 - 25 років [1;3].
Тенденція динаміки пов'язана з дією довготривало існуючих чинників,
причин і умов розвитку, хоча, звичайно, після якогось періоду умови можуть
змінитися і породити вже іншу тенденцію розвитку досліджуваного об'єкта.
Коливання ж, навпаки, пов'язані з діями короткострокових або циклічних
факторів, що впливають на окремі рівні динамічного ряду, і відхиляють рівні
тенденції то в одному, то в іншому напрямку. Наприклад, тенденція динаміки
врожайності пов'язана з прогресом агротехніки, зі зміцненням економіки
даної сукупності господарств удосконаленням організації виробництва.
Коливання врожайності викликана чергуванням сприятливих за погодою і
несприятливих років, циклами сонячної активності і т. д.
При статистичному вивченні динаміки необхідно чітко розділити два її
основні елементи – тенденцію і коливання, щоб дати кожному з них кількісну
характеристику за допомогою спеціальних показників. Змішання тенденції і
коливання веде до невірних висновків про динаміку [4].
Отже, усе перераховане вище слід обов`язково враховувати при
проведенні аналітичної роботи з показниками рівнів ряду динаміки, що
вимагає знання відповідних галузей, а також практики їх застосування [5].
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АНАЛІЗ МОНЕТАРНИХ АКТИВІВ ПІДПРИЄМСТВА
Відсутність у законодавчих та нормативних документах чіткого
визначення монетарних активів відносяться до недостатньо досліджених
категорій бухгалтерського обліку, поява якої викликана впровадженням
П(С)БО 21 «Вплив змін валютних курсів». Нормативне регулювання
бухгалтерського обліку монетарних активів має важливе значення для
забезпечення повного та достовірного облікового відображення інформації
про грошові активи суб‘єктів господарювання. Успіх діяльності підприємства
визначається здатністю раціонально розподіляти й використовувати грошові
кошти.
Метою дослідження є обґрунтування теоретичних положень та
рекомендацій, спрямованих на удосконалення організації і методики обліку,
аналізу та аудиту операцій з монетарними активами підприємства.
Незважаючи на важливу роль активів у функціонуванні підприємства,
досі відсутній єдиний підхід до визначення сутності монетарних
активів.Більшість вчених, науковців та практиків ототожнюють активи з
майном, засобами та частиною бухгалтерського балансу.
Науково-теоретичні та методологічні засади обліку, та контролю
операцій з монетарними активами підприємства висвітлено в працях
Бутинця Ф.Ф., Герасимовича А.М., Жиглей І.В., Лаговської О.А.,
Костюченко В.М., Легенчука С.Ф., Кузнецової С.А., Остапчук Т.П.,
Скоробогатової В.В., Суріної К.С. та інших вчених-економістів.
Монетарні активи – утримувані гроші та активи, які мають бути
отримані у фіксованій або визначеній сумі грошей. Тобто вони не підлягають
переоцінці. Це грошові кошти, короткострокові фінансові вкладення,
депозити, кошти в розрахунках [1].
До монетарних активів відносяться активи, що забезпечують діяльність
суб‘єктів господарювання та фукціонування економіки загалом. Проте при
проведені огляду наукової літератури встановлено, що недостатньо розкриті
питання обліку та оцінки монетарних активів. Зокрема, лише в роботі І.В.
Жиглей розглянуті питання відображення валютних операцій в системі
бухгалтерського обліку з точки зору поділу активів на монетарні,
немонетарні та змішані [2].
Успішність функціонування суб‘єкта господарювання неможливе без
чіткої організації бухгалтерського обліку, яка ґрунтується на нормативноправових актах держави та прийнятій підприємством обліковій політиці.
Встановлено, що організація бухгалтерського обліку монетарних активів – це
процес вибору та впорядкування способів і прийомів збору, обробки й
надання достовірної та своєчасної інформації про наявність, рух, стан і
використання наявних на підприємстві монетарних активів для прийняття
необхідних управлінських рішень [3].
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Однією із найважливіших складових монетарних активів є грошові
кошти. Загально прийнятою є думка, що грошові кошти оцінюються за
номінальною вартістю, проте в сучасних ринкових умовах господарювання
при оцінці грошових коштів необхідно враховувати концепцію часової зміни
вартості грошей для достовірного відображення майнового стану
підприємства.
Грошові кошти, як відомо, є складовою монетарних активів
підприємства, а, отже, вони мають суттєвий вплив на фінансовий стан
підприємства та його фінансову стійкість. Тож, для встановлення вагомості
впливу грошових коштів на фінансовий стан підприємства необхідним є
визначення рівня грошового забезпечення нерозподіленого прибутку.
Результати оцінки грошового забезпечення нерозподіленого прибутку
дозволять отримати відповідь на запитання що є причиною нестачі
(дефіциту) чи надлишку забезпечення грошових коштів нерозподіленого
прибутку і таким чином встановити вплив грошових коштів на фінансову
стійкість підприємства [4].
При оцінці впливу грошового потоку на фінансову стійкість
підприємства доцільно також скористатись екстраполяцією трендів або
трендовим аналізом, головна ідея якого полягає у побудові трендової лінії на
основі економіко-статистичного аналізу минулих даних і подальшому
екстраполюванні цієї лінії у майбутнє.
Наявність на підприємстві обігових коштів у достатній мірі є запорукою
нарощення активів, підвищення рівня рентабельності, ліквідності і, як
результат, забезпечення фінансової рівноваги та платоспроможності.
Формування ж належного обліково-аналітичного забезпечення
стратегічного управління грошовими коштами як складовою монетарних
активів підприємства дозволить керівникам постійно підтримувати належний
рівень платоспроможності підприємства, попереджати загрози виникнення
кризових ситуацій та забезпечити прийняття обґрунтованих управлінських
рішень щодо ефективного управління монетарними активами підприємства.
Список використаних джерел:
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Носальська Ірина
Науковий керівник: Крупельницька І.Г., к.е.н., доцент
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ХАРАКТЕРИСТИКА МЕТОДИКИ І ТЕХНІКИ УЗАГАЛЬНЕННЯ
ДАНИХ ФІНАНСОВОГО ОБЛІКУ ТА СКЛАДАННЯ БАЛАНСУ
ПІДПРИЄМСТВА
Майно організації та її зобов‘язання безперервно беруть участь у сфері
виробництва. Щоб визначити величину всього майна і зобов‘язань, дати їм
економічну оцінку за звітний період, а також оперативно керувати
організацією та її фінансово-господарською діяльністю, необхідно володіти
узагальненими даними про її майно і зобов‘язання. Таке узагальнення
досягається в процесі складання бухгалтерського балансу.
Зміст, форма балансу та загальні вимоги до розкриття його статей
визначаються Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 2,
затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 31 березня 1999 р.
№87 [3].
Як обліковий термін слово «баланс» має два значення:
- рівність, рівновага двох підсумків протилежного значення, що має
місце в рахунках, відомостях і таблицях: рівність сум чи кількості прибутку і
витрат, дебету і кредиту, активу і пасиву;
- таблиця, яка відображає результат облікової реєстрації, майновий стан
підприємства в грошовій оцінці на відповідний момент, тобто стан його
активів і пасивів.
В основу балансу в будь-якій країні покладено головне рівняння
бухгалтерського обліку, що відображає взаємозв‘язок між активами,
пасивами (зобов‘язаннями) та власним капіталом: актив = капітал +
зобов‘язання.
Однією з відмінностей побудови бухгалтерського балансу в зарубіжних
країнах є вертикальна чи горизонтальна форма розташування активу й
пасиву, а також групування й розміщення статей.
Так, горизонтальний формат подання даних у балансі передбачає
відображення активу балансу ліворуч, а пасиву – праворуч. При цьому
підсумки активу й пасиву мають бути рівними. У горизонтальній формі
баланс подається в Бельгії, Італії, Німеччині, Португалії, Росії, США,
Франції. Для України така побудова балансу є практичною і традиційною.
Вертикальний формат балансу передбачає спочатку відображення всіх
статей активу балансу, а під ними – статей пасиву. Рівність активу й пасиву
зберігається. Вертикальний формат балансу використовується у
Великобританії. У Нідерландах законодавчо можуть використовуватися дві
зазначені форми балансу, а у Швейцарії взагалі не встановлено обов‘язкову
форму балансу.
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Зміст бухгалтерського балансу складають такі його характеристики:
- повнота охоплення сукупності всіх господарських процесів
підприємства;
- здійснення економічно обгрунтованого групування господарських
процесів;
- відображення зв‘язків між господарськими явищами з додержанням
типової кореспонденції рахунків.
У сучасному балансі статті активу і пасиву, виходячи з їх економічної
однорідності, об‘єднані у певні розділи.
Актив балансу містить три розділи:
1. Необоротні активи.
2. Оборотні активи.
3. Необоротні активи, утримувані для про продажу, та групи вибуття.
Пасив балансу складається з чотирьох розділів:
1. Власний капітал.
2. Довгострокові зобов‘язання і забезпечення.
3. Поточні зобов‘язання та забезпечення.
4. Зобов‘язання пов‘язані з необоротними активами, утримуваними для
продажу, та групами вибуття.
До будь-якого бухгалтерського балансу необхідно встановити такі певні
вимоги: правдивість (вірність), реальність, єдність, наступність, ясність.
Метою складання балансу є надання користувачам повної, правдивої та
неупередженої інформації про фінансовий стан підприємства на звітну дату.
У балансі відображаються активи, зобов‘язання та власний капітал
підприємства [3].
Міжнародні стандарти, на відміну від американських, не регламентують
порядок ліквідності, але вимагають його дотримання, тобто статті в балансі
можуть розміщуватися і в порядку зменшення, і в порядку збільшення
ліквідності. Згідно з міжнародними стандартами баланс може бути як
класифікованим, так і некласифікованим, але активи та зобов‘язання строком
погашення менш і більш ніж 12 місяців завжди мають бути подані окремо. У
міжнародних стандартах наведено визначення поточних активів і зобов‘язань
(що відрізняється від визначення в американських стандартах), а також
сформульовано вимоги до мінімального змісту інформації, що подається
безпосередньо в балансі.
Порівнюючи основні статті, які підлягають розкриттю в балансі
за НП(С)БО 1, та основну інформацію, що має бути подана у Звіті про
фінансовий стан згідно з МСБО 1, слід зазначити, що в українському варіанті
є відмінності, які не відповідають підходам до складання фінансової звітності
згідно з міжнародними стандартами. Так, відповідно до МСБО з метою
кращого розуміння інформації за результатами аналізу можна додавати
додаткові рядки щодо:
– характеру, ліквідності, суттєвості активів та їхніх функцій у межах
підприємства;
– сум, характеру, строків та умов погашення зобов‘язань;
– однорідності оцінки активів і зобов‘язань.
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Потрібно звернути увагу ще й на такий нюанс: відповідно до параграфа
54 МСБО 1 Звіт про фінансовий стан повинен містити статті "Фінансові
активи" та "Фінансові зобов‘язання", які у вітчизняному балансі не виділено.
Рядки 1170 "Витрати майбутніх періодів" і 1665 "Доходи майбутніх
періодів" у звітності за МСБО відображають без виділення в окремі статті чи
розділи балансу відповідно у складі "Іншої дебіторської заборгованості й
оборотних активів" та "Інших поточних зобов‘язань", а "Необоротні активи,
утримувані для продажу, та групи вибуття" відображають як окрему статтю
оборотних активів [2].
Отже, порівняння структури та змісту балансу відповідно до НП(С)БО
1 та МСБО 1 дає можливість зробити висновок про те, що методологічний
аспект складання Звіту про фінансовий стан за НП(С)БО 1 у певних
моментах не відповідає концептуальній основі такої звітності за МСФЗ.
Варто зауважити, що структура балансу у країнах ЄС відповідно
до Директиви 2013/34/ЄС також дещо відрізняється від структури,
затвердженої міжнародними й американськими стандартами, та має свої
особливості й відмінності від українських норм бухгалтерського
законодавства.
Проведення паралелей між балансами свідчить про те, що, незважаючи
на несуттєвість відмінностей у назвах і послідовності розкриття змісту
статей, усе-таки привертає увагу відсутність у Директивному балансі низки
показників, а саме:
– відстрочених податкових активів та зобов‘язань;
– необоротних активів, утримуваних для продажу, та групи вибуття і
пов‘язаних з ними зобов‘язань;
– вилученого капіталу.
Проте Директива 2013/34/ЄС дає можливість країнам-членам ЄС
адаптувати загальні формат, номенклатуру та термінологію статей фінансової
звітності під специфіку конкретної галузі економіки [1].
Отже, можна стверджувати, що процес удосконалення структури
балансу та наповнення його статей в Україні проводиться відповідно до
МСБО. На мій погляд, у разі зміни структури балансу та фінансової звітності
загалом потрібно враховувати досвід ЄС, оскільки нині євроінтеграційні
процеси набирають дедалі більших обертів.
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Вінницький торговельно-економічний коледж КНТЕУ
ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ, КЛАСИФІКАЦІЯ ТА ОБЛІК
ПРИБУТКУ
Прибуток являє собою загальноекономічну категорію товарного
виробництва. Він є частиною вартості товару, яка відображається у вигляді
надлишку над витратами його виробництва.
З метою розкриття сутності прибутку розглянуто його основні
характеристики та вплив на розвиток підприємств будь-якої галузі
національної економіки, враховуючи науковий внесок в цьому напрямку
вітчизняних науковців, зокрема Л. В. Параскевича (рис. 1) [4].

Рисунок 1 – Характеристика поняття «прибуток підприємства»
Поняття прибутку має багато значень. Одне з них – збільшення капіталу
в результаті ведення господарської діяльності. Але і це визначення може порізному сприйматися, наприклад, економістами, юристами, бізнесменами і
просто громадянами. Бухгалтери надають перевагу використанню терміну
чистий прибуток, так як з професійної точки зору він точно визначається як
різниця між доходами і витратами:
Чистий прибуток = доходи – витрати
Якщо витрати перевищують доходи, то говорять про чистий збиток [1].
Планом рахунків бухгалтерського обліку (рахунок 79 «Фінансові
результати») передбачено наступну класифікацію:
- результат операційної діяльності;
- результат фінансових операцій;
- результат іншої діяльності.
Відповідно до рахунку 44 «Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)»
прибуток поділяють на:
- прибуток нерозподілений;
- непокриті збитки;
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- прибуток, використаний у звітному періоді [5].
Формування фінансових результатів за бухгалтерськими рахунками
можна розглянути на (рис. 2).

Рисунок 2 – Формування фінансових результатів за
бухгалтерськими рахунками
Узагальнюючим та звітним документом який відображає доходи,
витрати та прибуток підприємства є (ф. № 2) «Звіт про фінансові результати
(Звіт про сукупний дохід)».
Основною метою обліку фінансових результатів є розробка і
обґрунтування управлінських рішень, направлених на підвищення
ефективності діяльності господарюючого суб‘єкта. Зміст і форма Звіту про
фінансові результати (ф. №2), загальні вимоги до розкриття його статей
визначені в Положенні (стандарті) бухгалтерського обліку 3 «Звіт про
фінансові результати», що поширюється на підприємства, організації та
юридичні особи всіх форм власності, крім банків, бюджетних установ та
малих підприємств [1].
Фінансовий результат – це прибуток або збиток, який отримує
господарюючий суб‘єкт внаслідок своєї діяльності. Як бачимо, поняття
фінансового результату тісно пов‘язане з поняттями прибутків та збитків,
вважається, що прибуток є синонімом фінансового результату. Прибуток є
основним джерелом фінансування розвитку підприємства, удосконалення
його техніко-технічної бази, забезпечення всіх форм інвестування. Вся
діяльність підприємства спрямовується на те, щоб забезпечити зростання
прибутку або принаймні його стабілізацію на певному рівні.
Отже, об‘єктивна матеріальна основа існування прибутку пов‘язана з
необхідністю первинного розподілу вартості додаткового продукту.
Прибуток – це суспільна форма прояву додаткової продукції. Це якісне
відображення прибутку як об‘єктивної економічної категорії.
Водночас прибуток – це результат господарської діяльності окремого
підприємства або галузі економіки і визначається як грошове вираження
різниці між виторгом, отриманим від продажу продукції і сумою витрат на її
виробництво [2].
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Саме прибуток визначає для підприємницької діяльності рішення трьох
корінних взаємозалежних проблем: що продавати, як продавати і для кого
продавати, і, таким чином, визначає політику формування прибутку політику планування, організації, аналізу і контролю витрат і доходів в
середині підприємства. Підприємства повинні чітко уявляти резерви
збільшення прибутку, від чого він залежить і які основні параметри
впливають на його величину [3].
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Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
АНАЛІЗ СУЧАСНОГО СТАНУ РОЗВИТКУ ЖИТЛОВОКОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ
Підприємства житлово-комунального господарства України виробляють
понад 40 видів послуг, експлуатують значну частину державних основних
фондів, забезпечують робочими місцями 5 % працездатного населення
країни. Вони мають вагоме суспільне значення і наділені потужною
ринковою владою. Тому стан підприємств житлово-комунального
господарства істотно впливає не лише на забезпечення нагальних потреб
населення, але й на створення необхідних умов для функціонування всього
господарського комплексу.
На сучасному етапі розвитку підприємства житлово-комунального
господарства України функціонують у надзвичайно складних умовах.
Головна проблема їх ефективного функціонування пов'язана з експлуатацією
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малоефективного обладнання, про що свідчать такі факти: фізична
спрацьованість інженерних систем становить 50 %; третина водопровідних
мереж повністю замортизована або перебуває в аварійному стані; понад 20 %
каналізаційних мереж потребує заміни; більш, ніж 17 % води, яку подано
споживачам, не відповідає вимогам чинного стандарту; у тепловому
господарстві експлуатується близько 10 тис. низькоефективних котлів та по
над 2 тис. середніх котлів, що вичерпали термін експлуатації або зняті з
виробництва; 500 км теплових мереж перебуває в аварійному стані; близько
40 % очисних потужностей потребують відновлення або вдосконалення;
чверть водопровідних очисних споруд і кожна п'ята насосна станція
відпрацювала нормативний термін амортизації; фактично амортизовано
половину насосних агрегатів, з яких 40 % потребують цілковитої заміни.
Експлуатація морально і фізично застарілого обладнання призводить до
надмірних витрат палива та значного забруднення навколишнього
середовища[1].
Однією з основних проблем галузі є нераціональне та неефективне
використання паливно-енергетичних ресурсів. Витрати енергоресурсів на
одиницю виготовленої продукції та наданих комунальних послуг
вітчизняних підприємств більш ніж у 1,5 раза перевищують аналогічні
показники зарубіжних підприємств. Витрати палива на вироблення 1 ГКал
тепла в комунальній енергетиці становлять 185-190 кг., тоді як у розвинених
країнах цей показник не перевищує 145-150 кг. Питомі витрати електричної
енергії на подання питної води населенню у 1,8-2,6 раза перевищують
аналогічні показники європейських держав [2].
Отже, зменшення енергоспоживання природних монополістів на
сучасному етапі має стати пріоритетним завданням розвитку. Ще однією
проблемою, яка має негативний вплив на ефективність діяльності
підприємств житлово-комунального господарства, є масова несплата за
надані послуги. Найбільшим боржником за спожиті послуги є населення.
Основна причина цього криється у відсутності жорстких санкцій за несплату
отриманих комунальних послуг.
Однією із головних причин кризового стану житлово-комунального
господарства України є відсутність дієвої нормативно-правової бази, яка б
могла не просто регулювати відносини в житлово-комунальній сфері, а й
сприяти приходу в цю галузь інвестора шляхом встановлення нормальних
механізмів вкладення коштів і їх повернення з прибутками. Та в цій ситуації
варто врахувати, що формування тарифів на ринковій основі може призвести
до інтересів споживачів.
Однією із найактуальніших проблем, які постають перед
підприємствами житлово-комунального господарства України, на сьогодні є
проблема неплатежів. Результати наших досліджень показали, що
заборгованість населення – основного споживача житлово-комунальних
послуг – становить понад 80 %. З загальної суми боргу за житловокомунальні послуги несплата комунальникам найбільша, виражена значними
сумами, що може стати приводом відлякування тих власників, які хочуть
заробляти на наданні комунальних послуг, інвесторів.
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Потреба реформування економічних відносин підприємств житловокомунального господарства України актуалізується уже протягом багатьох
років. Реформування місцевої інфраструктури, зокрема природних монополій
необхідно розпочинати із змінам законів України, що мають норми
конституційного характеру, які повинні надати більше повноважень в тому
числі економічних і фінансових, місцевим органам самоврядування.
Запровадження муніципальної власності як власності корпоративної,
недержавної дає змогу визначити економічні та фінансові параметри
місцевого самоврядування, які збігаються з потребами ринкової економіки, –
якісно нові економічні основи місцевого самоврядування і фінансовоекономічної бази вітчизняної моделі природних монополій, які на цей час
збиткові.
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ОСОБЛИВОСТІ КОНСОЛІДОВАНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ
Процеси інтеграції, які виникли в Україні, привели до утворення
великих об‘єднань підприємств, а саме консолідованих груп підприємств, які
здійснюють вагомий вплив на економічну діяльність в межах країни. У
зв‘язку з цим у суспільства виникла потреба в інформації щодо фінансового
стану та результатів діяльності групи загалом, яка зосереджена на відносинах
контролю, що спричинило зростання ролі корпоративної звітності
особливого виду – консолідованої фінансової звітності. До основних
передумов такого зростання можна також віднести глобалізацію бізнесу,
розвиток транснаціональних корпорацій, збільшення масштабів діяльності
корпорацій внаслідок процесів злиття та поглинання, усунення державних
кордонів тощо.
Питаннями організації і методики складання консолідованої фінансової
звітності за НП(С)БО у різні часи займалися вітчизняні вчені-економісти,
зокрема: С. Білоцький, Ф. Бутинець, С. Голов, В. Костюченко, О. Гурська,
М. Лучко, О. Олійник, В. Оніщенко, Г. Осадча, В. Пархоменко, С. Свірко,
І. Семчук, Г. Ткачук, О. Царенко, О. Ціхановська, І. Чалий. Досить корисний
закордонний досвід консолідації фінансової звітності знайшов відображення
в працях К. Друрі, В. Леонтьєва, Дж. Кейнса, Е. Хендрексона та М.
Ван Бреда, А. Шмаленбаха, Р. Ентоні та ін.
Метою
даного
дослідження
є
обґрунтування
особливостей
консолідованої фінансової звітності.
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Консолідовані фінансові звіти (згідно з МСФЗ 10) – це фінансова
звітність групи, в якій активи, зобов‘язання, капітал, дохід, витрати і потоки
грошових коштів материнського підприємства та його дочірніх підприємств
представлені як активи, зобов‘язання, капітал, дохід, витрати і потоки
грошових коштів єдиного суб‘єкта економічної діяльності [1].
Консолідована фінансова звітність (НП(С)БО 1) – звітність, яка
відображає фінансовий стан, результати діяльності та рух грошових коштів
юридичної особи та її дочірніх підприємств як єдиної економічної одиниці
[3].
Складання консолідованої фінансової звітності за міжнародними
стандартами регламентується:
- МСБО 1 ―Подання фінансової звітності‖;
- МСФЗ 10 ―Консолідована фінансова звітність‖.
Особливості складання консолідованої фінансової звітності за
національними стандартами регламентуються:
- НП(С)БО 1 ―Загальні вимоги до фінансової звітності‖;
- НП(С)БО 2 ―Консолідована фінансова звітність‖.
Необхідність складання консолідованої фінансової звітності обумовлена
потребами її користувачів. Основною метою складання консолідованої
фінансової звітності є її використання як інформаційного ресурсу під час
прийняття управлінських рішень. Консолідована фінансова звітність має розрахунковий характер і формується на основі індивідуальних фінансових
звітів компанії. Вона складається за усією сукупністю показників
контрольованих компаній і повинна відображати реальний майновий
фінансовий стан та результати діяльності усіх компаній, які відносяться до
сфери консолідації як економічного цілого. Під час розробки організації та
методики складання консолідованої фінансової звітності необхідно
враховувати особливості її складання.
Консолідовану фінансову звітність складає та подає материнська
компанія, тобто та компанія, яка контролює одне чи декілька підприємств.
Материнська компанія надає консолідовану фінансову звітність шляхом
включення до неї всіх показників її дочірніх підприємств. Період, за який
складається консолідована фінансова звітність материнського та дочірнього
підприємства, повинен бути однаковим. Група підприємств, яка складає
консолідовану фінансову звітність, повинна використовувати однакову
облікову політику для подібних операцій.
Процедура консолідації фінансової звітності проходить за певними
принципами, які визначені в МСФЗ 10 та НПСБО 2, а саме, при складанні
консолідованої фінансової звітності використовують єдину облікову
політику для подібних операцій; впорядковане додавання показників
фінансової звітності дочірніх підприємств до аналогічних показників
фінансової
звітності
материнського
підприємства; виключенню
підлягають: балансова
вартість
фінансових
інвестицій;сума
внутрішньогрупових операцій та внутрішньогрупового сальдо; сума
нереалізованих прибутків та збитків; материнське підприємство визначає
неконтрольовану частку у власному капіталі, чистому прибутку та сукупному
доході дочірніх підприємств [1,2].
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Відповідно до МСБО 27, у консолідованій фінансовій звітності слід
розкривати таку інформацію: характер відносин між материнським
підприємством;причини, внаслідок яких володіння понад половиною голосів
або потенційним правом голосу в об'єкті інвестування не є
контролем; характер і ступінь будь-яких суттєвих обмежень щодо здатності
дочірнього підприємства передавати кошти материнському підприємству у
формі дивідендів грошовими коштами; перелік, який показує вплив будьяких змін частки власності материнського підприємства в дочірньому
підприємстві тощо [1].
Консолідація фінансової звітності проходить в декілька етапів:
1) підготовка окремих фінансових звітів;
2) внесення показників статей окремих фінансових звітів материнського
підприємства до відповідного стовпчика трансформаційної таблиці;
3) внесення показників статей окремих фінансових звітів дочірнього
підприємства;
4) розрахунок і внесення суми коригувань, здійснених у процесі
консолідації;
5) розрахунок і внесення сум частки меншості в чистому прибутку
(збитку);
6) розрахунок консолідованих сум відповідних фінансових звітів [3].
Варто зазначити, що в сучасних умовах господарювання на підвищення
значення консолідованої фінансової звітності в підприємницькій діяльності
впливають чимало передумов, зокрема:
– необхідність постійного вдосконалення механізму інформаційного
забезпечення користувачів;
– підвищення значення інформації у світі в цілому;
– необхідність у пошуку високоприбуткових сегментів бізнесу з метою
переливання капіталів;
– розвиток інститутів громадянського суспільства, яким необхідно
більше інформації про діяльність підприємств;
– бажання власників та акціонерів мати інформацію про діяльність всієї
групи підприємств;
– необхідність застосування однакових облікових методів, а в разі
неможливості розкриття – інформації про такі відмінності;
– посилення економічної боротьби за ресурси і технології;
– посилення економічної боротьби за ринки збуту;
– перерозподіл економічної влади;
– підвищення значення контролю за діяльністю дочірніх підприємств
материнським з метою зменшення ризиків зловживань та викривлення
інформації.
Таким чином, консолідована фінансова звітність має розрахунковий
характер і формується на основі індивідуальних фінансових звітів компанії.
Вона складається за усією сукупністю показників контрольованих компаній і
повинна відображати реальний майновий фінансовий стан та результати
діяльності усіх компаній, які відносяться до сфери консолідації як
економічного цілого. Під час розробки організації та методики складання
консолідованої фінансової звітності необхідно враховувати особливості її
складання.
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Реформування та розвиток вітчизняної економіки значною мірою
залежить від вирішення проблем зовнішньоекономічних зв‘язків, які
відіграють суттєву роль у національній економіці, істотно впливають на
темпи економічного росту, створення конкурентного ринкового середовища
та успіх трансформаційного процесу в Україні. У вирішенні цих проблем
важливим є комплексний підхід до розвитку зовнішньої торгівлі як сфери
діяльності, результати якої залежать від виваженої економічної політики
держави, обраної моделі зовнішньоекономічних зв‘язків та впливу інших
численних внутрішніх і зовнішніх факторів.
Формування і здійснення комерційних зв‘язків із іноземними
партнерами та ефективне управління експортно-імпортними операціями
неможливе без науково обґрунтованого підходу до розв‘язання комплексу
завдань інформаційного забезпечення, які вирішуються в системі обліку і
аналізу.
Проблемами здійснення експортно-імпортних операцій в умовах ринку
на теоретичному і методологічному рівні займаються таки вчені, як
Бутинць Ф.Ф., Бабій Л.І., Гриліцька А.В, Зінь Е.А., Козик В.В.,
Коваленко Г.М., Місяць Н.О., Рибченко М.Ф., Савченко В.А.,
Федькевич Н.В., Циган Р.М., Шпакович М.О., та забагато інших. Все це в
цілому дають нам змогу контролювати зміни в законодавчих актах України,
оцінювати проблеми у веденні обліку експортно-імпортних операцій,
набиратись досвіду щодо правильності контролю операцій купівлі-продажу
товарів, запасів.
Метою даного дослідження є обгрунтування основних аспектів обліку
експортно-імпортних операцій.
Методологія обліку експортних операцій визначається принципами
ведення бухгалтерського обліку і складання фінансової звітності, що
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встановлені у Законі України «Про бухгалтерський облік та фінансову
звітність» та НП(С)БО 1 «Загальні вимоги до складання фінансової звітності»
[4]. Зокрема, необхідно відмітити принцип нарахування та відповідності
доходів та витрат, який означає, що для визначення витрат звітного періоду
необхідно доходи звітного періоду порівняти з витратами, здійсненими для
отримання цих доходів. Крім того, доходи і витрати звітного періоду
визнаються в момент їх здійснення, незалежно від дати отримання грошових
коштів.
Головною відмінністю в обліку операцій з іноземною валютою є
необхідність чіткого розмежування статей балансу на монетарні і
немонетарні. З цією метою треба удосконалювати класифікацію активів і
пасивів підприємств зовнішньоекономічної діяльності з врахуванням вимог
П(С)БО 21 ―Вплив змін валютних курсів‖. Класифікація слугуватиме для
потреб бухгалтерського обліку курсових різниць [3].
При визначенні курсових різниць слід насамперед з‘ясувати, чи є
відповідна стаття балансу монетарною. До монетарних статей відносяться
статті балансу про кошти, а також про такі активи й зобов‘язання, які
отримуватимуться або сплачуватимуться у фіксованій (або визначеній) сумі
грошей або їх еквівалентів. Приміром, до монетарних статей відносяться
кошти в іноземній валюті, що знаходяться у касі або на банківському рахунку
підприємства; кредиторська заборгованість, яка виникла внаслідок
придбання підприємством товарів у нерезидента на умовах наступної оплати,
і для погашення якої, як очікується, підприємство сплатить певну суму
коштів у іноземній валюті. Водночас немонетарні статті - статті інші, ніж
монетарні статті балансу. Наприклад, до немонетарних статей відноситься
дебіторська заборгованість, яка виникла внаслідок сплати на користь
нерезидента авансу (попередньої оплати) в іноземній валюті за товари, які ще
не отримано.
Курсові різниці від перерахунку коштів в іноземній валюті та інших
монетарних статей про операційну діяльність відображаються у складі інших
операційних доходів (витрат). Інформація про доходи та витрати (втрати) від
таких різниць узагальнюється відповідно на субрахунку 714 «Дохід від
операційної курсової різниці» та субрахунку 945 «Втрати від операційної
курсової різниці» (Інструкція № 291).
Курсові різниці від перерахунку монетарних статей про інвестиційну і
фінансову діяльність відображаються у складі інших доходів (витрат), за
винятком курсових різниць, які відображаються згідно з п. 9 ПБО 21.
Інформація про доходи та витрати (втрати) від курсових різниць, які
відображаються у складі інших доходів (витрат), узагальнюється відповідно
на субрахунку 744 «Дохід від неопераційної курсової різниці» та субрахунку
974 «Втрати від неопераційних курсових різниць» (Інструкція № 291).
Якщо протягом звітного періоду курсові різниці від перерахунку
монетарних статей було включено згідно з національними ПБО як до
доходів, так і до витрат, то у Звіті про фінансові результати (Звіті про
сукупний дохід) їх слід відображати без згортання (тобто такі доходи і
витрати відображаються у відповідних рядках цієї форми звітності окремо)
[2, с. 50].
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Наступним важливим питанням для бухгалтерського обліку є
синтетичний та аналітичний облік експортно-імпортних операцій.
Аналітичний облік може вестись в розрізі країн-експортерів та країнімпортерів в алфавітному порядку, а всередині їх – у розрізі постачальників,
номерів контрактів та документів до сплати; за кожним покупцем, по
кожному платежу та за валютою платежу.
Синтетичний облік імпортних товарів на підприємстві відображається з
моменту їх одержання за купівельними або продажними цінами. При
перетині митного кордону України або при прийманні товару на складі
підприємства облікова ціна на товар збільшується на суму накладних витрат,
понесених за кордоном, і на суму сплачених зборів, мита і податків.
Для розрахунків з іноземними постачальниками за придбані товари
підприємство використовує пасивний рахунок 632 «Розрахунки з іноземними
постачальниками», який має субрахунки в розрізі валют постачальників.
Варто зазначити, що результати від зовнішньоекономічної діяльності
підприємство відображає у формах фінансової звітності. Відповідно до
принципу єдиного грошового вимірника, вимірювання та узагальнення всіх
господарських операцій підприємства в його фінансовій звітності
здійснюється в єдиній грошовій одиниці – у національній валюті України.
Таким чином, для забезпечення можливості прийняття ефективних
управлінських рішень та порядку ведення підприємствами бухгалтерського
обліку експортно-імпортних операцій необхідно суттєво враховувати
залежність їх від багатьох факторів: правильності документального
оформлення товарних, розрахункових, митних операцій; дотримання
валютного та митного законодавства; достовірної інформації про курсові
різниці, про господарські операції підприємства, що пов‘язані з зовнішньою
діяльністю та ін.
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Вірогідність статистичних даних – закон державної статистики.
Забезпечується вона належним складанням програми і плану спостереження,
науковою організацією збирання, обробки і аналізу інформації. Хоч як
старанно не було б організоване статистичне спостереження, зібрані
матеріали можуть мати різні за характером і виникненням неточності:
неповне охоплення одиниць спостереження, що підлягають реєстрації;
пропуски окремих записів; помилки поодиноких записів тощо. Якщо повноту
охоплення одиниць спостереження і пропуски окремих показників
встановити неважко, то знайти допущені похибки поодиноких записів, так
звані помилки спостереження, справа не з легких [1].
Помилки в процесі спостереження призводять до зниження його
точності. Точністю статистичного спостереження називають ступінь
відповідності величини будь-якого показника (ознаки), встановленої за
допомогою спостереження, дійсній величині. Вона вимірюється різницею або
співвідношенням цих величин [1].
Розбіжність між величиною будь-якого показника, встановленого
шляхом спостереження, і дійсним його розміром називають помилками
статистичного спостереження. Помилки спостереження поділяють на два
види: помилки реєстрації і помилки репрезентативності. Помилки
реєстрації виникають внаслідок неправильного встановлення фактів або
неправильного їх запису у формуляр. Помилки репрезентативності мають
місце лише при вибірковому обстеженні і виникають внаслідок того, що
вибіркова сукупність недостатньо повно відтворює всю досліджувану
сукупність [1].
Помилки репрезентативності можуть бути як при суцільному, так і при
несуцільному спостереженні. Вони можуть бути навмисними і
ненавмисними. Навмисні помилки є наслідком свідомого перекручення
дійсності у бік збільшення або зменшення дійсних розмірів досліджуваної
ознаки [1].
Ненавмисні помилки виникають незалежно від бажання осіб, які
повідомляють або реєструють дані.
Ненавмисні помилки реєстрації можуть мати випадковий або
систематичний характер [1].
Випадкові ненавмисні помилки реєстрації - це помилки, які виникають
внаслідок різних випадкових причин: описка, обмовка і т. ін. Вони
призводять до відхилень даних спостереження від фактичних розмірів ознаки
з однаковою ймовірністю як у бік збільшення, так і в бік зменшення даних.
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При досить великій кількості одиниць спостережень випадкові помилки
можуть взаємно погашатися і не справляти істотного впливу на результати
спостереження [2].
Систематичні ненавмисні помилки реєстрації виникають з певних
невипадкових причин і призводять до відхилень даних спостереження від
фактичних розмірів ознаки в бік збільшення або зменшення. Причиною таких
помилок може бути несправність вимірювальних приладів, нечітке
формулювання питань, недосконалість статистичного інструментарію,
схильність людей до округлення цифр і тощо. Навмисні помилки реєстрації
завжди мають систематичний характер [2].
Логічно завершується статистичне спостереження прийманням
матеріалів дослідження. Коли матеріал статистичного спостереження
одержано повністю від усіх одиниць, що підлягають спостереженню,
перевіряють повноту (якість) заповнення бланків. Якщо при прийманні
матеріалу спостереження виявлено незаповнені або частково заповнені
бланки, це означає що при статистичному спостереженні пропущена одиниця
спостереження. Тому відповідальна особа, приймаючи статистичні
формуляри (бланки) в першу чергу перевіряє повноту їх заповнення і у
випадку необхідності вживає заходи для їх виправлення [2].
Поряд з перевіркою повноти заповнення бланків здійснюється контроль
за вірогідністю і правильністю відповідей. При прийманні матеріалів
спостереження головна увага приділяється правильності заповнення
відповідних бланків і перевірці вірогідності (точності) показників [2].
Контролю за вірогідністю статистичних даних статистичні органи
приділяють особливу увагу. Такі функції (обов'язки) державна статистика
виконує у тісному контакті з органами контролю, прокуратури і
громадськими організаціями [2].
Із метою виявлення і усунення допущених при реєстрації помилок
статистичні органи здійснюють арифметичний і логічний контроль зібраного
матеріалу [2].
Арифметичний контроль полягає у перевірці точності арифметичних
підрахунків і розрахунків: перевірка підсумкових показників у документах,
перевірка правильності підрахунків процентів, середніх величин та ін [3].
Логічний контроль полягає у зіставленні відповідей на запитання і
з'ясування їх логічної узгодженості. У процесі логічного контролю можуть
бути встановлені нереальні або малоправдоподібні відповіді [3].
Розглянемо загальні прийоми логічного контролю:
1. Зіставлення відповідей на різні взаємопов'язані питання у формулярах.
Наприклад, запис у формулярі про те, що дитина дошкільного віку має
середню освіту, є помилковим.
2. Порівняння записів у документі, що перевіряється, з аналогічними
записами в інших документах.
3. Зіставлення звітних показників за суміжні періоди.
4. Застосування методу балансової узгодженості показників.
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Найчастіше використовують таку балансову рівність: наявність на
початок періоду плюс надходження мінус вибуття дорівнює наявності на
кінець звітного періоду.
5. Проведення безпосередньо за переписами контрольних перевірок суцільних або вибіркових.
Зазначені
прийоми
перевірки
статистичних
даних
шляхом
арифметичного і логічного контролю використовують як при перевірці
матеріалів спеціально організованих статистичних спостережень, так і
звітності. Можна стверджувати, що арифметичний контроль чітко
встановлює наявність помилки, а логічний - у більшості випадків лише
виявляє можливість помилки. При цьому, якщо проведення арифметичного
контролю вимагає від статистика елементарної грамотності, то логічний –
може здійснюватися лише висококваліфікованими спеціалістами [3].
Таким чином, значна вірогідність статистичних даних зумовлюється
діючою системою заходів, спрямованих на зменшення і уникнення помилок.
Серед них слід назвати такі: якісний первинний облік; розробка наукових
рекомендацій з питань перевірки вірогідності даних; добір кваліфікованих
кадрів-статистиків, автоматизація статистичних робіт і т. д.
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СТРАТЕГІЧНІ НАПРЯМКИ РОЗВИТКУ БУХГАЛТЕРСЬКОГО
ОБЛІКУ
Основним джерелом облікової інформації є бухгалтерський облік та
аудит, і тому глобалізація та інтеграція сучасного суспільства, які сприяли
формуванню принципово нових вимог до інформатизації як суспільства в
цілому, так і системи управління суб‘єктів суспільних відносин зокрема
обумовили необхідність його вдосконалення.
Розвитком бухгалтерського обліку та аудиту розуміємо процес
трансформації існуючої системи бухгалтерського обліку в систему, яка
забезпечує формування для менеджменту якісної та ефективної
інформаційної основи у вигляді облікової інформації для менеджменту в
процесі управління діяльністю суб‘єктів управління.
Вивчення спеціальної наукової літератури свідчить про наявність
суттєвої дискусії щодо концептуальних напрямів розвитку вітчизняного
бухгалтерського обліку. Існуючі підходи, запропоновані українськими
науковцями, можна умовно поділити за такими напрямами:
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1) реформування бухгалтерського обліку та аудиту з огляду на «сектори
бізнесу»;
2) реформування бухгалтерського обліку через розробки нових наукових
концепцій обліку;
3) реформування бухгалтерського обліку з урахуванням вітчизняних законодавчих норм щодо облікових систем в Україні.
При цьому незважаючи на те, що концепції обліку в багатьох випадках
декларуються авторами як нові системи бухгалтерського обліку або
реформовані системи бухгалтерського обліку, викладені пропозиції, з огляду
на обов‘язкові властивості системи як категорії, стосуються виключно
уточнення результатів впливу бухгалтерського обліку на систему управління
або спробами надати бухгалтерському обліку та аудиту нових якісних ознак.
Запропоновані науковцями концепції облікових систем мають єдину мету –
інформатизацію системи управління незалежно від окремих особливостей,
що розглядаються авторами в концептуальних рамках. Так, З.В. Гуцайлюк
підкреслює, що в умовах поглиблення фінансової кризи в економіці України
підприємці врешті-решт звернули увагу на відсутність не тільки загальної
стратегії розвитку держави, але й на невідповідність діючої системи
бухгалтерського обліку вимогам управління[ 1,с.12 ].
Тому виникла необхідність розробки методологічних, методичних та
організаційних основ системи бухгалтерського обліку, максимально
адаптованого до вимог ринкового середовища. Складно погодитися з
висновком С.О. Левицької щодо необхідності розвитку нових модифікованих
облікових систем [2, с. 9] на підставі того, що облік не дотримується
принципів, регламентованих Законом України «Про бухгалтерський облік та
фінансову звітність в Україні» [3]. Адже мета нової парадигми
бухгалтерського обліку, як справедливо – це формування інформаційної
інфраструктури, адекватної вимогам ринкової економіки в інтересах всіх
членів суспільства.
Закріплене на нормативному рівні розмежування облікових систем
ставить в актуальну площину необхідність уточнення статусу
бухгалтерського обліку та аудиту як інформаційної системи суб‘єкта
господарювання та, відповідно, удосконалення вітчизняної законодавчої бази
в контексті визначення бухгалтерського обліку як системи, в якій формується
облікова інформація.
Таким чином, передумовою та необхідністю реформування облікової
системи є зміна інформаційних властивостей управління. З цієї
причини взаємозв‘язок системи управління суб‘єктами господарювання та
системи бухгалтерського обліку можна вважати однією з властивостей
функціонування облікової системи, зовнішньою характеристикою системи
обліку, яка значною мірою впливає на її властивості, тобто внутрішні
характеристики.
Для визначення притаманних ознак, яких повинна набути система
бухгалтерського обліку в процесі її подальшого синергетичного розвитку,
необхідно враховувати сформовані напрями реформування системи
бухгалтерського обліку.
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Заслуговують на окрему увагу існуючі наукові концепції облікових
систем в аспекті реформування на сучасному етапі розвитку української
економіки, найбільш поширені з яких:
– стратегічний (прогнозний) облік;
– інтегрована система обліку;
– електронна система обліку;
– соціальний (екологічний) облік;
– креативний облік;
– актуарний облік;
– динамічний облік.
Перша концепція полягає в формуванні та розвитку стратегічного
(прогнозного) обліку. Суть цього підходу, як зазначає С. Івахненков, полягає
в тому, що ні фінансовий, ні управлінський облік не мають спеціальних
методик, які б допомагали отримувати інформацію власникам для прийняття
важливих інвестиційних рішень. Тому з цієї точки зору необхідний
стратегічний облік, який, використовуючи дані бухгалтерського обліку та
спеціальні прийоми, видавав би необхідну системі управління облікову
інформацію [4,с.58 ].
Другій підхід полягає у використанні інтегрованої системи обліку, яка
передбачає удосконалення планової та облікової інформації з подальшим
аналізом та уніфікацією бухгалтерських, статистичних та оперативних даних.
Третій підхід передбачає необхідність впровадження електронного
обліку у суб‘єктів управління, врахову.чи, що електронний облік – це
система виявлення, вимірювання, реєстрації, накопичення, узагальнення,
зберігання та передачі інформації, яка ґрунтується на використанні
комп‘ютерних мереж та інтеграційної бази даних з метою раціонального
використання засобів та предметів праці та самої праці та для управління
підприємницькою діяльністю.
Таким чином, запропонована система вкладається у вимоги, що
поставлені на законодавчому рівні перед бухгалтерським обліком. Адже
бухгалтерський облік згідно із Законом України «Про бухгалтерський облік
та фінансову звітність» – це і є процес «виявлення, вимірювання, реєстрації,
накопичення, узагальнення, зберігання та передачі інформації про діяльність
підприємства».
Деякі питання є для бухгалтерського обліку в Україні інноваційними та
потребують: – узгодження законодавства України із законодавством ЄС у
частині звітності про управління різних типів підприємств; – запровадження
моделі регулювання бухгалтерського обліку, котра ґрунтуватиметься на
взаємодії держави й професійної громадськості на основі принципів
субсидіарності та пропорційності із забезпеченням відповідності
адміністративних процедур створюваним перевагам; – запровадження
альтернативного підходу за МСФЗ, що базується на справедливій вартості,
для складання як річної, так і консолідованої фінансової звітності всіма
підприємствами або групами підприємств, окрім мікропідприємств держави.
Слід зазначити, що головне призначення звітності про управління різних
типів підприємств – показати ефективність стратегічного й тактичного
менеджменту компанії.
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АНАЛІЗ ОСНОВНИХ ФІНАНСОВИХ ПОКАЗНИКІВ ДІЯЛЬНОСТІ
ПІДПРИЄМСТВА
Аналіз фінансових показників підприємства це ідентифікація внутрішніх
проблем підприємства для підготовки, обґрунтування та прийняття
управлінських рішень. Аналіз системи показників дозволяє не тільки
проаналізувати окремі її елементи, але й отримати інформацію про розвиток
явища в цілому в результаті взаємодії окремих сторін.
Кількість та набір показників, які входять до системи, визначаються
метою та завданнями аналізу, часовими обмеженнями, існуючим
інформаційним забезпеченням, доступними технічними засобами тощо.
Складність підбору показників, потрібних для аналізу, обумовлена також
тим, що необхідно досягти оптимального співвідношення між затраченими
зусиллями та отриманим результаттом. Певною мірою досліджувана система
показників є стійкою, але при появі нових завдань, зміні економічної
ситуації, зовнішніх та внутрішніх умов діяльності вона може доповнюватись
новими показниками.
Вагомий внесок у розробку теоретичних та методичних засад аналізу
фінансових показників діяльності підприємств внесли такі вчені-економісти,
як М.Д. Білик, Ф.Ф. Бутинець, В.М. Івахненко, Л.А. Лахтіонова, А.М.
Поддєрьогін, В.В. Сопко, О.О. Терещенко, М.Г. Чумаченко, А.В. Чупіс та ін.
Для того, щоб забезпечити достовірність оцінки системи показників
повинна відповідати наступним вимогам [1]:
- охоплення показниками всіх сторін досліджуваного суб‘єкта або
явища;
- взаємозв‘язок показників (змістовний або внутрішній взаємозв‘язок
складових системи, тобто вони повинні мати щось загальне, що їх
об‘єднує);
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- верифікаційність – можливість встановлення достовірності або
перевірки, яка передбачає зрозумілість алгоритму розрахунку та
потрібного для цього інформаційного забезпечення.
При формуванні системи показників необхідно керуватись певними
принципами[2]:
1) в системі повинні бути представлені часткові та узагальнюючі
показники, які характеризують в цілому певну сторону або напрямок роботи
підприємства і можуть бути розкладені на ряд часткових;
2) сукупність показників повинна бути оптимальною для даного
підприємства, тобто доступною для огляду;
3) показики системи повинні доповнювати, але не дублювати один
одного, бути істотними та незначно корелюючими між собою;
4) дотримання оптимального співвідношення між абсолютними та
відносними показниками;
5) система показників повинна мати максимальний ступінь
аналітичності, тобто забезпечувати можливість оцінки поточного фінансовго
стану підприємства і перспектив його розвитку, а також бути придатною для
прийняття управлінських рішень.
На нашу думку, оцінити фінансовий стан підприємства можна шляхом
аналізу шести груп показників, кожна з яких характеризує окремий аспект
дільності суб‘єктів господарювання: показників майнового стану –
дозволяють охарактеризувати склад та структуру капіталу підприємства у
статиці та динаміці, в тому числі основного та оборотного, визначити
технічний та моральний стан основних засобів, тип відтворення та
ефективність використання основних засобів; показників ліквідності –
характеризують спроможність підприємства швидко перетворити активи на
грошові кошти, тобто в найкоротший проміжок часу з найменшими
транзакційними
витратами;
показників
платоспроможності
–
використовуються для оцінки здатності підприємства протягом певного
періоду часу виконувати зобов‘язання перед кредиторами; показників ділової
активності – дозволяють визначити ефективність використання вкладених
коштів та визначити за рахунок яких активів підприємство може підвищити
ефективність своєї діяльності; показників прибутковості (рентабельності) –
визначають ефективність діяльності підприємства; показників ринкової
активності (для акціонерних товариств) – характеризують положення
підприємства на фондовому ринку.
Кожна з перелічених груп показників складається з певної сукупності
аналітичних коефіцієнтів, основні з яких наведені у табл. 1 [3].
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Таблиця 1 – Система показників оцінки фінансового стану
підприємства
Підсистема показників
Аналітичні показник
1.Показники майнового стану основних засобів, руху основних засобів, ефективності
стану
використання основних засобів, структури оборотних
активів
2.Показники ліквідності абсолютної, уточненої, загальної ліквідності; поточної
заборгованості
3.Показники фінансової власні оборотні активи, поаники автономії, фінансвової
стійкості
стійкості,
фінансування,
інвестування
власних
та
довгострокових залучень
4.Показники
ділової коефіцієнти оборотності активів, дебітор. та кредит.
активності
заборгов.,оборотних
коштів,
запасів;
тривалість
операційного та фінансового циклів
5.Показники
власного капіталу; активів за чистим прибутком і прибутком
рентабельності
від звичайної діяльності; виробничих засобів, реалізованої
продукції за прибутком від реалізації,від операційної
діяльності та чистим прибутком
6.Позиція підприємства дивідендний вихід; прибуток на акцію; дивідендна
на ринку цінних паперів доходність акції; коефіцієнт котирування акції

Кожен показник має самостійне значення та вагомість, яка визначає його
внесок у формуванн фінансового стану підприємства в цілому. Саме тому
необхідно аналізувати систему показників, а не кожен з них окремо, оскільки
їх індивідуальне дослідження не дозволить зробити висновок щодо
загального стану підприємства.
Отже, в Україні на державному рівні ще не існує єдиного підходу до
побудови системи показників оцінки фінансовго стану підприємств, який би
полягав у визначенні підсистем, які дозволяють оцінити різні сторони
діяльності підприємства, та наведенні граничного переліку абсолютних та
відносних показників, що відносяться до кожної з них. Існування єдиної
методики оцінки фінансового стану дозволило б підприємствам обирати ті з
них, які є найбільш придатними для аналізу за ознаками, наведеними вище.
Крім того, використання єдиного алгоритму їх розрахунку зробило б їх
порівнюваними у часі та просторі, зменшило б ймовірність прийняття
помилкових управлінських рішень через неправильну інтерпретацію
показника.
Список використаних джерел:
1. Шморгун Н.П., Головко В.І. Фінансовий аналіз. – К.: Центр
навчальної літератури. 2006, - 528 с.
2. Карпенко Г. В. Шляхи удосконалення фінансового стану
підприємства.
//Економіка держави. – К. 2010, №1, - 61-62 с.
3. Марцин В.С. Надійність, платоспроможність та фінансова стійкість основні складові оцінки фінансового стану підприємства. // Економіка,
фінанси, право. – К. 2009, №7, – 26-29 с.
4. Обущак Т.А. Сутність фінансового стану підприємства. // Актуальні
проблеми економіки. – К. 2009, №9, – 92-100 с.
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ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ ПЛАТОСПРОМОЖНОСТІ СУБ’ЄКТА
ГОСПОДАРЮВАННЯ ЯК ОБ’ЄКТА АНАЛІЗУ
За останні роки економічна криза здійснила помітний вплив на
фінансовий стан і діяльність підприємств, їх не можна вважати стабільними й
такими, що мають стійкий фінансовий стан, а більшість із них зазнали
суттєвих збитків і опинилися на межі банкрутства. У таких умовах
підприємствам необхідно постійно підтримувати і покращувати свої
фінансові показники.
Дослідженню сутності платоспроможності підприємства та причин її
втрати внаслідок дії різноманітних деструктивних факторів було присвячено
багато праць як закордонних, так і вітчизняних вчених. Зокрема,
дослідженням ролі платоспроможності у фінансовій безпеці та визначенням
наслідків її втрати займалися такі вітчизняні науковці, як А.А. Горбатенко
[4], В.С. Сирота [7]. Розробці заходів підвищення платоспроможності
присвячено праці Н.О. Власової [3], Н.Б. Теницької [5] та інших вчених.
Практика суб‘єктів господарювання свідчить, що внаслідок
несвоєчасних розрахунків та невиконання фінансових зобов‘язань перед
контрагентами, у них накопичилися великі обсяги заборгованостей.
Виробничо-фінансова діяльність суб'єктів господарювання вимагає
постійних надходжень та ефективного використання грошових коштів,
ефективного функціонування підприємства. У цьому полягає об'єктивна
необхідність і практична значущість періодичної і всебічної оцінки
платоспроможності підприємства, якій належить суттєва роль у забезпеченні
його стабільного фінансового становища на ринку товарів і послуг. Тому
проблема забезпечення платоспроможності підприємства в умовах ринкової
економіки є актуальною.
Платоспроможність вважаються одними із найважливіших фінансових
показників діяльності підприємств. Тому особливо гостро постає питання
дослідження та аналізу платоспроможності суб‘єкта господарювання,
пошуку нових підходів до цієї проблеми. Від показників платоспроможності
залежить існування підприємств, оскільки вони припиняють свою діяльність
переважно через нестачу грошових коштів, а не за рахунок недостатньої
рентабельності [6].
Більша
частина
підприємств
характеризується
низькою
платоспроможністю, основними причинами якої є: помилкове визначення
плану виробництва, втрата ефективних каналів збуту, неефективне
використання трудових і матеріальних ресурсів, низька забезпеченість
підприємства власними оборотними активами, інфляційні процеси.
У працях науковців існують різні підходи до визначення сутності
поняття «платоспроможність» (табл. 1).
Отже, платоспроможність підприємства – це його здатність у повному
обсязі й у визначений термін розрахуватися за своїми зобов‘язаннями за
допомогою грошових ресурсів та інших активів та спроможність здійснювати
безперервну фінансово-господарську діяльність [4].
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Тому, для забезпечення високого рівня платоспроможності та
ліквідності підприємства потрібно постійно
здійснювати
аналіз
господарської діяльності, який полягає у вивченні балансу підприємства за
активом та пасивом, оцінці фінансових результатів і напрямків використання
прибутку, а також виконання таких завдань як забезпечення підприємства
необхідною кількістю оборотних активів, виборі оптимальної структури
капіталу та ефективних і раціональних напрямків його використання,
розробка поточних і перспективних планів розвитку підприємства та
здійснення контролю за їх виконанням, з врахуванням всіх можливих ризиків
в сьогоднішніх ринкових умовах.
Важливість для підприємства підтримувати платоспроможний стан у
будь-який момент часу для задоволення вимог кредиторів, інвесторів,
державних контролюючих установ, вимагає обґрунтування концептуальних
засад управління платоспроможністю, що передбачає вирішення основних
завдань.
Основні завдання аналізу платоспроможності:
- визначення змісту та об'єкта забезпечення платоспроможності
підприємства;
- формування мети й основних завдань управління платоспроможністю;
- обґрунтування
функціональної
сутності
управління
платоспроможністю;
- визначення вимог до здійснення управління платоспроможністю
підприємством [1].
Таблиця 1 – Розкриття поняття «платоспроможність» різними
науковими діячами
Автор

Визначення
Під платоспроможністю автор розуміє наявність у підприємства
Н.М. Давиденко
грошових коштів та їх еквівалентів, достатніх для розрахунків за
кредиторською заборгованістю, що потребує негайного погашення.
Під платоспроможністю розуміє достатність ліквідних активів для
В.М. Вовк
погашення в будь-який момент усіх короткотермінових зобов‘язань
перед кредиторами.
Платоспроможність, на її думку, характеризується достатньою
Т.О. Фролова
кількістю оборотних активів підприємства для погашення своїх
зобов‘язань протягом року. П.В. Тарасенко
Платоспроможність вона розглядає, як наявність у підприємства
коштів для погашення ним у встановлений термін і в повному обсязі
П.В. Тарасенко
своїх боргових зобов‘язань, які випливають із кредитних чи інших
операцій грошового характеру.
Платоспроможність підприємства – наявність у підприємства
В.В. Ковальовим грошових коштів та їх еквівалентів, достатніх для розрахунку за
кредиторською заборгованістю, що вимагає негайного погашення.
Платоспроможність – можливість підприємства наявними грошовими
Л.А. Лахтіоновою
ресурсами своєчасно погасити свої термінові зобов‘язання.
Платоспроможність – здатність своєчасно і повністю розраховуватись
О.І. Уткін
за своїми довготерміновими зобов‘язаннями.
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Управління платоспроможністю підприємства є необхідним етапом у
досягненні головної мети діяльності підприємства – зростання його ринкової
вартості.
Висновки. Однією із найважливіших характеристик діяльності
підприємств у сучасних умовах є платоспроможність, адже нині діяльність
вітчизняних суб‘єктів господарювання значною мірою ускладнюється
тривалою кризою неплатежів, зростанням дебіторської та кредиторської
заборгованості, скороченням виробництва, гострим дефіцитом фінансових
ресурсів. Аналіз платоспроможності підприємства є дуже важливим для
забезпечення подальшого розвитку суб‘єкта господарювання на
конкурентному ринку. Платоспроможність тісно переплітається із
фінансовою стійкістю і ліквідністю підприємства, що потребує їх
комплексного аналізу. Таким чином, ми дійшли висновку, що вирішення
будь-якої проблеми починається з визначення причин її настання, в цьому
випадку визначення причин настання неплатоспроможності підприємства. Як
показало
дослідження,
для
забезпечення
оптимального
стану
платоспроможності та підвищення її рівня на перспективу необхідним є
здійснення керівництвом низки дій на випередження.
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ОСНОВНІ ЗАСАДИ ОБЛІКУ КАСОВИХ ОПЕРАЦІЙ
Значущість інформації про рух грошових коштів обумовлюється
необхідністю надання користувачам для прийняття рішень повної та
неупередженої інформації про фінансовий стан, результати діяльності та рух
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грошових коштів. Особливої уваги в цьому контексті заслуговують питання
вдосконалення обліку касових операцій на підприємстві як операцій з
готівковими коштами.
Дослідженню питань обліку грошових коштів і касовиї операцій у
ринкових умовах присвячені праці відомих вітчизняних та зарубіжних
економістів, зокрема М.Т. Білухи, Ю.А. Вериги, О.М. Губачової,
Г.Г. Кірейцева, Л.В. Нападовської, В.О. Озерана, М.С. Пушкаря, В.В. Сопка,
М.Р. Метью та інших. В той же час окремі питання про поліпшення
організації обліку касових операційта контролю за ними на підприємствах
потребують подальшого дослідження.
Господарська діяльність будь-якого підприємства незалежно від галузі,
форми власності та його розмірів неможлива без грошових коштів. Вони
постійно знаходяться у фінансовому крогообороті у вигляді готівки в касі та
на рахунках в банках. Принципи формування первинного та поточного
забезпечення обліку коштів базуються на загальних принципах ведення
бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності, які визначені
Законом України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в
Україні» (ст. 4). Всі підприємства ведуть бухгалтерський облік і складають
фінансову звітність у грошовій одиниці України (ст. 5) [2].
Касові операції здійснюють відповідно до «Положення про ведення
касових операцій у національній валюті в Україні», яке затверджене
постановою Правління Національного банку України від 15 грудня 2004 р.
№ 637 зі змінами та доповненнями. Порядок організації роботи установами
банків України з готівкового обігу регулює «Інструкція про касові операції в
банках України», затверджена постановою Правління Національного банку
України від 14 серпня 2003 р. № 337 [1].
При здійсненні операції з готівковими коштами підприємства
зобов‘язані мати спеціально обладнане приміщення – касу або робоче місце
касира. Каса – спеціально обладнане та ізольоване приміщення, призначене
для приймання, видачі й тимчасового зберігання грошей. Крім готівки, у касі
зберігається грошові документи, а також дорогоцінні метали. Касові операції
виконує касир. У касира мають бути нормативні документи, що визначають
організацію та порядок ведення касових операцій. Касир несе матеріальну
відповідальність за зберіган- ня всіх прийнятих ним цінностей.
Підприємства, які здійснюють операції з готівкою в національній
валюті, установлюють ліміт каси і строки здавання готівкової виручки
(готівки). Ліміт каси – граничний розмір суми готівки, що може залишатися в
касі в позаурочний час. Готівку, що перевищує встановлений ліміт каси,
здають до банку для зарахування на рахунки. Банкам і підприємцям ліміт
каси не встановлюють. Встановлення ліміту каси проводить підприємство
самостійно на підставі розрахунку середньоденних надходжень і видачі
готівки. Для цього сума виручки (надходження до каси) за будь-які три
місяці з останніх дванадцяти ділиться на кількість робочих днів підприємства
за три місяці. Середньоденні надходження (видачі) готівки є сумою, яка
береться для встановлення ліміту каси і затверджується внутрішніми
наказами підприємства [3].
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Гроші в касі оприбутковують за прибутковим касовим ордером (ф. №
КО-1), а видача готівки з каси підприємства проводиться за видатковим
касовим ордером (ф. № КО-2) або платіжними (розрахунково-платіжними)
відомостями. Усі прибуткові та видаткові касові ордери та документи, що їх
замінюють, до передачі в касу реєструються бухгалтерією в Журналі
реєстрації прибуткових і видаткових касових документів (ф. № КО-3 або №
КО-3а). Надходження і видачу готівки в касі підприємства облічують в
касовій книзі (ф. № КО-4), другий відривний примірник касової книги є
звітом касира.
Особливістю касової книги є те, що вона брошурується та скріплюється
печаткою підприємства. Кількість листів у касовій книзі засвідчується
підписами керівника та головного бухгалтера підприємства. В кінці кожного
робочого дня на підставі відомості заносить інформацію до Касової книги,
попередньо згрупувавши дані за надходженням готівки в касу та її видатком
у розрізі кореспондуючих рахунків.
Схему відображення операцій на рахунку 30 «Готівка» наведено в табл.
1[3].
Таблиця 1 – Кореспонденція рахунків з обліку готівки
№
п/п

Зміст господарських операцій

Кореспонденція
рахунків
Дебет

Кредит

301,302

311, 312

1

Надійшла й оприбуткована до каси готівка з відповідних
рахунків в банку

2

Надійшла до каси виручка від реалізації продукції

301

361

3

Погашена дебіторська заборгованість готівкою

301

377,361,
65, 374

4

Надійшов до каси невикористаний залишок підзвітної суми

301

372

5

Засновники внесли до каси готівку в рахунок їх вкладів до
Статутного капіталу підприємства

301

46

6

Надійшла до каси готівка від дочірніх підприємств

301

682

7

До каси повернуті лишки одержаної заробітної плати

301

66

8

Придбані й оприбутковані нематеріальні активи з оплатою з
каси

631

301

12

631

9

Оплачено з каси загальновиробничі і адміністративні витрати

91, 92

301

10

Витрати майбутніх періодів оплачені з каси

39

301

11

Сплачена працівникам підприємства заробітна плата

661

301

12

Відображена нестача готівки в касі в наслідок інвентаризації

375

301

272

Прибуткові касові ордери підписує головний бухгалтер, а видаткові,
крім того, керівник. Всі касові ордери після їх виконання підписуються
касиром, а на доданих до них документах ставиться штамп або напис
«Оплачено» із зазначенням дати (число, місяць, рік). Помарки, підчистки або
виправлення в касових документах не дозволяються. Прибуткові та видаткові
ордери реєструють в окремих журналах реєстрації.
Отже, касові операції – це операції, пов‘язані з прийманням,
зберіганням, видачею готівки касами банків, підприємств, організацій тощо в
умовах сьогодення для вдосконалення облікового процесу в питаннях
касових операцій особливої ваги набувають проблеми вдосконалення його
організації, вирішення яких, в кінцевому результаті, дозволить підвищити
ефективність роботи каси підприємства і знизити ризики помилок і
прорахунків під час роботи працівників каси.
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України від 16.07.1999 р. № 996-XIV із змінами і доповненнями.
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Науковий керівник: Покиньчереда В.В., к.е.н., доцент
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АНАЛІЗ СТАНУ ТА ВИКОРИСТАННЯ НЕОБОРОТНИХ
АКТИВІВ ПІДПРИЄМСТВА
Економіка України знаходиться на перехідному етапі. В таких умовах
головна мета підприємства – підвищувати керованість підприємством,
залучати додаткові інвестиційні ресурси, оперативно реагувати на ринкові
зміни, задовольняти користувачів необхідною інформацією.
Нематеріальні активи, як правило, займають значну частину в капіталі
підприємства. Тому від їх вартості, якості ефективності використання
залежать кінцеві результати діяльності підприємства. Їх склад і структура
визначають виробничу потужність підприємства.
Ефективність використання необоротних активів залежить від
організації, своєчасного одержання надійної і повної обліково-економічної
інформації. У цьому зв'язку зростає роль та значення обліку як однієї з
найважливіших функцій управління. При цьому облік необоротних активів в
останній час дещо ускладнився, потребує більшої уваги з точки зору
податкового законодавства, а ряд проблем негативно впливають на процес
управління
виробництвом,
знижуючи
ефективність
використання
необоротних активів.
273

Зважаючи на важливість аналітичної інформації в процесі прийняття
управлінських рішень проведемо аналіз стану та динаміки зміни вартості
необоротних активів на ПАТ «Володарка». Враховуючи особливості руху
необоротних активів, доступність та достовірність джерел інформації
проведемо структурно-динамічний аналіз та аналіз коефіцієнтів. Аналіз
необоротних активів підприємства має свої особливості, зокрема:
- структурно-динамічний аналіз передбачає вивчення динаміки
структурного складу активів, співставлення результатів для
встановлення їх оптимальних співвідношень з основними показниками
господарської діяльності відповідного періоду;
- параметричний аналіз доцільно проводити за даними основних форм
фінансової звітності.
Інформаційною базою для аналізу необоротних активів та груп вибуття є
первинна документація руху необоротних активів, зведена інформація в
відомостях, регістрах, журналах, основні форми фінансової звітності
підприємства[2].
Таблиця 1 – Аналіз структури та динаміки необоротних активів ПАТ
«Володарка» за 2015-2017рр., тис. грн.

%

Абсолютни
й показник

%

Відхилення Відхилення
2017 року 2017 року
порівняно з порівняно з
2015
2016

Абсолютни
й показник

Нематеріальні
активи
Незавершені
капітальні
інвестиції
Основні засоби
Разом

2017 р.

%

Показник

2016 р.

Абсолютни
й показник

2015 р.

23

0,3

892

5,6

563

3,2

540

-329

43

0,5

0

0

0

0

-43

0

7321
7387

99,2
100

14892
15784

94,4
100

17172
17735

96,8
100

9851
10348

2280
1951

Структурно-динамічний аналіз необоротних активів показує абсолютні зміни
їх фактичних значень та питомої ваги в розрізі окремих груп. Оптимальна
структура повинна відповідати періоду, в якому підприємство досягло
оптимальних фінансових результатів. Результати проведеного аналізу
узагальнено у табл. 1 (складена за даними форми №1 «Баланс» за 2015-2017
роки).
За результатами проведеного аналізу структури та динаміки
необоротних активів ПАТ «Володарка» можна зробити такі висновки:
1. Аналіз динаміки свідчить про доволі значний рух необоротних
активів. Протягом трьох досліджуваних звітних періодів спостерігалось
значне зростання балансової вартості необоротних активів, в 2017 році він
сягнув 17735 тис. грн., що на 11% більше порівняно з попереднім періодом.
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2. Аналіз структури необоротних активів дає можливість дізнатись, яку
частку займає кожен показник із досліджуваної групи активів. Протягом
аналізованого періоду найбільша частка в структурі необоротних активів
припадала на основні засоби (94,4-99,2 %).
Для визначення ефективності системи постачання необоротних активів
необхідно:
- вивчити обґрунтованість планування капітальних вкладень;
- дослідити оптимальність вибору постачальників (ціновий фактор,
територіальне розташування, відповідність технічних характеристик
об'єктів сучасним вимогам тощо);
- переконатись у правильності визначення первісної вартості
оприбуткованих активів, відображенні її в документах первинного
обліку;
- переконатись у своєчасності передачі в експлуатацію об'єктів.
При аналізі складу, структури і технічного стану основних засобів та
нематеріальних активів за окремими групами та по підприємству в цілому
можливо розглянути більш детально динаміку руху необоротних активів. Для
цього використовують інформацію фінансового звіту «Примітки до річної
фінансової звітності». На підставі даних приміток визначимо коефіцієнти, що
відображають стан основних засобів (табл. 2).
Коефіцієнт зношення (Кз) основних засобів відображає рівень зносу
основних засобів і визначається як відношення суми зносу основних засобів
до балансової вартості основних засобів.
Коефіцієнт оновлення (Ко) основних засобів характеризує частку
введених нових основних засобів у загальній вартості основних засобів і
визначається як відношення вартості введених в експлуатацію нових
основних засобів до балансової вартості основних засобів.
Коефіцієнт вибуття основних(Кв) засобів показує частку виведених з
експлуатації основних засобів у балансовій вартості основних засобів.
Коефіцієнт приросту основних засобів(Кп) показує рівень збільшення
(зменшення)основних засобів внаслідок введення нових основних засобів та
виведення з експлуатації зношених чи застарілих основних засобів.
Таблиця 2 – Коефіцієнти, що відображають стан основних засобів ПАТ
«Володарка» за 2015-2017рр.
Назва
Коефіцієнт зношення
(Кз)
Коефіцієнт оновлення
(Ко)
Коефіцієнт вибуття (Кв)
Коефіцієнт приросту
(Кп)

Формула
розрахунку

2015р.

2016р.

2017р.

Кз= З/ОФп

0,813

0,700

0,689

Ко = ОФо/ОФок

-

0,214

0,112

Кв = ОФв/ОФп

0,010

0,005

0,012

Кп = ОФпр /ОФп

0,015

0,209

0,100
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Проаналізовані коефіцієнти вибуття та приросту основних фондів
свідчать про незначний рух основних фондів протягом аналізованого
періоду, а саме надходження основних засобів перевищує їх вибуття.
Аналіз стану основних засобів вказав на задовільний стан та великий
ступінь зносу основних засобів підприємства. Коефіцієнт оновлення
основних засобів є низьким, тобто підприємство не оновлює свої необоротні
активи. Коефіцієнт придатності показує, що основні засобі мають низький
рівень придатності, хоча цей коефіцієнт на кінець періоду вищий, ніж на
початок, але це зумовлено проведенням модернізації, капітальними
ремонтами та низьким коефіцієнтом приросту у порівнянні з вибуттям.
Отже, склад і структура необоротних активів визначають виробничу
потужність підприємства, а стан та ефективне використання прямо
пропорційно впливають на кінцеві результати його господарської діяльності.
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ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ПЛАНУВАННЯ АНАЛІЗУ ВИДАТКІВ НА ОПЛАТУ
ПРАЦІ БЮДЖЕТНОЇ УСТАНОВИ
На сьогодні оплата праці є важливим важелем в механізмі
функціонування будь якого суб‘єкта господарювання, зовсім не важливо в
державному чи приватному секторі. Термін "оплата праці" здебільшого
трактується як грошовий вираз вартості і ціни робочої сили, який виступає у
формі будь якого заробітку виплаченого роботодавцем працівникові за
виконану роботу. Тобто заробітна плата служить основним засобом
задоволення особистих потреб працюючих, економічним важелем, що
стимулює розвиток суспільного виробництва, ріст продуктивності праці,
скорочення витрат на виробництво. Тому оплата праці повинна мати такий
рівень, щоб повністю задовольняти потреби працівника і стимулювати його
до підвищення продуктивності.
Формування видатків на оплату праці є одним з центральних питань
докорінної перебудови управління економікою. Головний напрямок
удосконалення всієї системи оплати праці – забезпечення прямої і жорсткої
залежності оплати праці від кінцевих результатів діяльності трудових
колективів.
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Законодавство про працю регулює трудові відносини працівників усіх
підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, виду
діяльності і галузевої належності, а також осіб, які працюють за трудовим
договором з фізичними особами [1].
Видатки на оплату праці є одним з об‘єктів контролю, що забезпечують
можливість здійснення діяльності навчальних закладів освіти, що
фінансуються з бюджету.
Облік і аналіз оплати праці по праву займає одне з центральних місць у
всій системі обліку в бюджетних установах, оскільки видатки на оплату праці
займають понад 70% всіх видатків. Актуальність, теоретична і практична
значимість дослідження вказаних проблем, а також необхідність пошуку
шляхів удосконалення обліку, аналізу й контролю праці та її оплати в умовах
формування ринкової економіки визначили вибір теми даної роботи.
Питання обліку та аналізу заробітної плати завжди знаходились у центрі
уваги вчених. Про це свідчить велика кількість підручників, монографій і
статей у періодичних виданнях.
Питання організації аналізу та контролю видатків на оплату праці
раніше досліджувалось у працях таких вітчизняних
вчених як:
Т.В. Барановської, М.Т. Білухи, Г.Г. Кірєйцева, Л.М. Кіндрацької,
Ю.А. Кузьмінського, М.В. Кружельного, В.Г. Лінника, Н.М. Малюги,
М.С. Пушкара, В.В. Сопка, В.Г. Швеця,
П.Й. Атамаса, І.Д.Ватулі,
Г.В.Власюка, Ж.К.Нестеренка, Н.М. Старченка, Т.Ю. Тонконогого,
М.М. Каленського, Є.В. Калюги, І.О. Кондратюка, В.І. Крисюка,
С.О. Левицької, Т. П. Остапчука та інших.
Метою даної роботи є дослідження теоретичних та організаційних
питань аналізу оплати праці, визначення особливостей організації процесу
аналізу видатків на оплату праці у навчальних закладах, які фінансуються з
бюджету.
Згідно Бюджетного Кодексу України видатки на заробітну плату є
захищеною статтею бюджету і мають найбільшу питому вагу в складі
поточних видатків державних закладах освіти [ 2 ].
Ця категорія включає оплату праці всіх працівників бюджетних установ,
військовослужбовців, осіб рядового та начальницького складу, згідно з
установленими посадовими окладами, ставками або розцінками, матеріальну
допомогу, у тому числі видатки на премії та інші види заохочень чи
винагород, одноразова грошова допомога у зв‘язку з виходом на пенсію.
Погоджуючись із поглядами
Вінічука Я.Б., який відокремлює
особливості процесу організації праці у бюджетній сфері [3, с.35]:
1) результатом виконуваної роботи є часто не річ (продукція), а послуги
(діяльність);
2) праця має переважно розумовий характер;
3) у складі сукупних витрат бюджетних установ на оплату праці
припадає від 60 до 85 % усіх витрат;
4) у бюджетній сфері досить високий рівень кваліфікації працівників, а
в деяких галузях (освіта, охорона здоров‘я, мистецтво)
частка
спеціалістів вищої кваліфікації сягає близько 50% загальної чисельності
працівників.
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У відповідності зі змістом економічного аналізу організацію аналітичної
роботи можна звести до таких основних положень:
розробка програми повного, комплексного, системного аналізу видатків
на оплату праці або плану тематичного аналізу окремих сторін з
визначенням об'єктів, мети, складу, послідовності вивчення всіх питань
аналізу і термінів виконання;
- формування групи спеціалістів, які здійснюють економічний аналіз
видатків на оплату праці з визначенням конкретних виконавців на рівні
окремих підрозділів і в цілому по підприємству;
- використання всіх джерел інформації (бухгалтерська, оперативна і
статистична інформація), дані планування тощо, а також перевірка і
контроль достовірності інформації саме з питань оплати праці;
- широке використання в аналітичній роботі сучасних технічних і
програмних засобів;
- вирішення в процесі аналітичної роботи основних завдань економічного
аналізу (оцінка ступеня виконання плану і завдань; виявлення недоліків в
організації оплати праці,; узагальнення результатів аналізу; розробка
заходів для усунення недоліків);
- складання аналітичної записки за результатами аналітичної роботи та
передача її керівництву для розробки та прийняття управлінських
рішень.
Також, можна зауважити, що джерелами інформації аналізу витрат на
оплату праці є:
- законодавчі акти;
- нормативно-планова інформація;
- організаційно-розпорядча документація.
Інформаційним забезпеченням аналізу виступає:
- первинні облікові документи;
- бухгалтерський облік: регістри аналітичного та синтетичного обліку
Баланс, Звіт про фінансові результати;
- інформація статистичного обліку;
- позаоблікова інформація.
Зазначимо, що аналіз витрат на оплату праці має бути направлений на
виявлення резервів оптимізації витрат на оплату праці, раціональне
використання трудових ресурсів.
Можемо запропонувати бухгалтеру закладу звернути увагу на методичні
прийоми, які забезпечать якість, об‘єктивність та ефективність проведення
даного аналізу. Пропонуємо використовувати ряди динаміки безпосередньо
для хронологічного огляду всієї картини видатків на оплату праці. Зручним є
те, що ряди динаміки можуть бути побудовані за абсолютними, відносними
або середніми величинами, тому бухгалтер може порівняти як за
абсолютними показниками, так і за відсотками.
Отже, можна зробити висновок, що здійснення аналізу видатків на
оплату праці в бюджетній установі потребує не тільки чітко визначеної
програми та плану його проведення, а й вибору методичних прийомів, які
забезпечать якість, об‘єктивність та ефективність його проведення.
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АНАЛІЗ ДЕМОГРАФІЧНОЇ СИТУАЦІЇ В УКРАЇНІ
Динаміка чисельності і структури населення тісно взаємопов'язана з
якістю людського потенціалу, причому цей взаємозв'язок має двосторонній і
не завжди однозначний характер. Взаємодія демографічних змін із процесами
економічного й соціального розвитку визначається великою кількістю
факторів, що зумовлює складність оцінки їх наслідків. Багато демографічних
змін, які відбуваються в Україні, мають глобальний характер і тією чи іншою
мірою охоплюють більшість країн сучасного світу.
На сьогоднішній день, демографічна ситуація в Україні залишається
однією з найактуальніших та гострих проблем економічного розвитку
держави. Адже демографічна ситуація впливає не тільки на такі загальні
основи відтворення робочої сили, як соціально-економічний розвиток
суспільства, соціально-психологічна атмосфера в ньому, поведінка окремих
людей, а й характеризує загальний стан ефективності макроекономіки країни
в цілому. На початку XXI століття кількість населення України скорочується
й далі, з 2001 по 2017 роки – зменшилася на 6 %. Це свідчить про
актуальність цієї теми, особливо в наш час.
Демографічна статистика є свідченням використання трудового
потенціалу суспільства, що призводить до недовипуску продукції, зменшення
обсягів валового внутрішнього продукту і національного доходу, чим
скорочуються матеріальні основи відтворення робочої сили [1, с. 6].
Протягом останніх років проблеми тенденції розвитку демографічної
статистики та ринку праці розглядалися зарубіжними і вітчизняними
вченими. Зокрема, такі відомі українські вчені, як В.П. Горьовий, К.І. Якуба,
Е.М. Лібанова, С.І. Пирожков, Н.С. Власенко, Г.В. Герасименко,
Л.Н. Стельмах, у своїх працях розкривають сутність і складові демографічної
ситуації саме в умовах України. В їхніх працях наведено загальну
характеристику демографічної ситуації в країні, проаналізовано зміни у
складі населення, визначено основні чинники демографічних зрушень,
описано їхні моделі, а також висвітлено взаємозв‘язки.
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Мета роботи полягає у розгляді сучасних тенденцій розвитку
демографічної ситуації в Україні; пропозиції вирішення окремих проблемних
питань у цій сфері.
Головною продуктивною силою суспільства є людський ресурс. Тому
процвітає те суспільство, яке створило умови для кращого використання,
відтворення і збагачення цього ресурсу. Специфіка демографічних процесів
(зменшення
народжуваності,
зростання
смертності,
деформація
статевовікової структури населення тощо) призвела до того, що загальна
чисельність найбільш продуктивної групи населення віком від 20 до 40 років
постійно скорочується. І це не епізодичне явище, а, на жаль, сталий процес.
Особливо несприятливим фактором, який негативно впливає на загальну
демографічну ситуацію в Україні, є висока смертність населення,
її показник у 2016 році досяг 12,7 осіб на тисячу населення. Особливо
прикро те, що найвища смертність спостерігається серед чоловіків у
молодому працездатному віці (20–30 років). Смертність чоловіків саме цього
віку утричі перевищує смертність жінок того ж віку.
Що ж стосується окремо міста і села, то тут спостерігається різниця. Для
населення, що проживає в місті, від‘ємний показник приросту населення
вперше зареєстрований у 1992 році, сільське населення цей критичний бар‘єр
подолало на 10 років раніше. Причиною були соціально-економічні умови,
перш за все незадовільний стан медичного обслуговування й міграція молоді
в міста. А також екологічна криза, яку ближчі до природи сільські мешканці
відчули на собі першими [2, с. 44].
Населення України станом на 1 січня 2016 року, згідно зі статистичними
даними, складає 42 760 500 осіб (без врахування тимчасово окупованої
території Автономної Республіки Крим і м. Севастополя) [5, с.60].
Основними причинами зниження чисельності осіб в Україні вважають:
катастрофічне зниження життєвого рівня більшості населення внаслідок
соціально-економічної
кризи
невирішеність
екологічних
проблем,
загострених і спричинених наслідками Чорнобильської катастрофи,
соціально-психологічний
дискомфорт,
невпевненість
у
зміні
найближчим часом ситуації на краще.
Крім зниження народжуваності та відтворення населення, демографічну
ситуацію в Україні погіршує підвищення рівня смертності. Найбільш
загальними причинами скрутної демографічної ситуації в Україні слід
вважати зубожіння та низький матеріальний рівень життя певної частини
населення, соціальну нестабільність та невпевненість у завтрашньому дні,
падіння рівня профілактичної санітарно-гігієнічної роботи серед населення,
значне розповсюдження серед населення (особливо серед молоді)
зловживань алкоголю та тютюнопаління, поширення наркоманії та хвороби
на синдром набутого імунодефіциту (СНІД) серед молоді, екологічні
негаразди, неякісне харчування, високий рівень загального напруження
організму людей на підставі соціально-економічних стресів тощо.
Аналіз демографічної ситуації в Україні виявив суперечливі і
несприятливі тенденції, які склалися в період переходу до ринкових
відносин, а також причини і чинники, що обумовлюють зниження
народжуваності і підвищення смертності [5, с.62].
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За нинішньої економічної ситуації в Україні рівень ефективності
використання трудового потенціалу зменшився, що виявилося у збільшенні
чисельності незайнятих. Основними споживачами робочої сили є
підприємства
сфери
обслуговування,
промисловості,
сільського
господарства, будівництва. Сучасний рівень ефективності використання
робочої сили важко визначити з повною достовірністю, оскільки є
розбіжності в розрахунках існування прихованого безробіття та
нерегламентованої зайнятості.
Проте причини низької ефективності використання трудових ресурсів
можна виявити. Вони досить різноманітні й багаторiвневi, галузеві,
територіальні тощо. Однією з найважливіших економічних проблем
сьогодення є безробіття українців. Безробіття не може бути доцільним ні в
економічному, ні в соціальному планах, оскільки його зростання створює
цілий комплекс проблем: скорочується купівельна спроможність населення,
бюджет втрачає платників податків, підприємство – персонал. За даними
досліджень , лише 16,4 мільйона зайнятого населення в Україні у віці від 15
до 70 років мають місце роботи. У той же час кількість безробітних сягає
цифри в майже 1,6 мільйона [6, с.1].
Отже, майбутнє демографічного розвитку України та її регіонів
залежить від репродуктивної поведінки молоді, у зв‘язку з чим вимагається
реалізація молодіжної демографічної програми, яка включатиме: врахування
інтересів і потреб молодих громадян на основі залучення молоді до
безпосередньої участі у формуванні та реалізації програм і політики, які
стосуються молоді й усього суспільства, забезпечення захисту їхніх прав і
законних інтересів в економічній та соціальній сферах, які сприятимуть
розвитку творчого репродуктивного потенціалу, стимулювання зайнятості
серед молоді, охорону репродуктивного та сексуального здоров‘я підлітків і
молоді,тощо.
Також важливим, на наш погляд, є прийняття програми подолання
негативних наслідків старіння населення на основі забезпечення економічних
передумов гідного життя в пенсійному віці; створення умов для реалізації
творчого й трудового потенціалів похилих людей; сприяння розвитку в
суспільстві взаємодії поколінь і зміцненню взаєморозуміння між
представниками різних вікових груп.
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АНАЛІЗ ЛІКВІДНОСТІ ЯК ОДИН З ЕТАПІВ ОЦІНКИ
ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА
Кризові явища, притаманні економіці України, обумовлені
трансформаційними процесами, законами ринку, а також політичною
нестабільністю, недосконалістю законодавчої бази та на фоні загальної
фінансової кризи є причиною явних і неявних банкрутств різноманітних
суб'єктів господарювання. У цих умовах підвищується значущість системи
управління фінансовим станом підприємств, елементом якої є процес оцінки.
Серед індикаторів фінансового стану перше місце посідають ліквідність та
платоспроможність, рівень і перспективи розвитку яких цікавлять не тільки
власників і менеджерів підприємства, але і його контрагентів.
Аналіз ліквідності дозволяє визначити, наскільки ефективно
здійснюється фінансовий менеджмент на підприємстві. Проте, як свідчать
дослідження, теорія і практика аналізу ліквідності в Україні знаходяться на
стадії свого становлення. Більшістю підприємств подібний аналіз практично
не здійснюється, що робить тему дослідження своєчасною та актуальною.
Значний вклад в розробку методологічних і методичних аспектів аналізу
ліквідності підприємств внесли вітчизняні та зарубіжні вчені-економісти:
Бланк І., Ворста Й., Гропеллі А., Забродський В., Крейніна М., Лахтіонова Л.,
Макарчук І., Нікбахта Е., Поддєрьогін А., Ревентлоу П., Савицька Г. та інші.
Проблеми оцінки фінансового стану підприємств розглядалися в працях
Абрютіної М., Білика М., Беня Т., Глущенка В., Захарченко В., Ковальова В.
та ін.
Метою нашого дослідження є аналіз та оцінка ліквідності ВАТ
«Калинівський ремонтно-механічний завод».
Під ліквідністю активу розуміють його здатність трансформуватися в
грошові кошти, а ступінь ліквідності визначається тривалістю періоду часу,
протягом якого ця трансформація може бути здійснена. Чим коротший
період, тим вища ліквідність даного виду активу. Тобто ліквідність
підприємства характеризує механізм перетворення фінансових або
матеріальних активів у грошові кошти, з метою своєчасного виконання
зобов'язань. Платоспроможність означає наявність у підприємства грошових
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коштів та їхніх еквівалентів, достатніх для розрахунків по кредиторській
заборгованості, що потребує негайного погашення. Тобто основними
ознаками платоспроможності є: а) наявність в достатньому обсязі коштів на
поточних
рахунках;
б)
відсутність
простроченої
кредиторської
заборгованості. Таким чином, поняття платоспроможності і ліквідності дуже
близькі, але друге більш містке [1, с.117].
Основне завдання аналізу ліквідності балансу – перевірити синхронність
надходження і витрачання фінансових ресурсів, виявити здатність
підприємства розраховуватися за зобов‘язаннями власним майном у
визначені періоди часу. Ліквідність балансу визначається ступенем покриття
зобов‘язань підприємства його активами, термін перетворення яких у кошти
відповідає терміну погашення зобов‘язань. На сьогодні ще не визначено
єдиних підходів до оцінки ліквідності активів за здатністю й термінами їх
перетворення в засоби платежу [3, с.144].
Виділяється три основні проблеми аналізу – це обмеженість більшості
технологій аналізу ліквідності і платоспроможності, особливо в частині
факторного аналізу, відсутність загальновизнаного універсального підходу
до організації аналізу та його методики [4, с.36].
Основним інформаційним джерелом для розрахунку коефіцієнтів, які
допоможуть проаналізувати ліквідність даного підприємства є фінансова
звітність ВАТ «Калинівський ремонтно-механічний завод».
Для оцінювання ліквідності підприємства використовують відносні
показники, що відрізняються набором ліквідних активів, які розглядають як
покриття поточних пасивів, в тому числі [2, с.55]:
1. Коефіцієнт покриття (загальної ліквідності) - Кп , що показує, яку
частину поточних зобов'язань підприємство спроможне погасити, якщо воно
реалізує усі свої оборотні активи, в тому числі і матеріальні запаси. Цей
коефіцієнт показує також, скільки гривень оборотних коштів приходиться на
кожну гривню поточних зобов'язань.
Кп =

(1)

2. Коефіцієнт швидкої (критичної) ліквідності - Кшл , що показує, яку
частину поточних зобов'язань підприємство спроможне погасити за рахунок
найбільш ліквідних оборотних коштів – грошових коштів та їх еквівалентів,
фінансових інвестицій та кредиторської заборгованості. Цей показник
показує платіжні можливості підприємства щодо погашення поточних
зобов'язань за умови своєчасного здійснення розрахунків з дебіторами.
Кшл =
(2)
3. Коефіцієнт абсолютної (грошової) ліквідності - Каб.л, що показує, яку
частину поточних зобов'язань підприємство може погасити своїми коштами
негайно.
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Каб.л =

(3)

Результати аналізу ліквідності ВАТ «Калинівський ремонтномеханічний завод» наведено у табл. 1.
Таблиця 1 – Основні показники ліквідності ВАТ «Калинівський
ремонтно-механічний завод» за 2015 - 2017 рр.
Показники

Оптимальне
значення

Відхилення
2015

2016

2017
Абсолютне

2015
Відносне,
%

Коефіцієнт
покриття
Коефіцієнт
швидкої
ліквідності
Коефіцієнт
абсолютної
ліквідності

2016
Абсо- Відлютне носне,
%

1,5-2,5

0,900

0,820

0,701

-0,08

-8,88

-0,119

-14,51

0,6-0,8

0,311

0,415

0,362

0,104

33,44

-0,053

-12,77

0,2-0,35

0,003

0,001

-

-0,002

-66,66

-

-

Проаналізувавши показники ліквідності ВАТ «Калинівський ремонтномеханічний завод» можна зробити висновок, що баланс є неліквідним, тому
що значення коефіцієнта покриття менше 1. Це свідчить про високий
фінансовий ризик, оскільки підприємство не в змозі оплатити свої рахунки. У
товариства існують проблеми з платоспроможністю, адже значення
коефіцієнта швидкої ліквідності знаходиться нижче нормативного значення,
тобто на кожну гривню поточних зобов‘язань припадає 0,36 гривні
високоліквідних оборотних активів. Щодо коефіцієнта абсолютної
ліквідності, його значення нижче норми, тобто підприємство не здатне
негайно ліквідувати короткострокову заборгованість (грошовими коштами).
Отже, в умовах ринкової економіки, коли можлива ліквідація
підприємств унаслідок їхнього банкрутства ліквідність є одними з головних
критеріїв для визначення фінансового стану підприємства. Для підвищення
ліквідності необхідно працювати в напрямку підвищення суми оборотних
активів і зниження суми поточних зобов'язань підприємства. Наприклад,
підприємство може залучити позикові кошти, реалізувати частину зайвих
активів для збільшення суми найбільш ліквідних активів.
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ДИНАМІКА ТА ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ МІЖНАРОДНОГО
ВАЛЮТНОГО РИНКУ
Особливістю розвитку сучасних економічних відносин є всеохоплююча
глобалізація усіх сфер господарського життя. За таких умов дедалі більшого
значення набувають конверсійні валютні операції та стан світового
валютного ринку. Необхідність в таких операціях з одного боку викликана
дедалі більше зростаючими обсягами транскордонних торговельних
операцій, а з іншого, вони давно слугують окремим видом фінансової
діяльності і отримання досить значних прибутків. Зважаючи на це постає
потреба в оцінці обсягів та структури таких операцій.
Операції на глобальному валютному ринку вивчаються з часу їх
виникнення та виокремлення в окремий сегмент світового фінансового
ринку. Окремі аспекти дослідження строкових та поточних валютних
операцій знайшли висвітлення в працях таких вчених-економістів як:
Боринець С.Я., Васильченко З.М., Дзюблюк О.В., Міщенко В.І., Мороз А.М.,
Примостка Л.О., Ющенко В.А., Красавіна Л.М., Лізелотт С., Котелкін С.В.,
Енг М.В., Мишкін Ф.С., та багатьох інших.
Інтенсифікація процесів фінансової глобалізації та інтеграції
національних економічних систем в єдине світове господарство потребує
ієрархічної класифікації, де узагальнюючими результат господарської
діяльності та стану національних економік, служать наступні індикатори:
об‘єм валового внутрішнього продукту (ВВП), динаміка приросту ВВП, ВВП
на душу населення, ВВП за паритетом купівельної спроможності. Таким
чином, у якості індикатору розвитку світової економічної системи можна
вважати світовий ВВП. Згідно статистичним даним Всесвітнього Банку (ВБ),
за досліджуваний період з 1998 р. по 2015 р. світовий ВВП зріс на 100, 37%, а
з 2015 р. по 2017 рік на 3,5% [1, с. 120].
Згідно аналізу темпів приросту світового ВВП до попереднього року,
кризовими для світової економічної системи були 1998 р. з падінням на
0,28%, 2001 р. з результатом у – 0, 55% та 2015 р., де падіння склало рекордні
для даного показника 4,08% зниження. Беручи до уваги 2017 рік, то середні
темпи приросту світового ВВП до 2015 року за досліджуваний період склали
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5,6% та відповідно середні темпи приросту до базисного 1998 р. склали 44,
96%. Цей результат забезпечується збільшенням кількості грошової маси
головної конвертованої валюти світу долару США, що обумовлено
зростанням об‘ємів кредитних коштів для підтримки світової економічної
системи в кризові періоди.
Збільшення об‘ємів світового ВВП дозволяє говорити про поступове
посилення національних економік країн з перехідною економікою та країн,
що розвиваються. Даний факт у поєднанні зі стійкою тенденцією до
інтеграції національних економічних систем у світовий економічний простір
супроводжуються необхідністю постійного удосконалення валютних
відносин, що, у свою чергу, обумовлює зворотній зв‘язок між необхідністю
удосконалення принципів функціонування міжнародного валютного ринку
(МВР) та економічним зростанням світової економіки.
Темпи зростання об‘ємів міжнародного валютного ринку значно вищі за
темпи зростання світового валового внутрішнього продукту. За
досліджуваний період світовий ВВП зріс на 100,37%, а об‘єм МВР зріс на
160,71%. У кризовому 2001 році, доля МВР від світового ВВП впала на
23,77%, це свідчить про зменшення міжнародного товарообігу, що призвело
до значного зменшення об‘ємів міжнародних розрахунків. Згідно статистиці,
кризові явища 2009 р., призвели до збільшення долі МВР від світового ВВП
на 69,88% у 2015 р. відповідно до цього показника у 2001 р. Це обумовлено,
відокремленням фінансового сектору економіки від реального та
збільшенням спекулятивних операцій здійснюваних на МВР, що призводить
до поступової дестабілізації світової економічної системи [3].
Сучасний міжнародний валютний ринок володіє рядом інструментів,
котрі представляють собою наступну систему поділену на дві категорії:
валютні угоди та деривативи. Проте на міжнародному валютному ринку
найбільший об‘єм займають валютні угоди, а саме: валютні угоди «спот»,
форвардні валютні угоди «аутрайт» та валютні угоди «своп».
Згідно результатів аналізу, динаміку частки об‘єму міжнародного
валютного ринку, котрий припадає на форвардні валютні угоди є доволі
млявою, проте, зі стійкою тенденцією до зростання: у 2015 р. приріст
відносно 2012 р. склав 2,12% до загального обсягу операцій; у 2011 р.
відповідно до 2008 р. даний показник склав 0, 30%; у 2007 р. відносно 2004 р.
спостерігається подовження позитивної тенденції, з показником у 0,10%, що
обумовлено збільшенням об‘ємів спекулятивних операцій «спот» та «своп»
на фоні зростання світової економіки; у 2010 р. відносно 2007 р. даний
показник склав 1,03% та досяг рівня у 11, 93% від загального об‘єму операцій
здійснюваних на міжнародному валютному ринку.
Всі сучасні тенденції розвитку світового валютного ринку повністю
залежать від ситуації, яка склалась на міжнародній економічній арені. Ці
сучасні тенденції являють собою сукупність факторів, що повністю
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відповідають вимогам сучасної економіки та дозволяють удосконалити
взагалі всю систему міжнародних економічних відносин. Серед тенденцій
можна виділити найбільш виражені, і, в першу чергу, до них відноситься
збільшення кількості угод щодо купівлі-продажу валюти, що укладаються
через світові електронні торгові спеціалізовані системи, створення яких у
свою чергу є свідоцтвом високого розвитку інформаційних технологій. Крім
того, тенденції на міжнародному валютному ринку прийняли характер потягу
до реформування даної сфери з точки зору посилення жорсткості порядку
заключення валютних угод. Також є тенденція до збільшення числа
учасників валютного ринку, що призводить до розширення його меж. З
урахуванням останніх економічних змін, що залишили особливі зміни у
кожній з країн, пріоритетними тенденціями стало реформування валютної
сфери. Ці реформи пройшли декілька етапів – з регіонального до
міжнародного рівня. Крім того, ці тенденції мають за основу корегування
міжнародного законодавства з метою виключення можливості проведення
так званих «тіньових» угод .
Фінансова криза, глобальний економічний спад, зниження світового
товарообігу і бурхливий ралі на фондових і товарно-сировинних ринках – ось
чим запам'ятаються інвесторам останні роки. Запам'ятаються вони і
безпрецедентними за всю світову історію збитками фінансової індустрії, а
також гігантськими сумами, які витратили уряди розвинених країн на
порятунок своїх економік [2, с. 4].
Таким чином, поступове збільшення світової економіки потребувало
збільшення кількості грошової маси домінуючої конвертованої валюти світу
долару США. Це забезпечило стрімкий розвиток найбільшого на сьогодні
міжнародного ринку – ринку валют. Проте вивід капіталу з реального
сектору у більш ризиковану спекулятивну діяльність на фінансових ринках
призвів до появи кризових явищ в світовій економіці та збільшенню
непідкріплених кредитних ресурсів. Тому, за цих умов, для відновлення
рівноваги необхідно провести трансформування сучасної міжнародної
валютної системи в амбівалентний валютний ринок на засадах конкуренції
між валютами та валютами-союзниками.
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ПІДХОДИ НАУКОВЦІВ ДО ВИЗНАЧЕННЯ СУТНОСТІ ДОХОДУ
ПІДПРИЄМСТВА
Дохід є першочерговим стимулом до створення нових і розвитку вже
діючих підприємств. Можливість отримання прибутку спонукає людей
шукати більш ефективні способи поєднання ресурсів, винаходити нові
продукти, на які може виникнути попит, застосовувати організаційні і
технічні нововведення, які обіцяють підвищити ефективність виробництва.
Працюючи прибутково, кожне підприємство вносить свій внесок в
економічний розвиток суспільства, сприяє створенню і примноженню
суспільного багатства і росту добробуту народу.
Дохід – багатозначна економічна категорія. Від глибини її пізнання і
раціональності використання залежить ефективність комерційного
розрахунку, ціноутворення та інших економічних важелів господарювання.
Будучи джерелом виробничого і соціального розвитку, прибуток займає
провідне місце у забезпеченні самофінансування підприємств і об‘єднань,
можливості яких багато в чому визначаються тим, наскільки доходи
перевищують витрати.
Не дивлячись на важливість даної категорії, до цього часу відсутній
єдиний підхід до визначення економічної сутності доходу. Основною
причиною різних трактувань є розбіжність поглядів на питання про природу
виникнення та особливості формування доходу. Спробу розкрити сутність
прибутку робили такі класики політекономії, як Д. Мілль, Д. Рікардо,
Н. Сеніор, С. Сісмонді, А. Сміт, Ж.-Б. Сей, І. Фішер та ін. Також даній
проблемі присвячена значна кількість наукових праць сучасних вчених, а
саме: Білика В., Бланка І., Буряковського В., Філімоненка О. та ін. Проте
сучасні дослідники також не дають єдиного визначення категорії прибутку.
Дане питання і до сьогодні залишається актуальним та потребує
поглибленого дослідження.
Без перебільшення можна стверджувати, що дохід є однією з
найскладніших економічних категорій. На протязі декількох століть
економістами-класиками досліджувалась сутність поняття «прибуток» та
висловлювались різні концепції його формування.
Еволюцію поглядів на природу доходу в науковій літературі починають
розглядати з меркантилістів, які ототожнювали багатство з грішми, а
джерелом багатства вважали міжнародну торгівлю. Особливої теорії
прибутку у представників меркантилізму не спостерігається, оскільки вони
лише виводили його з обігу як різницю між ціною продажу та ціною
придбання товару.
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Нами було узагальнено основні концепції економічної сутності
прибутку.
А. Сміт, розглядаючи роль доходу у формуванні капіталу, зазначав, що
«тільки в руках приватних осіб починають нагромаджуватися капітали...».
Працю робітника він вважав джерелом збільшення вартості матеріалів,
заробітної плати та прибутку [1, c.258].
Представники
класичної
політичної
економіки,
досліджуючи
взаємозалежність величини доходу від рівня ціни на сировину та заробітної
плати, визначили роль прибутку як основного мотиваційного чинника
розвитку капіталістичної економіки. Так, Д. Рікардо вважав працю робітників
основною, особливо наголошуючи, що «... у всіх країнах і в усі часи
прибуток залежить від кількості праці, яка потрібна для постачання
предметами необхідності робітників...» [2, c.97].
Дохід у Д. Рікардо – це перевищення цінності над заробітною платою.
Категорія «цінність» включала і синтезувала в собі корисність та витрати.
Матеріальною основою цінності виступала вартість, яка включала і заробітну
плату. Він стверджував, що робітник створює своєю працею цінність більшу,
ніж одержує у вигляді заробітної плати. Головне, що цікавило Рікардо, – це
проблема величини прибутку і його співвідношення із заробітною платою.
Зменшення прибутку у зв'язку зі зростанням заробітної плати розглядав як
надзвичайно складну проблему, що загрожувала нагромадженню капіталу,
тому що зменшується джерело нагромадження і зникають «стимули до
нагромадження».
Дж. С. Мілль заявляв, що заробітна плата є винагородою за працю, а «...
прибуток капіталіста також є, власне кажучи, винагородою за утримання
(невживання)». Це та частина доходу, яку капіталіст міг би витратити на
«задоволення своїх потреб чи примх», або за рахунок якої він міг би
збільшити своє багатство. Величина норми прибутку завжди має
перевищувати ставку позичкового процента, бо капіталіст має право на
винагороду за підприємницький ризик. Дж. С. Мілль робив висновок, що
«загальна сума прибутку на капітал, тобто доходу, отриманого людьми, які
забезпечують виробництво капіталом, має бути достатнім для задоволення
трьох таких цілей. Цей прибуток повинен забезпечувати достатній еквівалент
за утримання, відшкодування за ризик і винагороду за працю та мистецтво,
необхідні для здійснення контролю над виробництвом» [3, c.45].
Сучасні підходи до трактування сутності категорії «прибуток»
стосуються в основному визначення його як частини доходу від реалізації
продукції, форми прояву вартості додаткового продукту, який зі сфери
виробництва переходить у сферу обміну, де і реалізується.
І. М. Бойчик визначає дохід як частину чистого доходу, що залишається
підприємству після відшкодування усіх витрат, пов'язаних із виробництвом,
реалізацією продукції та іншими видами діяльності [4, c.159].
О.С. Філімоненков вважає, що дохід – це грошовий вираз вартості
реалізованого чистого доходу, основну форму грошових накопичень
господарюючих суб'єктів. Він характеризує дохідність підприємства від
проведення відповідних заходів, окупності вкладених витрат і використаного
майна в результаті проведення заходів.
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Я.В. Лебедзевич проаналізував економічний та бухгалтерський дохід і
встановив, що економічний дохід є меншою величиною в порівнянні з
бухгалтерським доходом. Оцінюючи обидва види прибутку з точки зору
можливості їх відображення в бухгалтерському обліку та з точки зору їх
розмірів, встановлено, що бухгалтерський прибуток є найоптимальнішою
базою обчислення податку на прибуток, що призведе до нівелювання
негативних явищ, пов‘язаних із втратою платоспроможності та
незадоволенням інтересів соціально-економічних партнерів [5, c.209].
Отже, існує велика різноманітність визначення поняття «дохід», і серед
великої їх кількості не можна виділити одне, яке б повністю задовольнило
наші потреби. І кожне з цих визначень не є помилковим, а навпаки, вкладає
новий зміст і дає інше розуміння даного терміну. Тому подальше
вдосконалення і дослідження питання формування і використання чистого
доходу підприємства має стати основою для подальших досліджень даної
теми сучасними вченими, які зможуть, можливо, розкрити нам цей термін з
більш широкої, наочної та зовсім нової точки зору.
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П.С. Хопчин, Ю.В. Піча. – К. : Каравела, 2001. – 298с.
5. Лебедзевич Я.В. Сутність бухгалтерського прибутку як бази
оподаткування в умовах інституційних змін // Проблеми теорії та методології
бухгалтерського обліку, контролю і аналізу. Міжнародний збірник наукових
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Випуск 1 (23). – С. 206-216.
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Науковий керівник: Овсюк Н.В., д.е.н., доцент
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МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ЩОДО СКЛАДАННЯ ПОДАТКОВОЇ
ДЕКЛАРАЦІЇ З ПОДАТКУ НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ
Однією з основних умов ефективної діяльності підприємства є своєчасне
та правильне здійснення обліку операцій пов'язаних з визначенням
податкових зобов'язань та виконанням податкового обов'язку за різними
податками та зборами. Правильний підхід до відображення в податковому
обліку операцій платника податків є основою правильного їх відображення в
бухгалтерському обліку та податкових деклараціях (розрахунках).
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Більшість досліджень з питань оподаткування ПДВ стосуються
механізму його дії, ролі в наповненні бюджету, уникнення незаконного
відшкодування цього податку з бюджету. Проте питання облікового
забезпечення залишаються маловивченими через часті зміни податкового
законодавства. Нормативно-правове підґрунтя зазначеної податкової форми
досліджують О. Я. Гордін, П. А. Лайко, С. О. Осадчий, О. І. Малишкін,
Л.Д. Тилуш та ін.
Метою даного дослідження є обгрунтування методичних підходів щодо
складання податкової декларації з податку на додану вартість.
ПДВ є одним із основних податків, за рахунок якого формується значна
частина державного бюджету України. Водночас, ПДВ – універсальний
непрямий податок, який найбільшою мірою відповідає умовам ринкової
економіки [1].
Податкова звітність з податку на додану вартість подається в
електронній формі всіма платниками цього податку з дотриманням умови
щодо реєстрації електронного підпису підзвітних осіб у порядку визначеному
законодавством.
У разі припинення договору про визнання електронних документів з підстав,
визначених законом, платник податків має право до складання нового
договору подавати податкову звітність до контролюючого органу, в якому
він перебуває на обліку як платник податку, в один із таких способів:
1) особисто платником податку або уповноваженою на це особою;
2) надсилається поштою з повідомленням про вручення та з описом
вкладення.
Усі показники у податковій звітності проставляються у гривнях без
копійок з відповідним округленням за загальновстановленими правилами.
Платник податку самостійно обчислює суму податкового зобов'язання,
яку зазначає в податковій звітності. Дані, наведені в податковій звітності,
мають відповідати даним бухгалтерського та податкового обліку платника.
Варто зазначити, що у рядках податкової звітності, що не заповнюються,
нулі, прочерки та інші знаки чи символи не проставляються [3].
Податкова звітність повинна бути підписана:
1) керівником платника податку або уповноваженою особою, а також
особою, яка відповідає за ведення бухгалтерського обліку та подання
податкової декларації до контролюючого органу. У разі ведення
бухгалтерського обліку і подання податкової декларації безпосередньо
керівником платника податку така податкова декларація підписується таким
керівником;
2) фізичною особою – платником податку або його законним
представником;
3) особою, відповідальною за ведення бухгалтерського обліку та
подання податкової декларації згідно з договором про спільну діяльність або
з договором про управління майном;
4) особою, відповідальною за ведення бухгалтерського обліку та
подання податкової декларації інвестора (оператора), який веде окремий
податковий облік, пов'язаний із виконанням угоди про розподіл продукції
[2].
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Подання податкової звітності засобами електронного зв'язку в
електронній формі здійснюється відповідно до порядку підготовки і подання
податкових
документів
в
електронному
вигляді
засобами
телекомунікаційного зв'язку.
Декларація подається платником за звітний період, в якому виникають
об'єкти оподаткування, або у разі наявності показників, які підлягають
декларуванню.
Таким чином, постійні зміни, які відбуваються в податковому
законодавстві потребують особливої уваги, оскільки від правильності
ведення податкового обліку залежить сума податкових зобов'язань платників
податків, а, відповідно, і сума податкових надходжень до бюджету держави.
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ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ
ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ
Для підприємства при виході на зовнішній ринок важливо сформувати
чітку якісну та кількісну оцінку ефективності зовнішньоекономічних
операцій. Комплексний підхід до вибору показників ефективності
зовнішньоекономічної діяльності підприємства забезпечує об‘єктивну оцінку
стану діяльності та сприяє формування правильної стратегії діяльності
підприємства, що дозволяє підвищити його конкурентоспроможність на
світовому ринці.
Актуальність даної проблематики обумовлена тим, що ефективна
зовнішньоекономічна діяльність сприяє відтворенню експортного потенціалу
країни, підвищенню конкурентоспроможності українських товарів на
світових ринках, формуванню раціональної структури експорту й імпорту,
залученню іноземних інвестицій на взаємовигідних умовах, забезпеченню
економічної безпеки України.
Істотні надбання в дослідженні проблем оцінки ефективності
зовнішньоекономічної діяльності підприємства мають такі вітчизняні та
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зарубіжні вчені, як О.М. Анісімова, І.В. Багрова, С.С. Гринкевич,
О.Г. Дем‘яненко, М.І. Дідківський, Г.М. Дроздова, О.Є. Кузьмін,
А.І. Кредісов, Т.В. Миролюбова, Н.А. Янковський.
Визначення показників, що дозволяють комплексно оцінити
зовнішньоекономічну діяльність є складною задачею, оскільки існує безліч
підходів та методик.
Ефективність зовнішньоекономічної діяльності підприємства – це
складна категорія, яка поєднує у собі параметри, що характеризують
розвиток внутрішнього та зовнішнього ринків [1, с.91-96]. Для того, щоб
показники ефективності давали на практиці правильну відповідь на питання
про
доцільність
реалізації
підприємством
тих
чи
інших
зовнішньоторговельних операцій, варто правильно обрати критерій
ефективності.
Головним критерієм оцінки ефективності зовнішньоекономічної
діяльності підприємства є максимальне отримання чистого доходу від
експортних операцій [2, с.162]. Відповідно до цього критерію, слід обирати
найкращі варіанти співробітництва з зовнішніми торговельними партнерами.
Кількісна оцінка цього критерію здійснюється на основі порівняння
сукупного ефекту тих чи інших варіантів зовнішньоекономічного
співробітництва підприємства та сумарних витрат, пов'язаних з його
реалізацією.
Найважливіша проблема полягає у тому, що оцінка ефективності
зовнішньоекономічної діяльність суб'єктів господарювання передбачає
розрахунок ефективності конкретних зовнішньоекономічних угод і операцій,
а також рентабельності і ефективності сукупної зовнішньоекономічної
діяльності окремих фізичних і юридичних осіб - суб'єктів ЗЕД, що на
практиці вимагає розроблення спеціалізованих показників, які б об‘єктивно
відображали стан діяльності підприємства [2, с.163].
Узагальнення сучасних поглядів щодо аналізу ефективності ЗЕД дало
змогу розробити структурно-логічну схему визначення відповідних факторів,
яка включає в себе три групи показників ефективності, а саме:
- показники ефективності експорту;
- показники ефективності імпорту;
- показники ефективності ЗЕД [4, с. 67].
Показник «ефективність експорту» (Ев) визначається шляхом
відношення чистої виручки в іноземній валюті за реалізований товар,
переведений у гривні за офіційним курсом на день надходження валютної
виручки (ЧВе), до вартості експорту у внутрішніх цінах (Ве.в.ц.):
,

(1)

Для визначення чистої виручки необхідно відняти від експортної
виручки витрати на митне оформлення та інші витрати, яких зазнає
експортер (транспортні, складські витрати, витрати на оплату ліцензії,
комісійні посередникові тощо).
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Позитивним вважається значення показника більше за одиницю і
свідчить про те, що реалізація товарів на зовнішньому ринку буде вигідніша,
ніж усередині країни [5, с.71-72].
Показник економічної ефективності імпорту (Ееф.і.) розраховується
шляхом діленням вартості імпортної продукції на внутрішньому ринку
(ВІв.р.) на витрати на придбання імпортної продукції (Ві):
(2)
Чим більший цей показник за одиницю, тим ефективніша імпортна
діяльність для підприємства [3, с.112-114].
Показник економічної ефективності зовнішньоторговельних операцій
(Ееф.ЗТО) входить до групи показників рентабельності та розраховується
шляхом ділення прибутку від зовнішньоторговельних операцій (ПЗТО) на
витрати підприємства під час їх здійснення (ВЗТО). Відповідно, збільшення
такого показника свідчитиме про підвищення ефективності ЗЕД:
,

(3)

Приведена методика не є вичерпною, оскільки оцінка ефективності
зовнішньоекономічної діяльності потребує глибокого вивчення та
комплексного аналізу показників, на основі яких керівництво підприємства
має змогу приймати рішення, які сприятимуть підвищенню ефективності та
посилення конкурентних переваг на ринку.
Отже, економічний аналіз ефективності зовнішньоекономічної
діяльності підприємства дозволяє нам раціонально обґрунтувати
найоптимальніші пропозиції щодо реалізації товару, уникнути можливості
збитків через недостатнє аргументування економічної ефективності
зовнішньоекономічних операцій, обсягу реалізації продукції, її асортименту
чи ціни через зміну валютних курсів. Найголовнішим критерієм, що
характеризує ефективність ЗЕД підприємства є прибуток від збуту продукції
при мінімальних затратах з боку фірми, тому аналіз ЗЕД дозволяє науково
обґрунтувати плани, управлінські рішення та проконтролювати їх виконання,
а також оцінити досягнуті результати діяльності підприємства.
Таким чином, показники ефективності ЗЕД підприємства та їх аналіз
дозволяє виявити вигідність зовнішньоекономічних операцій та розробити
заходи щодо їх вдосконалення задля збільшення прибутку підприємства.
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ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ ОБЛІКУ НЕОБОРОТНИХ АКТИВІВ
Членство України у Всесвітній організації торгівлі, її політична
асоціація та економічна інтеграція з Європейським Союзом у рамках
стратегії Східного Партнерства вимагають від підприємств надання прозорої,
достовірної, якісної інформації зарубіжним інвесторам, тому пріоритетним
напрямом вдосконалення бухгалтерського обліку в Україні є гармонізація її
нормативно-правової бази з Міжнародними стандартами фінансової
звітності.
Облік необоротних активів - це процес виявлення, вимірювання,
реєстрації, обробки й зберігання фактів господарської діяльності, пов‘язаних
із наявністю й рухом довгострокових активів підприємств у фінансовому,
управлінському, податковому і стратегічному секторах обліку для передачі
користувачам інформації з метою контролю, аналізу та прийняття
управлінських рішень.
Система обліку, її концептуальні засади і принципи обліку необоротних
активів є предметом дослідження багатьох вчених, зокрема. Бутинця Ф.Ф,
Валуєва Б.І., Верхоглядової Н.І., Голова С.Ф., Задорожного З.В., Ільїної С.Б.,
Крупки Я.Д., Нападовської Л. В., Пушкаря М.С, Сопко В.В., Фаріона І.Д.,
Шило В.П. та інших.
Метою даного дослiдження є обґрунтування основних шляхів
удосконалення обліку необоротних активів.
Відповідно до НП(С)БО необоротні активи – всі активи, що не є
оборотними. Оборотні активи – грошові кошти та їх еквіваленти, що не
обмежені в використанні, а також інші активи, призначені для реалізації чи
споживання протягом операційного циклу чи протягом дванадцяти місяців з
дати балансу.
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Необоротні активи представляють собою сукупність майнових
цінностей підприємства, що багатократно беруть участь в процесі його
господарської діяльності та переносять на витрати обігу свою використану
вартість частинами.
Під час обліку необоротних активів виникає багато проблем.
Насамперед це пов‘язане з тим, що на багатьох підприємствах їх облік
ведеться паралельно різними підрозділами з різною метою:
- на складі в натуральному виразі враховується все, що там фізично
знаходиться. Основна мета складського обліку – збереження необоротних
активів;
- у бухгалтерії облік запасів ведеться з використанням встановлених
методів для формування фінансової та податкової звітності.
Виходячи з вищезазначеного, часто виникають ситуації, коли за даними
одного підрозділу їх залишок є, а в обліку іншого – залишків немає.
На практиці найбільш поширені дві причини розбіжностей в обліку:
- по-перше, пересортування, яке може бути викликане як об‘єктивними,
так і суб‘єктивними причинами. До суб‘єктивних причин належить і
людський фактор, тобто помилки співробітників, викликані не недостатньою
кваліфікацією бухгалтера чи комірника, а браком знань у галузі
товарознавства. Через це інформація з одного й того ж документа може бути
неоднаково відображена в обліку різних підрозділів;
- по-друге, некоректний облік переходу права власності;
- по-третє, використання різних програмних забезпечень різними
підрозділами в межах одного підприємства. Наприклад, у бухгалтерії
використовується програма «1С: Підприємство», яка охоплює всі ланки
обліку на торгівельному підприємстві – від обліку необоротних активів до
формування фінансової звітності, у той час коли на складі часто
використовують більш спрощене та дешевше програмне забезпечення, за
допомогою якого ведеться виключно облік необоротних активів і лише в
натуральному вимірнику. При такому методі організації обліку відсутня
централізована система обліку в результаті чого бухгалтерія не може
оперативно реагувати на виникнення помилок в процесі ведення складського
обліку. Іншою стороною даної проблеми є розбіжності у номенклатурному
найменуванні одиниць необоротних активів [3].
Основною проблемою обліку необоротних активів підприємства в
Україні, є проблема повноти та своєчасності їх відображення у системі
обліку. Ця проблема досить багатопланова, надзвичайно складна й
стосується всього нашого суспільного ладу, особливо системи влади, системи
оподаткування й тіньового сегмента економіки.
Наступною є проблема забезпечення максимальної оперативності та
достатньої аналітичності вихідної інформації про необоротні активи
підприємства. Інформація потрібна індивідуальному споживачу в певну мить
для вирішення конкретного управлінського завдання. Якщо споживач
інформації протягом короткого проміжку часу отримує необхідну йому
інформацію у достатньому обсязі, який його цікавить, то проблеми
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забезпечення максимальної оперативності інформації для нього будуть
вирішені. Для забезпечення достатньої аналітичності інформації її потрібно
завчасно перевірити щодо відповідності сучасним вимогам: порівнянності,
однозначності тлумачення, достовірності, дохідливості й доречності.
Ще однією важливою проблемою обліку необоротних активів
підприємства є проблема встановлення оптимального співвідношення обсягів
автоматизованих і неавтоматизованих обліково-контрольних робіт та
визначення їхньої ролі у скороченні необґрунтованих витрат й зростанні
поточних доходів підприємства. Кожному підприємству доцільно на початку
року провести оцінку власних потреб і фінансово-кредитних можливостей
щодо придбання або оренди комп'ютерної, організаційної техніки або
відмовитися від неї, віддавши перевагу у веденні обліку залученому на
договірній основі приватному професійному бухгалтеру спеціалізованої
приватної фірми за гідну оплату виконаних ним обліково-звітних робіт.
Тому, надзвичайно важливим етапом удосконалення обліку необоротних
активів є його автоматизація. Необхідність автоматизованого обліку на
підприємствах проявляється в тому, що використання програмних засобів
дає змогу повністю звільнитися від помилок, оскільки, як правило, при
автоматизованому обліку ведеться тільки один обліковий регістр, всі інші
формуються автоматично і ризик помилки при переносі даних між
регістрами обліку дорівнює нулю. При застосуванні автоматизованих
облікових систем можна вирішити проблему оперативності звітних даних.
Застосування автоматизованих систем посилює функцію контролю
правильності. законності, а іноді й економічної доцільності бухгалтерських
операцій (записів), не підвищуючи трудомісткості ведення обліку. Це
досягається попереднім програмуванням відповідних перевірочних
нормативів та алгоритмів. При цьому автоматизована інформаційна система
забезпечує безперервний контроль як складання документів, так і поточних
облікових записів [2].
Для автоматизації обліку в Україні найбільше розповсюдження
отримала програма 1С:Підприємство а саме її версія 7.7. Це універсальна
програма масового призначення для автоматизації бухгалтерського і
податкового обліку, що включає підготовку обов'язкової (регламентованою)
звітності. Методика бухгалтерського обліку забезпечує одночасну реєстрацію
кожного запису господарської операції як по рахунках бухгалтерського
обліку, так і по необхідних розрізах аналітичного обліку, кількісного і
валютного обліку.
Все ширшого розповсюдження набуває наступна версія програми ‒
восьма. 1C:Бухгалтерія 8.3 забезпечує рішення всіх задач, що стоять перед
бухгалтерською службою підприємства, якщо до її повноважень повністю
входить облік на підприємстві, включно з випискою первинних документів,
обліком продажів і т.д. [1, с. 169].
По складах може вестися кількісно-сумовий облік і облік по партіях.
Складський облік може бути відключений, якщо в ньому немає необхідності.
Автоматизований облік операцій надходження і реалізації товарів і послуг.
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Для оптової
торгівлі підтримуються технології роботи як з
автоматизованими, так і неавтоматизованими торговими точками.
Автоматизований облік комісійної торгівлі як відносно товарів, узятих на
комісію, так і переданих для подальшої реалізації.
Таким чином, удосконалення обліку необоротних активів є одним із
пріоритетних завдань вітчизняних підприємств. Основним завданням є
подальший розвиток та удосконалення інформаційних систем підприємств з
використанням сучасних методів управління і технічних засобів. Також
одним з можливих варіантів удосконалення обліку необоротних активів є
застосування різних наукових розробок.
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Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
АНАЛІЗ ОБОРОТНИХ АКТИВІВ ПІДПРИЄМСТВА
В результаті розвитку ринкових відносин в Україні виникла необхідність
ефективного формування та використання оборотних активів підприємства.
Сутність, склад та структура оборотних активів – важливий елемент
підвищення ефективності функціонування підприємств, і як наслідок, всієї
економіки України, набуває особливої актуальності.
Оборотні активи є однією з найважливіших ланок облікового процесу. У
системі теоретичних засад формування і використання оборотних активів
важливу роль відіграє концепція їх оцінки. Ефективно побудована система
оцінки необхідна для достовірного визначення економічного стану
підприємства з метою прийняття обґрунтованих управлінських рішень щодо
їх подальшого використання. Саме неузгодженість окремих складових у
підходах до визначення реальної вартості оборотних активів впливає на стан
обліку та формування достовірної фінансової звітності підприємства.
Повноцінне формування активів та їх використання вимагає підвищеної
уваги та поінформованості з боку адміністративно-управлінського персоналу.
Зазначену інформацію можливо отримати лише в результаті системного
моніторингу – системи обліку, аналізу та контролю.
Здійснення обліку та аналізу оборотних активів є актуальним, адже вони
є обов‘язковим засобом ведення господарської діяльності підприємств,
ефективного
функціонування
на
сучасному
ринку,
досягнення
конкурентоздатності, з метою отримання максимального прибутку.
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Метою дослідження є розгляд різних підходів сучасних науковців до
визначення економічної сутності оборотних активів підприємства їх складу
та структури, що дасть змогу визначити оптимальні джерела фінансування
оборотних активів залежно від стратегічного напряму розвитку підприємства
і, як наслідок, – підвищити ефективність використання оборотних активів
підприємства.
Питанням організації і методики аналізу присвячено багато ґрунтовних
досліджень провідних науковців України серед них: Ф.Ф. Бутинець,
С.В. Голова, В.І. Єфіменко, М.І. Горбатко, В.М. Івахненко, М.Р. Лучок,
М.В. та інші. Також питання обліку оборотних активів розглядалися низкою
зарубіжних дослідників, зокрема: М.І. Баканова,
І.Т. Балабанова,
В.В. Ковальова, М.Н. Крейніної, В.Ф. Палія, Р.С. Сайфуліна, А.Д. Шеремета
та інших [1]. Проте, ряд питань щодо методики обліку та аудиту оборотних
активів підприємств вимагає подальших досліджень та наукових розробок.
Оборотні активи – 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 [2].
Міжнародний стандарт бухгалтерського обліку 1 (МСБО 1) «Подання
фінансової звітності» визначає оборотні активи як поточні активи. Поточні
активи складаються з активів (таких як: запаси, торговельна дебіторська
заборгованість), які продаються, споживаються чи реалізуються як частина
нормального операційного циклу, навіть якщо не очікується, що вони будуть
реалізовані протягом дванадцяти місяців після кінця звітного періоду.
Їх необхідність для підприємства обумовлена забезпеченням
безперервного процесу виробництва, в ході якого оборотні активи проходять
як сферу виробництва так і сферу обігу. Таким чином, перебуваючи у
постійному русі, оборотні активи забезпечують кругообіг, який відбивається
в повному відновленні процесу виробництва, поступово змінюючи свою
матеріальну форму.
Економічні перетворення, які здійснюються в Україні, потребують
удосконалення управління оборотними активами. Для нормального
функціонування підприємств потрібно, щоб їх власники, приймаючи
рішення, мали правдиву й об‘єктивну інформацію про майно, фінансовий
стан і результати роботи, таку інформацію надає аудит. Зовнішній аудит
надає впевненість щодо достовірності та надійності інформації, яка
відображена у фінансовій звітності. Внутрішній аудит, виступає як елемент
управління, він спрямований на вивчення фактичного стану справ у кожному
підрозділі, надає інформацію про виконання прийнятих рішень.
Оборотні активи, як і інші фінансові категорії, розкривають свою
сутність при виконанні відповідних функцій: оборотної і платіжнорозрахункової. Виробнича функція забезпечує безперервність процесу
виробництва при постійному процесі формування на підприємстві запасів
матеріальних ресурсів. Платіжно-розрахункова функція оборотних активів
передусім впливає на стан тієї частини коштів, яка вилучена до сфери обігу,
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впливає безпосередньо на стан розрахунків і в цілому на грошовий обіг. Як
свідчить вітчизняний досвід, в умовах розвитку ринкових відносин від
платіжно-розрахункової дисципліни, своєчасності і повноти платежів, і,
відповідно, прояву зазначеної функції оборотних активів залежить загальний
платіжний стан підприємства.
Тобто, суть виробничої функції полягає у забезпеченні безперервності
процесу виробництва, а суть розрахункової функції полягає в обслуговуванні
завершення кругообігу коштів шляхом перетворення обігових коштів з
товарної форми у грошову.
Склад оборотних активів – це сукупність окремих елементів оборотних
активів. Структура оборотних активів це питома вага вартості окремих статей
оборотних виробничих фондів і фондів обігу в загальній сумі оборотних
активів. У різних галузях народного господарства склад і структура
оборотних активів різні і зумовлені суб‘єктивними і об‘єктивними факторами
(рис. 1) [3, с. 101].

об‘єктивні

суб‘єктивні

аналіз формування та
використання фонду
оплати працігалузева
належність підприємства

рівень організації
виробництва

аналіз складу виплат із
стимулювання персоналу
(структури заробітної
плати)характер виробничого
процесу

аналіз ефективності
стимулювання
персоналурівень
організації збуту й
постачання

аналіз факторів, що
обумовили зміну
обсягу фонду оплати
праціінші фактори

аналіз рівня та динаміки
середньої заробітної
платисезонність виробництва

Рисунок 1 – Фактори управління оборотними активами
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Аналіз оборотних активів дозволяє сформувати комплекс пропозицій
для підприємства, які допоможуть покращити не лише майновий стан
підприємства, а й обумовлять ріст позитивного фінансового результату і
рентабельності. Основними управлінськими рішеннями в даному напрямку є:
– зменшення частки виробничих запасів, що не використовуються в
діяльності та зниження витрат на їх утримання;
– реструктуризація дебіторської заборгованості (проведення обліку
векселів в банку, здійснення факторингових операцій); прискорення
оборотності оборотних активів;
– підвищення рентабельності оборотних активів;
– мінімізація витрат оборотних активів у процесі їх використання;
– оптимізація запасів сировини і незавершеного виробництва;
скорочення тривалості виробничого циклу;
– поліпшення організації матеріально-технічного забезпечення;
– прискорення реалізації товарної продукції [4].
В сучасних умовах необхідність проведення аналізу набуває все
більшого значення, а так як оборотні активи займають вагому частку в
загальному обсязі активу балансу то керівники мають бути зацікавлені у
аналізі оборотних активів, тому що вони будуть знати реальний стан справ,
що дозволить планувати діяльність підприємства на майбутнє, розвиватися та
залучати нові ресурси. Аналіз оборотних активів передусім спрямований на
пошук резервів або слабких місць, вдосконалення управління ресурсами, а
також на мобілізацію резервів та ефективного їх використання.
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Перехід до ринкових відносин, особливості становлення ринку в
Україні, складні тенденції в реалізації методів і засобів державного
регулювання в економіці перехідного періоду обумовили необхідність
пильної уваги до теорії і практики інвентаризації активів та зобов‘язань
підприємства. Однією з основних вимог, що ставляться до бухгалтерського
обліку, є достовірність його показників. Проте в процесі зберігання і
відпуску товарно-матеріальних цінностей між фактичною наявністю і даними
бухгалтерського обліку можуть виникнути розходження, які не піддаються
повсякденному обліку, зокрема, в результаті пересортиці, несправності
ваговимірних приладів, помилкових записів, втрати документів, зловживань
матеріально відповідальних осіб. У зв'язку з цим виникає об'єктивна
необхідність у такому способі, який би забезпечив можливість взяти на облік
можливі розходження між даними обліку і фактичною наявністю
господарських засобів. Це досягається за допомогою інвентаризації.
Дослідження теоретичних основ інвентаризації, напрацювання нових
підходів до практичного здійснення процесу інвентаризації знайшли
висвітлення у наукових працях вчених-економістів М.Г. Бєлова, М.Т. Білухи,
Ф.Ф. Бутинця, Н.І. Дорош, Є.В. Калюги, Д.Л. Кузьміна, В.А. Кулика,
В.М. Мурашка, В.М. Пархоменка, В.В. Сопка, Л.К. Сука та інших науковців.
У відповідності із Законом України „Про бухгалтерський облік та
фінансову звітність в Україні‖ [1], з метою забезпечення достовірності
бухгалтерського обліку та фінансової звітності підприємства та організації
зобов‘язані проводити інвентаризацію активів та зобов‘язань, основною
метою якої є перевірка і документальне підтвердження їх фактичної
наявності, стану та сприяння їх належного зберігання.
Під інвентаризацією слід розуміти перевірку та оцінку фактичної
наявності об‘єкту контролю, якій притаманні наступні ознаки: наявність
розпорядчого документу; здійснення дій колегіальним органом; виявлення
кількісних і якісних характеристик об‘єкту; реєстрація та оцінка фактів;
нормативно-правове регулювання, рахункова та бухгалтерська обробка
документів; узагальнення та реалізація результатів; прийняття рішень [5].
Здійснюється інвентаризація шляхом перевірки в натурі наявності майна
(господарських засобів) підприємства (зважуванням, переліком, обміром
тощо) і порівняння одержаних результатів з даними бухгалтерського обліку.
Це дає змогу встановити розходження між даними обліку і фактичною
наявністю засобів, тобто лишки або нестачі (якщо вони мали місце), які
оформляють відповідними документами і відображають в обліку.
Згідно з Положенням про інвентаризацію активів та зобов‘язань [2],
основними завданнями інвентаризації є:
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– виявлення фактичної наявності активів та перевірка повноти
відображення зобов‘язань, коштів цільового фінансування, витрат
майбутніх періодів;
– установлення лишку або нестачі активів шляхом зіставлення фактичної
їх наявності з даними бухгалтерського обліку;
– виявлення активів, які частково втратили свою первісну якість та
споживчу властивість, застарілих, а також матеріальних та
нематеріальних активів, що не використовуються, невикористаних сум
забезпечення;
– виявлення активів і зобов‘язань, які не відповідають критеріям визнання.
Залежно від повноти охоплення перевіркою засобів господарства
розрізняють інвентаризацію повну і часткову. Повна інвентаризація
передбачає суцільну перевірку всього майна підприємства і стану
розрахункових відносин та проводиться перед складанням річного звіту.
Часткова інвентаризація охоплює окремі види засобів (грошових коштів у
касі, готової продукції на складах тощо). За характером інвентаризацію
поділяють на планову і позапланову. Планова проводиться за завчасно
складеним планом відповідно до розробленого графіка її проведення
(наприклад, перед складанням річного звіту). Позапланова інвентаризація
проводиться за розпорядженням керівника господарства (за вимогою
перевіряючого органу, у випадках пожежі, стихійного лиха тощо) [3].
Проведення інвентаризації забезпечується власником, який створює
необхідні умови для її проведення, визначає об‘єкти, періодичність та строки
проведення інвентаризації, крім випадків, коли проведення інвентаризації є
обов‘язковим. Для цього на підприємстві розпорядчим документом керівника
підприємства створюється інвентаризаційна комісія з представників апарату
управління підприємства, бухгалтерської служби та досвідчених працівників
підприємства. Інвентаризаційну комісію очолює керівник.
Відповідно до Положення про інвентаризацію активів та зобов‘язань,
яке застосовується з 1 січня 2015 року як підприємствами, так і бюджетними
установами річна інвентаризація проводиться, як звично, щороку, перед
складанням фінансової звітності, але періодичність інвентаризації деяких
активів змінилася (табл. 1)
Таблиця 1 – Новації в періодичності проведення інвентаризації
активів
Вид активу

Періодичність інвентаризації

Нерухомість (зокрема земельні ділянки)

1 раз на 3 роки*

Інструменти, прилади, інвентар (меблі)

Щороку в обсязі не менше 30%
усіх об'єктів протягом 3 років

Бібліотечні фонди до 100 одиниць

Щороку

Бібліотечні фонди від 100 до 500 тис. одиниць

Протягом 5 років з охопленням
щороку не менше 20% одиниць

Бібліотечні фонди від 500 тис. одиниць

Протягом 10 років з охопленням
щороку не менше 10% одиниць
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Проведення інвентаризації залежить від організаційних заходів на
місцях зберігання цінностей. Матеріально відповідальних осіб на кожен вид
цінностей складають товарні ярлики, де вказують найменування, позначення
одиниці, показники якісної характеристики товарів (артикул, розмір, сорт,
зростання), ціну, кількість. Після перевірки правильності складання ярликів,
карт, а також фактичної наявності матеріалів їх дані записують в
інвентаризаційні
описи
типової
форми.
Інвентаризаційні
описи
підписуються всіма членами інвентаризаційної комісії та матеріально
відповідальними особами. Роботу інвентаризаційної комісії оформляють
протоколом, де відображають результати інвентаризації, стан складського
господарства, забезпечення збереження товарно-матеріальних цінностей.
Після закінчення інвентаризації оформлені інвентаризаційні описи (акти
інвентаризації) здаються до бухгалтерської служби для перевірки, виявлення
і відображення в обліку результатів інвентаризації.
Отже, інвентаризація – це перевірка фактичної наявності майна
підприємства і співставлення даних інвентаризації з бухгалтерським обліком.
Основним документом що визначає правила проведення інвентаризації є
«Положення про інвентаризацію активів та зобов‘язань №879». В системі
бухгалтерського обліку інвентаризація є обов‘язковим, важливим, суттєвим і
необхідним елементом його методу. Взаємозв‘язок інвентаризації з іншими
елементами методу бухгалтерського обліку носить односторонній характер.
Сьогодні інвентаризація здійснюється з метою зіставлення даних фактичної
наявності цінностей із даними бухгалтерського обліку.
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ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ
Відновлення темпів економічного зростання національного господарства
України неможливе без підвищення ефективності використання матеріальнотехнічної бази підприємств, в якій головним елементом виступають основні
засоби. Від стану основних засобів залежить техніко-технологічний рівень
виробництва, продуктивність праці, якість товарів та послуг, прибутковість
підприємства, у зв‘язку з чим зростають роль аналізу та аудиту наявності,
руху та використання основних засобів підприємства.
Основний засіб це необоротний актив, що призначений для
господарської діяльності, тобто планується використовуватися в
господарській діяльності. Господарська діяльність – діяльність особи, що
пов'язана з виробництвом та реалізацією товарів, виконанням робіт,
наданням послуг, спрямована на отримання доходу та проводиться такою
особою самостійно та/або через свої відокремлені підрозділи, а також через
будь-яку іншу особу, що діє на користь першої особи, зокрема, за договорами
комісії, доручення та агентськими договорами.
Існуюча система обліку основних засобів не здатна в повній мірі
задовольнити зростаючі інформаційні потреби управління. Часті та
непослідовні зміни у законодавчих і нормативно-правових актах України, які
визначають методологічні засади формування в бухгалтерському і
податковому обліку інформації про основні засоби, призвели до різного й
неоднозначного тлумачення їхньої сутності.
Питанням розвитку теорії та практики бухгалтерського та податкового
обліку основних засобів підприємства , а також їх аналізу присвячені праці
таких вітчизняних і зарубіжних вчених, як О. Агрес, С.Ільїна, О. Коваленко,
В. Сопко, В. Шило та ін. Ряд принципових питань щодо сутності,
класифікації та оцінки основних засобів, визначення граничних строків їх
використання набуває такої актуальності, та потребує пошуку варіантів
вирішення поставленої проблеми. Вивчення теоретичних положень,
опублікованих праць вітчизняних вчених, практики діяльності підприємств
свідчить, що облік основних засобів останнім часом дещо ускладнився, а
низка проблем негативно впливає на процес управління виробництвом,
знижуючи ефективність використання основних засобів. До кола таких
проблем можна віднести різні підходи до термінології сутності основних
засобів у обліку й системі оподаткування, принципів оцінки основних
засобів.
П(С)БО 7 «Основні засоби» визначає основні засоби як матеріальні
активи, які підприємство утримує з метою використання їх у процесі
виробництва або постачання товарів, надання послуг, здавання в оренду
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іншим особам або для здійснення адміністративних і соціально-культурних
функцій, очікуваний строк корисного використання (експлуатації) яких
більше одного року (або операційного циклу, якщо він довший за рік) [7].
Слід зауважити, що деякими авторами при визначенні сутності основних
засобів звужується сфера їх використання. Так, наприклад, Й.С. Завадський,
О.В. Коваленко вважають, що сферою використання основних засобів є лише
«виробничі процеси». Але основні засоби використовуються як у процесі
виробництва, так і під час постачання товарів, надання послуг, здавання в
оренду іншим особам, здійснення адміністративних чи соціально-культурних
функцій. Отже, вважаємо, що дане визначення основних засобів є дуже
вузьким, оскільки не враховує інші сфери їх використання [3, с. 21].
Визначення поняття «основні засоби» у нормативно-правових актах
України, які регулюють їх бухгалтерський облік, призводять до ще більшої
плутанини до розуміння їх сутності, оскільки при встановленні критеріїв
віднесення об‘єкту до основних засобів перевага надається їх призначенню.
В той же час норми податкового законодавства акцентують увагу на
особливостях визнання об‘єкту основних засобів активом, тобто лише у тому
випадку, коли його застосування відбувається виключно «для використання у
господарській діяльності платника податку» [6].
Слід зазначити, що більшість науковців при розкритті змісту поняття
«основні засоби» обов‘язковим критерієм визнання об‘єкту основних засобів
вважають строк їх корисного використання, який може бути понад одного
року або операційного циклу, якщо він більше року. Погоджуємося з цією
позицією, оскільки підприємство набуває основний засіб з метою його
тривалої експлуатації під час господарської діяльності.
У той же час жоден із вищезазначених авторів до критеріїв визнання
об‘єкту основним засобом не включає вартісний показник такого об‘єкту, що
є цілком доречним з огляду на високий рівень інфляції, необхідною умовою
раціональної організації обліку основних засобів є також їх класифікація. Її
орієнтація на загальних для усіх галузей національної економіки ознаках – ви
значенні різних груп основних засобів та їх об‘єднання по спільних функціях
у виробничому процесі має домінуюче значення для організації
бухгалтерського обліку. Завдяки цьому основні засоби розділяють по групах,
які підлягають обліку та контролю на бухгалтерських рахунках. Також
забезпечується єдність групування по видах об‘єктів у всіх галузях
економіки, що дозволяє досягти співставлення облікових показників різних
підприємств.
Отже, на основі проведених досліджень сутності поняття «основні
засоби» можна зазначити, що основними критеріями визнання основних
засобів є:матеріальність(наявність матеріально-речової форми); призначення
(утримуються з метою використання їх в процесі виробництва, постачання
товарів, надання послуг або для здійснення адміністративних чи соціальнокультурних функцій); строк корисного використання (більше року або
операційного циклу, якщо він більше року);амортизаційність (здатність
об‘єкту в процесі експлуатації поступово переносити свою вартість на
результат діяльності підприємства) тощо.
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Виділені ключові критерії визнання основних засобів покладено в
основу авторськоговизначення поняття «основні засоби», під якими слід
розуміти матеріальні активи, які зберігають свою натуральну форму
протягом всього корисного терміну експлуатації, що становить понад один
рік (або операційний цикл, якщо він довший за рік), використовуються як під
час здійснення господарської діяльності, так і під час виконання
підприємством адміністративних чи соціально-культурних функцій та по
частинах переносять свою вартість на результат власної діяльності –
виготовлений продукт, надану послугу або товар.
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Науковий керівник: Коцеруба Н.В., к.е.н., доцент
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
АНАЛІЗ МАЙНОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА
Управління підприємством – це складний багатогранний процес, який
потребує постійного удосконалення контролю за діяльністю підприємства з
метою покращення ефективності його функціонування, а також визначення
перспектив щодо його розвитку у майбутньому. Проблема оцінки та аналізу
майнового стану підприємства була завжди актуальною. Такою ж вона є і
сьогодні, оскільки, з однієї сторони, він є результатом діяльності
підприємства, тобто його основних досягнень, а з іншої – визначає
пeрeдyмoви рoзвиткy пiдприємствa.
Узагальнення літературних джерел із даної проблематики засвідчило,
що вагомий внесок у методологію та практику аналізу майнового стану
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підприємств зробили П.Ю. Буряк, К.В. Ізмайлова, Г.І. Кіндрацька,
В.В. Ковальов, Л.А. Лахтіонова, Л.О. Лігоненко, О.В. Павловська,
В.О. Подольська, П.Я. Попович, Г.В. Савицька, Ю.С. Цал-Цалко,
М.Г. Чумаченко, А.Д. Шеремет, Н.П. Шморгун та інші вчені-економісти.
Метою даного дослідження є обґрунтування основних аспектів аналізу
майнового стану підприємства.
Основною метою аналізу будь-якого аспекту фінансово-господарської
діяльності підприємства є виявлення негативних для його фінансового стану
тенденцій, пошук резервів підвищення ефективності діяльності,
обґрунтування прийняття управлінських рішень, моніторинг діяльності та
доцільність нововведень. Результати фінансового аналізу є підґрунтям, на
основі якого формується фінансова політика підприємства, розробляється
сукупність заходів, відбираються відповідні фінансові механізми, необхідні
для реалізації поставленої перед фінансовим менеджментом мети.
Визначення фінансового стану підприємства є необхідною умовою
управління фінансами і будується на використанні фінансової звітності із
застосуванням методів вертикального і горизонтального аналізу. Але аналіз
фінансової звітності не дозволяє категорично зазначити рівень фінансового
стану, і тільки орієнтує користувача інформації в оцінці фінансового стану
підприємства та визначенні його слабких місць.
Основними завданнями майнового стану підприємства є такі:
- дослідження рентабельності й фінансової стійкості підприємства;
- дослідження
ефективності
використання
майна
(капіталу)
підприємства, забезпечення підприємства власними обіговими
коштами;
- об‘єктивне
оцінювання
динаміки
та
стану
ліквідності,
платоспроможності, фінансової стійкості підприємства;
- оцінювання становища суб‘єкта господарювання на фінансовому ринку
й кількісне оцінювання його конкурентоспроможності;
- аналіз ділової активності підприємства та його становища на ринку
цінних паперів;
- визначення ефективності використання фінансових ресурсів [1, с. 36].
Джерелом інформації про фінансово-майновий стан усіх суб‘єктів
господарювання є фінансова звітність. Проведення аудиту показників
фінансової звітності на підприємствах є дуже важливим і актуальним на
даний час.
Для аналізу прибутковості доцільно застосовувати комплекс показників.
Для початку, це показник чистого прибутку, який розраховується шляхом
додавання до фінансово результату від звичайної діяльності після
оподаткування надзвичайних доходів й віднімання надзвичайних витрат та
податку з надзвичайного прибутку (табл. 1).
В умовах конкурентоздатності кожен господарюючий суб‘єкт прагне
підвищити ефективність управління капіталом шляхом оптимізації структури
своїх активів. Найефективнішим інструментом у досягненні поставленої цілі
є система контролю показників ділової активності підприємства.
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Також,
фінансову
діяльність
підприємства
аналізують
за
горизонтальним і вертикальним напрямом.
Суть горизонтального аналізу полягає в тому, що при його проведенні
порівнюють окремі показники за статтями балансу і звітів підприємства за
суміжні періоди та в динаміці за ряд років. За горизонтальним аналізом
встановлюють відхилення від базового, попереднього звітного періоду або
показників, планів, завдань і даних інших підприємств, виявляють тенденції
розвитку підприємства, причини таких відхилень і можливі результати
фінансової діяльності.
Вертикальний, або як його ще називають – структурний, аналіз балансу і
звітів дає змогу проаналізувати структуру активів підприємства. Тобто
визначити, яку питому вагу в загальній сумі активів(валюті балансу) мають
основний капітал і нематеріальні активи, запаси й витрати, фінансові
вкладення, грошові надходження, дебіторська заборгованість. У пасиві –
аналізується
структура
власного
капіталу,
короткострокової
та
довгострокової, а також кредиторської заборгованості. При структурному
аналізі звітності всі показники співвідносять між собою, зіставляють
показником підприємства зі структурою показників інших підприємств.
Такий аналіз дає змогу відшукати оптимальну структуру активів і пасивів
підприємства для успішнішого проведення господарської й фінансової
діяльності.
Таблиця 1 – Показники аналізу прибутковості [3, с. 54]
Показники

Формула

Рентабельність реалізованої
продукції, %
Рентабельність операційної
діяльності, %

Рентабельність основного
капіталу, %
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Продовження таблиці 1
Рентабельність ВК, %

Рентабельність активів, %

Рентабельність продукції, %

Період окупності ВК, днів

Таким чином, для оцінювання майнового стану доцільно розрахувати
показники (коефіцієнти), які характеризують виробничий потенціал
підприємства: суму господарських засобів (валюта балансу); питому вагу
активної частини необігових активів у структурі необігових активів;
коефіцієнт зносу основних засобів, коефіцієнти оновлення та вибуття
основних засобів.
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Сокол Крістіна
Науковий керівник: Овсюк Н.В., д.е.н., доцент
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ОБЛІКУ РОЗРАХУНКІВ ІЗ
ПІДЗВІТНИМИ ОСОБАМИ ЗА ДОПОМОГОЮ ЕЛЕКТРОННИХ
СИСТЕМ ТА ТЕХНОЛОГІЙ
Удосконалення ринкових відносин і збільшення обсягів українського
ринку, вихід українських суб‘єктів господарювання на ринки іноземних
держав, розширення спектра бізнес-процесів та елементарних господарських
операцій, поява нових технологій, які супроводжують процеси здійснення
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платежів, у тому числі безготівковій формі, та інші прояви динамічного
процесу розвитку України не тільки не зменшили, а навпаки, збільшили
значення прямих контактів посадових осіб і відповідальних працівників
різних суб‘єктів господарювання між собою, а також можливості
оперативного придбання товарів (робіт або послуг) за готівковий та
безготівковий розрахунок на ринку посадовими особами і відповідальними
працівниками підприємства. Все це вплинуло не тільки на збільшення обсягів
розрахунків із підзвітними особами окремих суб‘єктів господарювання, але і
значно їх ускладнило.
Раціональна організація розрахунків зпідзвітними особами та
інформативного забезпечення даного процесу сприяє зміцненню
розрахункової дисципліни, підвищеннювідповідальності підприємств за
дотримання розрахунків, скороченню дебіторської та кредиторської
заборгованості, прискоренню оборотності оборотних засобівпідприємств і
організацій. Внаслідок цього поліпшується фінансовий стан підприємств і
організацій,
що
особливо
актуально
в
сучасних
умовах
господарювання,оскільки грошова стадія кругообігу коштів відіграє
величезну роль у життіпідприємства будь-якої форми власності.
Проблеми обліку розрахункових операцій досліджуються широким
колом науковців та практиків, серед яких: М.Д. Білик, М.Я. Дем‘яненко,
Г.Г. Кірейцев, М.Ф. Огійчук, В. Плаксієнко, В.В. Сопко та інші. Проте майже
всі вони розглядають проблеми розрахункового характеру загалом або
акцентують увагу лише на розрахунках з дебіторами. На нашу думку,
потребує особливої уваги процес організації обліку розрахунків з
підзвітними особами, який включає в себе чинне нормативно-правове поле.
У процесі господарської діяльності у підприємств виникає необхідність
видачі з каси готівки працівникам підприємства під звіт на господарські
витрати та службові відрядження. У цьому випадку виникають розрахункові
відносини з підзвітними особами.
Підзвітні особи – це працівники даного підприємства, які отримали
грошові суми в підзвіт для майбутніх витрат згідно з наказом
(розпорядженням) керівника підприємства. На підприємстві повинен бути
складений і затверджений наказом керівника список осіб, які мають право
одержувати гроші в підзвіт на господарські потреби [1].
На підприємствах України функціонують різні автоматизовані системи
обліку розрахунків з підзвітними особами. АРМ бухгалтера по обліку
розрахунків з підзвітними особами дозволяють комплексно розв‘язувати всі
задачі, поставлені перед даним участком обліку і видавати інформацію,
необхідну для прийняття управлінських рішень [1, c.258].
Найбільш розповсюдженими програмними продуктами з автоматизації
обліку розрахунків з підзвітними особами на території України є програми
таких розробників як «1С», «ПАРУС-Підприємство», «Галактика» та ін. Для
підвищення ефективності управління підприємством фірма «1С» в
програмному комплексі «1С: Підприємство» створила конфігурацію по
управлінню кадрами та розрахунку заробітної плати.
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На даний час розроблено уже нова версія програмного
забезпечення «1С:Бухгалтерія 8.3» на платформі «1С: Підприємство 8.3».
Порівняно з попередньою вона має ряд переваг: ергономічний
інтерфейс; розширений функціонал; розвинені засоби побудови економічної
та аналітичної звітності; нові можливості аналізу фінансово-господарської
діяльності; висока масштабованість і продуктивність; потужні засоби
розмежування прав доступу [2].
У програмі «1С: Бухгалтерія 8.3» підтримується бухгалтерський і
податковий облік у відокремлених підрозділах. Для кожного відокремленого
підрозділу можна вказати адреси, телефони, прізвища відповідальних осіб
підрозділу. Ці дані відображаються в друкованих формах всіх документів,
виписаних відокремленим підрозділом, що в порівнянні з попередньою
програмою було неможливим.
Також така нова функція як Календар бухгалтера допомагає спланувати
роботу з підготовки звітності та сплату податків. Вона наочно показує
терміни здачі звітності, сплати авансових платежів, податків і нагадує про це
при наближенні відповідних подій.
Кореспонденції рахунків − навігатор по програмі, який можна
використовувати як при початковому освоєнні програми, так і в щоденній
роботі при реєстрації господарських операцій. Можна розширити план
рахунків, додати свої субрахунки і використовувати їх у документах. При
цьому внесені зміни збережуться і після оновлення програми [3].
Також популярною є програма інтегрованої системи автоматизації
управління підприємством «Галактика». При розробці і розвитку системи
«Галактика» велику увагу було приділено питанням оптимізації управління
ресурсами виробничого підприємства. Інтегрована система автоматизації
управління підприємством «Галактика» випущена на ринок в 1995 р.
«Галактика» має контур «Управління підприємством». Система
управління підприємством Галактика ERP складається з різних програмних
модулів, які можуть бути придбані індивідуально, залежно від потреб і
технічних можливостей підприємства. Кожен модуль відповідає за
автоматизацію конкретних профільних завдань. Завдяки цьому замовники
можуть набувати тільки дійсно їм необхідний функціонал, не переплачуючи
за ті компоненти системи, якими підприємство не має наміру користуватися.
Надалі при укрупненні бізнесу і розширення функціоналу системи, а також
при зростанні числа користувачів висока продуктивність ERP системи
зберігається [4].
Парус-Підприємство – комплексна система управління великим
підприємством, клієнт-серверне рішення на базі СУБД Oracle, яка має
модульну структуру. З допомогою модуля «Парус-Бухгалтерський облік»
здійснюється автоматизація нарахування заробітної плати на всіх його
етапах, модуль «Парус – Бухгалтерський облік» призначений для
комплексного вирішення завдань управління персоналом на підприємстві
Таким чином, проаналізувавши програмні продукти для автоматизації
обліку розрахунків з підзвітними особами, ми дійшли висновку, що
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програмне забезпечення «1С:Бухгалтерія 8.3», хоч і є якісним і новим
покращеним програмним продуктом, але є занадто коштовною і
підприємство не може собі на даний час її дозволити. А так як
«1С:Бухгалтерія 7.7» працює без збоїв і є нормальною для використання, то
на даний час вона найоптимальніший вибір програмного забезпечення.
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ЩОДО ОБЛІКУ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ ПІДПРИЄМСТВА
Модель економіки, за якої функціонує підприємство включає такі
процеси: управління персоналом; постачання матеріальних ресурсів;
виробництво; управління виробництвом; управління підприємством;
інвестування та фінансування; збут тощо. Всі ці процеси пов‘язані із
витрачанням ресурсів. Витрати пов‘язані з операційною діяльністю
підприємства мають різне призначення, різнорідні за своєю сутністю,
причинами виникнення тощо. Отже, в умовах динамічних змін економічних
відносин облік операційної діяльності потребує перегляду багатьох
категорій, в тому числі і витрат. Отже, важливим завданням бухгалтерського
обліку на сучасному етапі є більш раціональне його реформування з метою
приведення у відповідність з вимогами ринкової економіки, міжнародних
стандартів і управління. Від правильності обліку операційних витрат
залежить ефективність діяльності та рентабельність підприємства.
Однією з основних проблем для управління підприємством є також
забезпечення максимальної оперативності та достатньої аналітичності
вихідної інформації про операційні витрати підприємства. Якщо інформація
щодо витрат, яка повинна слугувати для прийняття управлінських рішень є
несвоєчасною, недостовірною або відсутньою, це спричиняє виникнення
проблем, як внутрішнім так і зовнішнім її користувачам. Для удосконалення
313

обліку витрат операційної діяльності на підприємствах, особливу увагу
потрібно приділяти походженню та складу операційних витрат, а також
формуванню аналітичної інформації щодо витрат і відображення їх в обліку
та звітності.
Методика обліку операційних витрат діяльності підприємства значною
мірою залежить від організаційної структури підприємства, його розмірів, в
деякій мірі на такі витрати впливають особливості галузі, в якій функціонує
суб‘єкт господарювання.
Ведення фінансового обліку операційних витрат досліджували такі
науковці, як М.Т. Білуха, Ф.Ф. Бутинець, С.Ф. Голов, З.В. Задорожний,
Я.Д. Крупка, В.В. Сопко, Б.Ф.Усач, Т.В. Савицька, І.М. Яцків та ін. Важливу
роль у розвитку та вдосконаленні такої ділянки обліку відіграють роботи
зарубіжних авторів, зокрема: М. Ван Бреда, Е. Хендріксена, М. Метьюса,
В. МакКензі, Дж. Ріса, Р. Витоні, К. Друрі. В той же час низка питань,
пов‘язаних із методикою фінансового обліку операційних витрат потребує
подальших досліджень.
Метою даного дослідження є теоретичні засади та розробка
рекомендацій щодо удосконалення обліку операційних витрат підприємства.
Операційні витрати виникають в результаті здійснення операційної
діяльності. Міжнародні стандарти фінансової звітності (IFRS англ.
International Financial Reporting Standards) дають таке визначення операційної
діяльності – основна діяльність будь-якого суб‘єкта господарювання, а також
інші види діяльності, що не відносяться до інвестиційної чи фінансової сфери [1].
В широкому розумінні «операційною діяльністю» прийнято вважати
основну діяльність підприємства, яка пов‘язана з виробництвом і реалізацією
продукції (робіт, послуг), забезпечує основну частку доходу і є головною
метою створення підприємства [2]. Напрями операційної діяльності
підприємства визначаються, перш за все, специфікою галузі економіки, до
якої воно належить.
Зазвичай, операційні витрати підприємства класифікують за двома
основними ознаками:
– за економічним характером витрат (економічними елементами);
– за порядком віднесення на собівартість продукції (товарів, робіт,
послуг).
Групування витрат за економічними елементами регламентовано
П(С)БО 16 «Витрати» [2] і є єдиним для всіх підприємств різних видів
економічної діяльності. Таке групування характеризує ресурсну структуру
витрат і має важливе значення, тому воно є обов‘язковим розділом
фінансової та статистичної звітності підприємств. Для цілей визначення
витрат на виробництво і реалізацію загального обсягу випуску продукції й
аналізу структури усі витрати групуються за ступенем їхньої економічної
однорідності (економічними елементами). Загалом з економічної точки зору
операційні витрати можна класифікувати таким чином (табл. 1).
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Таблиця 1 – Класифікація операційних витрат підприємства [1]
Ознаки класифікації
Економічнийзміст
Калькуляційне групування
Спосіб віднесення на продукцію
Залежність від обсягу виробництва
Можливістьвпливунавеличинувитрат
Очевидністьіформальнавизначеність
Залежність від варіантів прийняття
рішень
Зв‘язок з виробничим процесом
Спосіб врахування при
обчисленніфінансового результату

Види витрат за певними ознаками
Матеріальні витрати, оплата праці,відрахування
на соціальні заходи,амортизація, інші витрати
Прямі матеріальні витрати, прямі, витрати на
оплату праці, інші прямі, витрати,
загальновиробничі витрати
Прямі, непрямі
Змінні, постійні
Регульовані, нерегульовані
Явні, неявні
Релевантні, нерелевантні
Виробничі, невиробничі
Витрати, що відносяться на собівартість і
витрати періоду

Але за економічними елементами не можна, як правило, визначити
собівартість окремих видів і одиниці продукції, встановити обсяг витрат
конкретних структурних підрозділів підприємства. Тому, для вирішення цих
завдань разом з групуванням витрат за економічними елементами витрати
планують і обліковують за порядком віднесення на собівартість продукції
(товарів, робіт, послуг).
Склад операційних витрат підприємства регулюється також
Міжнародними стандартами бухгалтерського обліку, однак варто зазначити,
що окремого положення щодо їх регулювання не має. Деякі основи цього
поняття розкриті у МСБО 1 «Подання фінансових звітів», МСБО 16 «Основні
засоби», МСБО 18 «Дохід», МСБО 23 «Витрати на позики», МСБО 38
«Нематеріальні активи» тощо. Відповідність вітчизняних та міжнародних
стандартів бухгалтерського обліку щодо обліку витрат підприємства
згруповано та представлено нами у табл. 2.
В фінансовому обліку метою класифікації операційних витрат є
здійснення допомоги керівнику в прийнятті правильних і обґрунтованих
рішень, оскільки, приймаючи рішення, слід знати, до яких витрат та вигод
вони призведуть. Тому завданням розробки класифікації витрат в
фінансовому обліку є виявлення тієї частини витрат, на які може вплинути
управлінський персонал підприємства [1].
Таблиця 2 – Порівняння вітчизняних та міжнародних стандартів
обліку витрат підприємства [1]
Вітчизняна практика
Назва
Витрати
Загальні вимоги до фінансової
НП(С)БО 1
звітності
Номер
П(С)БО 16
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Номер

Міжнародна практика
Назва

МСБО1

Подання фінансових звітів

Таким чином, багатогранність ознак, за якими групують витрати,
зумовлена потребами, що постають перед користувачами такої інформації,
щодо управлінських рішень в пошуку резервів зниження виробничих витрат.
Отже, кожен напрям класифікації операційних витрат забезпечує виконання
завдань відповідно до вимог управлінського персоналу. Так, згруповані
витрати з метою прийняття управлінських рішень значно полегшують роботу
керівництва та дають можливість швидше впливати на рівень витрат,
усуваючи непотрібні перевитрачання.
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МАТЕРІАЛЬНЕ СТИМУЛЮВАННЯ ПРАЦІВНИКІВ В УКРАЇНІ ТА
ПОЛЬЩІ: ПОРІВНЯЛЬНИЙ АСПЕКТ
На сьогоднішній день, заробітна плата є головним чинником у
матеріальній мотивації трудової діяльності найманих працівників.
Треба відзначити, що працівникам є важливими не лише матеріальні
стимули праці, тобто грошові винагороди, а й отримання подарунків,
можливість зміни соціального статусу, отримання путівок, тощо.
Матеріальне стимулювання реалізується через зміцнення та розвиток
особистісних стимулів, основною формою яких є оплата праці. На сьогодні
матеріальне стимулювання працівників підприємств є основною складовою
частиною загальної системи мотивації. Але, на жаль, внаслідок відсутності
прямої залежності розміру премії від результатів роботи, вона перестала
виконувати свою головну функцію – стимулюючу, та перетворилась в
звичайну надбавку до посадового окладу працівника.
Мотивація праці відноситься до числа проблем, вирішенню яких в
світовій практиці завжди приділялася велика увага. Вітчизняні теорія і
практика мотивації праці, як правило, зводяться до оплати праці, заснованої
на фіксованих тарифних ставках і посадових окладах. [3] Саме це
призводить до того, що українці не мають стимулу працювати на
Батьківщині, про це свідчить статистика Державної міграційної служби, яка
зображена на слайді, яка зазначає, що з 2014 по 2017 роки на постійне місце
проживання за кордон виїхало понад 38 тисяч українців. За неофіційними
даними, за межами Батьківщини проживає приблизно 7 млн. громадян
України, тобто кожен сьомий українець [1].
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Статистичні дані також свідчать про те що найбільше громадян України
за останні роки виїхало до Польщі.
Що ж спонукає українців виїжджати за кордон?
Основною проблемою є недостатньо ефективне матеріальне
стимулювання працівників в Україні.
Існують різні типи матеріальних стимулів для працівників. Порівняння
матеріальних стимулів в Україні та Польщі представлено у табл. 1.
З представленої таблиці бачимо, що на українських підприємствах не
достатньо розвинена система премій, бонусів. Також важливо, те, що на
даний час система надбавок за вечірній, нічний час роботи та в святкові дні
виконується на державних підприємствах та лише на частині підприємств
інших форм власності, а в Польщі навпаки – приватні підприємства надають
високі надбавки за роботу в нічний час чи в святковий день, що дозволяє
працівнику заробити майже вдвічі більше.
Крім того, зовсім не мотивує робітників працювати система штрафів на
українських підприємствах. Згідно з дослідженням, майже на значній
кількості підприємств є система штрафів за порушення. Основні причини
штрафів носять дисциплінарний характер. Це – запізнення, прогул, поява на
роботі в нетверезому стані, безпричинна відсутність на роботі понад
відведений на це час.
Згідно із статтею 147 Кодексу законів про працю України, якщо інше не
передбачено у колективному договорі, за порушення трудової дисципліни до
працівників можуть бути застосовані лише два заходи стягнення — догана
або звільнення, а стягувати штрафи із заробітної плати заборонено, проте це
не зупиняє багатьох українських роботодавців [2]. Вони створюють систему
оплати праці із постійною та змінною частиною, і саме остання є предметом
штрафних маніпуляцій.
Окрім дисциплінарних порушень штрафують за неправильне
оформлення або втрату документів, невиконання плану продажів, порушення
дрес-коду, куріння, вживання їжі на робочому місці.
Таблиця 1 – Матеріальне стимулювання працівників в Україні та
Польщі
№
з/п

1

2

Тип матеріального
стимулювання
Грошові стимули:
Заробітна плата;
Додаткова заробітна плата
(премії,
надбавки,
нічні
зміни, сумісництво).
Негрошові стимули:
Безкоштовне
медичне
обслуговування;
Страхування;
Навчання;
Безкоштовне
харчування,
дитячий відпочинок.
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Україна

Польща

+
+/-

+
+

-

+

+
-

+
+
+/-

Продовження таблиці 1
3

4

Додаткові заохочування:
Участь у прибутку;
Бонуси.
Функціональні стимули:
Витрати на транспорт;
Витрати на зв'язок;
Спец одяг (безкоштовний або
частково покривається за
рахунок підприємства).

+
+

+
+

-

+/+

Так, частина працівників вважає штрафування правильним або
підкорюється та намагається не попадати в «штрафні ситуації», а частина,
підкреслює, що їм некомфортно працювати за таких умов, що підвищує
ризик для підприємств втратити цінних працівників.
Підприємства часто перед працевлаштуванням або взагалі не
повідомляють про наявність системи штрафних санкцій, або інформують про
них частково, щоб не зменшити таким чином потік претендентів на вакансії
та не зіпсувати свого іміджу.
Для підвищення ефективності діяльності підприємства використовують
різні види стимулів, як матеріальних так й нематеріальних. Окреме їх
застосування не достатньо ефективне. Тому мотивація робітників зростатиме,
якщо на підприємствах будуть проводитися наступні заходи:
1. Оцінка персоналу (атестація, оцінка результатів);
2. Застосування на підприємствах надбавок за складність та напруженість
праці; премія за економію ресурсів; винагороди за підсумками
кварталу, півріччя і року.
3. Підвищення трудової кваліфікації працівників, обґрунтоване
зменшення їх надлишкової чисельності.
Отже, проблема мотивації постійна і не до кінця вирішена, і українським
роботодавцям доводиться застосовувати все нові й нові методи
стимулювання працівників. Достатнє матеріальне забезпечення і соціальні
гарантії сприятимуть підвищенню ефективності праці саме на українських
підприємствах і не спонукатимуть українців шукати заробітку в сусідній країні.
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ОРГАНІЗАЦІЙНО-ІНФОРМАЦІЙНА МОДЕЛЬ АНАЛІЗУ
ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ
ПІДПРИЄМСТВА
Господарська діяльність підприємств будь-яких організаційно-правових
форм та форм власності забезпечується не тільки за рахунок використання
матеріальних, трудових і фінансових ресурсів, але і за рахунок основних
засобів, величина, технічний стан і прогресивність яких, значною мірою
визначають його потенційні можливості, тобто потужність.
Одним з основних питань які виникають у ринкових умовах
господарювання підприємств є підвищення ефективності їх використання,
від вирішення якого залежить фінансовий стан підприємства,
конкурентоспроможність його продукції на ринку. Таким чином, у зв‘язку з
цим, для визначення стану та ефективності використання основних засобів на
підприємстві необхідно здійснювати їх постійний аналіз, застосування якого
неможливе без чіткого усвідомлення його побудови організаційноінформаційної моделі.
Дослідження теоретичних, методологічних та практичних аспектів
аналізу основних засобів та ефективності їх використання здійснили вченіекономісти, серед яких можна виділити: Білик М.С., Бондар Н.М.,
Бондар Т.П., Зайцева О.Б., Ізмайлова К.В., Кіндрацька Г.І., Кругляк Б.С.,
Ковальов А.І., Подольська В.О., Скиба Г.В., Яріш О.В. та інші.
Будь-яка цілеспрямована діяльність вимагає певних обмежень або
конкретизації. Це означає, що на початку такої діяльності потрібно визначити
її предмет і обрати об‘єкти, вивченням і перетворенням яких ця діяльність
буде обмежена, сформулювати мету діяльності і перелік завдань, вирішення
яких дасть змогу досягти поставленої мети. Це означає, що треба вибрати
методи і способи, які будуть використані для рішення поставлених завдань
[1].
Тому, саме одним із засобів формалізації економічного аналізу є
розробка його організаційно-інформаційної моделі, яка об‘єднує питання
організації аналізу та його інформаційне забезпечення, що мають бути
вирішені на попередньому етапі аналізу будь-якого об‘єкту фінансовогосподарської діяльності підприємства.
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Організаційно-інформаційна модель аналізу ефективності використання основних
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Розробка варіантів економічно
невикористаних можливостей
даних
обґрунтованих шляхів щодо
Прийняття управлінських рішень та контроль за їх
виконання

покращення ефективності
використання ОЗ

Рисунок 1 – Організаційно-інформаційна модель аналізу ефективності
використання основних засобів підприємства
Організаційні питання, які вирішуються на рівні розробки моделі аналізу
торкаються об‘єктів, суб‘єктів і методів аналізу.Інформаційна частина
передбачає створення інформаційної бази аналізу, а саме: відбір джерел
інформації, інформаційне забезпечення, розробка системи показників. Одним
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з найважливіших принципів створення інформаційної бази є забезпечення
повноти та достовірності інформації про досліджуваний об‘єкт.
Організаційно-інформаційна модель включає перелік і характеристику
об‘єктів та суб‘єктів аналізу, показників, характеристику інформаційного
забезпечення і методів обробки інформації, методичних прийомів
узагальнення результатів [3].
Аналіз ефективності використання основних засобів також здійснюється
у відповідності з організаційно-інформаційною моделлю аналізу.
Дана модель складається з шести взаємопов‘язаних блоків (рис.1).
Після завершення аналізу, отримуючи кінцеві результати (певні вихідні
дані), необхідно здійснити їх раціональне використання, з метою подальшого
ефективного функціонування відповідного підприємства [2]. Для цього
потрібно систематизувати отримані дані, згрупувати їх за певними ознаками
та узагальнити результати, кількісно обчислити невикористані можливості та
резерви підвищення відповідних економічних показників, розробити варіанти
економічно обґрунтованих заходів щодо підвищення фінансово-економічних
результатів діяльності підприємства, прийняти управлінське рішення щодо
вибору найкращого варіанту та забезпечити контроль за виконанням
прийнятих рішень.
Отже, узагальнюючи результати проведених досліджень, можна
зазначити, що організація та інформаційне забезпечення аналізу ефективності
використання основних засобів підприємства відіграє важливу роль у функції
управління виробництвом. Визначена чітка структура організаційноінформаційної моделі аналізу ефективності використання основних засобів
підприємства надає змогу зрозуміти і правильно оцінити різні економічні
явища.
Комплексний економічний аналіз являє собою сукупність заходів,
спрямованих на збір, консолідацію, узагальнення та обробку вхідної
фінансової інформації, з метою ідентифікації економічного потенціалу
об‘єкта аналізу, а також форми подання такої ідентифікації [4]. Оцінка
ефективності використання основних засобів підприємства створює
необхідну інформаційну базу для прийняття різноманітних управлінських
рішень, проблемних питань напрямків розвитку.
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ЗАСТОСУВАННЯ КОРЕЛЯЦІЙНО-РЕГРЕСІЙНОГО АНАЛІЗУ
В СТАТИСТИЧНИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ
Усі явища суспільного життя існують не ізольовано, а у нерозривному
взаємозв‘язку, тобто залежать одне від одного, тому вивчення взаємозв‘язків
та вимірювання причинних залежностей є одним із найважливіших завдань
статистики. Причинна залежність являє собою головну форму закономірних
зв‘язків, проте причина сама по собі не визначає повною мірою наслідку;
останній залежить також і від умов, у яких діє причина. Тому для виникнення
наслідку необхідні і причини, і умови, тобто фактори. Ознака, яка
характеризує наслідок, являється результативною, а та, що характеризує
фактор – факторною.
За статистичною природою зв‘язки поділяють на функціональні та
стохастичні. При функціональному зв‘язку кожному можливому значенню
факторної ознаки х відповідає чітко визначене значення результативної
ознаки у, тобто функціональні зв‘язки характеризуються повною
відповідністю між причиною і наслідком, факторною і результативною
ознаками. Така залежність притаманна фізичним, хімічним явищам тощо. В
суспільних процесах це найчастіше зв‘язок складових елементів
розрахункових формул відповідних показників, наприклад, залежність
врожайності сільськогосподарської культури від валового збору і розміру
посівної площі.
При стохастичному зв‘язку кожному значенню ознаки «х» відповідає
певна множина значень ознаки «у», які варіюють і утворюють ряд розподілу
(умовний). Стохастичний зв‘язок проявляється зміною умовних розподілів.
Підвидом стохастичної залежності є кореляційна, коли зі зміною
факторної ознаки «х» змінюються групові середні результативної ознаки «у»,
тобто замість умовних розподілів порівнюються середні значення цих
розподілів.
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Головною характеристикою кореляційного зв‘язку є лінія регресії. Лінія
регресії «у» на «х» – це функція, яка зв‘язує середні значення ознаки у зі
значеннями ознаки .V. Залежно від форми лінії регресії розрізняють лінійний
і нелінійний зв‘язки.
В аналітичній роботі зі статистичними даними часто оперують
різнорідними елементами. Наприклад при аналізі сукупної зміни собівартості
продукції рослинництва за певний проміжок часу мають справу з різними
видами продукції – зерном, овочами, баштанними і т.д.; в аналізі сукупних
змін затрат праці на виробництво картоплі – із різними видами польових
робіт (оранка, боронування, культивація та ін.).
Об‘єднання різних елементів в одну сукупність називають агрегатом.
Для аналізу змін, що відбуваються в таких агрегатах, найкращим прийомом
вважається розрахунок індексів. За допомогою індексів можна
характеризувати зміну як у часі, так і в просторі найрізноманітніших
показників: обсягів виробленої продукції, посівних площ, урожайності, цін,
вартості та собівартості, продуктивності праці і т.д. їх поділяють на дві
групи: до першої належать об‘ємні (сумарні) показники (наприклад розмір
посівних площ, кількість худоби, обсяг продукції та ін.), які виражаються
абсолютними величинами; до другої – показники розраховані на певну
одиницю (наприклад,урожайність, ціни, собівартість, продуктивність праці і
т.д.).
Останні умовно можна назвати якісними показниками, і виражаються
вони у вигляді середніх величин. Зазначена особливість зумовлює поділ
індексів на індекси кількісних та індекси якісних показників. За допомогою
статистичних індексів можна відображувати зміну у часі і просторі як
окремих простих показників (наприклад, обсяг виробництва зерна, молока,
м‘яса і т.д.), так і однойменних показників по складних сукупностях
(наприклад, зміна обсягу виробництва продукції рослинництва,
тваринництва, по господарству в цілому і т.д.).
Критерій згоди Пірсона (%2) є об‘єктивною оцінкою близькості
емпіричних розподілів до теоретичних. Даний критерій використовується
лише у тих випадках коли необхідно встановити відповідність двох
порівнюваних рядів розподілу – емпіричного і теоретичного, або двох
емпіричних рядів. При цьому порівнюються частоти названих рядів
розподілу, виявляються розбіжності між ними і визначається вірогідність цих
розбіжностей.
За допомогою критерію Пірсона можна виявити відміни в розподілі двох
емпіричних рядів, порівнювати вибірки, які мають альтернативні ознаки, а
також оцінювати вірогідність кореляції між альтернативними ознаками. Як і
інші критерії згоди (Колмогорова А, Романовского, Фішера Б,), «х2» являє
собою деяку величину, яка оцінюється з певною ймовірністю. Він може
приймати різні завжди додатні значення (малі й великі). Даний критерій не
рекомендується використовувати для оцінки малих вибірок.
Критерій Фішера є не менш вагомим в статистичних дослідженнях
оскільки він застосовується для перевірки рівності дисперсій двох вибірок.
Його відносять до критеріїв розсіювання.
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У регресійному аналізі критерій Фішера дозволяє оцінювати значимість
лінійних регресійних моделей. Зокрема, він використовується в кроковій
регресії для перевірки доцільності включення або виключення незалежних
змінних (ознак) у регресійну модель.
Критерій Фішера призначений для співставлення двох вибірок за
частотою, з якою зустрічаються ефект, що цікавить дослідника. Критерій
оцінює достовірність різниць між відсотковими частками двох вибірок, у
яких зареєстрований ефект, що цікавить дослідника.
Таким чином кореляційно-регресійний аналіз включає в себе завдання
визначення форми зв'язку і знаходження кількісної характеристики цієї
форми. Процес встановлення форми зв'язку і вибору математичного
рівняння, яке могло б найбільш повно відображати характер взаємозв'язку
між ознаками досліджуваного явища, має вирішальне значення в
кореляційному аналізі. Питання вибору форми зв'язку та математичного
рівняння можна вирішити на основі кількісного соціально-економічного
аналізу явищ, що вивчаються, використовуючи при цьому такі методи
статистичного аналізу, як графічний, статистичні групування, дисперсійний
аналіз та ін . також кореляційно-регресійного аналізу в статистичних
дослідженнях забезпечує визначення виливу факторів, для яких не можливо
побудувати жорстку детерміновану факторну модель.
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ОБЛІК ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ДІЯЛЬНОСТІ
ПІДПРИЄМСТВА
В сучасних умовах ринкової економіки головною метою здійснення
підприємством своєї діяльності є отримання прибутку. Інформація про
результати діяльності відображається у фінансових звітах підприємства та є
загальнодоступною інформацією для визначення рівня ліквідності,
платоспроможності та фінансової стійкості підприємства та є головним
джерелом інформації для потенційних партнерів. Тому одним із важливих
аспектів здійснення бухгалтерського обліку на підприємстві є розрахунок
фінансових результатів його діяльності та їх облік.
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Питання формування та бухгалтерського обліку фінансових
результатіврозглядали у своїх працях багато вітчизняних та зарубіжних
науковців, зокрема, М.Т. Білуха, Н.Т. Білуха, Ф.Ф. Бутинець, Ю.А. Верига,
С.Ф. Голов,С.В. Івахненков, Г.Г. Кірейцев, Л.І. Лавріненко, С.О. Левицька,
Є.В. Мних, Н.В. Пошерстник, О.П. Рудановський, В.В. Сопко та ін.
Фінансовий результат на сьогоднішній день розглядають з декількох
точок зору – як:
1) зміна величини (приросту чи зменшення) власного капіталу,
2) результат зіставлення доходів і витрат;
3) прибуток або збиток, тобто форма вираження фінансового
результату);
4) результат статутної діяльності підприємства (виручка мінус витрати
на виробництво і реалізацію продукції);
5) зміна величини чистих активів підприємства;
6) додаткова вартість, створена у процесі виробництва та здійснення
операцій фінансово – кредитного характеру;
7) ціна капіталу та інших виробничих факторів [1, с. 37].
Облік фінансових результатів ведеться за видами діяльності і видами
операцій. Для узагальнення інформації про фінансові результати Планом
рахунків передбачено рахунок 79 «Фінансові результати». До рахунку
Інструкцією №291 передбачено такі субрахунки:
- 791 «Результат операційної діяльності»;
- 792 «Результат фінансових операцій»;
- 793 «Результат іншої операційної діяльності».
На субрахунку 791 «Результат операційної діяльності» визначають
фінансовий результат від операційної діяльності (табл.1).
Таблиця 1 – Визначення фінансового результату від операційної
діяльності, використовуючи рахунок 791«Результат операційної
діяльності»
У дебет списують:
За кредитом відображають:
(Д-т 79.1 – К-т 90, 91, 92, 93, 94, 98.1)
(Д-т 70, 71 – К-т 791)
– собівартість реалізованої продукції, – суму доходів від реалізації готової
товарів, робіт, послуг – з кредита рахунку продукції, товарів, робіт послуг – в
90 «Собівартість реалізації»);
кореспонденції з дебетом рахунку 70
«Доходи від реалізації»;
– адміністративні витрати – з кредита – суму доходів від іншої операційної
рахунку 92 «Адміністративні витрати»;
діяльності в кореспонденції з дебетом
рахунку 71 «Інший операційний дохід».
– витрати на збут – з кредита рахунку 93
«Витрати на збут»;
– інші витрати операційної діяльності – з
кредита рахунку 94 «Інші витрати
операційної діяльності»;
– розраховану за даними фінансового
обліку суму податку на прибуток від
звичайної діяльності – з кредита рахунку 98
«Податок на прибуток».
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Створено автором за даними[2, с.327].
Шляхом порівняння на субрахунку 791 кредитового обороту (загальної
суми доходів від операційної діяльності) з дебетовим оборотом (загальної
суми витрат операційної діяльності з урахуванням суми податку на прибуток
від звичайної діяльності) визначають прибуток (збиток) від операційної
діяльності.
Субрахунок 792 «Результат фінансових операцій» призначений для
визначення фінансових результатів від фінансових операцій.
За кредитом субрахунку 792 відображають(Д-т 72, 73 – К-т 792):
– дохід від участі в капіталі –дебет рахунку 72 «Дохід від участі
капіталі»;
– доходи від інших фінансових операцій – дебет рахунку 73 «Інші
фінансові доходи».
У дебет субрахунку 792 списують (Д-т 792 – К-т 95, 96):
– фінансові витрати з кредиту рахунка 95 «Фінансові витрати»; сові
витрати з кредиту рахунка 95 «Фінансові витрати»;
– втрати від інвестицій, які обліковуються за методом участі в капіталі з
кредита рахунку 96 «Втрати від участі в капіталі».
Шляхом порівняння на субрахунку 792 кредитового обороту (загальної
суми доходів від фінансових операцій) з дебетовим оборотом (загальної суми
фінансових витрат) визначають фінансовий результат (прибуток або збиток)
від фінансових операцій підприємства за звітний період.
На субрахунку 793 «Результат іншої діяльності» відображають(Д-т 74 –
К-т 793, Д-т 793 – К-т 97):
- за кредитом – інші доходи звичайної діяльності, які списують з
рахунку 74 «Інші доходи»;
- за дебетом – інші витрати звичайної діяльності у кореспонденції з
кредитом рахунку 97 «Інші витрати».
Шляхом порівняння на субрахунку 793 кредитових і дебетових оборотів
визначають фінансовий результат (прибуток або збиток) від іншої звичайної
(неопераційної) діяльності.
Сальдо рахунку 79 «Фінансові результати» при його закритті (у кінці
звітного періоду) списують на рахунок 44 «Нерозподілені прибутки»
(непокриті збитки) [2, с.328].
Отже, фінансовий результат у формі прибутку виступає головною метою
діяльності підприємства на ринку та одним з ключових показників, який
визначає ефективність його діяльності.Фінансовий результат є досить
складною та багатовимірною категорією, облік якої необхідно здійснювати
на підприємстві.
Список використаних джерел:
1. Прохар Н.В. Облік доходів, витрат і фінансових результатів: проблеми
теорії та практики: монографія / Н.В. Прохар, Ю.О. Ночовна. – Полтава: РВВ
ПУЕТ, 2011. – 257 с.
2.Фінансовий облік : підруч. / Я. Д. Крупка, З. В. Задорожний,
Н. В. Гудзь. – 4-те вид, доп. і перероб. – Тернопіль : ТНЕУ, 2017. – 451 с.
326

3. Рета М.В., Пляка Г.О. Сучасні проблеми обліку фінансових
результатів діяльності підприємств. / М.В. Рета, Г.О. Пляка // Вісник НТУ
«ХПІ». – 2015. – № 25. – С.25-34.
Федорук Василь
Науковий керівник: Овсюк Н.В., д.е.н., доцент
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ ЯК ДЖЕРЕЛО ЕКОНОМІЧНОЇ
ІНФОРМАЦІЇ
Фінансова звітність відображає всі суттєві зміни і структурі
господарських засобів, джерел їх утворення, результатах фінансовогосподарської діяльності, дає велику за об‘ємом інформацію у
скомпонованому вигляді користувачам, які приймають участь в управлінні
підприємством. Підвищення ролі як фінансової звітності, так і
бухгалтерського обліку в цілому є результатом розширення кола суб‘єктів
управління підприємством, тобто суб‘єктів, які мають право приймати
інвестиційні та інші господарські рішення спираючись на дані фінансової
звітності. Відповідно до підвищення ролі фінансової звітності в управління
підприємством значно змінюються і вимоги до неї. Підвищуються вимоги до
якості звітної інформації, що визначаються реальністю, змістовністю та
оперативністю даних.
Теоретико-прикладні питання формування звітності й методичні
підходів до її складання досліджувалися у працях відомих вітчизняних та
зарубіжних вчених-економістів: М.Т. Білухи, Ф.Ф. Бутинця, С.Ф. Голова,
К.П. Дудки, Дж. Блейка, В.М. Жука, Я. Вільямса Г.Г. Кірейцева,
М.В. Кужельного, Н. Малюги, П.Я. Хомина, І.І. Сахарцева та інших. Проте,
залишилися ряд невирішених питань щодо використання звітності з системі
управління підприємством, які потребують поглибленого вивчення.
Під фінансовою звітністю розуміють бухгалтерську звітність, яка
містить інформацію про фінансовий стан, результати діяльності та рух
грошових коштів підприємства за звітний період [2].
Основна мета складання фінансової звітності – надати користувачам для
прийняття рішень повну, правдиву та неупереджену інформацію про
фінансовий стан, результати діяльності, рух грошових коштів та зміни у
власному капіталі підприємства, яка необхідна для прийняття рішень щодо:
- участі в капіталі підприємства;
- придбання, продажу та володіння цінними паперами;
- об‘єктивної оцінки якості управління;
- здатності підприємства своєчасно виконувати зобов‘язання;
- забезпеченості зобов‘язань підприємства;
- визначення суми дивідендів;
- регулювання діяльності підприємства та ін.
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Тому дуже важливо правильно та своєчасно відображати облікові
операції підприємства, зокрема безпомилково вести обліково-аналітичну
роботу з відображення доходів і витрат, у визначені терміни складати та
подавати звітність зацікавленим користувачам як зовнішнім так і внутрішнім.
Підприємства, які для складання фінансової звітності застосовують
МСФЗ для малих і середніх підприємств, також мають складати загальну
річну фінансову звітність [3].
До складу загальної річної фінансової звітності входять такі форми (п. 1
р. II НП(С)БО 1, ч. 2 ст. 11 Закону №996:
- баланс (звіт про фінансовий стан) за формою № 1;
- звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід) за формою №
2;
- звіт про рух грошових коштів за формою № 3 та № 3-н;
- звіт про власний капітал за формою № 4;
- примітки до річної фінансової звітності за формою № 5;
- додаток до приміток до річної фінансової звітності «Інформація за
сегментами» за формою № 6 [1, 2].
Особливістю відображення статей у фінансовій звітності є те що
підприємства можуть не наводити статті, за якими відсутня інформація до
розкриття. Виняток - випадки, коли такі дані були в попередньому звітному
періоді, тобто, рядки річної фінансової звітності, які не мають показників,
можна взагалі не відображати (п. 4 р. II НП(С)БО 1). До форм фінансових
звітів можна додавати нові додаткові статті лише ті, які наведено в додатку 3
до НП(С)БО 1 зі збереженням коду, який там указано. Також потрібно, щоб
додаткова стаття відповідала таким критеріям:
- її інформація є суттєвою;
- оцінку додаткової статті може бути достовірно визначено.
Вагомим аспектом при формуванні звітності є визначення суттєвості
інформації, відсутність якої може вплинути на рішення користувачів
фінансової звітності. Суттєвість інформації визначається відповідними
НП(С)БО або МСФЗ та керівництвом підприємства (п. З р. ІНП(С)БО 1) [4].
Критерії суттєвості для визначення статей фінансової звітності
відображають в обліковій політиці підприємства.
Таблиця 1 – Поріг суттєвості для виокремлення статей фінансової
звітності
Назва фінзвіту
Баланс
Звіт про фінансові
результати
Звіт про рух грошових
коштів
Звіт про власний капітал

Межа суттєвості для виокремлення статей фінансової
звітності
До 5 відсотків підсумку балансу або до 15% підсумку класу
активів, власного капіталу, класу зобов'язань
До 5% суми чистого доходу від реалізації продукції (товарів,
робіт, послуг) і або до 25% фінансового результату від
операційної діяльності
До 5% суми чистого руху грошових коштів від операційної
діяльності
До 5% розміру власного капіталу підприємства
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Фінансова звітність підприємства формується з дотриманням таких
принципів:
1. автономності підприємства, за яким кожне підприємство
розглядається як юридична особа, що відокремлена від власників. Тому
особисте майно і зобов‘язання власників не повинні відображатись у
фінансовій звітності підприємства;
2. безперервності діяльності, що передбачає оцінку активів і зобов'язань
підприємства, виходячи з припущення, що його діяльність триватиме далі;
3. періодичності, що припускає розподіл діяльності підприємства на
певні періоди часу з метою складання фінансової звітності;
4. історичної (фактичної) собівартості, що визначає пріоритет оцінки
активів, виходячи з витрат на їх виробництво та придбання;
5. нарахування та відповідності доходів і витрат, за яким для визначення
фінансового результату звітного періоду слід зіставити доходи звітного
періоду з витратами, які були здійснені для отримання цих доходів. При
цьому доходи і витрати відображаються в обліку і звітності у момент їх
виникнення, незалежно від часу надходження і сплати грошей;
6. повного висвітлення, згідно з яким фінансова звітність повинна
містити всю інформацію про фактичні та потенційні наслідки операцій та
подій, яка може вплинути на рішення, що приймаються на її основі;
7. послідовності, який передбачає постійне (із року в рік) застосування
підприємством обраної облікової політики. Зміна облікової політики повинна
бути обґрунтована і розкрита у фінансовій звітності;
8. обачності, згідно з яким методи оцінки, що застосовуються в
бухгалтерському обліку, повинні запобігати заниженню оцінки зобов'язань та
витрат і завищенню оцінки активів і доходів підприємства;
9. превалювання змісту над формою, за яким операції повинні
обліковуватись відповідно до їх сутності, а не лише виходячи з юридичної
форми;
10. єдиного грошового вимірника, який передбачає вимірювання та
узагальнення всіх операцій підприємства у його фінансовій звітності в єдиній
грошовій одиниці. Аналізуючи положення міжнародних стандартів
фінансової звітності та наукові думки вчених пропонується доповнення
принципів формування фінансової звітності принципами значимості та
принципами вартісної оцінки [3].
Отже, основним призначення фінансової звітності є надати внутрішнім і
зовнішнім користувачам правдиву, достовірну інформація про майновий та
фінансовий стан підприємства, про фінансові результати та ефективність
господарювання за звітний період. Фінансова звітність забезпечує
інформаційні потреби користувачів щодо придбання, продажу та володіння
цінними паперами; участі в капіталі підприємства; оцінки якості управління;
оцінки здатності підприємства своєчасно виконувати свої зобов‘язання;
забезпеченості зобов‘язань підприємства; визначення суми дивідендів, що
підлягають розподілу; регулювання діяльності підприємства; інших рішень.
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ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ПРИБУТКУ ПІДПРИЄМСТВА:
ПОДАТКОВИЙ АСПЕКТ
Процес соціально-економічного розвитку України та її регіонів частково
уповільнила криза у політичній та фінансовій сферах, що негативно
вплинуло на економіку держави в цілому, суб‘єктів підприємницької
діяльності та домогосподарств зокрема. Значно зменшилися доходи всіх
структурних одиниць економічного простору у зв‘язку із скорочення обсягів
виробництва, підвищенням рівня податкового навантаження, значним
коливанням валютного курсу, зменшення вільних обігових коштів, і, як
наслідок, знизилась платоспроможність суб‘єктів ринку. За таких обставин
важливе місце в системі фінансового обліку має управління пасивними
доходами та питання їх оподаткування. Сьогодні в Україні актуальним є
нестабільність податкового законодавства щодо оподаткування дивідендів як
одного з видів пасивних доходів.
Значний внесок у розробку концепції оподатковування дивідендів
внесли праці О.Г. Лапіній, Ю.М. Лермонтова, К.И. Оганяна, С.Д. Шаталова.
Метою даного дослідження є обгрунтування основних аспектів
оподаткування доходу у вигляді дивідендів.
Відповідно до НП(С)БО 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності»
прибуток – це сума, на яку доходи перевищують пов'язані з ними витрати. І
якщо підприємство прибуткове, то його власники й учасники мають право на
отримання частини прибутку у вигляді дивідендів, які зазвичай
виплачуються по закінченні року [2].
Згідно п. 4 П(С)БО 15 «Дохід» дивідендами вважається – частина
чистого прибутку, розподілена між учасниками (власниками) відповідно до
частки їх участі у власному капіталі підприємства [3].
Податкові наслідки виплати дивідендів залежать від того, хто є
засновником підприємства: юридична чи фізична особа, резидент чи
нерезидент України. Якщо на загальних зборах ухвалено рішення щодо
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виплати дивідендів, то такі виплати проводяться незалежно від того, є
оподатковуваний прибуток чи ні. І наявність від‘ємного значення
оподатковуваного прибутку не є підставою для невиплати дивідендів, адже
дивіденди є частиною чистого прибутку.
Розглянемо особливості оподаткування дивідендів, якщо засновником
виступає фізична особа.
Дохід у вигляді дивідендів включається до загального оподатковуваного
доходу фізичної особи та оподатковується податком на доходи фізичних осіб.
Важливим в оподаткуванні дивідендів ПДФО є те, що дивіденди остаточно
оподатковуються під час їх нарахування, а не виплати.
При цьому обов‘язок щодо утримання ПДФО покладається на
податкового агента, який нараховує оподатковуваний дохід на підприємство.
Підприємства, крім акціонерних товариств, можуть виплачувати дивіденди
фізичним особам як грошовими коштами, так і в натуральній формі. У разі
виплати дивідендів фізичній особі в не грошовій формі базою оподаткування
ПДФО є вартість такого доходу, визначена за звичайними цінами з
урахуванням натурального коефіцієнта.
Згідно ч. 3 п. 76 ЗУ №1797 «Про внесення змін до Податкового кодексу
України щодо покращення інвестиційного клімату в Україні» ставка ПДФО
для доходів у вигляді дивідендів за акціями та корпоративними правами,
нарахованими інститутами спільного інвестування та суб‘єктами
господарювання, які не є платниками податку на прибуток становить 9 %
Для оподаткування дивідендів за акціями та корпоративними правами,
які нараховані для платників податку на прибуток ставку ПДФО залишено в
розмірі 5%.
Особливості сплати ПДФО до бюджету встановлено в п. 168.1 ПКУ.
Банки приймають платіжні документи на виплату доходу лише за умови
одночасного подання розрахункового документа на перерахування ПДФО до
бюджету. При цьому, якщо дивіденди надають у негрошовій формі чи
виплачують готівкою з каси підприємства, ПДФО перераховується до
бюджету протягом трьох банківських днів з дня, що настає за днем такого
нарахування (виплати, надання) [4].
Якщо ж дивіденди нараховано, але не виплачено, то сума ПДФО, яка
підлягає утриманню з такого нарахованого доходу, підлягає перерахуванню
до бюджету
протягом 30 календарних днів, наступних за місяцем
нарахування дивідендів [1, с. 103].
Із суми нарахованих фізичним особам дивідендів також утримується та
перераховується до державного бюджету військовий збір у розмірі 1,5%.
Отже, засновники
фізичні особи отримають на руки суму дивідендів,
зменшену на суми ПДФО та військового збору.
Розглянемо особливості оподаткування дивідендів, якщо засновником
виступає юридична особа.
При виплаті дивідендів засновникам сплачується авансований внесок.
Причому зобов‘язання зі сплати авансового внеску виникає у будь-якого
підприємства, яке здійснює виплату дивідендів на користь засновників –
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незалежно від того, чи є воно платником податку на прибуток. Сума
авансового внеску сплачується не з усієї суми дивідендів, а із суми
перевищення дивідендів, що підлягають виплаті, над значенням об‘єкта
оподаткування за відповідний податковий (звітний) рік. Термін сплати
авансованого внеску залежить винятково від строку виплати дивідендів.
Тому сплата авансового внеску має здійснюватися до або одночасно з
виплатою дивідендів.
Таким чином, в Україні сформована система оподаткування дивідендів,
яка враховує правовий статус власника корпоративних прав та виступає
одним із чинників ефективної реалізації дивідендної політики акціонерних
товариств. Оподаткування дивідендів зводиться до того, що розподілений
акціонерним товариством прибуток оподатковується двічі – на рівні
підприємства за допомогою податку на прибуток юридичних осіб, і на рівні
акціонерів у складі їх особистих доходів, які оподатковуються прибутковим
податком.
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ОСОБЛИВОСТІ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ СУБ’ЄКТІВ
ДЕРЖАВНОГО СЕКТОРУ
В умовах реформування бухгалтерського обліку державного сектору та
наближення його до міжнародних стандартів, основним елементом діяльності
підприємства виступає налагоджена система бухгалтерського обліку.
Організація бухгалтерського обліку у бюджетних установах розпочинається
із формування облікової політики тому, що вона є основою ведення
бухгалтерського обліку в установі. Слід зазначити, що формування облікової
політики має відбуватися з урахуванням особливостей діяльності бюджетних
установ. Бюджетні установи функціонують на правах державної форми
власності та надають послуги громадянам від імені держави, їх діяльність
регламентована і це зумовлює певні складності у формуванні облікової
політики установ. Безумовним є те, що облікова політика в бюджетних
установах формує їх обліковий процес.
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Питання формування
облікової політики бюджетних установ
досліджується багатьма вченими, серед них: П.Й. Атамас, Ф.Ф.Бутинець,
М.В.Кужельний, Л.Пантелійчук, А.Б. Зубко та інші. Проте окремі аспекти
формування облікової політики саме для бюджетних організацій
залишаються дискусійними.
Згідно із Законом України «Про бухгалтерський облік та фінансову
звітність в Україні», облікова політика – це сукупність принципів, методів і
процедур, що використовуються підприємством для складання та подання
фінансової звітності [2].
Основною метою організації облікової політики бюджетної установи є
встановлення та використання найефективніших методів бухгалтерського
обліку, що забезпечить якісне планування кошторису установи та складання
фінансової звітності.Кожна бюджетна установа, виходячи з конкретних умов
своєї роботи, може вибирати найбільш прийнятний для себе варіант, який
забезпечуватиме надійний контроль за ефективним використанням
бюджетних коштів.
Облікова політика повинна бути направлена на досягнення мети
бухгалтерського обліку, тобто надання користувачам повної, правдивої та
неупередженої інформації про фінансовий стан, результати діяльності та рух
грошових коштів бюджетної установи. Для цього облікова політика має
ґрунтуватися не тільки на основних принципах бухгалтерського обліку, а й
на загальних організаційно-управлінських принципах, які впливають на вибір
істотних чинників і характеризують зв‘язки між асигнуваннями та видатками
бюджетних установ [1, с. 85].
Облікова політика установи є основою внутрішнього регулювання
обліку, і щоб вона набула нормативного статусу, її формалізують у вигляді
наказу про облікову політику. Організаційна складова облікової політики
регулює в повному обсязі механізм організації бухгалтерського обліку в
кожній конкретній установі [1, с. 132].
При визначенні сфери дії облікової політики потрібно врахувати такі
чинники: рівень бюджету, з якого здійснюється фінансове забезпечення
відповідної бюджетної установи (державний чи місцевий); рівень бюджетної
установи як розпорядника коштів; галузева належність бюджетної установи,
відповідно до якої визначається специфіка діяльності установи; рівень
фінансово-матеріального забезпечення бюджетної установи; кількість
персоналу, що працює в установі; обсяги діяльності бюджетної установи та,
відповідно, споживання запасів; обсяги та види діяльності; ступінь
автоматизації облікового процесу тощо.
При відображенні організації бухгалтерського обліку в наказі про
облікову політику бюджетних установ можна виділити такі позиції:
- організаційна форма бухгалтерського обліку;
- організаційна структура бухгалтерської служби;
- форма організації структури апарату бухгалтерії;
- діюча нормативна база, яка використовується для ведення
бухгалтерського обліку даної бюджетної установи;
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- права й обов'язки головного бухгалтера, його заступників, працівників
бухгалтерії (у додатках посадові інструкції);
- форма бухгалтерського обліку (у додатках примірники форм
облікових реєстрів);
- форми первинних документів (у додатках зразки форм заповнені
відповідно до вимог нормативних документів);
- форми звітності (у додатках зразки форм бухгалтерської звітності з
робочими інструкціями щодо їх заповнення);
- робочий план рахунків (у додатках таблиця рахунків бухгалтерського
обліку прийнятих до використання з відповідним рівнем аналітичності);
- графік документообігу по цій установі (у додатках зведені графіки
руху документів сформовані за напрямами бухгалтерського обліку);
- графік складання та подання звітності (у додатках графік руху носіїв
облікової інформації підсумкового етапу бухгалтерського обліку із
зазначенням відповідальних осіб);
- порядок ведення архіву установи;
- перелік працівників, які мають право підпису носіїв облікової
інформації (у додатках список осіб із зіставленням зразків підписів
зазначених осіб);
- перелік працівників, які мають право на отримання, зберігання та
видачу товарно-матеріальних цінностей (у додатках список осіб із
зіставленням зразків підписів зазначених осіб);
- перелік осіб, відповідальних за організацію технічного забезпечення
облікового процесу;
- перелік осіб, відповідальних за інформаційне забезпечення;
- план заходів щодо проведення інвентаризації (у додатках склад
комісії, графік проведення інвентаризації по установі).
Наказ про облікову політику в частині методичних основ може мати
розширену структуру у вигляді переліку альтернативних методів та процедур
за відповідними напрямами обліку. Відповідно, можливе поєднання цих
варіантів, тому що велика частина методичних прийомів та процедур є чітко
регламентована наявними інструктивними матеріалами [3, с. 66].
Таким чином, особливість формування облікової політики бюджетних
установ характеризується тим, що бухгалтерський облік в бюджетних
установах відрізняється від традиційного обліку. Визначальним фактором
для формування облікової політики бюджетних установ є їх статус
неприбуткових. У наказі про облікову політику потрібно зазначати
характеристику загальногосподарської діяльності суб‘єкта господарювання.
Треба зазначити, що є низка проблем у формуванні облікової політики.
Облікова політика бюджетної установи повинна бути головним інструментом
для забезпечення неперервності та планомірності діяльності.
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ПРОБЛЕМИ КОНТРОЛЮ В ЕЛЕКТРОННІЙ КОМЕРЦІЇ
Для кожного виду бізнесу сьогодні найважливішими завданнями є
своєчасне інформування цільової аудиторії та можливість максимально
швидко реалізувати продукт (товар чи послугу), саме тому такого поширення
набула система електронної комерції (ecommerce), адже такий підхід
дозволяє одночасно виконувати ці та інші завдання, здійснювати контроль за
реалізацією маркетингових завдань і зробити купівлю-продаж максимально
ефективною. Засобом реалізації та втілення засад електронної торгівлі є
всесвітня мережа Інтернет, котра дає можливість заощадити велику кількість
часу і коштів на проведенні взаєморозрахунків. Зручною є система
e-commerce і під час корпоративних закупівель, адже жодна інша модель
бізнесу так не наголошує на необхідності тісної інтеграції між виробниками,
постачальниками та дистриб‘юторами, в процесі якої встановлюється
ринкова ціна. Збільшення швидкості проходження цього ланцюжка за
допомогою можливостей, які відкриває Інтернет, значно підвищує
ефективність. Отож, зручність використання системи електронної комерції
зумовлює її беззаперечну актуальність та популярність, а, отже, і значний
науковий інтерес до неї.
У сучасних умовах питання електронної комерції та механізмам її
оподаткування були присвячені наукові розробки таких вчених, як: А. Бойко,
О.А. Долгих, О.Ю. Коннова, В. Кротюка, О. Куценко, І.А. Ларютіної,
С. Міщенко, О.О. Тедеева, А.М. Новицького, С.П. Познякова, В.Л. Плескача,
С.П. Ріпни, О. Томашевського та ін.
Метою данного дослідження є обгрунтування основних проблем
контролю в електронній комерції.
Електронна комерція – відносини, спрямовані на отримання прибутку,
що виникають під час вчинення правочинів щодо набуття, зміни або
припинення цивільних прав та обов‘язків, здійснені дистанційно з
використанням інформаційно-телекомунікаційних систем, внаслідок чого в
учасників таких відносин виникають права та обов‘язки майнового
характеру.
Економічні переваги використання засобів електронної комерції важко
переоцінити, до її переваг можна віднести:
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- істотне зниження витрат на організацію та функціонування
інфраструктури господарської діяльності;
- зниження витрат на рекламу;
- підвищення конкурентоспроможності та мінімізація собівартості
товару;
- скорочення часу виходу на ринки, оперативність укладення та
виконання господарських договорів;
- отримання доступу до глобальних ринків та істотне розширення ринку
збуту товарів і послуг для продавця;
- доступність інформації про товари і послуги, що реалізуються;
- розширений вибір продукції, товарів і послуг для покупця [3, с. 55].
Проте, в Україні не врегульовано питання щодо вирішення спорів між
особами, якими укладено електронний правочин. Не краща ситуація склалася
і при використанні електронного документу як доказу в судах. Так, у суду
наявний обов‘язок прийняти подані стороною документи на підтвердження
укладення правочину, однак в такому випадку кожна зі сторін має
можливість у якості доказу подати свій варіант документів. Незрозуміло як
буде вирішуватись проблема, оскільки отримання власного електронного
підпису покупцем на сьогодні є досить проблематичним.
Основними аспектами контролю основної діяльності підприємств є
наступними:
- перевірка легітимності організаційних засад, законодавчо-нормативної
бази основної діяльності суб‘єкта господарювання;
- аналіз і контроль ризиків діяльності суб‘єктів електронної комерції;
- контроль інформаційних систем та технологій підприємства
електронної комерції;
- контроль доходів, витрат та результатів основної діяльності
підприємств електронної комерції [2, с. 70].
На наш погляд, виокремлення першого напрямку контролю в рамках
перевірки основної діяльності є важливим та необхідним, оскільки
вітчизняне законодавство в цілому, зокрема і у сфері електронного бізнесу, є
нестабільним, а тому потребує постійного моніторингу та встановлення
відповідності діяльності даного суб‘єкта законодавчо-нормативним вимогам.
Якщо система внутрішнього контролю не попередить та не виявить
вчасно порушення нормативно-правових актів, які регулюють основну
діяльність суб‘єкта господарювання в сфері електронної торгівлі, то
підприємство може зазнати збитків.
Після оцінки ступеня дотримання ключових законодавчих вимог
проводиться аналіз, оцінка та контроль ризиків, оскільки вони безпосередньо
пов‘язані із зовнішнім середовищем підприємства е-комерції. Ризик завжди
передбачає імовірнісний характер результату, при цьому в основному під
словом ризик найчастіше розуміють ймовірність отримання несприятливого
результату (втрат), хоча його можна описати і як ймовірність отримати
результат, відмінний від очікуваного. Існування ризику пов'язано з
неможливістю з точністю до 100% прогнозувати майбутнє [1, с. 75].
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В електронній комерції ризик означатиме можливість втрати частини
ресурсів, отримувати менший прибуток або поява додаткових витрат
віртуального підприємства в результаті реалізації його фінансовогосподарської діяльності.
Беззаперечно, уникнути всіх ризиків в електронній торгівлі неможливо,
тому усі підприємства повинні закладати до свого плану витрат фінансові
ресурси на покриття негативних наслідків. Проте, покриття фінансовими
ресурсами негативних наслідків настання ризиків не завжди є можливим, а
якщо і є можливим, то не завжди є доцільним. Керівники підприємства не
завжди об‘єктивно розуміють важливість попереднього моніторингу та
контролю ризиків, що дозволяють нівелювати деякі ризики.
Таким чином, на нашу думку, контроль основної діяльності підприємств
електронної комерції слід здійснювати за такими напрямками:
- перевірка легітимності організаційних засад, законодавчо-нормативної
бази основної діяльності суб‘єкта господарювання;
- аналіз і контроль ризиків діяльності суб‘єктів електронної комерції;
контроль інформаційних систем та технологій підприємства
електронної комерції;
- контроль доходів, витрат та результатів основної діяльності
підприємств електронної комерції.
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ПРАЦІВНИКАМ
Облік виплат працівникам займає одне з центральних місць у системі
бухгалтерського обліку, тому що є невід‘ємною частиною діяльності будьякої організації. Саме праця є одним з найважливіших елементів витрат
виробництва та обігу.
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В сучасних умовах виплати працівникам були, є і ще тривалий час
будуть важливим якісним показником економічного господарювання. Розмір
виплат
залежить
безпосередньо
від
ефективності
виробництва,
продуктивності праці, конкурентоспроможності продукції, і є не лише
індикатором, що визначає загальний життєвий рівень працівників, бо від їх
стану та форм реалізації, частки у валовому національному продукті багато в
чому залежать можливості розвитку економіки взагалі.
Основні питання обліку і контролю виплат працівникам знайшли
висвітлення на сторінках наукових фахових видань у працях вітчизняних
учених: Ф. Бутинця, С. Голова, Р. Джоги, С. Івахненкова, Є. Мниха,
Н. Овсюк, Н. Оляднічук, О. Радченко, В. Щвеця, А. Шевченко, О. Ярмолюка
та ін. Їх дослідження стосуються розроблення теоретичних і методичних
питань з обліку виплат працівникам, напрямів адаптації положень
міжнародних стандартів до вітчизняної бухгалтерської практики.
Метою дослідження є обгрунтування основних аспектів основних
розрахунків за виплатами працівникам.
Згідно із Законом «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність»,
заробітна плата – це винагорода, обчислена, як правило, у грошовому виразі,
яку за трудовим договором власник або уповноважений ним орган виплачує
працівникові за виконану ним роботу [2].
Облікове забезпечення виплат працівникам регламентоване як
міжнародними, так й національними стандартами бухгалтерського обліку. На
міжнародному рівні облік та відображення у звітності виплат працівникам
регулюється МСБО (IAS) 19 «Виплати працівникам» (Employee Benefits) [3],
МСБО (IFRS) 2 «Виплати дольовими інструментами» та МСБО (IAS) 26
«Облік та звітність за програмами пенсійного забезпечення».
МСБО (IAS) 19 визначає порядок бухгалтерського обліку та розкриття
інформації суб‘єктами господарювання державного сектора про виплати
працівникам. В ньому не розглядається порядок бухгалтерського обліку та
звітності, якого мають дотримуватись пенсійні програми. Виплати, які не
здійснюються за послуги, які надали теперішні або колишні працівники
суб‘єктів господарювання, що звітують, не входять до сфери застосування
цього Стандарту.
МСБО 19 «Employee Benefits» [3] розглядає трудову діяльність
працівників як послуги, за які вони отримують відповідну компенсацію, та
розрізняє наступні види виплат працівникам, що підлягають обліку:
- короткострокові виплати (shot-term employee benefits);
- виплати по закінченню трудової діяльності (post-employment benefits);
- виплати при звільненні (terminations benefits);
- інші довгострокові виплати працівникам (other long-term employee
benefits).
МСБО 19 «Employee Benefits» застосовують до таких виплат
працівникам:
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а) за офіційною програмою або іншими офіційними угодами між
суб‘єктом господарювання та окремими працівниками, групами працівників
чи їхніми представниками;
б) згідно з законодавчими вимогами або через галузеві угоди, за якими
суб‘єкти господарювання зобов‘язані робити внески до національних,
державних, галузевих або інших програм за участю кількох працедавців або
за якими суб‘єкти господарювання зобов‘язані робити внески до комплексної
програми соціального забезпечення;
в) згідно з тією неофіційною практикою, яка веде до виникнення
конструктивних зобов‘язань. Неофіційна практика веде до виникнення
конструктивного зобов‘язання, при якому суб‘єкт господарювання не має
жодної реальної альтернативи, крім здійснення виплат працівникам.
Прикладом конструктивного зобов‘язання є ситуація, коли зміна неофіційної
практики суб‘єкта господарювання веде до розриву його стосунків з
працівниками.
У національній практиці порядок обліку виплат працівникам визначає
П(С)БО 26 «Виплати працівникам», що є похідним від норм П(С)БО 11
«Зобов'язання» та П(С)БО 13 «Фінансові інструменти» (у частині зобов'язань
щодо виплат інструментами власного капіталу підприємства). Окремі
питання облікового забезпечення виплат працівникам визначаються нормами
П(С)БО 10 «Дебіторська заборгованість» та П(С)БО 16 «Витрати», у яких
виплати розглядаються як складові дебіторської заборгованості та елементи
витрат підприємства.
Відповідно до Плану рахунків бухгалтерського обліку рахунок 66
«Розрахунки за виплатами працівникам» призначений для узагальнення
інформації про розрахунки зa виплатами працівникам.
На субрахунку 661 «Розрахунки за заробітною платою» відображають
нарахування заробітної плати за поточний місяць; на субрахунку 662
«Розрахунки з депонентами» – заробітну плату, що не була виплачена
вчасно; на субрахунку 663 «Розрахунки за іншими виплатами»
відображається нарахування інших виплат працівникам [1].
Вимогами до формування обліку заробітної плати є визначення завдань,
системи показників, документації й системи рахунків. Отже, головні
завдання організації обліку праці й заробітної плати: забезпечення контролю
за дотриманням кількісного складу працівників, використанням робочого
часу й додержанням трудової дисципліни; визначення відпрацьованого часу
та виробленої продукції, контроль за виконанням норм виробітку,
обчислення заробітної плати кожному працівникові, розподіл нарахованої
заробітної плати за напрямами витрат; ведення розрахунків з працівниками
підприємства стосовно заробітної плати, з бюджетом щодо утриманих
податків і єдиного соціального внеску, забезпечення контролю за витратами
фонду оплати праці, складання звітності тощо [4, с. 205].
Для підвищення рівня якості, оплати праці та відображення їх в
бухгалтерському обліку, необхідно встановити певну соціальну
відповідальність між працівником та роботодавцем. Тому заходи з
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реформування системи оплати праці повинні бути спрямовані на
вдосконалення
механізмів
державного
й
колективно-договірного
регулювання заробітної плати, визначення шляхів і механізмів її реального
зростання, посилення захисту прав працівника на її своєчасне одержання. У
зв‘язку із цим, на державному рівні, у кожній галузі й на окремих
підприємствах виникає необхідність у виробленні власної політики
заробітної плати. Вона має враховувати інтереси різних груп працівників і
власників, відтворювати стимулюючу функцію оплати праці, передбачати
ефективну систему зайнятості населення й винагороди за працю, заходи зі
соціального захисту населення, механізми з підтримання доходів на рівні, що
забезпечує людині гідне життя. Тобто, правильна організація заробітної
плати є необхідною умовою ефективного стимулювання праці.
Таким чином, питання відображення в обліку та звітності виплат
працівникам регулюються МСБО 19 «Виплати працівникам», окрім
компенсаційних виплат інструментами власного капіталу, які регулюються
окремим стандартом – МСФЗ 2 «Платіж на основі акцій». В українській
нормативній базі питання обліку та звітності за виплатами працівникам
регулюються Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 26 «Виплати
працівникам». Відповідно до Плану рахунків бухгалтерського обліку активів,
капіталу, зобов‘язань і господарських операцій підприємств і організацій,
затвердженого наказом Міністерства фінансів України 30.11.1999 р. №291
інформація про розрахунки за виплатами працівникам узагальнюється на
синтетичному рахунку №66 «Розрахунки за виплатами працівникам».
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ПРОБЛЕМИ Й МЕТОДИ УДОСКОНАЛЕННЯ ОБЛІКУ, АНАЛІЗУ
Й КОНТРОЛЮ ОПЕРАЦІЙ З ОПЛАТИ ПРАЦІ
В умовах економічної кризи, спаду виробництва та зниження
продуктивності праці, проблема оплати праці є однією з найважливіших
проблем української економіки, адже саме рівень праці визначає стандарти
соціального захисту, сукупний платоспроможний попит і темпи економічних
трансформацій. Розмір заробітної плати визначає рівень матеріального
добробуту працівників. Аналіз операцій з оплати праці є однією
найважливіших і складних ділянок роботи, оскільки безпосередньо зачіпає
економічні інтереси усіх без винятку працівників підприємства.
Це
пов‘язано з тим, що облік праці і заробітної плати є трудомістким, потребує
уваги і сконцентрованості, оскільки пов‘язаний з обробленням великої
кількості первинної інформації, має багато однотипних операцій, здійснення
яких потребує багато часу.
Підкреслюючи актуальність досліджень, проблемам оплати праці та
мотивації трудової діяльності присвячено роботи провідних українських
вчених та фахівців: В.Л. Андрущенко, З.П. Бараник, Д.П. Богині,
І.Ф. Гнибіденка, А.М. Колота, Е.М. Лібанової, Л.С. Лісогор, Г.В. Чабан та
інших.
Попри вагомість проведених досліджень, існує об‘єктивна необхідність
виявлення проблем аналізу операцій з оплати праці підприємств у сучасних
умовах розвитку економіки України.
Поняття та сутність заробітної плати розглядали на протязі не одного
століття багато вчених та професорів, оскільки праця людини має
винагороджуватися, тому розглядалася її оплата спочатку в матеріальноцінних речах, а потім у грошовому вираженні. На сьогодні заробітна плата
згідно з Законом України «Про оплату праці» – це винагорода найманих
працівників, обчислена як правило у грошовому виразі, яку власник чи
уповноважений ним орган оплачує за виконану роботу[1]. Інакше кажучи,
заробітна плата – це ціна, що виплачується за використання праці.
Найважливішими завданнями організації обліку оплати праці є
забезпечення у встановлені терміни проведення розрахунків з оплати праці
(нарахування заробітної плати та інших виплат, розрахунок утримань),
забезпечення своєчасності і правильності віднесення суми нарахованої
заробітної плати і відрахувань на собівартість продукції, забезпечення
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контролю за дотриманням кількісного складу працівників, використанням
робочого часу й додержанням трудової дисципліни, групування показники
для цілей оперативного контролю та складання необхідної звітності, а також
ведення розрахунків із бюджетом щодо утриманих податків і Пенсійним
фондом щодо нарахування єдиного соціального внеску.
Одним з складових елементів аналізу операцій з оплати праці є аналіз
формування та використання фонду оплати праці підприємства, що дозволяє
визначити та оцінити доцільність орієнтації системи стимулювання
підприємства. Високий рівень та зростання питомої ваги основної заробітної
плати свідчить про пріоритетність для підприємства таких принципів
стимулювання, як гарантованість та стабільність рівня оплати праці.
Важливе значення під час аналізу заробітної плати має вивчення даних
про середній заробіток працюючих, його зміну, а також про фактори, що
впливають на його рівень. Тому аналіз повинен бути спрямований на
вивчення причин зміни середньої заробітної плати працюючих. При цьому
потрібно враховувати що середньорічна зарплата робітників залежить від
кількості відпрацьованих днів кожним робітником, тривалості робочого дня
та середньогодинної заробітної плати.
Для управління господарською діяльністю, зокрема операціями,
пов‘язаними з оплатою праці на підприємствах, необхідний постійний,
абсолютно обґрунтований, юридично підтверджуючий облік цих операцій на
підставі достовірних даних первинної документації. Тому необхідно
контролювати процес проходження і обробки документації щодо обліку
операцій щодо оплаті праці, що відображено на рисунку 1.
Цей процес контролю включає перевірку: табелів виходу на роботу,
розрахунково-платіжних відомостей, бухгалтерських записів у журналі за
рахунком 66 "Розрахунки з оплати праці".
Процес контролю розрахунків з оплати праці

Платіжна відомість

Журнал-ордер і
відомість до нього

Розрахунковоплатіжна відомість

Головна книга

Особові рахунки

Звітність

Баланс

Рисунок 1 – Процес контролю розрахунків з оплати праці [3]
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Аналіз формування та використання фонду оплати праці проводиться у
декілька етапів (рисунок 2).
Аналіз загального обсягу
динаміки фонду оплати
праці

Аналіз формування та
використання фонду
оплати працігалузева

Аналіз фінансових
можливостей підприємства
з формування фонду оплати
праці

Аналіз складу виплат із
стимулювання персоналу
(структури)

Аналіз рівня та динаміки
середньої заробітної

Аналіз ефективності
стимулювання
персоналурівень

Аналіз факторів, що
обумовили зміну обсягу
фонду оплати праціінші

Рисунок 2 – Етапи аналізу формування та використання фонду
оплати праці підприємства [2, 256]
Отже, в сучасних умовах облік заробітної плати займає одне з
центральних місць у всій системі обліку на підприємстві. Для досягнення
основних завдань обліку оплати праці виникає необхідність створення як
найбільш зручного організаційного, кадрового та інформаційного
забезпечення. Пропонується вдосконалити облік оплати праці шляхом:
- аналізу і вдосконалення наявної системи організацію документообігу;
- зміни системи оплати праці на більш орієнтовані на мотивацію
працівників, запровадження гнучких форм та систем оплати праці;
- вдосконалення чинної моделі аналітичного обліку, що полягає в
конкретизації рахунку для групування інформації щодо сум
нарахованої заробітної плати, виходячи з власних потреб підприємства;
- створення зарплатного проекту для оплати праці за допомогою системи
платіжних карток;
- використання результатів наукових досліджень міжнародного досвіду.
Удосконалювання систем оплати праці, пошук нових рішень, глибоке
вивчення західного досвіду може допомогти вирішити в Україні цілу низку
проблем, пов‘язаних із заробітною платою, можуть якісно поліпшити її стан
та створити підґрунтя для підвищення зацікавленості працівників до
високопродуктивної праці вже в найближчому майбутньому.
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СУЧАСНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
В умовах економічної кризи, спаду виробництва, зниження
продуктивності праці, скорочення на виробництві середньоспискової
чисельності працівників відбуваються значні зміни в організації праці та її
оплаті. Достатня забезпеченість підприємств потрібними трудовими
ресурсами, їхнє раціональне використання, високий рівень продуктивності
праці, правильна система його оплати мають велике значення для збільшення
обсягів продукції і підвищення ефективності виробництва. Зокрема, від
побудови ефективної системи мотивації, організації аналізу залежать обсяг і
своєчасність виконання всіх робіт, ефективність використання устаткування,
механізмів і як результат – обсяг виробництва продукції, її собівартість,
прибуток і ряд інших економічних показників.
Значний вклад в теорію та методологію аналізу розрахунків зобов‘язань
з персоналом підприємства внесли українські вчені: Білуха М.Т.,Сопко В.В.,
Бутинець Ф.Ф., Горєлкін В.Г., Кузьмінський А.М.,Завгородній В.П.,
Зубілевич С.Я., Ткаченко М.Т., Голов С.Ф. та ін. Віддаючи належне науковим
напрацюванням вітчизняних та зарубіжних вчених, слід зазначити, що
питання аналізу розрахунків з працівниками потребують подальшого
наукового дослідження.
Організація управління й аналізу на підприємстві сьогодні неможливі
без застосування інформаційних технологій. Працівники практично всіх сфер
господарського життя на виробництві, у торгівлі, у сфері обслуговування
використовують у своїй діяльності комп‘ютери. Обчислювальна техніка
суттєво підвищує якість обробки облікової інформації.
Об‘єктом інформаційного забезпечення управління є організаційноекономічна, облікова та технологічна інформація, яка відображає процеси
виробництва, розподілу, обміну та споживання матеріальних благ та виникає
в процесі виробничо-господарської діяльності і використовується для
управління цією діяльністю при здійсненні всіх функцій управління. Вона
виражає стан виробничо-господарської і фінансової діяльності підприємства
в числовому вигляді через систему натуральних та вартісних показників
[1, с.121].
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Правильно організований аналіз розрахунків зобов'язань з персоналом
підприємства дає керівництву достатній обсяг інформації для прийняття
ефективних управлінських рішень. На сьогоднішній день існує декілька
напрямів автоматизації аналітичних процедур, які залежать від потреб
користувачів:
1) аналітичні програми;
2) спеціалізовані аналітичні пакети;
3) засоби прикладної програми MS Excel.
Серед аналітичних програмних продуктів слід виділити програмні
продукти фірми ІНЕК, консалтингової компанії Expert Systems, компанії
«Інтелект-Сервіс», корпорації Галактика. Використання даних програмних
продуктів для аналізу розрахунків зобов'язань з персоналом підприємства
забезпечують підвищення системності аналізу, вплив на результати
діяльності підприємства широкого кола внутрішніх і зовнішніх факторів,
достовірність та надійність отриманих результатів, опрацювання значних
масивів вхідної інформації та проведення багатоваріантного стратегічного
аналізу.
Розроблені консалтинговою компанією Expert Systems програмні
продукти включають програми «Audit expert», «Project expert» та CRMсистеми «Sales Expert» і «Quick Sales». Найбільші можливості аналізу
діяльності підприємства має програма Audit Expert. Вона призначена для
діагностики, оцінки та моніторингу фінансового стану підприємства або
групи підприємств на основі даних фінансової та управлінської звітності,
включаючи консолідовану звітність [2].
Audit Expert перетворює дані форм бухгалтерської звітності у відповідні
аналітичні таблиці. За даними аналітичних таблиць здійснюється розрахунок
стандартних фінансових коефіцієнтів, проводиться оцінка ризиків,
оцінюється вартість чистих активів і структура балансу, проводиться аналіз
беззбитковості та факторний аналіз рентабельності власного капіталу. Крім
рішень стандартних завдань Audit Expert одночасно надає можливість
реалізації власних методик для вирішення різних завдань аналізу, зокрема і
аналізу операційних витрат підприємства.
Система Audit Expert обладнана генератором звітів, що дозволяє
підготувати необхідні звіти довільної структури, а також включити в них
таблиці, графіки, текстову інформацію та ілюстрації. При написанні типового
звіту в AuditExpert скорочується час на його підготовку.
В системі передбачено використання шаблонів звітів – створення їх
готових форм і імпорт в інші файли – проекти аналізу для подальшого
використання. Звіт в Audit Expert формується в спеціальному редакторі. Він
збирається з «Кубиків» – блоків даних, що містять вихідну інформацію про
компанії та результати аналізу. Генератор звітів дозволяє виводити
підготовлений звіт на друк або передавати його в Word аналітичні таблиці і
фінансові показники ви зможете експортувати також в Excel.
Audit Expert надає ряд вбудованих методик для проведення
поглибленого аналізу за даними оборотно-сальдової відомості, що дозволяє
345

оцінити обороти і сальдо, наприклад, по таких рахунках як управлінські
витрати та інші витрати, собівартість, відстежити динаміку показників.
Система забезпечує імпорт даних оборотно-сальдової відомості з облікової
системи та введення її з текстових файлів [3].
Отже, сьогодні існує безліч можливостей автоматизації аналітичних
розрахунків, а саме аналізу розрахунків зобов'язань з персоналом
підприємства. Проте, слід зауважити, що помилковим є уявлення, ніби,
маючи хорошу програму, можна розв‘язати будь-яку задачу. Розробка
ефективних рішень потребує не бездумного розрахунку низки показників. У
першу чергу мова йде про аналіз тих закономірностей, що визначають
розвиток проекта як із точки зору зовнішніх умов його реалізації, основних
тенденцій подальшого розвитку загальноекономічної ситуації, так і з точки
зору його внутрішніх якостей, його внутрішнього змісту. А ця задача вже
складніша, розв‘язати її можуть лише висококваліфіковані спеціалісти. І
тільки в цьому випадку застосування програмних продуктів для кількісного
аналізу впливу різноманітних чинників, що враховують специфіку
конкретного об‘єкта дослідження, виявиться найбільш ефективним.
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Роздрібний товарообіг відображає останню, кінцеву стадію руху товарів,
коли вони зі сфери обігу надходять у сферу особистого (індивідуального або
спільного) споживання, і є одним з найважливіших показників, що відбиває
результативність соціально-економічних процесів у діяльності окремого
торговельного підприємства і країни загалом.
Організація обліку реалізації товарів на підприємствах роздрібної
торгівлі забезпечує:
– виконання плану товарообігу, підготовку інформації, необхідної для
керування всіма службами підприємства;
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– перевірку правильності документального оформлення, законності і
цілеспрямованості операцій, своєчасне і повне їх відображення в обліку;
– правильність списання товарних втрат;
– дотримання правил проведення інвентаризацій, своєчасне виявлення і
відображення в обліку їх результатів [1].
Завдання організації системи обліку товарів на підприємствах роздрібної
торгівлі полягають у:
– оптимальному функціонуванні системи обліку, що створює умови для
формування облікової, контрольної і аналітичної інформації в оптимальному
режимі;
– визначенні важелів контролю і управлінні цими системами, а також у
методах їх використання для різних рівнів від керівників підрозділів обліку,
контролю та аналізу до керівництва підприємства;
– створенні сприятливих умов праці спеціалістів обліку (визначення
обсягу робіт, конкретизація і розмежування відповідальності за виконання
облікових, контрольних і аналітичних операцій та надання інформації
внутрішнім і зовнішнім користувачам);
– запровадженні наукових досягнень у практику технології обліку на
суб‘єкті господарювання будь-якого виду;
– наявності облікової, контрольної та аналітичної інформації за
необхідними розрізами, у встановлені терміни для досягнення її корисності
та забезпечення вимог внутрішніх і зовнішніх користувачів [2].
Бухгалтерський облік і звітність в торгівлі здійснюються з дотриманням
принципів, визначених Законом України «Про бухгалтерський облік і
фінансову звітність в Україні» [3], прийнятих Положень (стандартів)
бухгалтерського обліку [4], Національного Плану рахунків бухгалтерського
обліку активів, капіталу, зобов‘язань і господарських операцій підприємств і
організацій, законодавчих і нормативних активів з урахуванням специфіки
діяльності торговельних підприємств.
Організація обліку в торгівлі передбачає ведення обліку роздрібного
товарообігу, в основному, у грошовому вимірнику за продажними
(роздрібними) ці нами, за винятком товарів, які вимагають особливого
контролю (ювелірні вироби із дорогоцінних металів товари, прийняті на
комісію, та ін.) – це одна з особливостей.
Облік товарів і тари в торговельних підприємствах України ведеться на
рахунку 28 «Товари». На цьому рахунку ведеться облік руху
товарно‑матеріальних цінностей, придбаних для продажу без переробки, й
одержання нового продукту за первісною вартістю, або за цінами реалізації.
За дебетом рахунка відображається збільшення вартості придбаних
(отриманих) товарів, за кредитом – зменшення вартості реалізованих
(вибулих) товарів.
Цей рахунок використовують в основному збутові, торговельні або
заготівельні підприємства й організації, а також підприємства громадського
харчування.
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Товари в роздрібній торгівлі обліковуються за продажними цінами, а в
оптово‑збутових організаціях – за купівельними або продажними цінами.
Тому розпорядчим документом керівника має бути встановлено, за якими
цінами буде вестись облік товарів у звітному році.
У разі обліку товарів за продажними цінами різниця між їх вартістю за
купівельними і продажними цінами. Перша особливість обліку в торгівлі є
те, що для обліку використовується 28 рахунок як основний.
Ще однією особливістю в обліку торгівлі є те, що вся інформація про
витрати сконцентрована на двох рахунках – це 92 рахунок «Адміністративні
витрати», і 93 «Витрати на збут». [5].
Ціна реалізації товару складається з первісної вартості товарів, плюс
торгової націнки. Торгова націнка фактично являє собою прибуток, який
підприємство планує отримати від реалізації товару (певного виду).
Для обліку торгової націнки використовується рахунок 285 «Торгова
націнка», що призначений для підприємств роздрібної торгівлі. По кредиту
рахунку 285 відображається нарахування націнки на товари (в
кореспонденції з рахунком 282), а по дебету – її списання наприкінці місяця.
В роздрібних підприємств торгівлі після проведення нарахування
націнки на рахунку 282 товари обліковуються не за первісною вартістю, а за
цінами продажу. Використання даного методу обліку товарів відбувається в
зв‘язку з тим, що він значно спрощує трудомісткість облікової роботи, а
також дозволяє простіше визначати фінансові результати діяльності
підприємства наприкінці місяця.
Після реалізації товару торгова націнка по даному реалізованому товару
списується зворотною проводкою Дт 285 Кт 282.
Роздрібна торгівля забезпечує завершальну стадію процесу товарногрошового обміну. Вона опосередковує процес відтворення, впливає на
обсяги і структуру товарної пропозиції на ринку продовольчих товарів,
стабілізує його зв‘язуючи обмін у формі купівлі‑продажу з особистим
споживанням продовольства, а головне, забезпечує життєво важливі потреби
людей продуктами харчування.
Діяльність торговельного підприємства вимагає розмежування
облікових даних для внутрішніх і зовнішніх користувачів та підвищення
ефективності управління продажами товарів. Цього можна досягти шляхом
удосконалення системи аналітичного обліку. Удосконалення обліку операцій
з продажу товарів сприятимуть більш повному та об‘єктивному
відображенню торгових операцій у бухгалтерському обліку підприємств
роздрібної торгівлі, а саме від цього залежить ефективність та оперативність
прийняття рішень щодо стратегії і тактики розвитку підприємства. Належно
організований бухгалтерський облік реалізації товарів має важливе значення
для підвищення ефективності роботи підприємств, для забезпечення
своєчасних і повних розрахунків з бюджетом за податковими зобов‘язаннями
з податку на додану вартість.
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Для планування та правильного розподілу усіх соціальних, економічних
та культурних благ здавна звертались до демографічного аналізу населення.
Якщо ж раніше визначення кількості населення проводилось задля
планування кількості військових службовців армії, пошиття одягу та збору
данини, то сьогодні оцінка населення України має важливу роль в усіх
сферах суспільного життя. Чітке визначення необхідної кількості робочих
місць, місць у дошкільних закладах освіти, прогнозування кількості
народжених та ряд інших важливих чинників буде неможливим без
урахування статистичної оцінки населення.
Теоретичні основи дослідження демографічної складової суспільства
розроблені багатьма відомими вченими:, В. Джаманом, А. Доценком,
С. Ковальовим, М. Логвином, С. Пирожковим, В. Стешенко, О. Топчієвим,
О. Хомрою, В. Яворською та іншими. Проте сьогодні основні центри
дослідження демографічних процесів в Україні поступово трансформуються
в економічні та соціологічні науки і зосереджуються в інститутах, зокрема, в
Інституті демографії та соціальних досліджень імені М. В. Птухи, в Інституті
економіки та прогнозування, в Інституті регіональних досліджень, в Інституті
соціології, а також в Національному інституті стратегічних досліджень.
Станом на 1 лютого 2018 року чисельність постійного населення
України, як повідомляє Державний Комітет Статистики склала42 195296
осіб, що свідчить про скорочення чисельності на 193 395 осіб у порівнянні з
даними за 1 лютого 2017 року без урахування тимчасово окупованої
території Автономної Республіки Крим і м. Севастополя. Розрахунки
чисельності населення здійснено на основі наявних адміністративних даних
щодо державної реєстрації народження і смерті та зміни реєстрації місця
проживання [1].
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Розглянемо стан природного приросту населення України. Природний
приріст населення – це різниця між кількістю народжених та померлих
людей. Якщо ж кількість померлих переважає над кількістю народжених
людей, явище називається природним скороченням населення чи
депопуляцією. На структуру природного приросту населення впливає ряд
чинників, такі як: соціальні кризи, рівень життя та добробуту, стан охорони
здоров‘я, гендерна рівність, статева структура населення, традиції окремої
країни, області, регіону, відношення міського та сільського населення,
політична ситуація, що склалась в країні.
Для визначення природного приросту населення використовується низка
показників: сумарний та спеціальний коефіцієнти народжуваності, кількість
народжених, померлих, шлюбів і розлучень, вікові коефіцієнти
народжуваності, смертності, шлюбів та розлучень, індекс життєвості,
коефіцієнт дитячої смертності та інші.
На світовому рівні відбувається досить швидкий природний приріст
населення, тобто демографічний вибух, що набирає обертів та стає загрозою
для майбутніх поколінь. Дана проблема вимагає регулювання й
впровадження нових політичних та соціальних важелів, особливо в найбільш
густозаселених країнах, таких як Китай, Індія, Пакистан, Нігерія та решта [2].
В Україні структура природного приросту населення виглядає дещо
інакше, і протягом тривалого періоду демонструє від‘ємне значення
природного приросту – депопуляцію населення.
Згідно з офіційними даними, в 2017 році в Україні природне скорочення
населення становило 210136 осіб, в 2016 році склало 186592 особи, в 2015
році 183012 осіб, в 2014 році 166774 особи, а в 2013-158 712 осіб [1]. З
наведених даних, можна зробити висновок, що кількість померлих все більше
і більше переважає над кількістю народжених з кожним наступним роком,
що тягне за собою певні наслідки.
Одним з наслідків депопуляції є старіння нації. Тенденція старіння нації
прослідковується в багатьох країнах Європи, високорозвинених країнах та
країнах, що розвиваються, а зокрема в країнах із перехідною економікою:
Литва, Болгарія, Угорщина та Україна.
Відповідно до інформації, що надавалась Міністерством соціальної
політики України, станом на 2015 рік частка людей похилого віку із загальної
чисельності населення становила 21,8%, а частка людей віком 65 років і
більше – 15, 5%[3]. Україна увійшла до тридцятки країн світу з найбільшою
часткою осіб віком від 60 років, і згідно з прогнозами, чисельність людей
похилого віку зростатиме і надалі.
Найбільш яскраво явище депопуляції відбувається в Дніпропетровській
(23402 ос.), Донецькій (19728 ос.), Харківській (19250 ос.), Запорізькій (13603
ос.) областях України в 2017 році. Найменше значення природного
скорочення населення можемо спостерігати в Рівненській (289 ос.),
Закарпатській (525 ос.), Волинській (1674 ос.) та Чернівецькій (1783 ос.)
областях України в 2017 році [1].
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Також порівняно з країнами-учасниками ЄС очікувана тривалість життя
при народженні населення України є дещо нижчою. У країнах ЄС за останні
10 років очікувана тривалість життя зросла: для жінок – приблизно на 2 роки,
а для чоловіків – на 3 роки. У числовому вираженні загалом по країнам ЄС
показник становить 82 роки для жінок, і 75,8 років – для чоловіків. За
прогнозами Євростату до 2060 року відбуватиметься поступове зростання
очікуваної тривалості життя населення при народженні: для жінки – 89 років,
для чоловіка – 84,5 роки в середньому. За прогнозами різних статистичних
організацій стосовно стану очікуваної тривалості життя слід очікувати заміну
стагнації позитивними зрушеннями. У 2016 році очікувана тривалість життя
жінок при народженні становить 76,4 роки, а для чоловіків – 66,7 роки.
Інститут демографії та соціальних досліджень НАН України прогнозує
збільшення до 78,2 роки тривалості життя жінок, та 71 рік життя чоловіків у
2050 році. Згідно з дослідженнями фахівців Організації Об‘єднаних Націй у
2050 році очікувана тривалість життя при народженні українців становитиме
78,8 роки у жінок, та 71,3 роки у чоловіків. Проаналізувавши наведені дані
вітчизняних та міжнародних демографічних організацій, можна зробити
висновки, що Україна значно відстає від країн-учасниць ЄС за показниками
та прогнозами очікуваної тривалості життя при народженні і аби наздогнати
їх, необхідно багато часу і зрушень в усіх сферах життя.
Важливим джерелом отримання інформації щодо демографічного стану
є перепис населення. Останній раз перепис населення в Україні проводився у
2001 році, що свідчить про деяку недостовірність офіційних даних, оскільки
перепис в Україні не проводився вже 17 років, що є зовсім неприйнятним для
розвинених країн світу. Організація Об'єднаних Націй рекомендує проводити
цю оцінку не рідше одного разу на десять років.
За 25 років незалежності України населення держави скоротилося на
понад 9 млн. осіб. Так, 1991 року в Україні мешкало понад 51 млн. осіб. А
станом на 1 січня 2016 – лише 42,760 млн. людей. Зазначимо, що дані за
2015-2016 роки подаються без урахування тимчасово окупованої території
Криму. Також приблизними є дані щодо неконтрольованих Україною
територій на сході країни [4].
За статистикою, як і 25 років тому жінок в Україні більше, ніж чоловіків.
Крім того, за останні 25 років українці стали пізніше заводити дітей. Тепер
жінки народжують переважно у віці 25-29 та 30-34 роки.
Отже, можемо зробити висновок, що в останні роки в Україні
відбувається погіршення усіх демографічних показників, що свідчить про
можливі демографічні загрози та катастрофи. Постійне збільшення
природного скорочення населення, зменшення тривалості життя, рівень
життя населення складають негативний вплив на всі сфери життєдіяльності
та вимагають впровадження соціальних програм, державної підтримки та
допомоги, введення ефективних важелів впливу спрямованих на покращення
демографічної ситуації, як в Україні, так і на світовому рівні.
Основними категоріями, на які треба звернути увагу є покращення стану
екології, масове поширення та пропаганда здорового способу життя,
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харчування, занять спортом, зменшення вживання алкогольних та
тютюнових виробів, покращення та доступність якісного медичного
обслуговування, підвищення рівня освіченості населення та культурного
розвитку.
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новин
–
[Електронне
джерело]https://tsn.ua/ukrayina
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ОБЛІК РЕЗУЛЬТАТІВ ІНВЕНТАРИЗАЦІЇ ТОВАРНОМАТЕРІАЛЬНИХ ЦІННОСТЕЙ
Одним із елементів методу бухгалтерського обліку, що сприяє
створенню суцільного, взаємопов‘язаного, і об‘єктивного відображення
об‘єктів обліку в системі бухгалтерського обліку є інвентаризація.
Інвентаризація – це опис фактичної наявності господарських засобів
шляхом обміру, зважування та підрахунку. Зміни, які відбуваються в
результаті господарських процесів, іноді призводять до розбіжностей між
обліковими даними, які відображають рух і наявність господарських засобів
та джерел їх утворення. Інвентаризація проводиться для виявлення відхилень
облікових даних від наявних господарських засобів, що часто можуть
виникати через помилки в обліку, природними втратами, псуванням
матеріальних цінностей, зловживання матеріально відповідальних осіб та
рядом інших причин.
При проведенні інвентаризації товарно-матеріальних цінностей важливо
дотримуватись основних завдань інвентаризації:
а) виявлення фактичної наявності основних засобів, нематеріальних
активів, незавершених капітальних вкладень, устаткування, виробничих
запасів, незавершеного виробництва, коштів, цінних паперів, інших
основних, оборотних та позаоборотних активів;
б) установлення надлишків чи недостач цінностей і коштів через
порівнювання (зіставлення) фактичної наявності з даними бухгалтерського
обліку;
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в) виявлення товарно-матеріальних цінностей, які частково втратили
свою первісну якість чи застарілі, а також матеріальних цінностей та
нематеріальних активів, що не використовуються;
г) перевірка дотримання умов і порядку зберігання матеріальних
цінностей та коштів, а також правил утримання й використання основних
засобів;
д) перевірка реальної вартості зарахованих на баланс основних засобів,
нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, цінних паперів,
фінансових вкладень, грошових сум у касах, на рахунках банків, коштів у
дорозі, дебіторської і кредиторської заборгованості, незавершеного
виробництва, витрат майбутніх періодів, резервів, фондів, наступних витрат і
платежів.
Законодавчим документом, що регулює питання проведення,
документального оформлення результатів проведення інвентаризації на
підприємстві є «Положення про інвентаризацію активів та зобов‘язань»,
затверджено наказом міністерства фінансів України у 02.09.2014 році, № 879.
Даний нормативно-правовий акт визначає порядок проведення інвентаризації
активів і зобов‘язань та оформлення її результатів. Це Положення
застосовується юридичними особами, створеними відповідно до
законодавства України, незалежно від їх організаційно-правових форм і форм
власності, а також представництвами іноземних суб‘єктів господарської
діяльності (далі – підприємства).
Якщо після проведення інвентаризації матеріальних цінностей
підприємства було виявлено наводяться в звіряльних відомостях, та
пропозиції щодо їх врегулювання відображаються інвентаризаційною
комісією у протоколі, що складається після закінчення інвентаризації і
передається на розгляд та затвердження керівнику підприємства. У протоколі
наводяться: причини нестач, втрат, лишків, а також пропозиції щодо заліку
внаслідок пересортиці, списання нестач в межах норм природного убутку, а
також понаднормових нестач і втрат від псування цінностей із зазначенням
причин та вжитих заходів щодо запобігання таким втратам і нестачам. [1].
Складений протокол
інвентаризаційної комісії затверджується
керівником підприємства протягом 5 робочих днів після закінчення
інвентаризації, і вже на підставі затвердженого керівником протоколу
відображаються у бухгалтерському обліку та фінансовій звітності того
періоду, у якому закінчена інвентаризація.
Порядок регулювання розбіжностей між фактичною наявністю активів
і зобов‘язань та даними бухгалтерського обліку розглянемо у схемі(рис.1).

353

Розбіжності

Лишки
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активи, цінні папери,
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убутку

Підлягають оприбуткуванню
зі збільшенням доходів
спеціального фонду
бюджетної установи

Списуються за
розпорядженням
керівника на
витрати звітного
періоду

Понад норми
природного
убутку

Встановленно винних

Винні особи не
встановлені

Списуються
з балансу та
вносяться на
рахунок
винних осіб

Зараховано на
позабалансовий
субрахунок до
встановлення
винних осіб

Рисунок 1 – Регулювання розбіжностей між фактичною наявністю
активів і зобов’язань та даними бухгалтерського обліку
Існують випадки, коли відбувається виявлення нестач за наявності вини
постачальника. Облік таких нестач залежить від того, яка подія відбулася
першою – оплата чи поставка.
Якщо матеріальні цінності було попередньо оплачено, оприбутковується
фактична кількість матеріальних цінностей, а сума нестачі з рахунка 371
«Розрахунки за виданими авансами» списується у дебет рахунка 374. При
цьому ні витрати, ні податковий кредит коригувати не треба, бо вони
відображені за правилом першої події. Надалі можливі такі три варіанти:
1) постачальник здійснює допоставку матеріальних цінностей – таке
постачання є не чим іншим, як другою подією у цій операції;
2) постачальник повертає аванс – покупець повинен скоригувати
витрати і податковий кредит;
3) вина постачальника не доведена – сума з рахунка 374 списується у
дебет рахунка 974, витрати та податковий кредит теж підлягають
коригуванню.
У разі поставки матеріальних цінностей без попередньої оплати
покупець оприбутковує фактично отримані цінності. Зрозуміло, що при
цьому коригувати нічого не треба.
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Якщо нестача виникла з вини перевізника, то з постачальником слід
розрахуватися у повному обсязі, а надсилати претензію і стягувати борг –
вже з перевізника.
Тобто, інвентаризація відіграє важливу роль для обліку бухгалтерських
результатів діяльності підприємства і вимагає відповідального обліку
результатів її проведення. Як можна було зрозуміти, у прямому розумінні
інвентаризація – це періодична перевірка наявності та стану ТМЦ (основних і
оборотних засобів) в натурі, а також наявності коштів. Інвентаризувати –
значить виконувати технічні дії зі складання опису інвентарю, майна.
Інвентаризацію проводить спеціальна комісія у складі не менше 3-х осіб,
включаючи матеріально відповідальну особу. Готуючись до проведення
інвентаризації треба завжди дотримуватись принципу раптовості.
Список використаних джерел:
1. «Положення про інвентаризацію активів та зобов‘язань» № 868 зі
змінами від 04.10.2016;
2. Облік і фінанси АПК: бухгалтерський портал – [Електронний
ресурс]- http://magazine.faaf.org.ua
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ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ КОНКУРЕНТНОГО ДІАЛОГУ
Задоволення суспільних потреб шляхом забезпечення товарами,
наданням послуг, виконанням робіт за державні кошти є одним із важливих
напрямів економічної діяльності. Відкрите та прозоре розпоряджання
бюджетними коштами є необхідною передумовою довірливих та ефективних
взаємовідносин органів публічної влади як із громадянами, так і з бізнесом,
інвесторами.
В умовах трансформації сучасних економічних процесів важливим
інструментом реалізації економічної політики держави є публічні закупівлі.
Внаслідок функціонування системи публічних закупівель держава
задовольняє суспільні потреби в товарах, роботах, послугах, а також утримує
та фінансує бюджетні установи. Ефективна система публічних закупівель
забезпечує надання преференцій національним виробникам, стратегічну
підтримку провідних промислових підприємств, захист галузей
промисловості, що розвиваються, дотримання національних стандартів якості
[1].
Дослідженню процедур публічних закупівель та оцінці їх ефективності
присвячено праці вітчизняних учених та зарубіжних науковців, практиків, а
саме роботи І. Влялька, Дж. Гелбрейта, Я. Горбатюк, Л. Катроші, В. Колотія,
І. Круп‘як, К. Кузнєцова, Р. Ларіної, Д. Мартинович, О. Мельникова,
В. Морозова, В. Міняйло, О. Овсянюк-Бердадіної, В. Прядка,
В. Смиричинського, І. Смотрицької, Дж. Cтігліца, Н. Ткаченко,
Н. Тополенко, Ю. Фалка, Л. Федулової, Н. Чухрай, І. Школьник.
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Відповідно до ст. 12 Закону України «Про публічні закупівлі» закупівля
може здійснюватися шляхом застосування однієї з таких процедур: відкриті
торги; конкурентний діалог; переговорна процедура закупівлі
Конкурентний діалог – це ще один крок до повної прозорості ринку та
забезпечення справедливої процедури державних закупівель. Для державного
організатора ця процедура дає змогу визначитися із технічним завданням,
характеристиками товарів, а для постачальника – зрозуміти об‘єми роботи та
вимоги замовника. Особливо ця опція полегшує закупівлі в сфері ІТ та
наукоємних галузях [2].
Процедура конкурентного діалогу призначена для переговорів із
постачальниками до остаточного визначення умов тендеру і потрібна у
складних закупівлях, де замовник не завжди точно знає, як оптимально
вирішити завдання [3].
Конкурентний діалог може бути застосовано замовником за таких умов:
замовник не може визначити необхідні технічні, якісні характеристики
(специфікації) робіт або визначити вид послуг, і для прийняття оптимального
рішення про закупівлю необхідно провести переговори з учасниками;
предметом закупівлі є консультаційні, юридичні послуги, розробка
інформаційних систем, програмних продуктів, здійснення наукових
досліджень,
експериментів
або
розробок,
виконання
дослідноконструкторських, будівельних робіт, визначення вимог до виконання яких
потребує переговорів [4].
Слід зазначити, що на практиці конкурентний діалог застосовується
досить рідко та, по суті, служить помічником замовника у визначенні
технічних характеристик та інших вимог до предмета закупівлі.
Особливості здійснення конкурентного діалогу:
1) на першому етапі всім учасникам пропонується подати тендерну
пропозицію, у якій надається інформація про відповідність учасника
кваліфікаційним критеріям, вимогам, визначеним замовником у тендерній
пропозиції, та опис рішення про закупівлю без зазначення ціни;
2) після розкриття тендерної пропозиції замовник розглядає пропозиції
учасників на відповідність вимогам, установленим у тендерній документації
для першого етапу. Усі учасники, тендерні пропозиції яких не було
відхилено, запрошуються замовником до переговорів, але не менше ніж три
учасники;
3) після завершення діалогу з учасниками замовник вносить зміни до
тендерної документації щодо технічних вимог та вимог до якості предмета
закупівлі чи визначає нові характеристики предмета закупівлі та запрошує
всіх учасників, які брали участь у діалозі, взяти участь у другому етапі;
4) на другому етапі учасники повинні подати остаточні тендерні
пропозиції із зазначенням ціни [5].
Проведення конкурентного діалогу здійснюється у два етапи.
На першому учасники пропонують рішення, що відповідають запитові
замовника, без зазначення ціни. Перевіривши подані рішення на
відповідність вимогам, встановленим у тендерній документації для першого
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етапу, замовник запрошує постачальників до переговорів і обговорює
аспекти, які допоможуть визначитися з деталями тендеру. Тендерна
документація першого етапу повинна містити:
- кваліфікаційні критерії до учасників відповідно до ст. 16 Закону про
публічні закупівлі;
- критерії оцінки;
- вимоги, встановлені ст. 17 Закону «Про публічні закупівлі»;
- інформацію про спосіб документального підтвердження відповідності
встановленим критеріям та вимогам;
- пропозиції щодо технічних, якісних та інших характеристик предмета
закупівлі;
- умови поставки;
- час та місце виконання робіт чи надання послуг [6].
На другому етапі з‘являється уточнений опис тендера і подаються
остаточні тендерні пропозиції із зазначенням ціни для участі в електронному
аукціоні. В результаті аукціону на пониження визначається переможець, із
яким замовник укладає договір.
Отже, на сучасному етапі розвитку суспільства, важливим елементом є
процедура публічних закупівель. Згідно з законодавством, закупівля може
здійснюватись шляхом застосування відкритих торгів, конкурентного діалогу
або
переговорної
процедури
закупівлі.
Конкурентний
діалог
використовується для складних закупівель. Процедура проводиться у два
етапи. Конкурентний діалог застосовується досить таки рідко, попри це,
потрібно досліджувати всі нюанси цієї процедури.
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ресурс].
–
2017.
–
Режим
доступу
до
ресурсу:
http://devisu.ua/uk/pravokonsult/6504-protsedURL-publichnih-zakupivelkonkurentnij-dialog.
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Шахнюк Анжеліка
Науковий керівник: Сегеда С.А., к.е.н., доцент
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ВИКОРИСТАННЯ СТАТИСТИЧНОГО МЕТОДУ ЕКСПЕРТНИХ
ОЦІНОК В РИНКОВИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ
У сучасних умовах торгівлі, з високим рівнем конкуренції ринкові
дослідження є невід‘ємною частиною функціонування самого ринку. За
умови ринкової економіки споживач стає головним суб‘єктом, що визначає
свою прихильність до того чи іншого товару. Це призводить до того, що
виробники того чи іншого товару або послуги, змушені вивчати становище
ринку, проводити дослідження щодо вподобань споживачів, вирішувати
питання цінової політики. Таким чином, з‘являються безліч методів
дослідження ринку.
Досліджуваних методів дуже багато і всі вони потребують
систематизації та уточнення умов залежно від особливостей діяльності
торговельних підприємств та їх інформаційних потреб. На споживчому
ринку провідну роль у доведенні товарів до кінцевих споживачів відіграє
роздрібна торгівля, тому детальне та всебічне дослідження ситуації на
ньому є засобом підвищення ефективності прийняття управлінських
рішень, мінімізації ризиків, та зменшення невизначеності діяльності
торговельних підприємств [1].
Одним із методів дослідження ринку є метод експертних оцінок. Цей
метод базується на прогнозуванні певних осіб, тобто експертів, щодо певних
дій та майбутніх результатів.
При застосуванні методу експертних оцінок проводиться опитування
спеціальної групи експертів (5 – 7 осіб) з метою визначення певних змінних
величин, необхідних для оцінки досліджуваного питання. До складу
експертів слід включати людей з різними типами мислення – образне і
словесно-логічне, що сприяє успішному розв'язанню проблеми. Необхідною
умовою ефективного застосування методів експертної оцінки є достатня
обізнаність експерта з досліджуваної проблеми, високий рівень ерудиції,
здатність його давати чіткі вичерпні відповіді, до того ж експромтом [2].
Також, ще одним важливим фактором методу експертної оцінки є
коректно складена анкета для опитування експертів з того чи іншого питання
та розрахунок експертних оцінок.
Основними завданнями, які найчастіше вирішуються на практиці на
основі отриманої від експертів інформації, є:
– ранжування (впорядкування, розміщення в порядку зростання чи
спадання) факторів та відповідних показників, що їх характеризують, за їх
значимістю в розвитку досліджуваного явища, процесу;
– ранжування підприємств чи їх структурних виробничих підрозділів
(бригад, цехів, ділянок) за рейтингом, в основу якого покладено сукупність
різних показників, що характеризують результати фінансово-господарської
діяльності чи окремих її видів (фінансовий стан, рентабельність,
платоспроможність тощо);
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– попередня оцінка виконання плану за певним показником [2].
Неодмінною компонентою комерційної діяльності на ринку є ризик,
який виражається в ймовірності зниження можливих доходів, виникнення
збитків, втрати позиції на ринку тощо. Визначальним моментом вираження
комерційного ризику є внутрішня випадковість ринкового простору, яка
підпорядковується певним законам і має стохастичний характер. Ризик не
можна виміряти, його можна лише опосередковано оцінити [3].
Експертні атрибутивні оцінки ризику формуються на основі
підсвідомого інтуїтивного перебирання небезпек [3].
Експертні бальні оцінки чинників (критеріїв) ризику ґрунтуються на
використанні даних кон'юнктурного аналізу, подальшій статистичній обробці
з обчисленням інтегрального показника ступеня ризику:

де В – виставлений експертами бал і-го чинника ризику; w – вага, що
відображає частку впливу і-го чинника в загальному розмірі ризику; w кількість чинників (критеріїв) ризику.
Критеріїв ризику переважно вибирають не більше 10. Виходячи зі
значення R, розрізняють зони ризику: 0-0,1 - неризикована; 0,1-2,5 –
мінімального ризику; 2,5-5,0 – підвищеного ризику; 5,0-7,5 – критичного
ризику; 7,5-10 – недопустимого ризику [3].
Наприклад: дані про експертні оцінки ступеня ризику (у балах) та вагу
окремих чинників ситуації ризику щодо реалізації нового товару наведено в
табл.1. Визначимо інтегральний показник ступеня ризику:
R = 5x0,25 + 3x0,35 + 4x0,1 + 2x0,15 + 1x0,15 = 3,15.
Таблиця 1 – Дані про експертні оцінки ступеня ризику та вагу
Чинники ризику

Бал

Вага чинника

Ємність і сталість ринку

5

0,25

Конкурентоспроможність
товару
Фінансовий стан і
кредитоспроможність
Рівень торговельного сервісу

3

0,35

4

0,1

2

0,15

Імідж торговельного
підприємства

1

0,15

Отримане значення свідчить про існування ситуації підвищеного ризику
[3].
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Отже, метод експертних оцінок відіграє важливу роль в економічних
дослідженнях, особливо в оцінці ринкових процесів. Застосування цього
методу дає змогу визначити обсяг і структуру споживання продуктів
харчування, товарів чи послуг населенням за значним колом показників, тоді
як застосування інших методів аналізу ускладнене через відсутність
необхідної інформації.
Список використаних джерел:
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торгівлі /Е.С. Стегура/ - Економічна наука, ст.107-109.
2. Методи експертних оцінок – [Електронний ресурс] – Режим доступу:
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3. Статистична оцінка ринкової ситуації – [Електронний ресурс] –
Режим
доступу:
http://pidruchniki.com/1821071257688/statistika/statistichna_otsinka_rinkovoyi_si
tuatsiyi .
Шеверножук Яна
Науковий керівник: Майстер Л.А., к.е.н., ст. викладач
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ЩОДО ОСОБЛИВОСТЕЙ ОБЛІКУ ПРОДУКЦІЇ РОСЛИННИЦТВА
Облік виробничих витрат продукції рослинництва є найважливішою
ланкою бухгалтерського обліку сільськогосподарського підприємства, а
собівартість – одним із найважливіших показників діяльності підприємства,
який впливає на рентабельність і самоокупність підприємства. Крім того,
собівартість продукції визначає ступінь досягнення стратегії зниження
витрат у зміцненні конкурентоспроможності підприємства.
Сьогодні Україна, на жаль, є сировинним придатком для Європи, тож
визначення їх собівартості як ніколи є доречним.Експорт українського зерна
– одна з основних статей доходу Державного бюджету України.
Даній науковій проблематиці присвячені наукові розробки таких вчених,
як: П. Самуельсон, С. Сатубалдина, Ч. Гаррисона, К. Друрі, А. Яругова,
С. Ніколаєва та інші.
У рослинництві виробничі витрати групують окремо з рільництва,
овочівництва, луківництва, вирощування сіна, садівництва з виділенням
витрат на врожай поточного року і на врожай майбутніх років.Усі прямі
витрати на рослинництво відображаються на субрахунку 231
«Рослинництво» у розрізі аналітичних рахунків: «Витрати на вирощування
картоплі», «Витрати на вирощування буряку кормового» тощо.
За дебетом субрахунка 231 «Рослинництво» протягом року
відображають прямі витрати на рослинництво з кредиту рахунків
(субрахунків) 208 «Матеріали сільськогосподарського призначення», 66
«Розрахунки з оплати праці», 65 «Відрахування на соціальні заходи тощо»,
91 «Загальновиробничі витрати» тощо. Зібрані на цьому рахунку витрати
становлять фактичну собівартість продукції рослинництва [1].
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Значну частину основних витрат, що стосуються вирощування
сільськогосподарських культур, протягом року неможливо віднести на той чи
інший об'єкт калькулювання. Тому такі витрати попередньо обліковують
протягом року у складі загальновиробничих, а потім відносять на певні види
сільськогосподарських культур шляхом розподілу. У разі, якщо
сільськогосподарське підприємство займається одночасно і рослинництвом, і
тваринництвом, складається один розрахунок розподілу загальновиробничих
витрат.
Витрати і вихід продукції рослинництва обліковують на субрахунку
рахунка 231. На дебеті цього субрахунка відображають витрати на
виробництво, а по кредиту – вихід продукції; дебетове сальдо відображає
незавершене виробництво у рослинництві.
Аналітичний облік витрат і виходу продукції рослинництва здійснюють
відповідно до передбачених об'єктів в Особових рахунках підрозділу
(орендаря) або у «Виробничому звіті по рослинництву». При калькулюванні
собівартості окремих видів продукції рослинництва діє загальний принцип:
для розрахунку собівартості продукції беруться всі понесені на вирощування
даної культури витрати за мінусом вартості побічної продукції. При цьому
побічна продукція враховується лише в тому обсязі, який використовується в
господарстві.
Аналітичний облік витрат рослинництва ведуть у розрізі статей витрат.
Для складання калькуляції собівартості продукції рослинництва необхідно
визначити заданими аналітичного обліку фактичні витрати на продукцію.Для
визначення фактичної собівартості одиниці продукції складається
спеціальний розрахунок, в якому використовуються або показники умовної
продукції, або затверджені по підприємству ставки питомої ваги собівартості
виду продукції у загальній собівартості виробництва [2].
Після складання звітних (фактичних) калькуляцій планова собівартість
продукції коригується до фактичної собівартості, враховуючи продукцію
рослинництва на складі, реалізованої і відпущеної на відгодівлю худобі.
Виробнича собівартість продукції за видами сільськогосподарських
культур визначається:
а) зерна, насіння соняшнику – франко-тік (франко-місце зберігання);
б) соломи, сіна – франко-місце зберігання;
в) цукрових буряків, картоплі, баштанних культур, овочів, маточників
цукрових буряків, коренеплодів – франко-поле (франко-місце зберігання);
г) плодiв, ягiд, винограду, листя тютюну, продукцiї лiкарських та
ефiроолiйних культур i квiтникарства, овочiв закритого ґрунту – франкопункт приймання (зберiгання);
ґ) соломки та трести льону, конопель – франко-пункт зберiгання чи
переробки (в пiдприємствi);
д) насіння трав, льону, конопель, овочевих та iнших культур франкопункт зберiгання;
е) зеленої маси на корм – франко-мiсце споживання;
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є) зеленої маси на силос, трав‘яного борошна, сiнажу, гранул – франкомiсце силосування, сiнажування, виробництва борошна, гранул.
Витрати на вирощування і збирання зернових культур становлять
собівартість зерна, зернових відходів і соломи. Загальну суму витрат (за
вирахуванням вартості соломи) розподіляють на зерно і зернові відходи
пропорційно до питомої ваги повноцінного зерна, що міститься в зернових
відходах.Собівартість 1 ц зерна і зернових відходів визначають діленням
витрат вирощування зернових культур на відповідну фізичну масу зерна і
зернових відходів після очищення і сушіння [3].
Таким чином, обчислення собівартості зернових культур є
невідбівартості зернових культур є обов‘язковим процесом, який дозволяє
виявити всі чинники, які впливають на отримання прибутку. Серед факторів
підвищення економічної ефективності зернової галузі слід відзначити
зниження собівартості виробництва продукції, що можна досягнути за
рахунок використання комбінованої ґрунтообробної та сучасної збиральної
техніки. Це дозволяє заощаджувати паливно-мастильні матеріали, кошти на
ремонт, витрати праці, скоротити втрати зерна при збиранні врожаю.
У сучасних економічних умовах забезпечити прибутковість виробництва
зернових культур можливо за умов дотримання аграрієм технології їх
вирощування, а також при фінансовій підтримці з боку держави, яка повинна
спрямовуватися на формування рівновигідних відносин на ринку та
еквівалентного ціноутворення.
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ОБЛІК ВИТРАТ НА ОПЛАТУ ПРАЦІ
Сьогодні в сучасній економіці фінансовий облік є особливо важливою
функцією ефективного управління виробничими і комерційними
структурами, знаряддям контролю за раціональним і економічним
використанням ресурсів з метою досягнення комерційного успіху і
виконання фінансових обов‘язків перед державою.
Із відомих на сьогоднішній день факторів виробництва одним із
головних, а частіше і основних, який вимагає найбільших затрат, є праця.
Саме тому заробітна плата посідає одне із центральних місць в системі
бухгалтерського обліку на кожному підприємстві.
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Багато учених приділяли увагу обліку витрат на оплату праці, а саме
Гапоненко Н.В., Кабаченко М.О., Кадацька А.О., Корягін М.А.,
Кравченко М.А., Пушкар М.С.
Сутність організації обліку заробітної плати можна визначити як
сукупність цілеспрямованих процесів або дій, що вживаються для
оптимального вибору, функціонування, упорядкування та постійного
удосконалення методів і способів збирання, обробки, зберігання та
передавання облікової інформації, необхідної для управління фондом оплати
праці та вирішення поточних завдань з нарахування та виплати заробітної
плати за кожний звітний період.
Раціональна система оплати праці, побудована із використанням
сучасних теоретичних надбань та практичних доробок, призначена спонукати
підприємців раціонально використовувати трудові ресурси, підвищувати
фондоозброєність праці та впроваджувати сучасну техніку, удосконалювати
технологію виробництва, чим сприяє досягненню стратегічних цілей
управління зі зростання прибутковості та рентабельності підприємства.
Основними напрямками організації аналітичного обліку заробітної
плати є потреби управління системою оплати праці на підприємстві. Для
цього необхідно забезпечити групування інформації щодо сум нарахованої
заробітної плати у розрізі її видів та форм оплати праці; у розрізі структурних
підрозділів та категорій працівників (управлінський персонал, персонал
структурних підрозділів, робітники, обслуговуючий персонал), у розрізі
посад, кваліфікаційних рівнів працівників тощо.
Для групування заробітної плати за категоріями працівників потрібно
відкрити рахунки третього порядку: 6611 ―Розрахунки за заробітною платою
адміністративно-управлінського персоналу‖; 6612 ―Розрахунки за заробітною
платою інженерно-технічних працівників структурних підрозділів‖, 6613
―Розрахунки за заробітною платою робітників‖ [2,с.423].
Отже, можна визначити чинники впливу на систему оплати праці, а
також виміряти їх вплив, тому стратегічним завданням організації обліку є
вибір об‘єктів та напрямків аналітичного і синтетичного обліку, які б
забезпечували формування саме такої інформації.
На сьогоднішній день, головним напрямом обліку витрат на оплату
праці є забезпечення керівництва підприємства необхідною та своєчасною
інформацією для прийняття відповідних управлінських рішень щодо
найбільш ефективного використання наявних трудових ресурсів.
Для вдосконалення управління витратами на оплату праці та системою
розрахунків з працівниками необхідно використовувати нові методи
управління і сучасні технічні засоби побудови різних інформаційних систем,
які б забезпечили: збір даних про трудові витрати для правильної їх оцінки
за прийнятими системами оплати праці і стимулювання та вимогами
законодавства, точне їх урахування у собівартості окремих операцій чи
послуг, здійснення оперативного контролю за рівнем витрат на оплату праці
з метою підвищення їх питомої ваги у собівартості послуг і загальних
витратах
підприємства
та
скорочення
непродуктивних
виплат,
відслідковування коефіцієнту співвідношення заробітної плати і
продуктивності праці, планування та регулювання фонду оплати праці [1].
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Для узагальнення інформації про елемент витрат за звітний період
Планом рахунків призначено рахунок 81 «Витрати на оплату праці». У межах
інтегрованої системи обліку, витрати на оплату праці накопичуються на
рахунках обліку витрат за функціональною ознакою: 23 «Виробництво», 91
«Загальновиробничі витрати», 92 «Адміністративні витрати», 93 «Витрати на
збут» ,94 «Інші витрати операційної діяльності.
При їх відображенні необхідно враховувати положення Інструкції № 5
щодо складу ФОП і виплат, виключених з нього. До витрат на виробництво і
збут, загальновиробничих й адміністративних витрат, витрат на капітальні
інвестиції, дослідження і розробки та тих, що є складовою первісної вартості
запасів правомірно включати лише виплати працівникам.
Сучасним інструментом управління витратами на оплату праці
більшості досліджуваних підприємств (доведено практикою великих і
середніх підприємств) економічно розвинутих країн повинно стати
бюджетування, яке забезпечить планування діяльності підприємства на
певний період і створення ефективної системи управління трудовими
ресурсами [3, с.240].
Згідно із П(С)БО 16 ―Витрати‖ до складу витрат на оплату праці
включають усі виплати, передбачені колективним договором і системою
оплати праці, зокрема усі премії, заохочення тощо [4,с. 71-74]. Така практика
знівелірувала зацікавленість працівників у фінансових результатах діяльності
підприємства і не мотивує вживати заходів, що сприятимуть зростанню її
прибутковості і рентабельності.
Одним з напрямків удосконалення системи оплати праці є її
взаємозв‘язок із результатами діяльності підприємства шляхом прямої участі
працівників у розподілі прибутку за звітний період.
Для цього статутними документами необхідно передбачити розподіл
певної частки чистого прибутку за звітний період між працівниками
відповідно до обраних критеріїв, що стимулюватимуть закріплення
найкваліфікованіших працівників.
Заходи з економії ресурсів невідворотно призводять до скорочення
адміністративного апарату, зокрема усіх економічних підрозділів. За таких
умов змінюється склад і зміст робіт, які традиційно виконувала бухгалтерія з
обліку праці та її оплати (нарахування та виплати заробітної плати). До
складу таких робіт потрібно включити комплекс інших робіт, безпосередньо
пов‘язаних з формуванням системи оплати праці та її функціонуванням,
зокрема розроблення тарифної системи (розрахунок коефіцієнтів тарифної
сітки, величини тарифних ставок, схеми посадових окладів та їх величини,
граничних розмірів доплат і надбавок тощо).
Доцільність такої пропозиції підтверджується тим, що зосередження у
бухгалтерії усіх носіїв інформації з обліку праці та її оплати, а також
виробітку працівників та обсягів виготовленої продукції дає змогу
оперативно аналізувати їх динаміку та встановлювати між ними
взаємозв‘язок як об‘єктивне підґрунтя для запровадження раціональних норм
праці. Бухгалтерія також повинна брати безпосередню участь у
запровадженні системи обліку виходів на роботу та обліку відпрацьованого
робочого часу.
364

Успішність бюджетування витрат на оплату праці на підприємствах
залежатиме, насамперед від наступних чинників: – активної участі вищого
керівництва у координації всього процесу бюджетування; – досягнення
узгодженості між стратегією підприємства та цілями окремих керівників
підрозділів; – побудови принципово нової системи стимулювання
працівників; – навчання персоналу та обов‘язкового впровадження
прогресивних інформаційних технологій на базі корпоративних програмних
продуктів [3, с. 240].
Отже, заробітна плата є важливим якісним показником діяльності
підприємства, тому із загальної структури витрат підприємства вона займає
найбільшу частку.
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ОСОБЛИВОСТІ ОБЛІКУ НАДХОДЖЕННЯ ЗАПАСІВ НА
ПІДПРИЄМСТВА
Для забезпечення безперебійного процесу виробництва підприємству
поряд з необоротними активами необхідні й предмети праці. Саме тому облік
та контроль ефективності використання запасів є актуальними для кожного
підприємства.
Слід зазначити, що запаси займають особливе місце у складі майна та
домінуючі позиції у структурі витрат підприємств різних сфер діяльності.
Крім того, вони є найбільш важливою та значною частиною активів
підприємства. За сучасних економічних умов, при переході діяльності
економічних суб‘єктів на ринкові відносини, правильна організація
бухгалтерського обліку виробничих запасів є необхідною умовою для
діяльності підприємства.
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Проблеми обліку запасів та їх ревізії є предметом особливої уваги
економічної науки. Великий внесок в розробку теоретичних основ і
методологічних підходів до проблеми обліку запасів і їх використання
внесли провідні вчені-економісти: М.Т. Білуха, В.Г. Гетьман,
М.Я. Дем‘яненко, В.П. Завгородній, Г.Г. Кірєйцева, Л.К. Сук. та інші вчені.
Метою дослідження є вивчення теоретичних і методологічних засад
обліку та аналізу запасів підприємства, а також надання практичних
рекомендацій з обліку запасів підприємства.
Облік запасів на підприємствах, в організаціях та в інших юридичних
осіб (далі – підприємства) всіх форм власності (крім бюджетних установ) з
01.01.2000 року регулюється Положенням (стандартом) бухгалтерського
обліку №9 «Запаси», затвердженим наказом Мінфіну України від 20.10.99 р.
№246.
Це Положення (стандарт) визначає методологічні засади формування у
бухгалтерському обліку інформації про запаси і розкриття її у фінансовій
звітності. Воно не поширюється на:
а) незавершені роботи за будівельними контрактами, включаючи
контракти з надання послуг, що безпосередньо пов'язані з ними;
б) фінансові активи;
в) молодняк тварин і тварини на відгодівлі, продукцію сільського і
лісового господарства, корисні копалини, якщо вони оцінюються за чистою
вартістю реалізації відповідно до інших положень (стандартів)
бухгалтерського обліку.
Згідно з цим стандартом запаси – це активи, які:
зберігають для подальшого продажу за умов звичайної господарської
діяльності;
перебувають у процесі виробництва з метою подальшого продажу
продукту виробництва;
зберігають для споживання під час виробництва продукції, виконання
робіт та надання послуг, а також управління підприємством [1].
При цьому, згідно із Законом України «Про бухгалтерський облік та
фінансову звітність в Україні»від 16.07.99 р. №996-ХIV, активи – це ресурси,
контрольовані підприємством внаслідок минулих подій, використання яких,
як очікується, зумовить отримання економічних вигод у майбутньому. Отже,
запаси вважаються активом, якщо є ймовірність отримання економічної
вигоди в майбутньому від якого-небудь використання такого запасу[2].
Відповідно до Інструкції про застосування Плану рахунків
бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських
операцій підприємств і організацій, затвердженої Наказом Мінфіну від
30.11.99 р. №291, для обліку запасів призначений 2-й клас Плану рахунків,
який має відповідну назву: «Запаси». На рахунках цього класу об'єднується
інформація про наявність і рух належних підприємству предметів праці, що
призначені для обробки, переробки, використання у виробництві і для
господарських потреб, а також засобів праці, які підприємство включає до
складу малоцінних та швидкозношуваних предметів[3].
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Основою визначення вартості запасів є вартість їх придбання або
собівартість. Первісна вартість запасів визначається залежно від способу їх
надходження на підприємство. Запаси можуть надходити на підприємство в
результаті:
- придбання за грошові кошти та їх еквіваленти;
- виготовлення;
- передачі засновниками (учасниками) підприємства в якості внеску до
статутного капіталу;
- безоплатної передачі;
- обміну на інші запаси.
Запаси зараховують на баланс за первісною вартістю. Первісна вартість
запасів визначається по-різному, залежно від того, як вони надійшли на
підприємство.
Надходження запасів на підприємство та їх дооцінка відображаються по
дебету рахунка 20 «Виробничі запаси», а по кредиту – витратами на
виробництво (експлуатацію, будівництво), переробку, відпуск (передачу)
сторонній організації, уцінка тощо [1].
Головним завдання обліку запасів є:
- правильне та своєчасне документальне оформлення всіх операцій з
руху матеріальних цінностей;
- виявлення та відображення витрат пов‘язаних з їх закупівлею;
- контроль за надходженням, заготівлею матеріальних цінносте, та їх
зберіганням;
- одержання точних відомостей про залишки запасів, що знаходяться
на складах і в коморах.
Отже, одним із основних завдань підприємства є раціональне
забезпечення запасами. Тому, дуже важливо приділяти велику увагу обліку
запасів, їх зберіганню, реалізації, оскільки це вагомий ланцюжок кожного
підприємства.
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СТАТИСТИЧНИЙ АНАЛІЗ ДИНАМІКИ РІВНЯ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
В УКРАЇНІ
Рівень життя громадян держави безпосередньо залежить від рівня
доходів населення і їх купівельної спроможності. Рівень заробітної плати, як
елемент структури доходів, є одним з головних показників і чинників рівня
соціально-економічного життя країни, людини. Однією з проблем в Україні є
велика різниця між високою вартістю життя і низькою ціною праці.
Питанням оплати праці і її механізму, сучасного стану заробітної плати
в Україні і динаміки її рівня приділяється значна увага. Дані питання зокрема
досліджували В. Антонюк, С. Бандур, А. Базилюк, В. Близнюк, Д. Богиня,
В.Брич та інші.
Важливу роль у формуванні рівня заробітної плати відіграє рівень
мінімальної заробітної плати.Існує два підходи до визначення розміру
мінімальної заробітної плати. Суть першого полягає в орієнтації на
мінімальні потреби які потрібно задовольняти для збереження життя. При
такому підході розмір мінімальної заробітної плати залежить від
прожиткового мінімуму і, очевидно, не має бути нижчим. Аналізуючи
динаміку цих показників з 2004 по 2016 роки (рис. 1) можна стверджувати,
що до 2008 року вона була меншою за прожитковий мінімум і лише з 2009
року спостерігалось незначне перевищення її розміру.

Рисунок 1 – Динаміка середньої і мінімальної заробітної плати та
прожиткового мінімуму
Позитивним є збільшення мінімальної заробітної плати у 2017 році до
3200 грн., що становить 51,5% від середньої номінальної заробітної плати у
лютому 2017 року [1]. Але враховуючи ті факти, що, по-перше, у структурі
сукупних витрат домогосподарств витрати на харчування у 2015 році
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становили 51,3% [2], а заробітна плата в структурі сукупних доходів лише
40,8%, по-друге, на одного працюючого у 2016 році в середньому припадає
1,62 не працюючого населення (якщо не враховувати людей старшого віку
які отримують пенсії то ця цифра складає 1,2), можна стверджувати, що до
2017 року мінімальна заробітна плата не виконувала своїх функцій.
Суть другого підходу для розрахунку мінімальної заробітної плати
полягає в орієнтації на середню заробітну плату. Аналізуючи динаміку
відношення мінімальної заробітної плати до середньої (індекс Кейтса)
протягом досліджуваного періоду, можна стверджувати, що останнім часом
воно має тенденцію до зменшення (рис. 2). Найбільше значення індексу
Кейтса спостерігалось в 2004 (40,2%) і в 2010 роках (39,7%), найменше
значення у 2016 році (27,7%).
В той же час у розвинених країнах індекс Кейтса знаходиться у межах
48-62%. Наприклад, у Японії він становить44%, у США – 50%, у Франції –
60%, у Нідерландах – 75%. За рекомендаціями Міжнародної організації
праці, індекс Кейтса повинен бути не менше 50%, за критеріями ЄС – не
менше 60% [3].
Низький рівень індексу Кейтса в Україні (зокрема, по відношенню до
рекомендованого Міжнародною організацією праці) призводить до того, що
мінімальна заробітна плата не виконує у повній мірі своїх соціальноекономічних функцій.
Іншою важливою характеристикою заробітної плати є відсоток
середньої заробітної плати в структурі валового внутрішнього продукту
(ВВП). Аналіз динаміки даного показника за досліджуваний період (рис. 3)
дає можливість зробити наступні висновки. Для порівняння, частка
мінімальної заробітної плати в структурі ВВП в середньому становить 16,2%
(стандартне відхилення 2,2%), що значно нижче ніж в Європейських країнах.
В розвинутих країнах, таких, як США і Японія, частка заробітної плати у
ВВП становить більше 75% [3].

Рисунок 2 – Динаміка співвідношення мінімальної відносно
середньої заробітної плати та мінімальної заробітноїплати відносно
прожиткового мінімуму
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Якщо врахувати високий рівень тіньової економіки (навіть враховуючи
тіньову заробітну плату) можна зробити припущення, що частка заробітної
плати в структурі ВВП є значно нижчою ніж за офіційними даними. Така
ситуація ставить працівників бюджетної сфери на межу виживання, зокрема,
в сфері освіти та охорони здоров‘я.

Рисунок 3 – Динаміка частки середньої заробітної плати та
мінімальної заробітної плати в структурі валовоговнутрішнього
продукту
Отже, можна зробити висновок, що в порівнянні з розвиненими
країнами в Україні спостерігається низький рівень індексу Кейтса і частки
заробітної плати у структурі ВВП. Заробітна плата не виконує в повній мірі
своїх функцій, зокрема, відтворювальну, регулюючу, стимулюючу, що
призводить до знецінювання праці більшості найманих працівників,
неформальної та вторинної зайнятості тощо.
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Фінансова діяльність підприємства має бути спрямована на забезпечення
систематичного надходження та ефективного використання фінансових
ресурсів, додержання розрахункової та кредитної дисципліни, досягнення
раціонального співвідношення власних та запозичених коштів з метою
ефективного функціонування підприємства. Неефективність використання
позикового капіталу призводить до зниження рівня платоспроможності,
фінансової стійкості підприємства, що в подальшому може вплинути на його
рентабельність. Це обумовлює необхідність і практичну значимість
систематичного аналізу зобов'язань підприємства.
Питанням аналізу зобов'язань присвятили свої дослідження ряд
вітчизняних та зарубіжних вчених: І.Д. Фаріон, Т.Д. Захарків, В.В. Бочаров,
Н.П. Шморгун, І.В. Головко, Д.В. Шиян, О.О. Шеремет, С.Я. Салига,
Н.В. Дацій, С.О. Корецька, К.С. Салига, Ф.Ф. Бутинець, В.В. Собко,
В.П. Шило, С.Б. Ільїна, О.М. Брадул, Г.В. Митрофанов, Г.О. Кравченко,
Н.С. Барабаш та інші. Разом з тим, у вітчизняній економічній літературі
відсутні комплексні дослідження з питань фінансового аналізу зобов'язань
суб'єктів підприємництва.
Для здійснення господарської діяльності суб'єкти підприємництва, крім
джерел власного капіталу, використовують позикові засоби.
За НП(С)БО 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності», зобов'язання –
це заборгованість підприємства, яка виникла внаслідок минулих подій і
погашення якої в майбутньому, як очікується, призведе до зменшення
ресурсів підприємства, що втілюють у собі економічні вигоди [1].
У сучасній господарській практиці зобов‘язання (позиковий капітал)
класифікують на довгострокові (довгострокові кредити банків, інші
довгострокові зобов‘язання, відстрочені податкові зобов'язання) та
короткострокові (короткострокові кредити банків, поточна кредиторська
заборгованість, інші поточні зобов'язання).
Метою проведення аналізу позикового капіталу є виявлення обсягу,
складу та форм залучення позикових засобів підприємством та оцінка
ефективності їх використання.
Для проведення об‘єктивної та неупередженої аналітичної оцінки
зобов‘язань важливе значення має інформаційне забезпечення аналізу. Дані
оперативного, бухгалтерського, статистичного обліку та звітності є
основними джерелами інформації при здійснення аналізу даного об‘єкта
дослідження. Основою інформаційного забезпечення при здійсненні аналізу
зобов'язань підприємства є бухгалтерський баланс.
Аналітичне дослідження зобов‘язань підприємства передбачає
використання певної методики як сукупності правил, прийомів та методів
вивчення та опрацювання фінансової інформації. Основними методами
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аналізу зобов‘язань підприємства є горизонтальний, вертикальний,
трендовий, коефіцієнтний та факторний.
Провівши аналіз навчально-методичної літератури в частині питання
аналітичної оцінки зобов‘язань виявили, що зазвичай автори аналіз даного
об'єкта дослідження зводять до оцінки складу позикового капіталу та його
структури, фінансової стійкості та платоспроможності підприємства.
Аналіз зобов'язань починають з проведення загального аналізу, який
грунтується на використанні методів вертикального і горизонтального
аналізу. Горизонтальний аналіз дозволяє переглянути позиковий капітал за
горизонтальною динамікою, оцінити тенденції змін окремих елементів
джерел залучених фінансових ресурсів, визначити, як вони змінюються в
абсолютному і відносному значеннях. Вертикальний аналіз забезпечує
дослідження зобов'язань за структурою окремих розділів і статей пасиву
балансу. За допомогою цього методу досліджуються зміни в якості
залученого капіталу щодо співвідношення його елементів [2, 260]. На відміну
від горизонтального, що показує динаміку статей зобов'язань за ряд років,
вертикальний аналіз є аналізом внутрішньої структури зобов'язань.
На наступному етапі обчислюються показники, що характеризують рух
позикового капіталу за допомогою балансового методу на основі моделі:
Зп + Н = П + Зк

(1),

де, Зп, Зк – залишки позикового капіталу в цілому або за видами, відповідно,
на початок і кінець звітного періоду;
Н – надходження позикових коштів (виникнення зобов'язань) протягом
звітного періоду;
П – повернення позикових коштів (погашення зобов'язань перед
кредиторами) позичальнику протягом звітного періоду.
На основі балансової моделі обчислюються такі показники як:
- рівень надходження позикових коштів – відношення величини
надходження позикових коштів до суми залишків на початок періоду і
надходження позикового капіталу за період;
- рівень погашення боргових зобов'язань – відношення обороту з
погашення боргових зобов'язань до суми залишків на початок періоду і
надходження позикових коштів за період;
- коефіцієнт співвідношення оборотів з надходження позикового
капіталу і погашення боргових зобов'язань [3, с. 198-199].
Аналіз ефективності використання позикового капіталу суб'єкта
господарювання ґрунтується на застосуванні коефіцієнтного аналізу та
передбачає обчислення показників рентабельності та оборотності [3, с. 201].
Рентабельність позикового капіталу характеризує рівень його прибутковості,
а показники оборотності (оборотність позикового капіталу,оборотність
поточних зобов'язань, оборотність кредиторської заборгованості) показують
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кількість оборотів, що роблять за період, який аналізується, зобов'язання
підприємства та їх складові.
Наступним етапом аналізу позикового капіталу підприємств є аналіз
фінансової стійкості та платоспроможності підприємства. За його
результатами приймаються рішення про надання кредитів, особливо
короткострокових (при обґрунтуванні можливості довгострокового
кредитування поряд з аналізом платоспроможності і фінансової стійкості
потенційного позичальника на всіх етапах кредитування проводиться
глибоке дослідження виробничих, технологічних, маркетингових і
фінансових аспектів наміченого до реалізації інвестиційного проекту).
Аналіз ліквідності та фінансової стійкості ґрунтується на обчисленні
абсолютних та відносних показників. В основу методики розрахунку рівня
платоспроможності суб'єкта господарювання покладено співвідношення
фінансових ресурсів, розміщених, відповідно, в абсолютно-, швидко- і
повільноліквідні об'єкти платіжних засобів до поточних зобов'язань.
Важливим показником при аналізі зобов'язань є платоспроможність щодо
всіх зовнішніх зобов'язань [4, с. 82].
Однією з найвагоміших характеристик фінансового стану є фінансова
стабільність, яка характеризується співвідношенням власних і залучених
коштів. До відносних показників фінансової стійкості належать: коефіцієнт
розвитку підприємства, бо недостатня фінансова стійкість може призвести до
його неплатоспроможності, тобто відсутності грошових коштів, що необхідні
для розрахунків з внутрішніми та зовнішніми партнерами [3, с. 328].
Результати досліджень підтверджують, що ефективне функціонування
підприємств ґрунтується на правильно обраній та сформованій структурі
капіталу. Зниження частки власного капіталу спричинює погіршення
кредитоспроможності підприємства і негативно впливає на ринкову вартість
суб'єкта господарювання.
Таким чином, можна зробити висновок, що позиковий капітал, який нині
переважає в структурі джерел фінансування, здійснює негативний вплив на
фінансову стабільність та платоспроможність суб'єкта господарювання. Тому
здійснення аналізу позикового капіталу дозволить охарактеризувати його
складники, структуру та ефективність його використання, оцінити показники
фінансової стійкості підприємства в управлінні капіталом.
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4. Базілінська О.Я. Фінансовий аналіз: теорія та практика: навч. посіб. /
О.Я. Базілінська. – К.: Центр учбової літератури, 2012. – 328 с.
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Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ОСНОВНІ АСПЕКТИ ОБЛІКУ ДОХОДІВ ВІД РЕАЛІЗАЦІЇ
ПРОДУКЦІЇ, РОБІТ ТА ПОСЛУГ
Найважливішим показником роботи підприємства є розмір і характер
прибутку (збитку) за кожен період його діяльності. Тому правильне
визначення доходу та своєчасне відображення його в бухгалтерському обліку
зумовлює актуальність теми дослідження.
Дослідженню проблем визначення фінансових результатів та
відображення їх у обліку приділили увагу у своїх працях провідні вітчизняні
та зарубіжні вчені економісти: В.В. Сопко, В.Г. Лінник, М.В. Кужельний,
В.Я. Савченко, В.П. Завгородній, Ф.Ф. Бутинець, Л.В. Чижевська,
Н.В. Герасимчук, Л.В. Нападовська, С.Ф. Голов, В. Ф. Палій, Я. В.Соколов,
А. Н. Кузьмінський, Ч. Хорнгерн, Дж. Фостер, К. Друрі та ін.
Згідно з П(с)БО № 15 доходи – це збільшення економічних вигод у
вигляді надходження активів або зменшення зобов‘язань, які приводять до
зростання власного капіталу, за винятком зростання капіталу за рахунок
внесків власників. Не визнаються доходами: суми податків на додану
вартість, акцизів, інших податків і обов‘язкових платежів, що підлягають
перерахуванню до бюджету й позабюджетних фондів; сума попередньої
оплати продукції (товарів, робіт, послуг); сума завдатку під заставу або на
погашення позики, якщо це передбачено відповідними угодами;
надходження, що належать іншим особам [2].
Згідно з П(с)БО 15 «Дохід» доходи підприємства класифікуються за
певними ознаками. Так, із метою визнання доходу та визначення його суми
розрізняють дохід від:
- реалізації продукції, товарів, інших активів, придбаних з метою
продажу (крім інвестицій у цінні папери);
- надання послуг, виконання робіт;
- використання активів підприємства іншими фізичними та
юридичними особами, результатом якого є отримання відсотків,
дивідендів [2].
Для узагальнення інформації про доходи від реалізації готової продукції
(товарів, робіт, послуг), від оренди об‘єктів інвестиційної нерухомості, від
страхової діяльності, від грального бізнесу, від проведення лотерей, а також
про суму знижок, наданих покупцям, і про інші вирахування з доходу
Планом рахунків бухгалтерського обліку передбачено рахунок 70 «Доходи
від реалізації».
Рахунок 70 «Доходи від реалізації» має такі субрахунки:
- 701 «Дохід від реалізації готової продукції»;
- 702 «Дохід від реалізації товарів»;
- 703 «Дохід від реалізації робіт та послуг»;
- 704 «Вирахування з доходу»;
- 705 «Перестрахування» [3].
За кредитом субрахунків 701–703 відображаються збільшення
(одержання) доходу, за дебетом – належна сума непрямих податків
(акцизного збору, податку на додану вартість та інших, передбачених
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законодавством); результат операцій перестрахування (у кореспонденції з
субрахунком 705 «Перестрахування»); результат зміни резервів незароблених
премій (у страхових організаціях) і списання в порядку закриття на рахунок
79 «Фінансові результати». Типові бухгалтерські проводки за рахунком 70
«Доходи від реалізації» наведені в табл. 1 [4].
Недосконалість чинного законодавства України, а також бажання
підприємств максимізувати власні прибутки створюють умови для
здійснення порушень і зловживань у веденні обліку доходів. У сучасних
економічних умовах вітчизняні підприємства відображають витрати більш
повно й об‘єктивно, ніж доходи, що пов‘язано з особливостями їх контролю.
З доходів підприємства можливе заниження суми виручки від реалізації
продукції (товарів, робіт, послуг) і, як результат, зниження бази
оподаткування підприємств податком на додану вартість. Це, у свою чергу,
призводить до такого негативного явища, як тінізація економіки. Саме тому
проблема повноти та своєчасності відображення доходів є основною
проблемою обліку доходів підприємств.
Окрім того, дохід від реалізації гoтовoї продукції (товарів, робіт, послуг)
необхідно відображати на аналітичних рахунках у розрізі видів реалізованої
готової продукції (товарів, робіт, послуг) із метою виявлення
найприбутковіших серед них, а тaкoж установлення тенденцій
рентабельності окремих видів продукції з метою підвищення деталізації і
облікової інформації (товарів, робіт, послуг) [4].
Таблиця 1 – Бухгалтерські проводки за рахунком 70 «Доходи від
реалізації»
Кореспондуючі рахунки
Дебет
Кредит
Відображено вартість поверненої покупцем
70 «Доходи від
36 «Розрахунки з
1 продукції
реалізації»
покупцями та
замовниками»
Нараховано ПДВ на виручку від реалізації
70 «Доходи від
641 Розрахунки
2 продукції
реалізації»
за податками й
платежами»
Відображено надходження страхових платежів від 70 «Доходи від
76 «Страхові
3
страхувальника
реалізації»
платежі»
Визначено фінансовий результат від реалізації
70 «Доходи від
79 «Фінансові
4
продукції
реалізації»
результати»
Отримано готівку за продану продукцію
30 «Каса»
70 «Доходи від
5
реалізації»
Отримано основні засоби в обмін на неподібний
15 «Капітальні
70 «Доходи від
6
об‘єкт
інвестиції»
реалізації»
Отримано кошти на поточний рахунок у банку
31 «Рахунки в
70 «Доходи від
7
банках»
реалізації»
Відображено дохід від одержаних
34 «Коротко-строкові 70 «Доходи від
8
короткострокових векселів
векселі одержені»
реалізації»
Відображено дохід за одержані товарно63 «Розрахунки з
70 «Доходи від
9
матеріальні цінності або надані послуги
постачальниками»
реалізації»
Видано заробітну плату готовою продукцією
66 «Розрахунки з
70 «Доходи від
10
оплати праці»
реалізації»
Зараховано та відображено дохід з отриманих
68 «Розрахунки за
70 «Доходи від
11
відсотків
іншими операціями» реалізації»
Списано доходи майбутніх періодів і включено до 69 «Доходи май70 «Доходи від
12
складу доходів звітного періоду
бутніх періодів‖
реалізації»

№
п/п

Зміст господарської операції
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Oтже, незважаючи на значну увагу, яка приділяється питанням,
пов‘язаним з обліком доходів підприємства, можна стверджувати, що
система обліку доходів є недосконалою і потребує удосконалення.
Пріоритетними напрямами для цього є: внесення змін і поправок до
нормативно- правової бази; ефективне впровадження в облік новітніх
технологій електронної обробки даних; міжнародне співробітництво в галузі
бухгалтерського обліку. Також аналіз сучасної вітчизняної практики обліку
доходів засвідчив, що сьогoднi підприємства не можуть із дoстатнім
ступенем достовірності оцінити реальний отриманий дохід за звітний період,
особливо в розрізі конкретних джерел йогo утворення. Таким чином,
інформація, що надається з цього приводу користувачам фінансової звітності,
може містити суттєві помилки, а відтак призводити до прийняття
неправильних економічних рішень.
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Науковий керівник: Яковишина Н.А., к.е.н., доцент
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
РОЗРАХУНКИ З ПОКУПЦЯМИ ТА ЗАМОВНИКАМИ: ЇХ СУТЬ,
СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ОБЛІКУ ТА ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ
Ефективне управління розрахунками з покупцями та замовниками є
важливим фінансовим важелем забезпечення прискорення обігу капіталу
підприємства. Ритмічність одержання та виконання платежів, створення
резерву сумнівних боргів, залучення та розміщення коштів забезпечує
фінансову рівновагу фірми. Активні та ефективні форми управління
розрахунками із покупцями та замовниками гарантують додатковий
прибуток, а раціональне управління заборгованістю сприяє ритмічності
основної діяльності підприємства.Тому важливим завданням є ефективне
управління розрахунками з покупцями і замовниками, спрямоване на
оптимізацію загального її розміру та забезпечення своєчасної оплати боргу.
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Питанняоблікурозрахунківзпокупцямиізамовникамиусвоїхнаукових
працях розглядалипровіднівітчизнянінауковці, зокрема М.Д. Білик,
Ф.Ф. Бутинець, О.М. Бандурка, Б.І. Валуєв, С.Ф. Голов, В.І. Єфіменко,
М.Я. Коробов, М.В. Кужельний, Ю.Я. Литвин, О.В. Лишиленко, В.Г. Лінник,
В.Я. Плаксієнко, В.В. Сопко, Н.М. Ткаченко, А.М. Черній та багато інших.
Згідно з П(С)БО 10 під дебіторською заборгованістю розуміють «суму
заборгованості дебіторів підприємства на певну дату». Відповідно, дебітори –
це юридичні та фізичні особи, які внаслідок минулих подій заборгували
підприємству певні суми грошових коштів, їх еквівалентів або інших активів.
Дебіторськазаборгованість,
утомучислізаборгованістьзарозрахункамизпокупцямитазамовниками,
визнаєтьсяактивомуразі, якщовиконуютьсятакіумови:
- існуєймовірністьотриманняпідприємствоммайбутніхекономічних
вигод;
- сума дебіторської заборгованості може бути достовірно
визначена [2].
Розрахунки з покупцями виникають внаслідок реалізації продукції і
товарів, виконання робіт і послуг на сторону. Принципи бухгалтерського
обліку вимагають, щоб дохід був врахований того періоду, в якому товар
буде відвантажений. Часто практикують попередню оплату, тобто оплата в
рахунок майбутніх поставок. До фактичного відвантаження товару така
оплата не вважається покупкою для покупця і реалізацією для продавця.
Проте часто буває, що товар відвантажений, але гроші за нього ще не
надійшли, тобто здійснено продаж в кредит [1].
Основними факторами, що обумовлюють обсяги дебіторської
заборгованості покупців продукції господарюючого суб‗єкта є: обсяги
товарообігу, що реалізується на умовах відстрочки платежу; кон‗юнктура
споживчого ринку, труднощі із збутом окремих видів продукції; поточна
платоспроможність покупців – суб‗єктів кредитування; привабливість умов
надання кредиту покупцям; суб‗єкти надання кредиту, вимоги, що до них
висуваються [3].
Слід зазначити, що дебіторська заборгованість за товари,роботи,послуги
є одним з негативних явищ в економіці України, так як велика сума
заборгованості, яка існує між вітчизняними підприємствами, призводить до
сумнівно відомої кризи неплатежів. Криза неплатежів призводить до
гальмування розвитку ринків, на яких працюють підприємства, платіжна
криза є значною проблемою у національній економіці в цілому.Створення
ефективної моделі обліку дебіторської заборгованості дозволить уникнути
ризиків неплатоспроможності та зниження показників ліквідності внаслідок
отримання об‘єктивної та своєчасної інформації для прийняття оптимальних
управлінських рішень [5].
З
метою
оптимізації
стану
дебіторської
заборгованостіза
товари,роботи,послуги за розрахунками з покупцями та замовниками,
необхідно здійснювати заходи з удосконалення обліку розрахунків з
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покупцями та замовниками, саме потрібно постійно удосконалювати
методику обліку розрахунків з покупцями та замовниками, що передбачає:
- систематичний
перегляд
чинних
регламентів
ведення
бухгалтерського обліку і складання фінансової звітності з метою спрощення,
встановлення оптимальної кількості регістрів і звітних форм;
- посилення ролі попереднього та поточного контролю за
дотриманням вимог чинного законодавства в своїй діяльності;
- проведення попереднього аналізу кожного дебітора та розробка
методів оцінки їх фінансової надійності;
- введення штрафних санкцій за прострочення платежу, що буде
сприяти вчасній сплаті коштів [4].
Проте основним напрямком удосконалення обліку розрахунків із
покупцями та замовниками є використання сучасних комп‘ютерних
технологій та програм автоматизації обліку.
Наведені рекомендації сприятимуть покращенню стану управління
дебіторською заборгованістю підприємства та зменшення розміру і терміну
простроченої заборгованості.
Отже, виробничо-господарська діяльність і фінансовий стан підприємств
багато в чому залежить від надходження платежів за товари, роботи та
послуги від покупців та замовників. Різке неконтрольоване збільшення
дебіторської заборгованості та її частки в оборотних активах свідчить про
необачну кредитну політику підприємства стосовно покупців, про
збільшення обсягу продажів, або про неплатоспроможність і банкрутство
частини покупців. Тому важливим є повний та всебічний систематичний
контроль за її станом для балансування між негативними її наслідками та
об‗єктивною економічною необхідністю її існування та використання в
економічних відносинах між підприємствами [3].
Отже, в сучасних умовах господарювання облік розрахунків з
покупцями та замовниками є економічно обґрунтованим, повинен
розвиватися, оскільки перевірені на практиці методи такого обліку дають
змогу не лише удосконалювати систему управління розрахунками, а й
здійснювати необхідні заходи щодо оптимізації у документообігу та значно
поліпшити фінансову дисципліну підприємства.
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ОБОРОТНІ АКТИВИ ЯК ОБ’ЄКТ АНАЛІЗУ
В сучасних умовах господарювання головною метою підприємств стає
сталий розвиток, досягти якого можна лише за умови високої
конкурентоспроможності. Для більшості підприємств кризові явища в
економіці призводять до нестачі оборотних коштів, що у свою чергу знижує
ефективність діяльності підприємства та погіршення його фінансового стану
і ділової активності.
Крім того на виробничих підприємствах спостерігається неефективне
використання навіть тих оборотних активів, які є в наявності. Виявити
причини такого стану та визначити шляхи удосконалення управління
оборотними активами можна лише за допомогою інструментів аналізу.
В сучасних умовах господарювання кожне підприємство робить
головний акцент на вирішенні питань стабільності функціонування та
максимізації прибутку. Для того, щоб досягти поставлених цілей, потрібна
правильно підібрана, чітка та ефективна політика управління активами
підприємства, в яких значну роль відіграють оборотні активи. Актуальність
досліджуваної теми зумовлена також тим, що від ефективності їх
формування, регулювання та використання залежить оптимальність рівня
ліквідності, платоспроможності, і як наслідок, фінансової стійкості
підприємства. Брак оборотних коштів ставить підприємство на грань
банкрутства, що змушує задуматись над удосконаленням системи управління
ними.
Система бухгалтерського обліку забезпечує користувачів, як зовнішніх,
так і внутрішніх, інформацією про стан активів, про прибутковість
підприємства. Одним із основних завдань обліку оборотних активів є
надання повної, правдивої та неупередженої інформації щодо них у
фінансовій звітності.
Однак інформація відносно оборотних активів не завжди є такою через
недосконалість законодавства та часті зміни в ньому. Тому проблема обліку
оборотних активів набуває особливої актуальності. Серед відомих науковців,
які у своїх працях детально розглядали питання обліку оборотних активів,
слід відзначити таких вітчизняних вчених: Безруких П.С. , Бутинця Ф.Ф.,
Врублевського Н.Д., Голову С.В., Малюгу Н.М., Никоновича Г.І., Мниха Є.
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В., Познаховського В.А., Сопка В.В., Чумаченка М.Г., Ткаченка Н.М.,
Швеця В.Г. та ін. Серед зарубіжних авторів ця проблема також розглядається
в наукових працях Велми Глен А., Дж. Сигела, Дж. Шим, Е. С. Хендріксена.
Проте ряд питань щодо методики бухгалтерського обліку оборотних активів
підприємств вимагає подальших досліджень і наукових розробок.
Згідно Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 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].
Оборотні активи – термін, який збігається із найменування другого
розділу активу бухгалтерського балансу, тобто до оборотних активів
відносяться ті активи, які у бухгалтерському балансі відображаються у його
другому розділі. До основних елементів оборотних активів належать: запаси,
дебіторська заборгованість, поточні фінансові інвестиції, грошові кошти та їх
еквіваленти, витрати майбутніх періодів.
Структура оборотних коштів на підприємствах різних галузей
промисловості далеко не однакова і залежить від:
- специфіки підприємства. На підприємствах з тривалим виробничим
циклом велика частка незавершеного виробництва; на підприємствах
гірничого профілю велика частка витрат майбутніх періодів. На тих
підприємствах, у яких процес виробництва продукції швидкоплинний,
як правило, спостерігається велика питома вага виробничих запасів;
- якості готової продукції. Якщо на підприємстві випускається продукція
низької якості, яка не користується попитом у покупців, то різко
підвищується частка готової продукції на складах;
- рівня концентрації, спеціалізації, кооперування і комбінування
виробництва;
- прискорення науково-технічного прогресу. Якщо на підприємстві
впроваджуються енергозберігаюча техніка і технологія, безвідходне
виробництво, то це відразу впливає на зниження частки виробничих
запасів у структурі оборотних коштів [2, c. 136].
Оборотні активи підприємства поділяються на дві групи, відносно сфери
їх використання: оборотні фонди та фонди обігу.
Оборотні фонди – це частина виробничих фондів підприємства, яка
повністю споживається в кожному технологічному циклі виготовлення
продукції і повністю переносить свою вартість на вартість цієї продукції. До
них належать: виробничі запаси, незавершене виробництво, а також, витрати
майбутніх періодів.
Фонди обігу – це частина обігових коштів підприємства, яка забезпечує
безперервність виробничого процесу, залишки готової продукції на складі
підприємств, відвантажені, але не оплачені покупцями товари, залишки
коштів підприємств на поточному рахунку в банку, касі, у розрахунках, у
дебіторській заборгованості, а також укладені в короткострокові цінні
папери.
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До фондів обігу належать:
- готова продукція, що перебуває на складі підприємства і підготовлена
до відправки споживачеві, а також та її частина, яка вже відправлена,
але ще не оплачена;
- товари на складі, що закуповуються з метою подальшої реалізації за
вищими цінами. У бухгалтерському обліку окремо відображаються
товари на складі й у дорозі, тобто товари, надіслані постачальником на
адресу споживача. При цьому право власності на ці товари перейшло
до споживача, але вони ще не надійшли на його склади і не
оприбутковані;
- дебіторська заборгованість, що виникає внаслідок взаємних
розрахунків між підприємствами за надані їм послуги або зроблену
поставку товарів;
- гроші у розрахунках, що включають як реальні гроші у вигляді готівки
в касі підприємства, так і грошові засоби на розрахунковому рахунку в
банківській установі [3, c. 356].
Таким чином, оборотні активи – це активи, що обслуговують
господарський процес і забезпечують його неперервність. У бухгалтерському
обліку до таких активів відносять активи, які споживаються або реалізуються
протягом року або протягом одного операційного циклу (якщо останній
триває більше одного року). Оборотні активи становлять істотну частку всіх
активів підприємства. Від вмілого управління ними багато в чому залежить
успішна підприємницька діяльність суб'єкта господарювання. Наявність у
підприємства оборотного капіталу, його склад, структура, швидкість обороту
та ефективність використання багато в чому визначають фінансовий стан
підприємства і стійкість його положення на фінансовому ринку та є
важливим об'єктом фінансового менеджменту.
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З початку 2017 року фінансова звітність бюджетних установ зазнала
значних змін, що були пов‘язані як із запровадженням у дію нових
законодавчих норм і бухгалтерських стандартів, так і введенням у дію нового
Плану рахунків бухгалтерського обліку в державному секторі, який
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кардинально змінив типову кореспонденцію рахунків та систему облікових
рахунків. Не менш важливим є складання фінансової звітності за новими
формами, що подані в додатках до Національного положення (стандарту)
бухгалтерського обліку в державному секторі 101 [2].
Фінансова звітність – це необхідна бухгалтерська звітність, що містить
інформацію про фінансовий стан, результати діяльності та рух грошових
коштів підприємства за звітний період.
Фінансова звітність суб‘єкту державного сектору може слугувати
інформаційною базою для оцінки фінансового стану такого суб‘єкту. Також
важливим джерелом інформації є кошториси та звіти про їх виконання за
звітний період.
Дослідженням даного питання займалося багато вітчизняних та
зарубіжних науковців. Серед них М. Болюх, С. Левицька, К. Назарова,
Т. Чередниченко, Л.Т. Штимер, Н.М. Хорунжак та багато інших [1].
Основним завданням фінансової звітності бюджетних установ є
відображення стану майна та результатів діяльності під час виконання
кошторису.
Як відомо, звітним періодом для складання фінансової звітності
встановлено календарний рік, але, крім того, обумовлено подання проміжної
– квартальної або місячної звітності, що складається наростаючим підсумком
з початку звітного року (п. 7 розділ І НП(с)БОДС 101).
Звітні періоди для бюджетних установ, що не повністю відпрацювали
календарний рік, фактично не змінилися, хоча і викладені у дещо нових
формулюваннях:
− для новостворених установ – це період, що не перевищує 12 місяців
(з урахуванням встановлених термінів подання фінансової звітності цей
період, як і раніше, буде тривати з моменту створення установи до
закінчення поточного бюджетного року);
− для установ, що ліквідуються – це період з початку року до моменту
ліквідації [4].
Метою дослідження є аналіз фінансової звітності МізяківськоХутірської сільської ради.
Мізяківсько-Хутірська
сільська
рада
є
органом
місцевого
самоврядування у Вінницькому районі Вінницької області.
Основною формоюфінансової звітності є баланс установи.Інші форми
фінансової звітності використовують як доповнення для поглиблення аналізу
окремих показників економічного потенціалу.
Майновий
та
фінансовий
аспекти
потенціалу
бюджетної
установидозволяє оцінити саме баланс як основна форма звітності, оскільки
вінвідображає результат усієї господарської діяльності бюджетної установи
зазвітний період та дає можливість співставити дані за звітний рік.
Дослідження
економічного
потенціалу
бюджетної
установи
здійснюється за майновим і фінансовим аспектами відповідно до методик
загального та коефіцієнтного аналізу. Загальний аналіз ґрунтується на
застосуванні методичних прийомів вертикального і горизонтального аналізу
й спрямований на оцінку динаміки активів, власного капіталу та зобов'язань
за абсолютною величиною, складом і структурою.
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Розглянемо структуру балансу досліджуваної установи (табл. 1).
Отже, розділ активів на нефінансові та фінансові становить відповідно:
1003722 грн. (96,87%) і 22645 грн. (2,19%) на початок року та 963540 грн.
(95,67%) і 43642 грн. (4,33%) − на кінець року. Тобто структура залишилась
практично незмінною. А витрати майбутніх періодів відображені лише на
початку звітного року і становлять 9768 грн. (0,94%). Розділ пасивів на
власний капітал та фінансовий результат становить 1036135 грн. (100%) на
початок року та 1007182 грн. (100%) – на кінець року. Інших даних за
розділами пасиву бюджетної установи як станом на початок так і на кінець
року не відображалось.
Таблиця 1 – Баланс Мізяківсько-Хутірської сільської ради на
01.01.2018 р.
Розділи балансу

Розділ І "Нефінансові
активи"
Розділ ІІ "Фінансові
активи"
Розділ ІІІ "Витрати
майбутніх періодів"
Разом
Розділ І "Власний
капітал та фінансовий
результат"
Розділ ІІ
"Зобов'язання"
Розділ ІІІ
"Забезпечення"
Розділ ІV "Доходи
майбутніх періодів"
Разом

На
початок
звітного
року,
грн.

На
кінець
Питома
звітного
вага, %
року,
грн.
Актив

Відхилення
Питома
вага, %

Абсолютне Відносне

1003722

96,87

963540

95,67

-40182

-4,00

22645

2,19

43642

4,33

20997

92,72

9768

0,94

-

-

-

-

1036135

100

1007182
Пасив

100

-19185

88,72

1036135

100

1007182

100

-28953

-2,79

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1036135

100

1007182

100

-28953

-2,79

У процесі аналізу звітності бюджетних установ також важливо
дослідити фінансовий результат діяльності Мізяківсько-Хутірської сільської
ради.
Звіт про фінансовий результат відображає інформацію про доходи,
витрати, дефіцит або профіцит в результаті діяльності суб‘єкта державного
сектору протягом звітного періоду.
До бюджету села Мізяківські Хутори за 2017 рік надійшли доходи в сумі
2033981 грн., з яких доходи від обмінних операцій становлять 1990708 грн.
(97,88%), та доходи від необмінних операцій − 43273 грн (2,12%).
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Витрати бюджетної установи за 2017 рік становлять 2107188 грн., з яких
витрати за обмінними операціями 1988188 грн (94,35%), та витрати за
необмінними операціями 119000 грн (5,65%).
Отже, проаналізувавши фінансовий результат Мізяківсько-Хутірської
сільської ради за звітний період можна сказати, що в бюджетній установі
витрати перевищують доходи, а це свідчить про виникнення дефіциту у сумі
73207 грн.
Також було визначено, що звітна інформація – це основа для прийняття
важливих управлінських рішень як у середині установи, так і поза ним.
Особливу важливість при цьому має саме фінансова звітність, оскільки нею
можуть користуватися як внутрішні користувачі, так і зовнішні [3]. Висновки,
зроблені на основі проведеного аналізу можуть служити основою прийняття
управлінських рішень та вирішення проблемних питань.
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[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/
laws/show/z0336-13
Явна Марія, Лежух Юлія
Науковий керівник: Откаленко О.М., к.е.н., доцент
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ОСОБЛИВОСТІ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ
УСТАНОВИ
У процесі функціонування бюджетних установ та організацій виникає
потік різнобічної інформації про їх діяльність, включаючи ті чи інші види
обліку. Перехід України до ринкових умов господарювання і вимагає такої
організації обліку, яка б забезпечувала учасників ринку необхідною
бухгалтерською інформацією, дозволяла власнику мати достовірні дані про
власний майновий і фінансовий стан, результати діяльності відповідно до
міжнародних стандартів [1].
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Дослідженням даного питання займалося багато вітчизняних та
зарубіжних науковців. Серед них М. Болюх, С. Левицька, К. Назарова, Т.
Чередниченко,Л.Т.Штимер, Н.М. Хорунжак та багато інших.
Фінансова звітність – це необхідна бухгалтерська звітність, що містить
інформацію про фінансовий стан, результати діяльності та рух грошових
коштів підприємства за звітний період.
Метою складання фінансової звітності є надання користувачам для
прийняття рішень повної, правдивої та неупередженої інформації про
фінансовий стан, результати діяльності та рух коштів суб'єкта державного
сектору та бюджету [2].
Фінансова звітність суб‘єкту державного сектору може слугувати
інформаційноюбазою для оцінки фінансового стану такогосуб‘єкту. Також
важливим джерелом інформації є кошториси та звіти про їх виконання
зазвітний період.
Фінансова звітність у державному секторі забезпечує інформаційні
потреби користувачів щодо:
1) джерел надходжень коштів та напрямів їх використання;
2) результатів діяльності з погляду ефективності та досягнень
мети діяльності;
3) дотримання
фінансової
дисципліни
суб'єктом
державного
сектору;
4) цільового використання бюджетних коштів;
5) оцінки якості управління;
6) оцінки здатності своєчасно виконувати свої зобов'язання;
7) придбання, продажу та володіння цінними паперами;
8) участі в капіталі підприємств;
9) рівня
ресурсів,
потрібних
для
продовження
діяльності,
ресурсів, які можуть виникнути внаслідок продовження діяльності, а
також відповідних ризиків та невизначеностей [2].
Під час дослідження фінансової звітностісуб‘єктів державного сектору
застосовуютьрізні підходи:
1) порівняння абсолютних вартіснихпоказників доходів та видатків,
затверджених кошторисами установи та фактичнопонесених;
2) розрахунок наявних показників та коефіцієнтів для оцінки
фінансового стану бюджетної установи;
3) адаптація наявних показників та коефіцієнтів для їх використання під
час аналізу фінансової звітності та фінансового стану суб‘єкта державного
сектору;
4) розробка специфічних показників такоефіцієнтів для аналізу й оцінки
фінансовогостану суб‘єкта державного сектору;
5) розробка показників і коефіцієнтів для аналізу ефективності
діяльності бюджетних установ [3].
Особливостями фінансової звітності бюджетних установ є:
− обов‘язковість та державне регламентування, що випливає з характеру
затвердження бюджету. Регулювання питань методології звітності про
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виконання бюджетів та госпрозрахункових операцій бюджетних установ
покладено на Державну казначейську службу України та Міністерство
фінансів України, яке суворо регламентує склад і порядок складання
звітності, розгляд та затвердження. Усі бюджетні установи повинні
дотримуватись правил та термінів складання звітності, подавати її в
установленому обсязі.
− єдність форми та змісту, що дає змогу статистичного групування та
зведення її показників;
− методологічна єдність показників, яка передбачає єдині методи
розрахунків однакових звітних показників, їхнє обов‘язкове узгодження з
відповідними показниками, затвердженими кошторисами та штатними
розписами. Це необхідно для контролю за виконанням кошторису установи
на всіх рівнях державного та місцевих бюджетів;
− простота, ясність, доступність та прозорість звітності, які необхідні
для широкого залучення всіх працівників до управління, активізації
людського фактора;
− послідовність, що закріплює на практиці поетапність складання
бухгалтерської звітності, тобто необхідність постійності змісту та форм
бухгалтерського балансу і пояснень від одного звітного періоду до іншого
[4].
Основним завданням фінансової звітності бюджетних установ є
відображення стану майна та результатів діяльності під час виконання
кошторису.
Як відомо, звітним періодом для складання фінансової звітності
встановлено календарний рік, але, крім того, обумовлено подання проміжної
– квартальної або місячної звітностей, що складається наростаючим
підсумком з початку звітного року (п. 7 розділ І НП(с)БОДС 101).
Звітні періоди для бюджетних установ, що не повністю відпрацювали
календарний рік, фактично не змінилися, хоча і викладені у дещо нових
формулюваннях:
− для новостворених установ – це період, що не перевищує 12 місяців (з
урахуванням встановлених термінів подання фінансової звітності цей період,
як і раніше, буде тривати з моменту створення установи до закінчення
поточного бюджетного року);
− для установ, що ліквідуються, – це період з початку року до моменту
ліквідації [2].
На основі вище наведених даних можна зазначити, що роль і значення
фінансової звітності в інформаційному забезпеченні установи визначається
ступенем запитуваності інформації, яка формується системою управління.
Встановлено, що звітна інформація – це основа для прийняття важливих
управлінських рішень як у середині установи, так і поза ним. Особливу
важливість при цьому має саме фінансова звітність,оскільки метою її
складання є надання користувачам,для прийняття рішень, повної, правдивої
та неупередженої інформації про фінансовий стан, результати діяльності та
рух коштів суб'єкта державного сектору та бюджету.
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КЛАСИФІКАЦІЯ ТА ОЦІНКА ВИРОБНИЧИХ ЗАПАСІВ
Для здійснення виробничо-господарської діяльності підприємствами
всіх форм власності та галузей економіки використовуються виробничі
запаси, які є найбільш важливою і значною частиною активів підприємства.
Вони займають особливе місце у складі майна та домінуючі позиції у
структурі витрат підприємств різних сфер діяльності. Виробничі запаси є
основною складовою формування собівартості готової продукції. Тому
враховуючи це, особливу увагу виробничі підприємства приділяють саме
обліку та оцінці виробничих запасів.
Загальним питанням оцінки та класифікації виробничих запасів на
підприємстві присвячені праці вітчизняних учених та фахівців: В.І. Янчука,
О.В. Кипоренка [2], Н.В. Артеменка [3], Ф.Ф. Бутинця, С.Ф. Голова.
Метою дослідження є аналіз класифікаційних груп та процесу оцінки
виробничих запасів, а також обґрунтування їх необхідності для підприємства.
Методологічні основи формування в бухгалтерському обліку інформації
про запаси і розкриття її у фінансовій звітності регламентуються
Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 9 «Запаси». Відповідно до
П(С)БО №9, запаси – це активи, які:
1) утримуються для подальшого продажу за умов звичайної
господарської діяльності;
2) перебувають у процесі виробництва з метою подальшого продажу
продукту виробництва;
3) утримуються для споживання під час виробництва продукції,
виконання робіт та надання послуг, а також управління підприємством
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Запаси визнаються активом, якщо існує імовірність того, що
підприємство/установа отримає в майбутньому економічні вигоди,
пов‘язані з їх використанням, та їх вартість може бути достовірно визначена.
Одиницею бухгалтерського обліку запасів є їх найменування або однорідна
група (вид) [1].
Для організації синтетичного обліку наявності і руху виробничих запасів
на підприємствах використовується рахунок 20 «Виробничі запаси» за
відповідними субрахунками: № 201 «Сировина і матеріали», № 202
«Купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби», № 203 «Паливо», №
204 «Тара й тарні матеріали», № 205 «Будівельні матеріали, № 206
«Матеріали передані в переробку», № 207 «Запасні частини», № 208
«Матеріали сільськогосподарського призначення», № 209 «Інші матеріали».
По дебету рахунка 20 «Виробничі запаси» та його субрахунків
відображають надходження відповідних запасів на підприємство та
збільшення їх вартості в результаті дооцінки, по кредиту – витрати на
виробництво, відпуск в переробку, а також зменшення вартості запасів
внаслідок уцінки [2, с. 231].
Виробничі запаси можна класифікувати за різними ознаками:
- за функціями:
поточні або циклічні (створюються протягом середньостатистичного
виробничого періоду, запаси обсягом в одну партію);
резервні або страхові/буферні запаси (для компенсації випадкових
коливань попиту або пропозиції, а також спекулятивні запаси, створені
на випадок очікуваних змін попиту або пропозиції);
автономні запаси (створені для здійснення діяльності в кожному зі
сполучних пунктів процесу з відносною незалежністю один від одного).
- за місцем розміщення:
складські запаси (запаси розміщені на складах);
перехідні (технологічні, транзитні) запаси: рухаються з однієї частини
логістичної системи в іншу.
- за способом використання:
основні: сировина та матеріали, купівельні напівфабрикати;
допоміжні: запасні частини, паливо, тара, відходи (обрізки)[3, с. 667].
Важливе значення для правильного обліку має порядок оцінки
виробничих запасів при їх надходженні на підприємство. Згідно з П(С)БО 9
«Запаси» придбані або вироблені запаси зараховуються на баланс
підприємства за первісною вартістю. При надходженні запасів на
підприємство їх первісна вартість визначається залежно від способу
надходження на підприємство. Запаси можуть надходити на підприємство в
результаті:
1) придбання за грошові кошти, в такому разіпервісною вартістю
запасів, є собівартість запасів,якаскладається з фактичних витрат (суми,
щосплачуютьсязгідноздоговоромпостачальнику(продавцю)завирахуванням
непрямих податків, суми ввізного мита, суми непрямих податків у зв‘язку з
придбаннямзапасів,якіневідшкодовуютьсяпідприємству/установі,
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транспортно-заготівельнівитрати та інші витрати, якібезпосередньо
пов‘язані з придбаннямзапасів і доведенням їхдостану, вякомувони
придатнідлявикористанняузапланованихцілях);
2) виготовлення власними силами підприємства (первісною вартістю
самостійно виготовлених запасів визнається їхня виробнича собівартість, яка
визначається за Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 16
«Витрати»);
3) внесення до статутного капіталу (первісною вартістю таких запасів
визнається погоджена засновниками (учасниками) підприємства їх
справедлива вартість з урахуванням витрат, передбачених пунктом 9 П(С)БО
9 «Запаси»);
4) безоплатного одержання (первісною вартістю запасів, одержаних
підприємством безоплатно, визнається їх справедлива вартість з урахуванням
витрат передбачених пунктом 9 П(С)БО 9 «Запаси»);
5) придбання в результаті обміну на подібні активи (первісна вартість
одиниці запасів, придбаних у результаті обміну на подібні запаси, дорівнює
балансовій вартості переданих запасів. Якщо балансова вартість переданих
запасів перевищує їх справедливу вартість, то первісною вартістю отриманих
запасів є їх справедлива вартість. Різниця між балансовою і справедливою
вартістю переданих запасів включається до складу витрат звітного періоду);
6) придбання в результаті обміну на неподібні активи (первісною
вартістю запасів, що придбані в обмін на неподібні запаси, визнається
справедлива вартість отриманих запасів);
7) виявлення як надлишок при інвентаризації [1].
При організації обліку витрат виробничих запасів необхідно насамперед
визначитися з методом їхньої оцінки.Відповідно до Положення (стандарту)
бухгалтерського обліку 9 «Запаси» при відпуску запасів у виробництво, з
виробництва, продажу та іншому вибутті оцінка їх здійснюється за одним з
таких методів:
- ідентифікованої собівартості відповідної одиниці запасів;
- середньозваженої собівартості;
- перших за часом надходження запасів (ФІФО);
- нормативних затрат;
- ціни продажу.
Для всіх одиниць бухгалтерського обліку запасів, що мають однакове
призначення та однакові умови використання, застосовується тільки один із
наведених методів [2, с. 230].
Від правильності ведення обліку виробничих запасів залежить
достовірність даних про отриманий підприємством прибуток та збереження
самих запасів. Правильна організація бухгалтерського обліку виробничих
запасів у сучасних економічних умовах є необхідною умовою для діяльності
підприємства. Адже саме матеріальні затрати становлять значну частину
собівартості готової продукції. Від достовірності та об‘єктивності
відображення в бухгалтерському обліку та звітності операцій із виробничими
запасами залежить правильність визначення основних показників, які
характеризують результати господарської діяльності та реальний фінансовий
стан підприємства.
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ВИКОНАННЯ КОШТОРИСУ ТА КРЕДИТОРСЬКА
ЗАБОРГОВАНІСТЬ БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВ
Основою державного сектору економіки країни є бюджетні установи.
Мета їх функціонування – це задоволення соціальних, культурних та інших
потреб суспільства. На сучасному етапі розвитку ринкових відносин питання
кредиторської заборгованості бюджетних установ відіграє важливу роль.
Особливістю їх фінансово-господарської діяльності є кошторисність, тобто
кошти, виділені на діяльність бюджетної установи, фіксуються у кошторисі,
який є основним плановим документом, що надає повноваження бюджетній
установі щодо отримання доходів і здійснення видатків, визначає обсяг
і спрямування коштів для виконання бюджетною установою своїх функцій
досягнення цілей [1, с. 35].
В процесі виконання бюджетною установою своїх статутних обов‘язків,
здійснюються розрахунки з суб‘єктами господарювання, внаслідок яких
виникає кредиторська заборгованість. Отож необхідно правильно
організувати та вести її облік, а також здійснювати постійний контроль за
своєчасним погашенням зобов‘язань.
Питання обліку виконання кошторису та кредиторської заборгованості
досліджували вітчизняні вчені-економісти: Р.Т. Джога, П.Й. Атамас, В.В.
Сопко, Ф.Ф. Бутинець, В.П. Завгородній. Разом з тим сучасних умовах
господарювання питання обліку зобов‘язань потребує подальшого
дослідження.
Метою дослідження є облік кредиторської заборгованості у бюджетних
установах, пошук причин її виникнення та шляхів їх усунення.
Відповідно Наказу Мінфіну України від 02.03.2012 № 309 «Про
затвердження Порядку реєстрації та обліку бюджетних зобов‘язань
розпорядників бюджетних коштів та одержувачів бюджетних коштів в
органах Державної казначейської служби України» бюджетне фінансове
зобов‘язання – це зобов‘язання розпорядника бюджетних коштів (одержувача
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бюджетних коштів) сплатити кошти за будь-яке здійснене відповідно до
бюджетного асигнування розміщення замовлення, укладення договору,
придбання товару, послуги чи здійснення інших аналогічних операцій
протягом бюджетного періоду, тобто – бюджетна кредиторська
заборгованість та/або попередня оплата, яка передбачена законодавством [2].
Тобто всі інші зобов‘язання, які взяті понад кошторисні призначення, є
небюджетними.
Покриття кредиторської небюджетної заборгованостіза рахунок
бюджетних коштів недопустимо. Це є бюджетним правопорушенням, яке має
наслідком призупинення бюджетних асигнуваньітягне за собою
відповідальність відповідно до ст. 16412 КУпАП – накладення штрафу на
посадових осіб від 30 до 70 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян ,
а за ті самі дії, вчинені повторно протягом року після накладення
адміністративного стягнення, – від 70 до 100 неоподатковуваних мінімумів
доходів громадян [1, с. 36].
Зобов‘язання у бюджетних організацій перед іншими суб‘єктами
господарської діяльності чи фізичними особами можуть виникнути з
багатьох причин, наприклад за придбані товари, виконані роботи чи отримані
послуги, що і являє собою кредиторську заборгованість.
ЗагаломвУкраїні станом на 10.04.2018 нараховується 73 434 установи,
які фінансуються за рахунок бюджету, в тому числі за рахунок державного
бюджету 13885, та за рахунок місцевого 59549 [3].
Кредиторська заборгованість установ та організацій, які отримують
кошти державного бюджету за останній рік, в Україні, зростає.Згідно з
данимиДержавної казначейської служби України станом на 01.02.2017
кредиторська заборгованість бюджетних установ, які фінансуються за
рахунок коштів державного бюджету становила 1709,379 млн. грн., а на
10.01.2018 – 2 895,993 млн. грн. [3]. Тобто кредиторська заборгованість
бюджетних установ зросла більше ніж на 1 млрд. грн.
Основною причиною цього стала відсутність у бюджетних установ
коштів в обсязі, який би був достатнім для досягнення їхніх цілей.
Загальновідомим є те, що бюджетні установи не мають власних оборотних
коштів і покривають свої витрати (видатки) за рахунок асигнувань з
державного або місцевого бюджетів. Кошти з бюджету на утримання
установи та проведення різних заходів виділяються на підставі
затвердженого кошторису витрат. Формування єдиного кошторису доходів і
видатків установи здійснюється на підставі показників лімітної довідки про
бюджетні асигнування на наступний бюджетний рік, яку головний
розпорядник бюджетних коштів надсилає усім розпорядникам коштів
нижчих рівнів у тижневий термін після затвердження бюджету, з якого
проводиться фінансування установи[1, с. 37].
Облік кредиторської заборгованості бюджетних установ ведеться на
рахунках класу 6 «Поточні зобов‘язання», який об‘єднує рахунки, призначені
для обліку зобов‘язань установи, що виникають у процесі її діяльності, і
погашення яких здійснюється протягом одного бюджетного року.
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Аналітичний облік ведеться по кожній організації. Для аналітичного обліку
кредиторської аборгованості використовують меморіальний ордер № 6
«Накопичувальна відомість за розрахунками з іншими кредиторами» (ф. №
409). В ньому вказується по кожній організації КЕКВ, дата виникнення
заборгованості, номер документа, назва кредитора, залишок заборгованості
на початок місяця, обороти по дебету та кредиту в розрізі кореспондуючих
рахунків та визначається залишок на кінець місяця. Записи ведуться за
кожним кредитором у розрізі КЕКВ позиційним способом за кожною
операцією, що підтверджується документально. На кінець місяця
визначається залишок заборгованості за кожним кредитором та в цілому по
установі.
Передбачені у кошторисах асигнування є граничними і витрачання
коштів понад ці суми не дозволяється. Бюджетним установам інколи не
вистачає цих коштів тому й виникає кредиторська заборгованість. Однією з
причин цього є зміна цін, тарифів, ставок протягом року. Складання
кошторису відбувається на наступний рік, але асигнування здійснюються
відповідно до цін, які діють в поточному році. Наприклад, ціни на освітлення
чи опалення можуть змінитися, а оплатити ці послуги потрібно в найближчий
час. Тому бюджетні установи повинні звертатися до головних розпорядників
коштів з листами-обґрунтуваннями, щодо додаткового виділення
асигнувань.Часто це є достатньо довгою процедурою, тому в бюджетних
установ виникає кредиторська заборгованість [4, с.104].
Однією з не менш важливих причин є відсутність контролю за
розрахунками з різними кредиторами. Працівники бухгалтеріїповинні
постійно контролювати виникнення та перебіг кредиторської заборгованості,
а також своєчасність розрахунків з суб‘єктами господарювання. У випадку,
якщо стан заборгованості не відслідковується, в результаті чого минув термін
позовної давності по такій заборгованості, керівництво бюджетної установи
може вжити заходів дисциплінарного впливу до посадової особи, що
контролює ведення розрахунків. Своєчасний контроль за термінами
виникнення заборгованості, її станом, забезпечується шляхом проведення
інвентаризації рахунків. У відповідності з п. 1.5 Iнструкції з інвентаризації
матеріальних цінностей, розрахунків та інших статей балансу бюджетних
установ, інвентаризацію розрахунків з дебіторами і кредиторами необхідно
проводити не рідше двох разів на рік [1, с. 37].
Таким чином, на утворення кредиторської заборгованості впливають
такі фактори, як: 1) обмеженість дохідної частини бюджетів усіх рівнів,
внаслідок чого неповно враховано потреби в коштах при затвердженні
кошторисів; 2) недосконале планування, що призводить до затвердження у
кошторисах доходів і видатків необ‘єктивних показників; 3)невиконання
дохідної частини бюджетів, що зумовлює неповне направлення асигнувань
бюджетним установам у порівнянні з обсягом затверджених їм призначень.
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ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИКОНАННЯ
КОШТОРИСУ
Функціонування системи управління неможливе без достовірної,
оперативної, релевантної інформації та її аналітичного опрацювання.
Фінансова інформація продукується в результаті функціонування обліковоаналітичного забезпечення.
Якість обліково-аналітичного забезпечення безпосередньо впливає на
кількість і якість обліково-аналітичної інформації. На сьогоднішній день
відбуваються швидкі зміни в економічній ситуації, що потребують негайного
адекватного реагування. Тому зростає роль системи обліково-аналітичного
забезпечення господарської діяльності. Функціонування цієї системи
неможливе без оперативної, достовірної, релевантної інформації та її
аналітичного опрацювання. Якість обліково-аналітичного забезпечення
безпосередньо впливає на кількість та якість обліково-аналітичної інформації
і, як наслідок, на ризики при прийнятті управлінських рішень.
В умовах кризи, що виникла на економічному рівні, посилюються
вимоги до якості обліково-аналітичної інформації. Це вимагає більш
прискіпливої уваги до процесу підготовки обліково-аналітичного
забезпечення, його вдосконалення, розробки нових, більш ефективних
інструментів підготовки та подання обліково-економічної інформації, яка
кількісно та якісно відповідала б потребам управління в цілому та
антикризового управління зокрема. Тому значну роль в господарській
діяльності відіграє інформаційно-аналітичне забезпечення, що дає змогу
вирішувати існуючі проблеми розвитку.
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Успішність діяльності організації в умовах, що склалися на ринку,
залежить від володіння потрібною інформацією та вчасного прийняття
управлінських рішень на основі неї.
Функцією
обліково-аналітичного
забезпечення
сучасного
господарюючого суб‘єкта є пошук раціональних співвідношень між
категоріями часу, ризику та кінцевими результатами діяльності, рівнем
ресурсного забезпечення і можливостями примноження та ефективного
використання потенціалу розвитку підприємства. Для досягнення належного
рівня інформаційного забезпечення системи управління господарюючий
суб‘єкт має сформувати комплекс завдань для досягнення ефективного
обліково-аналітичного забезпечення реалізації управлінської функції.
Сутність системи обліково-аналітичного забезпечення полягає
об‘єднанні в облікових та аналітичних операцій в один процес , здійсненні
оперативного мікроаналізу та використання його результатів при
моделюванні управлінських рішень. Головною метою системи обліковоаналітичного забезпечення є надання достовірної інформації для управління
економічними процесами.
Обліково-аналітичне забезпечення як інтегрована складова загальної
цілісної моделі функціонування будь-якої організації відіграє функції
обслуговування різних видів управління. Застосування аналітичних процедур
і методів облікових даних необхідне для аналізу ефективності витрачання
ресурсів, поточного фінансового стану, для прогнозування та вирішення
певних проблем на основі прийняття запобіжних управлінських рішень.
Основним джерелом інформації в обліково-аналітичній системі для
аналізу результатів діяльності є дані бухгалтерського (фінансового,
управлінського та оперативного) обліку.
Бухгалтерський облік фіксує і накопичує синтетичну та аналітичну
облікову інформацію про діяльність суб‘єкта господарювання на стадіях
виявлення, вимірювання, реєстрації, накопичення та узагальнення. При
цьому аналітичні облікові показники є частиною облікової інформаційної
сукупності, яка відповідає вимозі аналітичності. Аналітичність даних
бухгалтерського обліку (інформації) визначається як деталізація даних та їх
групування за важливими економічними показниками, які необхідні при
проведенні аналізу.
Таким чином, облікова складова включає всю інформацію аналітичного
та синтетичного бухгалтерського обліку. Однак одержана аналітична
інформація, призначена для проведення аналітичної роботи, зокрема
результатів діяльності, обов‘язково повинна відповідати певним критеріям.
Аналітична інформація побудована на основі облікової за допомогою
дій функцій управління – аналізу та синтезу.
Таким чином, поняття «обліково-аналітична інформація» містить в собі
інформацію аналітичного та синтетичного бухгалтерського обліку
інформацію, сформовану за допомогою методів економічного аналізу.
Процес отримання обліково-аналітичної інформації відбувається за такими
стадіями:
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1. Управлінський облік;
2. Бухгалтерський облік;
3. Аналіз та синтез.
Стадія бухгалтерського обліку несе відповідальність про достовірність
даних обліково-аналітичної інформації, оскільки йому притаманна функція
контролю.
Поняття обліково-аналітичного забезпечення є ширшим за поняття
обліково-аналітичної інформації та передбачає здійснення процесу
постачання достовірної обліково-аналітичної інформації системі управління.
Особливо актуальним за умов економічної кризи є значення аудиту в
обліково-аналітичному забезпеченні, що є важливим елементом
забезпеченості якості обліково-аналітичної інформації, він знижує ризики у
прийнятті управлінських рішень.
Аудит під стадією процесу підготовки обліково-аналітичного
забезпечення слід розуміти як поточний контроль над формуванням
облікової інформації (внутрішній аудит) та дослідження первинної та
результативної облікової інформації з метою надання користувачам
обґрунтованої впевненості у її визнанні, оцінці, поданні, відповідності та
розкритті в усіх суттєвих аспектах (зовнішній аудит).
Обліково-аналітичне забезпечення – це система збору, обробки,
узагальнення, подання та аналізу фінансової інформації, забезпечення її
кількості та якості для потреб управління. До функцій, що виконує система
обліково-аналітичного забезпечення відносять:
- облікову – відображення фактів господарської діяльності;
- аналітичну – здійснення економічного аналізу діяльності суб‘єкта
господарювання на основі первинних аналітичних даних;
- інформаційну – забезпечення системи управління інформацією для
прийняття управлінських рішень.
Сутність обліково-аналітичного забезпечення процесу формування і
виконання кошторису бюджетної установи полягає у виявленні, вимірювані,
реєстрації, накопичення та узагальнення достовірної інформації даних
синтетичного та аналітичного бухгалтерського обліку та за допомогою
методів і прийомів економічного аналізу. Достовірні дані для забезпечення
формування кошторису можна виписати із річної звітності установи та за
допомого додаткових досліджень оперативного обліку.
Для обліково-аналітичного забезпечення процесу виконання кошторису
бюджетна установа має попередньо розподілити усі кошти отримані із
загального та спеціального фондів відповідно до бюджетної класифікації та в
межах виділених коштів. Усі данні обліково-аналітичної інформації
бюджетна установа повинна зберігати на паперових носіях. У разі збирання
та нагромадження інформації на машинних носіях, установа зобов‘язується
за свій кошт виготовити їх копії на паперових носіях за вимогою учасників
господарських операцій, а також контролюючих органів.
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Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ОСНОВНІ МЕТОДИ АНАЛІЗУ ФІНАНСОВОГО СТАНУ
ПІДПРИЄМСТВ У СУЧАСНИХ УМОВАХ ГОСПОДАРЮВАННЯ
Сучасні умови ведення бізнесу вимагають від підприємства реальної
оцінки їх фінансового стану, щоб вчасно виявити труднощі та проблеми у їх
господарській діяльності, і таким чином побудувати конкурентну стратегію
розвитку. Від ефективності управління фінансовими ресурсами залежить
результат діяльності підприємства в цілому. Для проведення аналізу, який
дозволить оперативно оцінити наявні ризики та розробити заходи щодо їх
мінімізації, існує багато методів, які фахівці використовують у своїй
практичній діяльності.
Метою даної роботи є обґрунтування сутності основних методів аналізу
фінансового стану підприємств.
Питання оцінки фінансового стану підприємства знаходить
відображення в численних роботах фахівців. Серед них найбільш значущими
слід відзначити роботи вітчизняних вчених: М.Г. Чумаченко, І.О. Бланка,
Г.В. Савицької, Л.О. Лігоненко, А.Д. Шеремета, А.А. Герасимова,
Г.О. Швиданенко, а також зарубіжних науковців і практиків, зокрема:
Р.С. Сейфулін, Е. Хелфер, Є.В. Брігхем, Г.Г. Кірейцев тощо. Наявність
великої кількості наукових праць ще раз підтверджує актуальність даної
проблеми.
Під методами фінансового аналізу розуміють систему аналітичних
прийомів і способів, що дозволяють комплексно охарактеризувати
фінансовий стан підприємства, з урахуванням внутрішніх зв‘язків і
взаємозалежностей та надати відповідні рекомендації з його покращення.
У
ході
аналізу
фінансового
стану
підприємства
можуть
використовуватися найрізноманітніші прийоми, методи та моделі аналізу.
Їхня кількість та широта застосування залежать від конкретних цілей аналізу
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та визначаються його завданнями в кожному конкретному випадку.
Основними методами аналізу для оцінки фінансового стану підприємства є:
горизонтальний, вертикальний, факторний, трендовий, порівняльний,
коефіцієнтний, економіко-математичний,
маржинальний, стохастичний,
функціонально-вартісний. Поширеними також єбалансові методи і моделі,
коефіцієнтна оцінка, рейтингова оцінка, інтегральна комплексна оцінка,
оцінка ймовірності банкрутства на основі статистичних моделей.
Для проведення оцінки фінансового стану підприємства, в першу чергу
для оцінки рівня ліквідності балансу та оцінки рівня фінансової стійкості,
використовують балансові методи і моделі. Він полягає в порівнянні,
співставленні двох комплексів показників, що прагнуть до певної рівноваги,
та дозволяє виявити в результаті новий аналітичний (балансуючий) показник.
Однак для виявлення диспропорцій використовуються балансові моделі, в
яких фактичні ресурси зіставляються не з їх фактичним споживанням, а з
потребою в них. З огляду на це балансові моделі не містять механізму
порівняння окремих варіантів економічних рішень і не передбачають
взаємозамінюваності різних ресурсів, через що унеможливлюється вибір
оптимального варіанту розвитку економічної системи. Саме в цьому полягає
обмеженість балансових моделей і балансового методу в цілому [1].
Досить поширеним є інтегральний метод оцінювання фінансового стану
підприємства, що ґрунтується на розрахунку узагальнювальних показників
рівня платоспроможності, фінансової незалежності, якості активів тощо.
Даний метод оцінки застосовується тоді, коли фінансовий стан необхідно
виміряти якимось один сукупним (інтегральним) показником. Позитивними
рисами інтегрального методу є незначна складність обчислень та отримання
однієї кількісної характеристики фінансового стану підприємства. У разі
потреби, інтегральний показник може бути доповнений будь-якою кількістю
аналітичних напрямків і коефіцієнтів оцінки фінансового стану
підприємства. У той же час, інтегральний метод оцінки передбачає
розрахунок коефіцієнтів, які будуть включені до узагальнювального
показника. Отже, він є трудомістким і йому притаманні всі недоліки
коефіцієнтного методу оцінки.
Комплексна оцінка фінансового стану підприємства передбачає
визначення економічного потенціалу суб'єкта господарювання або, іншими
словами, вона дає змогу забезпечити ідентифікацію його місця в
економічному середовищі [2]. Оцінка майнового та фінансово-економічного
стану підприємства створює необхідну інформаційну базу для прийняття
різноманітних управлінських і фінансових рішень щодо проблемних питань
купівлі-продажу бізнесу, напрямків виробничого розвитку, залучення чи
здійснення інвестицій тощо. Цей вид аналізу оптимально відповідає вимогам
виконання таких завдань: залучення фінансових ресурсів; пошук
високорентабельних проектів; оцінка надійності партнерів; оцінка
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доцільності інвестування; оптимізація фінансової діяльності підприємства;
комплексне фінансове оздоровлення суб'єкта господарювання.
Таким чином, для здійснення аналізу фінансового стану підприємства
існує багато різних методик, кожна з яких має свої переваги та недоліки. Ми
вважаємо, що для об‘єктивної оцінки фінансового стану підприємства
необхідно застосовувати комплексний підхід, який базуватиметься на
поєднанні кількох основних методів та дозволить найоптимальніше
визначити резерви підвищення рентабельності господарської діяльності
підприємства.
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