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СТРАТЕГІЧНІ НАПРЯМКИ РОЗВИТКУ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ,
АНАЛІЗУ ТА АУДИТУ В КОНТЕКСТІ ДИНАМІЧНИХ
ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ

УДК 367
Абдула Т.О.
Здобувач освітнього ступеня «магістр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ОРГАНІЗАЦІЙНО-ІНФОРМАЦІЙНА МОДЕЛЬ АНАЛІЗУ
ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ЯК ЕЛЕМЕНТ УПРАВЛІННЯ
КОМІСІЙНИМИ ОПЕРАЦІЯМИ ПІДПРИЄМСТВА
У статті розглянуто організаційно-інформаційну модель аналізу фінансової
звітності як елемент управління комісійними операціями підприємства.
Окреслено важливість комплексного економічного аналізу для прийняття
управлінських рішень з метою формування політики курсових різниць.
Ключові

слова:

організаційно-інформаційна

модель,

комісійні

операції,

прибуток, управлінські рішення, комплексний економічний аналіз.
У сучасних нестабільних економічних умовах ефективність діяльності
підприємств, які здійснюють комісійні операції, нереальна без потрібного рівня
обліково-інформаційного забезпечення. На всіх рівнях управління підприємством
основою є правильність облікової інформації, оскільки саме від неї залежить
ефективність прийнятих рішень. Основним джерелом формування повної і
достовірної інформації про діяльність підприємств, які здійснюють комісійні
операції, є фінансова та управлінська звітність.
Іноземні та вітчизняні науковці, досить вичерпно розглядали фінансову та
управлінську звітність у своїх працях (М.О. Любимов, К.Є. Нагірська,
О.В. Фоміна, Т.А. Пінчук, К.В. Шевчук, Н.С. Хаймьонова, А.Н. Попова,
П.О. Куцик, М.В. Корягін та А.Ю. Соколов), але залишається ряд невирішених
питань.
Функціонування будь-якого підприємства, незалежно від видів його
діяльності та форм власності, в умовах ринку визначається його здатністю
8

cтворювати необхідну суму доходу або прибутку. У зв’язку з цим, прибуток
займає одне із важливих місць у системі комплексного економічного аналізу,
оскільки на його основі оцінюється ступінь досягнення кінцевої мети діяльності
підприємства.
Враховуючи те, що діяльність підприємства може бути не тільки
прибутковою, а й збитковою, формуватися під впливом факторів внутрішнього
і зовнішнього економічного середовища, тому в обліку і аналізі дають загальну
оцінку фінансових результатів, які характеризуються системою абсолютних і
відносних показників [1, c. 164].
Економічний аналіз розглядає питання вивченням економічних аспектів
господарських явищ і процесів – господарської діяльності; виявлення факторів і
причин, що їх обумовили; опрацювання, обґрунтування та розробка заходів з
мобілізації виявлених резервів; підвищення ефективності роботи підприємства,
їх розділів, інших формувань [6, c. 76].
Таблиця 1 – Організаційно-інформаційна модель аналізу фінансової
звітності як елемента управління комісійними операціями підприємства
1. Мета і завдання аналізу фінансової звітності
1

2

1.1. Мета

1.2. Завдання

Метою аналізу фінансової звітності є
1.
Вивчення
причинно–
надання оцінки результатам господарської наслідкового взаємозв’язку між різними
діяльності підприємства за звітний рік та показниками виробничої, комерційної і
його поточному фінансовому стану.
фінансової
діяльності
дати
оцінку
виконанню
плану
з
надходження
фінансових ресурсів та їх використанню з
метою покращання фінансового стану
підприємства;
2.
Надання прогнозу можливих
фінансових
результатів,
економічної
рентабельності, виходячи з реальних умов
господарювання і наявності власних та
позикових ресурсів;
3.
Розроблення
конкретних
заходів, спрямованих на більш ефективне
використання фінансових ресурсів та
зміцнення фінансового стану підприємства.
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Продовження таблиці 1
1

2

2. Об'єкти і суб'єкти аналізу фінансової звітності
2.1. Об'єкти

активи в цілому та за
видами;

власний капітал в цілому та
за видами;

функції управління та
прийняття рішень;

операції з визнання доходів,
витрат та фінансових результатів;

чинники, що спричинили
зміну економічного потенціалу;

чинники, що вплинули на
фінансову
стійкість
та
платоспроможність;

чинники, що вплинули на
рентабельність та ділову активність
підприємства.

2.2. Суб'єкти

вищі посадові особи
підприємства;

бухгалтерська служба
підприємства;

керівники функціональних та
структурних підрозділів підприємства;

інвестори та кредитори;

власники та акціонери;

планова служба;

фінансова служба підприємства.

3. Система економічних показників аналізу фінансового стану
3.1. Абсолютні вартісні показники,
джерела яких є облік:

залишки та обороти з
надодження і використання активів в
цілому та за їх видами.





3.2. Відносні показники, які є наслідком
аналітичної обробки облікової інформації:

відносні показники структури
активів, власного капіталу та зобов'язань;

відносні показники динаміки
активів, власного капіталу та зобов'язань.
4. Інформаційне забезпечення аналізу фінансового стану
4.1. Зовнішня інформація
4.2. Внутрішня інформація
правова;

планова;
нормативна;

фактографічна;
довідкова.

облікова інформація (поточна,
звітна);

позаоблікова інформація.
5. Методичні прийоми обробки первинної інформації

5.1. Економіко-логічні методи

групування;

порівняння;

розрахунки відносних
показників;

розрахунки середніх
показників;

деталізація;

методи елімінування.

5.2. Економіко-математичні методи

методи обробки динамічних
рядів;

методи
регресійно–
кореляційного аналізу;

методи моделювання;

методи
елементарної
математики;

методи математичної статистики;

економетричні методи.
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Продовження таблиці 1
1
2
6. Узагальнення і реалізація результатів аналізу фінансового стану
6.1. Узагальнення результатів

систематизація і групування
даних;

кількісна оцінка втрачених
можливостей збільшення економічного
потенціалу;

кількісна
оцінка
потенційного збільшення економічного
потенціалу та підвищення фінансової
стійкості
і
платоспроможності
підприємства;

оцінка
вірогідності
прогнозованих показників;

розробка багатоваріативних
заходів щодо поліпшення у майбутньому
періоді;

оформлення
результатів
аналізу і передача їх в управлінські
структури для реалізації;

прийняття
управлінського
рішення і контроль за його виконанням.

6.2. Реалізація результатів
 оцінка заходів щодо збільшення
економічного потенціалу та підвищення
фінансової стійкості і платоспроможності
підприємства з точки зору найбільшої
відповідності
фінансової
стратегії
підприємства;
 вибір оптимального варіанту заходів
щодо
поліпшення
фінансового
стану
підприємства;
 прийняття рішення щодо реалізації
обраного варіанту заходів;
 доведення прийнятого рішення до
виконавців;
 забезпечення контролю за виконанням
прийнятих рішень.

Отже, щоб зрозуміти і правильно оцінити те чи інше економічне явище,
необхідно не тільки вивчати усі взаємозв’язки і взаємозалежності з іншими
явищами, а й досліджувати формування, динаміку та структура фінансових
результатів

підприємства,

що

неможливо

без

чіткого

усвідомлення

організаційно-інформаційної моделі аналізу доходів, витрат та безпосередньо
фінансових результатів суб’єктів господарювання.
Побудова організаційно-інформаційної моделі є способом формалізації
аналізу фінансової звітності підприємства, доходів, витрат та фінансових
результатів, з метою управління комісійними операціями підприємства. Вона
складається з шести взаємопов’язаних блоків, кожен з яких визначає процеси та
явища, оціночні показники та зацікавлених суб’єктів аналізу фінансових
результатів діяльності підприємства [8, c. 171].
Розглянемо
звітності

організаційно-інформаційну

підприємства.

Аналіз

модель

господарської
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аналізу

діяльності

фінансової
підприємства

неможливий без визначення об’єктів дослідження, які впливають на фінансові
результати діяльності підприємства. Необхідно зазначити, що, як і користувачі
фінансової звітності підприємства, так і зацікавлені особи, що оцінюють
діяльність підприємства мають різну мету, цілі та завдання аналізу. Наявність
об’єктивної вихідної інформації, оперативне її збирання та обробка, вірне
проведення відповідних аналітичних розрахунків допомагають виявленню
причин негативних явищ та розробці заходів з оптимальної величини витрат та
зростання відповідних доходів основної діяльності. Таким чином, третій блок
організаційно-інформаційної моделі узагальнює систему показників аналізу
фінансової звітності підприємства.
Показники аналізу фінансової звітності, доходів, витрат та фінансових
результатів можуть бути абсолютними та відносними. До абсолютних
показників відносяться показники обсягу: вартісні і натуральні та питомі
показники. До відносних показників відносять показники структури, показники
інтенсивності процесів та показники динаміки [7, c. 53].
Абсолютні показники – це сума прибутку (чи збитку) за структурою його
утворення чи розподілу і використання. Без використання даних про ці
величини аналіз найчастіше не може бути повноцінним. Відносні показники
фінансових результатів – характеризують відносний у відсотках ступінь
прибутковості вкладеного капіталу в цілому і за його структурою, здійснених
витрат чи отриманого доходу. Саме відносні величини дають точне і наочне
уявлення про розвиток того чи іншого економічного явища [6, c. 169].
Інформаційне

забезпечення

фінансово-господарської

діяльності

має

складну структуру і визначається різними чинниками, а саме: рівнем
керівництва, цільовим призначенням інформації, складом користувачів тощо.
На рівні підприємства основу інформаційного забезпечення фінансової
діяльності становлять бухгалтерські дані [2, c. 94].
Джерела інформації підрозділяються на [3]:
1.

Державному рівні:

1.1. на правові: закони, накази, постанови тощо;
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1.2. та планово-нормативні: методичні розробки, коментарі, листи.
2.

Рівні підприємства:
2.1. облікова інформація поточна та звітна;
2.2. позаоблікова інформація, яка і є інформаційним забезпеченням
аналізу фінансової звітності підприємства.

Отже, можна визначити різні технічні прийоми та способи аналізу
фінансової звітності та результатів діяльності [5, c. 140]:
 первинна

обробка

зібраної

інформації

(перевірка,

групування,

систематизація);
 вивчення

стану і закономірностей розвитку досліджуваних об’єктів;

 з’ясування

мети кожного з суб’єктів зацікавлених користувачів аналізу;

 визначення

системи показників, на підставі яких здійснюється аналіз

доходів, витрат та фінансових результатів;
 визначення

впливу факторів на результати діяльності підприємств;

 узагальнення

результатів аналізу.

Узагальнюючи результати проведених досліджень, можна зазначити, що
організація та інформаційне забезпечення аналізу фінансової звітності відіграє
важливу роль як функція управління підприємством, так і як елемент
управління курсовими різницями підприємства. Визначена чітка структура
організаційно-інформаційної моделі аналізу фінансової звітності надає змогу
зрозуміти і правильно оцінити різні економічні явища.
Комплексний економічний аналіз є сукупністю заходів, спрямованих на
збір, консолідацію, узагальнення та обробку вхідної фінансової інформації, з
метою ідентифікації економічного потенціалу об’єкта аналізу, а також форми
подання результатів такої ідентифікації. Оцінка фінансових результатів
створює

необхідну

інформаційну

базу

для

прийняття

різноманітних

управлінських та фінансових рішень щодо проблемних питань бізнесу,
напрямків розвитку та політики курсових різниць. Стає можливим оцінка
ефективності функціонування різних ділянок діяльності підприємства що
забезпечує інформацію щодо здійснюються витрати і прибутку від комісійних
операцій.
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УДК 657.6:330.145(045)
Бевз Я.Ю.
Здобувач освітнього ступеня «магістр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
МЕТОДИКА АУДИТУ ОБОРОТНИХ АКТИВІВ ПІДПРИЄМСТВА
В статті розкрито методику аудиту оборотних активів. Зокрема окреслено
предметну область аудиту, джерела інформації, основні завдання, об’єкти
аудиту оборотних активів та методи дослідження.
Ключові слова: аудит, оборотні активи, джерела інформації, основні
завдання, методика.
На сьогоднішній день аудит оборотних активів є досить важливою
складовою перевірки фінансово-господарської діяльності підприємств, установ,
організацій. Проблемним питанням є відсутність в науковій літературі чітко
розробленої методики аудиту операцій з оборотними активами. Проведені
дослідження, в процесі якого вивчені роботи як вітчизняних, так і зарубіжних
авторів, показує, що в працях вітчизняних вчених не має єдиного підходу при
розгляді питань методики перевірки в цілому. Питанням аудиту оборотних
активів вітчизняними авторами присвячені окремі теми, зарубіжні вчені
питання розглядають в більшій мірі в циклі придбання. Деяка увага цим
питанням також приділяється у розрізі собівартості залишків запасів,
собівартості реалізованої продукції тощо.
Основною метою статті є визначення методики аудиту оборотних активів,
яка має важливе значення в сучасних умовах функціонування підприємств.
Економічну сутність аудиту операцій з оборотними активами та його
класифікацію у своїх працях досліджували такі науковці, як: Бланк І.О.,
Дяченко В.П., Ізмайлова Н.В., Кірійцев Г.Г., Косова Т.Д., Лігоненко Л.О.,
Маргасова В.Г., Нашкерська Г.В., Поліщук О.Т., Шелудько В.М., Ярошевич
Н.Б. та інші. Не применшуючи наукового доробку зазначених авторів варто
зауважити, що потребує уточнення методика аудиту оборотних активів
підприємства.
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Аудит є окремою галуззю економічної науки, оскільки він має
методологію, методи, інструменти та інші атрибути досліджень стану обліку
фінансово-господарської діяльності суб’єктів господарювання, додержання
ними вимог законодавства, що регулює їх діяльність, фінансового аналізу їх
показників.
Одним із важливих питань загальної теорії аудиту є визначення його
предмета. Предметом аудиту операцій із оборотними активами є встановлення
достовірності первинних даних відносно стану оборотних активів, повноти і
своєчасності відображення первинних даних у зведених документах і облікових
регістрах, правильності ведення їх обліку, його відповідність прийнятій
обліковій політиці і вимогам нормативних документів.
Перед початком проведення аудиту оборотних активів підприємству
необхідно сформулювати мету перевірки. Головна мета аудиту оборотних
активів – забезпечити контроль за вірогідністю інформації, відбиваної в
бухгалтерській і податковій звітності [1].
Джерелами інформації аудиту оборотних активів є:
1. Наказ про облікову політику.
2. Первинні документи з обліку по рахунках (акти виконаних робіт,
податкові накладні, транспортні накладні, платіжні доручення, на сплату
авансів, розпорядження керівника про відрядження, авансовий звіт, виписку
банку, договір позики тощо).
3.

Облікові

регістри,

що

використовуються

для

відображення

господарських операцій з обліку оборотних активів.
4. Акти і довідки попередніх аудиторських перевірок, аудиторські
висновки та інша документація, що узагальнює результати контролю.
5. Головна книга.
6. Звітність [2].
Основними завданнями аудиту оборотних активів є наступні:
- перевірка фактичної наявності запасів (за згодою замовника);
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- перевірка організації складського господарства, стану збереження
запасів;
- перевірка організації обліку заготівлі, придбання та витрачання запасів;
- перевірка повноти оприбуткування запасів при належності документів,
які підтверджують їх придбання;
- перевірка правильності визначення первісної вартості запасів при їх
придбанні;
- перевірка організації контролю за зберіганням, використанням і
погашенням довіреностей;
- перевірка правильності оформлення надходження та відпуску запасів;
- перевірка законності списання запасів при втратах;
- перевірка дотримання лімітів з відпуску запасів;
- перевірка незавершеного виробництва, правильності формування
собівартості продукції (робіт, послуг) за об'єктами калькулювання витрат;
- перевірка своєчасності пред'явлення претензій за якістю та кількістю
запасів;
- визначення правильності ведення синтетичного та аналітичного обліку
витрат на виробництво і реалізацію продукції (робіт, послуг), які включаються
до собівартості;
- перевірка дотримання підприємством податкового законодавства по
операціях, пов'язаних із формуванням собівартості продукції (робіт, послуг);
- оцінка повноти та правильності відображення господарських операцій із
запасами в бухгалтерському обліку та звітності;
- перевірка наявності договорів та їх реєстрації у відповідних журналах;
- перевірка правильності документального оформлення розрахунків з
різними дебіторами;
- перевірка правильності створення резерву сумнівних боргів;
- вивчення порядку і джерел списання безнадійної заборгованості;
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- оцінка стану синтетичного та аналітичного обліку розрахунків з різними
дебіторами, якості відображення господарських операцій в бухгалтерському
обліку, облікових регістрах та звітності;
-

перевірка

дотримання

податкового

законодавства

операцій

з

дебіторами [3].
Об'єктами аудиту операцій з оборотними активами є:
1) елементи облікової політики: перелік витрат, що не включаються до
первісної вартості запасів; порядок відображення в обліку запасів, що не
принесуть підприємству економічної вигоди в майбутньому; порядок обліку
випуску готової продукції; метод оцінки та списання виробничих запасів;
порядок визначення первісної вартості запасів, виготовлених власними силами;
порядок списання вартості МШП при їх передачі в експлуатацію; порядок
списання МШП, непридатних для подальшої експлуатації;
2) операції з обліку:
- виробничих запасів;
- МШП;
- витрат виробництва;
- браку у виробництві;
- напівфабрикатів;
- готової продукції;
- товарів;
- тварин на вирощуванні і відгодівлі;
- продукції сільського господарського виробництва;
3) записи в первинних документах, облікових регістрах та звітності;
4) інформація про порушення порядку ведення бухгалтерського обліку,
недостачі, зловживання, які знайшли підтвердження в актах ревізій, перевірок,
висновках аудиторів, постановах правоохоронних органів [4].
При аудиті оборотних активів аудитор може користуватися різними
способами та методами перевірки. Найбільш поширені серед них наступні:
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-

перевірка

арифметичних

розрахунків

клієнта

(перерахування).

Перерахування полягає в перевірці раніше зроблених клієнтом арифметичних
розрахунків і у виконанні незалежних підрахунків. Ця процедура дає
математично точну інформацію. При виявленні помилок у підрахунку аудитору
варто простежити подальший шлях цієї перекрученої інформації й оцінити її
вплив на ступінь вірогідності звітності. Перерахування часто використовується
при перевірці оцінних значень (утрат від знецінення цінних паперів і т.п.);
- інвентаризація. Цей прийом підтверджує фізичну наявність майна і
фінансових зобов'язань, подає точну інформацію про їхнє існування і
приблизну про стан і оцінку основних засобів, МШП, матеріалів, готової
продукції. У ході аудиторської перевірки аудитори можуть спостерігати за
проведенням інвентаризації, у результаті чого правильно оцінити надійність
системи бухгалтерського обліку [5].
Методика аудиту оборотних активів складається з аудиторських процедур,
які здійснюються у визначеній послідовності із застосуванням конкретних
методів (способів) та прийомів аудиту відповідно до кожного його етапу
(переддоговірний, планування, дослідницький, кінцевий). Метод аудиту
становить сукупність методів (способів):
– загальнонаукових: індукція, дедукція, абстракція, аналіз, синтез,
моделювання, аналогія, спостереження;
– інших наукових знань (теорії ймовірності, бухгалтерський облік,
економічного аналізу);
– власні методи аудиту: метод аудиторської вибірки, метод суттєвості,
метод узагальнення.
Аудит оборотних активів має свій метод дослідження, який ґрунтується на
головних положеннях діалектичного методу пізнання і на законах політичної
економії. Так в аудиті можуть бути застосовані такі загальнонаукові методи, як
аналіз і синтез, індукція і дедукція, абстрагування, моделювання, порівняння,
групування тощо. Розглядаючи аудит як науку, до власне аудиторських
правомірно включити методи, які можна об’єднати в три групи:
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– органолептичні (інвентаризація, спостереження, експертизи, обстеження
тощо);
– документальні (перевірка документів за формою, суттю та змістом,
камеральна перевірка, зустрічна перевірка, сканування, групування недоліків,
узагальнення результатів тощо);
–

розрахунково-аналітичні

(арифметична

перевірка,

економічний,

статистичний, фінансовий аналіз) [6].
Кожна аудиторська перевірка як у зовнішньому, так і внутрішньому аудиті
ретельно планується. Планування перевірки необхідне для складання програми
проведення аудиту, визначення процедур його проведення, обсягів аудиту,
необхідних

для

виконання

аудиту

ресурсів,

характеру

та

складності

аудиторських завдань, терміну перевірки тощо. Під час розробки програми
враховують:
1) цілі аудиторської перевірки, строки її проведення;
2) період, який охоплено аудиторською перевіркою;
3) процедури, які використовуються внутрішніми аудиторами для
збирання, аналізу та документування інформації під час аудиторської
перевірки;
4) характер і масштаби тестування та перевірки, що необхідні для
досягнення цілей аудиту;
5) конкретні ризики, процеси та угоди, що підлягають аудиту;
6) методи та прийоми аудиту.
При плануванні аудиту оборотних активів за умови автоматизованої
обробки даних формується перелік основних завдань, які необхідно вирішити в
процесі проведення аудиту. До таких завдань можна віднести:
- перевірку правильності застосування облікової номенклатури;
- перевірку правильності розрахунку облікових показників;
- перевірку повноти вхідної інформації;
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- перевірку підсумкової вихідної інформації;
- перевірку відповідності документації законодавчим актам, порядку
здійснення контролю за нею;
- перевірку порядку коректування нормативно-довідкової інформації та
підсумкової вихідної інформації;
- перевірку порядку поточного зберігання інформації як на машинних, так
і на паперових носіях. Важливим моментом при проведенні аудиту є системна
організація технологічного процесу обробки даних, виконання якого забезпечує
керуюча програма.
Для проведення аудиторської перевірки складається поетапний план, який
в узагальненому вигляді може складатись з таких етапів: підготовчий,
проміжний, етап фізичної перевірки, основний (етап аудиту окремих статей
звітності), заключний етап.
Виділяють такі стадії проведення аудиту оборотних активів:
1. Перевірка правильності обліку грошових коштів.
2. Правильність ведення обліку запасів.
3. Перевірка дебіторської заборгованості.
Аудит матеріальних оборотних активів на підприємстві доцільно починати
з інвентаризації, яку проводять силами і коштами підприємства замовника під
наглядом аудиторів. Перед початком інвентаризації матеріально відповідальна
особа складає звіт (виробничий, матеріальний, товарний, товарно-грошовий) і
дає відповідну розписку (текст розписки наведено на титульній стороні
інвентаризаційного опису). Один примірник звіту матеріально відповідальна
особа здає в бухгалтерію підприємства, другий – аудитору [7].
На основі проведеного дослідження, можна зробити висновок, що аудит є
окремою галуззю економічної науки, оскільки він має свою методологію,
методи, інструменти та інші атрибути досліджень стану обліку фінансовогосподарської діяльності суб’єктів господарювання. Визначено предмет аудиту
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оборотних активів – встановлення достовірності даних бухгалтерського обліку
щодо оборотних активів, а також повноти, своєчасності та правильності
відображення інформації в облікових регістрах, зведених документах та
фінансовій звітності; джерела інформації аудиту оборотних активів, його
головні завдання, об’єкти на найпоширеніші методи перевірки аудиту
оборотних активів, до яких відносять перевірка арифметичних розрахунків
клієнта та інвентаризацію. Визначили, які методи використовують в процесі
аудиту оборотних активів, також планування та програму аудиту оборотних
активів.
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АУДИТ ФОРМУВАННЯ І ВИКОРИСТАННЯ ВЛАСНОГО
КАПІТАЛУ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВА
У статті розглядаються та характеризуються теоретичні аспекти
організації та методології виконання процедур аудиту власного капіталу
підприємства. На етапі планування аудиту пропонується чітко визначити
сфери аудиторських процедур у процесі перевірки власного капіталу. У статті
наведені результати дослідження методами контролю власного капіталу на
СФГ

«Перлина

Поділля».

Аудитором

внутрішнього

контролю

даного

підприємства являється фірма ПП «АФ АМКО».
Ключові слова: власний капітал, зареєстрований капітал, статутний капітал,
аудит власного капіталу, аудиторська перевірка, планування аудиту,
процедури аудиту, аудиторські докази.
У наш час, коли є більшість підприємств недержавної власності, облік
власного капіталу має важливе економічне значення, оскільки показує обсяг
власних коштів підприємства, що наявні у його розпорядженні. Економічне
значення власного капіталу та універсальність його структури зумовлюють
необхідність правильного та точного обліку та аналізу власного капіталу на
підприємстві. Тому аудит формування та використання власного капіталу є
одним з найважливіших розділів аудиту, оскільки власний капітал є запорукою
стабільної роботи компанії, а правильність її обліку суттєво відображає майнові
відносини власників. Аудит правильності формування та використання
власного капіталу повинен забезпечити захист інтересів власників та сприяти
покращенню фінансової стійкості підприємства.
Мета статті полягає у дослідженні організації та методології виконання
процедур аудиту формування та використання власного капіталу у системі
управління підприємства, а саме СФГ «Перлина Поділля».
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Питанню аудиту формування та використання власного капіталу в системі
управління підприємства присвячена велика кількість наукових праць. Серед
науковців, які працювали над цією темою, такі вчені, як Бобяк А.П. [1],
Бутинець Ф.Ф. [2], Макаренко А.П. [3], Святодух В.П. [4], Утенкова К.О. [5] та
багато інших. Однак низка цих питань потребують подальшого вивчення та
вдосконалення.
Метою аудиту формування та використання капіталу є отримання
переконливих доказів результативності його використання, правильності
відображення інформації згідно з чинними принципами та твердженнями
(якісними аспектами) подання фінансової звітності та характеристика здатності
компанії залучати та збільшувати капітал для забезпечення його подальшої
діяльності. Виходячи з мети, завдань і предмету аудиту формування та

Об'єкти аудиту формування та використання капіталу

використання капіталу, можна виділити його основні об'єкти (рис. 1).
Елементи облікової політики:
- положення (стандарти) бухгалтерського обліку, якими керується підприємство
при веденні обліку власного капіталу;
- номенклатура робочих бухгалтерських рахунків, а також будова аналітичних
рахунків з обліку власного капіталу;
- порядок створення та використання резервного капіталу, крім випадків, коли
він утворюється в порядку, встановленому законодавством;
- встановлення порядку вибуття учасників і визначення розміру належного їм
додаткового капіталу;
- оцінка внесків і порядок збільшення зареєстрованого капіталу;
- порядок розподілу чистого прибутку.

Операції з обліку:
- формування і зміни зареєстрованого капіталу;
-формування та використання капіталу у дооцінках, додаткового, резервного,
вилученого, неоплаченого капіталу та нерозподілених прибутків (збитків).
Записи в регістрах бухгалтерського обліку та звітності
Інформація про порушення ведення обліку, недостачі, зловживання, які знайшли
документальне підтвердження в актах ревізії, перевірок, висновках аудиторів,
постановах правоохоронних органів тощо

Рисунок 1 – Об'єкти аудиту формування та використання капіталу
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Основними компонентами здійснення аудиту формування та використання
капіталу є: аудит зареєстрованого капіталу, аудит формування додаткового
капіталу, аудит нерозподілених прибутків (непокритих збитків) та їх
використання, аудит вилученого капіталу. Предметом аудиту формування та
зміни зареєстрованого капіталу, можна вважати, господарські операції та
процеси, пов’язані з формуванням власного капіталу та його складових, а також
відносини,

що

виникають

між

підприємством

та

його

власниками,

учасниками [1, c. 35].
Головним

завданням

перевірки

власного

капіталу

є

контроль

безпомилковості формування та відображення в обліку власного капіталу та
перевірка достовірності відображення власного капіталу у фінансовій звітності.
Проведення аудиту є покроковим процесом і здійснюється за такими етапами:
-

організація аудиту (з метою організації роботи усіх членів групи щодо

характеру, об’єму, часу здійснення аудиторських процедур відповідно до
завдань);
-

виконання аудиту (з метою отримання достатніх для висловлення

думки та доречних обставин завдання аудиторських доказів);
-

узагальнення та реалізація результатів аудиту (з метою підтвердження,

висловлення та аргументування замовнику незалежної думки аудитора).
Контроль стану і руху коштів власного капіталу проводиться у розрізі його
видів: зареєстрованого, капіталу у дооцінках, додаткового, резервного,
вилученого, неоплаченого, а також нерозподілених прибутків (непокритих
збитків) [5, c. 106].
За

результатами

оцінки

системи

внутрішнього

контролю

та

бухгалтерського обліку аудитором фірми ПП «АФ АМКО» було складено план
та програма аудиту (табл. 1, 2).
При проведенні аудиту капіталу, бачимо, що формування того ж капіталу
відбувається на основі внесків власників підприємства у вигляді грошових
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коштів, майна нематеріальних активів в сумах, визначених установчими
документами. Контроль за внесками здійснюється на підставі первинних
документів та записів на рахунку 67 «Розрахунки з учасниками» за кредитом
відповідно до дебету рахунків основних засобів, нематеріальних активів,
грошових коштів, товарно-матеріальних цінностей тощо.
Система внутрішнього контролю формулює всі правила та процедури
внутрішнього контролю, створені підприємством для досягнення його мети –
забезпечення (в межах можливого) стабільної та ефективного роботи компанії,
дотримання внутрішньогосподарської політики, збереження та раціональне
використання активів підприємства, запобігання та виявлення шахрайства,
помилок, точності та повноти облікових записів, своєчасна підготовка
достовірної фінансової інформації.
Таблиця 1 – План аудиту формування та використання капіталу
№
Заплановані види робіт
1 Вивчення установчих документів

Виконавець
Яценко І.К.

2

Колісник О.В.

3
4

5

6

7

Перевірка розміру зареєстрованого
капіталу,
його
відповідність
встановленому законному мінімуму
Перевірка складу та структури
зареєстрованого капіталу
Визначення
правильності
формування та змін зареєстрованого
капіталу
Перевірка правильності ведення
аналітичного обліку по рахунку 40
«Зареєстровано капітал»
Перевірка
правильності
відображення в обліку капіталу у
дооцінках
Порядок формування і правильність
відображення в обліку та звітності
нерозподіленого прибутку

Дозорець А.Д.

Метод перевірки
Формальний,
Логічний
Арифметичний,
Підтвердження,
Порівняння
Формальний

Яценко І.К.

Формальний

Карась О.Л.

Арифметичний,
Підтвердження

Колісник О.В.

Арифметичний,
Підтвердження

Дозорець А.Д.

Арифметичний,
Підтвердження
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Таблиця 2 – Програма аудиту формування і використання капіталу
підприємства
№

Перелік аудиторських процедур

1

2
Розгляд установчих документів:
- фокусування на типі власності;
- види діяльності, якими дозволено займатися;
- зміни та доповнення до установчих документів;
- вивчити протоколи зборів, учасників,
акціонерів, накази керівників та визначити
несанкціоновані операції з капіталом;
- розподіл прибутку відповідно до статуту та
рішення зборів власників.
Перевірка розміру статутного фонду заявленого та
сплаченого, його відповідності встановленому
законодавством мінімуму
Моніторинг складу та структури статутного фонду:
- кількість та вид акцій, номінальна вартість;
- склад засновників;
- список власників, які орудують більш ніж 5%
статутного фонду;

1

2

3

4
5
6

7

Аудит дотримання термінів відкритої підписки на
акції та строків сплати у випадку випуску цінних
паперів у період перевірки
Перевірка
відповідності
правил
та
вимог
додаткового випуску акцій
Контроль порядку оцінки вкладів до статутного
фонду згідно установчим документам
Дослідження достовірності змін і формування
статутного фонду:
- аудит здійснення бізнес-плану;
- перевірка повноти і виду внесків
учасників і засновників;
- правильність відображення в обліку
несплаченого капіталу;
моніторинг
строків
погашення
заборгованості
засновниками,
учасниками,
акціонерами.

27

Виконавець
3
Дозорець
А.Д.

Індекс
робочого
документу
4
1

Карась О.Л.

2

Колісник
О.В.

3

Яценко І.К.

Дозорець
А.Д.
Колісник
О.В.
Карась
О.Л.

Приміт
ки
5

Продовження таблиці 2
Перевірка безпомилковості здійснення аналітичного Яценко І.К.
обліку по рахунку 40 «Зареєстрований капітал»:
- оцінка відповідності сальдо по рахунку 40
«Зареєстрований капітал» розміру зафіксованого в
установчих документах;
- вивчення супутніх документів на предмет
значимих операцій, які впливають на сплачений
капітал, внесений капітал чи викуплені власні акції;
- встановлення допустимості цих операцій на
основі протоколу зборів акціонерів;
- контроль достовірності записів

8

Процес аудиту формування та використання капіталу підприємства
розпочинається із вивчення та оцінки системи внутрішнього контролю та
бухгалтерського обліку за допомогою тесту [5, c. 15].
Так як внутрішній аудит в управлінні СФГ «Перлина Поділля» відсутній
або несистематизований, було запропоновано тест внутрішнього контролю
(табл. 3).
Система внутрішнього контролю формування та використання капіталу
підприємства включає три основні елементи: середовище контролю, систему
бухгалтерського обліку та відповідні процедури перевірки [2, c. 35].
Таблиця 3 – Тест внутрішнього аудиту формування та використання
капіталу підприємства

№
1
2

3

Варіанти
відповіді

Зміст

інф.
так ні
відсутня

Чи відповідає сума зареєстрованого капіталу
даним установчих документів
Чи зберігаються у бухгалтерії документи, що
підтверджують право власності на майно, котре
було передано, як внесок до зареєстрованого
капіталу
Чи відбувались зміни капіталу в:
- структурі
- обсязі
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Виконано
Виконано

Виконано

Продовження таблиці 3
4

5

6
7

8
9

Чи дозволяє аналітичний облік зареєстрованого
капіталу отримувати інформацію про:
- засновників
- стадії формування капіталу
Чи є Методика оцінки часток, що вносяться до
зареєстрованого капіталу в натуральній та
нематеріальній формах
Чи
своєчасно
сплачено
мінімальний
зареєстрованого капіталу під час його реєстрації
Чи додатковий капітал спрямовується на
збільшення:
- зареєстрованого капіталу
- резервного капіталу
Чи є акти ревізійної комісії щодо ревізії
фінансово-господарської діяльності
Чи відповідає кваліфікація бухгалтера щодо
ведення обліку власного капіталу вимогам
кваліфікаційної характеристики?

Виконано

Виконано

Виконано
Виконано

Виконано
Виконано

Середовищем контролю, де проводяться операції, є діяльність та записи,
що характеризують загальне відношення керівництва та власників компанії до
існуючої системи внутрішнього аудиту та що оцінують значення існуючої
системи внутрішнього контролю для самої компанії.
Система обліку формування та використання капіталу підприємства – це
діяльність та записи підприємства, за допомогою яких оформлюються облікові
операції в регістрах бухгалтерського обліку. Така система визначає, збирає,
аналізує, обчислює, класифікує, записує, узагальнює та надає інформацію про
формування та використання капіталу підприємства [2, c. 62].
Встановлено, що внутрішній аудит в управлінні СФГ «Перлина Поділля»
відсутній або він несистематизований, що спричинено відсутністю відповідного
забезпечення. Щоб вирішити це питання запропоновано:
– визначення внутрішнього аудиту у вигляді окремого блоку (або
посадової особи) в системі управління, і його цілі. Згідно з визначенням і метою
передбачено завдання внутрішнього аудиту формування та інші операцій з
капіталом, які включають в себе: а) правове поле; б) корпоративне поле; в)
економічне поле; г) поле обліку;
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– методичне забезпечення внутрішнього аудиту шляхом: створення
параметричної моделі капіталу як об’єкту внутрішнього аудиту; побудови
наслідків не вираження внутрішнім аудитом недоречностей у капітальних
операціях; дослідження механізму попереджуючих тестів внутрішнього аудиту,
що знижує ризик негативних економічних та правових наслідків для компанії.
Тестування є одним з основних методологічних підходів аудиту, який
полягає в тому, що аудитор формулює перелік питань для оцінки відповідного
об’єкта дослідження та послідовно відповідає на них, виконуючи необхідні
аудиторські

процедури

та

отримуючи

аудиторські

докази.

Аудитори,

використовуючи тестовий підхід (аудиторські тести) до аудиту, мають кілька
цілей:
– застосовувати кількісні критерії при оцінці засобів аудиту;
– систематично документувати всі контрольні дії та їх результати;
–

перевірити

якість

аудиту,

скорегувати

масштаби

та

глибину

аудиторських процедур.
Щоб правильно скласти і заповнити аудиторський тест, потрібно
дотримуватись таких загальних правил:
— складати аудиторський тест за ідеєю «від загального до конкретного», а
на питання до тесту відповідати навпаки – від конкретики до узагальнення;
— аудитори самостійно складають тести та дають відповіді на них. Якщо
інші особи відповідають на письмові запитання аудитора, то цей метод
перевірки має назву аудиторського анкетування;
— на питання тесту можна відповідати у стверджувальній чи заперечній
формі, тобто «так» або «ні»; у вигляді спеціальних позначок, цифр, посилань на
інші аудиторські робочі документи. Якщо на тест потрібно конкретна відповідь,
то його можна деталізувати [5, c. 17].
Опираючись на інформацію в прибуткових касових ордерах, виписок
банку з поточних рахунків, перевіряємо повноту і своєчасність прибуття
грошових сум і матеріальних цінностей. Завдяки акту приймання передачі
основних засобів, документів, а саме журнали ордера по рахунку 10, 12 і
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оборотно-сальдові відомості, що відображають їх надходження і дебетові
обороти за рахунком 10 «Основні засоби», визначаємо вартість переданої
будівлі. За такою ж методикою звіряємо в актах про приймання матеріалів та
журналах ордерах і оборотно-сальдових відомостях по рахунках 20 «Виробничі
запаси», 22 «МШП» вартість матеріалів, що надійшли як внесок до
зареєстрованого капіталу.
В ході перевірки проводимо інвентаризацію власного капіталу. Питання
порядку проведення інвентаризації визначені Інструкцією по інвентаризації
основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей,
грошових коштів і документів та розрахунків, затвердженою наказом
Міністерства фінансів України № 69 від 11 серпня 1994 року. Її особливість
полягає у підтвердженні сальдо по аналітичному обліку окремо за кожним
учасником, а також обґрунтованості розміру окремих його складових. Таким
чином, в процесі проведення інвентаризації виявляються залишки на вказаних
рахунках по певних документах, встановлюються терміни зобов’язань суб’єкта
господарювання

перед

власниками,

реальність

часток

засновників

в

зареєстрованому капіталі.
По

закінченню

інвентаризації

складається

інвентаризаційний

опис

(табл. 4).
При інвентаризації порівнюємо дані установчих документів та сальдо по
аналітичному обліку по кожному.
Таблиця 4 – Інвентаризаційний опис на 10.02.2019 р.
з/п

Об’єкт інвентаризації

Встановлений розмір за
Заданими
даними установчих
бухгалтерського
документів
обліку
197000
197000

Результати
інвентаризації

1.

Зареєстрований капітал

2.

Капітал у дооцінках

-

-

-

3.

Додатковий капітал

2035000

2035000

-

4.

Резервний капітал
Нерозподілений прибуток
(непокритий збиток)
Вилучений капітал
Неоплачений капітал

49000

49000

-

37136

37136

-

(-)

(-)

-

5.
6.
7.
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-

Достовірність записів на рахунках 40 «Зареєстрований капітал» та 46
«Неоплачений капітал» підтверджують первинними документи. Одночасно з
зареєстрованим

капіталом

звіряємо

і

неоплачений,

котрий

показує

заборгованість власників за внесками до зареєстрованого капіталу. Перевіряємо
правомірність, правильність та своєчасність відображення в бухгалтерському
обліку неоплаченого капіталу та його погашення. За даними інвентаризації
виявлено, що сума неоплаченого капіталу на 2019 рік складає 0 грн. При
перевірці надходження основного засобу як внеску до зареєстрованого
капіталу, аналізуємо договори про внесення необоротних активів, впевнитись,
що вказана вартість активів відповідає вартості у договорі. Аналізуємо, чи
дотримані терміни погашення заборгованості за внесками до зареєстрованого
капіталу, що встановлені законодавством та порядку здійснення внесків, що
вказані у статуті.
На далі розглядаємо, чи сталися зміни розміру статутного капіталу та
аргументуємо причини даних змін, дослідивши фінансову звітність, та
порівнявши

суми

на кінець звітних

періодів у балансі

за статтею

«Зареєстрований капітал» та Звіту про власний капітал. Наприклад, на СФГ
«Перлина Поділля» протягом 3 років змін в зареєстрованому капіталі не
проглядається. Тому аналізуючи Звіт про власний капітал, можна зробити
висновок, що розподілу прибутку між учасниками, його спрямування до
зареєстрованого, резервного капіталу, збільшення зареєстрованого капіталу та
зміни неоплаченого капіталу внаслідок таких змін не проглядається.
Ревізуючи капіталу у дооцінках, потрібно контролювати суми, зазначені в
Балансі під статтею «Капітал у дооцінках» та у Звіті про власний капітал,
порівнюємо їх з журналом-ордером по рахунку 42. Перевіряємо Звіт про
фінансові результати, а саме другий розділ «Сукупний дохід», оскільки в ньому
розкривається інформація про цей капітал. Дуже важливо перевірити
справедливу вартість основних фондів, внесених як зареєстрований капітал,
оскільки його дооцінка збільшує розмір зареєстрованого капіталу. Має
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досліджуватись наявність акту рішення зборів засновників про збільшення
статутного капіталу шляхом оцінки справедливої вартості основних фондів як
внесків у зазначений капітал.
Наступним кроком є перевірка нерозподіленого прибутку (непокритого
збитку), тобто для визначення точності розрахунку і його відображення на
рахунках бухгалтерського обліку поточного рік і за останні роки. Далі
перевіряємо суми у Звіті про власний капітал та в журналі-ордері по рахунку 44
«Нерозподілений прибуток» (непокриті збитки).
Потім йдемо до перевірки неоплаченого капіталу, аналізуючи дані
журналу-ордера на рахунку 46 «Неоплачений капітал», Звіт про власний
капітал та інформацію балансового рахунків 40 «Статутний капітал» і 46, де ми
можемо ясно бачити кількість неоплаченого капіталу, який являє собою
дебіторську заборгованість учасників за внесками в капітал підприємства. На
підставі цих документів ми перевіряємо реальність дебетового залишку 46
рахунку та вчасного погашення боргу за внесками до статутного капіталу
[4, c. 15].
За

результатами

аудиторської

перевірки

складається

аудиторський

висновок та інша документація, що передається замовнику.
Аудиторський висновок є офіційним документом, який складається
відповідно до встановленого порядку за результатами аудиту і містить
судження аудитора про достовірність звітності, повноти і відповідності з
чинним законодавством і встановленими стандартами бухгалтерського обліку
фінансово-господарської діяльності [2, c. 50].
Аудиторський висновок складається з таких тверджень:
–що аудитор використовував певні тести для перевірки інформації, яка
підтверджує цифровий матеріал, що лежить в основі звітності;
–щодо методології обліку, що використовується керівництвом для
підготовки фінансової звітності в цілому.
Розділ "Звіт аудитора про перевірку фінансової звітності" вимагає чіткого
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твердження аудитора щодо звітності, правильності всіх її істотних аспектів
відповідно до інструкцій щодо підготовки фінансової звітності та чинних
принципів бухгалтерського обліку.
Розділ "Дата висновку аудиту". Аудитор зобов’язаний ставити дату
аудиторського висновку в день, коли завершується перевірка. Аудит вважається
завершеним, коли про його результати було повідомлено керівництву компанії,
яка перевірялася, та керуючі підприємства підписали звіти, додані до
аудиторського висновку та акту приймання-здачі роботи. Аудиторський
висновок має податись керівництвом підприємства до відповідної податкової
інспекції України не пізніше ніж через десять днів після завершення аудиту.
У розділі "Адреса аудиторської фірми" містяться адреса фактичного
місцезнаходження аудиторської фірми, номер та строк дії ліцензії, що отримана
від Аудиторської палати України.
Розділ «Підписання аудиторського звіту». Звіт аудитора та фінансова
звітність,

яка

має

бути

охарактеризована

аудитором,

підписуються

незалежними особами, тобто аудитори, від імені аудиторської фірми. Висновок
може бyти: безумовно позитивним; умовно позитивний (із застереженнями);
негативний; аудитор відмовляється видати висновок щодо фінансової звітності
і представляє свою доповідь в іншій формі.
В останніх трьох випадках, висновок повинен включати в себе список
коротких аргументів, що підтримують судження аудитора. Ситуація не змінює
безумовності позитивного висновку, якщо під час аудиту аудитор висуває
заперечення чи сумнівається щодо правдивості прийнятих рішень суб'єктами
аудиту, але йому подають переконливі докази цих рішень, то аудитор не
зобов'язаний у висновку посилатися на ці рішення.
Під час безпосереднього проведення аудиту на СФГ "Перлина Поділля"
встановлено, що облік, загалом, відповідає законодавству та здійснюється
постійно від дати його офіційної реєстрації, ведеться методом подвійного
запису відповідно до Плану рахунків бухгалтерського обліку у певних
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журналах-ордерах та аналітична відомостях. Аудит виявив, що фінансова
звітність компанії за 2019 рік була підготовлена на основі облікових регістрів,
інформація яких відображена на основі первинних документів. Стан наявних
первинних документів, журналів-ордерів, аналітичних відомостей та інших
регістрів обліку задовільний. Статистична, фінансова та податкова звітність
складається та подається до відповідних державних органів своєчасно. Для
забезпеченості достовірності даних бухгалтерського обліку і фінансової
звітності на підприємстві створена постійно чинна комісія з інвентаризації
активів та зобов'язань.
Таким чином, аудит формування та використання власного капіталу є
одним з найбільш важливих областей аудиту, адже це є гарантією стабільної
роботи, ефективності і прибутковості компанії, так як внутрішні, так і зовнішні
користувачі фінансової звітності зацікавлені в результатах аудиту власного
капіталу. Контроль за формування і використання капіталу проводиться з
метою підтвердження аудиторським звітом інформації про капітал, його
структуру і зміни, що сталися протягом звітного періоду. Перевірка
формування власного капіталу дає впевнитись у дотриманні порядку
формування та зміни всіх частин власного капіталу,встановленого нормативноправовими актами держави, установчими документами підприємства та
рішеннями керівних органів компанії.
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Здобувач освітнього ступеня «магістр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
АНАЛІЗ ТА АУДИТ АДМІНІСТРАТИВНИХ ВИТРАТ
ПІДПРИЄМСТВА
Вагомою статтею витрат періоду є адміністративні витрати. Утримання
служб управління підприємством потребує немалих витрат. Вони є
обов’язковими для підприємства та впливають на фінансовий результат. Для
зниження

витрат

та

збільшення

прибутку

багато

організацій

адміністративні зменшують адміністративні виплати. Але виникає питання у
тому, щоб обґрунтовано здійснити розподіл та проконтролювати його.
Ключові слова: аналіз, контроль, управління, виплати, інформація.
Виробництво на підприємстві супроводжується витратами, а саме
виробничими та адміністративними. Вагома частина питомої ваги витрат
управлінських витрат потребує створення обґрунтованої та оптимальної
методики їх аналізу та аудиту. Деякі етапи аналізу адміністративних витрат на
підприємстві не в повній мірі досліджені, тому це створює необхідність для
вдосконалення системи аналізу та аудиту для узгодження з потребами
управління та підтверджує актуальність поглибленого їх вивчення. Це посприяє
ефективному управлінню господарською діяльністю підприємства та безумовно
покращить фінансовий результат. В сучасних умовах зростають вимоги до
аналізу, перш за все, в напрямку підвищення гнучкості, аналітичності та
оперативності інформації про адміністративні витрати, що одержується з метою
забезпечення ефективних рішень.
Метою дослідження теоретичних, методичних основ і практичних аспектів
аналізу та аудиту адміністративних витрат підприємства та методичне
обґрунтування доцільності застосування вдосконаленого механізму аналізу
витрат на підприємстві.
Щоб досягти дану мету необхідно вирішити такі завдання:
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- дослідити обліково-аналітичне забезпечення аналізу адміністративних
витрат підприємства;
- розробити та апробувати методику проведення аналізу адміністративних
витрат;
- за результатами проведеного дослідження сформулювати аргументовані
висновки та обґрунтовані пропозиції щодо удосконалення аналізу та аудиту
адміністративних витрат підприємства.
Об'єктом дослідження є адміністративні витрати СО «Вінницькі міські
електричні мережі» ПАТ «Вінницяобленерго».
Важливий внесок в дослідження обліку та аналізу адміністративних витрат
становлять закони , інструкції, положення з бухгалтерського обліку, і праці
науковців, а саме: В.Н. Добровський, Ф.Ф. Бутинець , П.В. Іванюта,
Г.О. Партин, П.Л. Сук, В.В. Сопко, Н. Соколовська, В. П. Ярмоленко та інших.
Суперечка з даного питання вимагає подальших досліджень в напрямку аналізу
адміністративних витрат.
Відповідно до теорії витрати розділяються на постійні і змінні, а саме ті,
що залежіть від обсягу виробництва і ті, що не залежать. Постійні витрати на
підприємстві є постійно (оренда, податки

тощо, управлінські витрати). До

змінних витрат можна віднести оплата матеріалів, оплата праці робітників, що
пов’язані з виробництвом тощо. Сума постійних (TFC) і змінних (TVС) витрат
становить загальні витрати (ТС), формула (1):
ТС = TFC + TVC

( 1)

Графічно ця залежність відображена на рис. 1.

С

TC
TVC
TFC
О
Рисунок 1 – Витрати підприємства
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Основою інформації для здійснення аналізу є дані бухгалтерського обліку,
що регламентується нормативно-правовими актами та має обов’язковий
характер для усіх юридичних осіб.
Таблиця 1 – Методика аналізу адміністративних витрат СО «Вінницькі
міські електричні мережі» ПАТ «Вінницяобленерго»
№

Етап

1

Визначення цілі аналізу
Вибір об’єкта дослідження, що передбачає формування (обмеження складу)
витрат залежно від мети аналізу
Вивчення системи методів, які використовуються для формування
адміністративних витрат
Вибір системи досліджуваних показників
Підготовка інформації, підбір і систематизація даних згідно з вибраною
системою показників в обмежений термін
Обробка інформації за допомогою попередньо визначених методів, що
відповідають обраній меті

2
3
4
5
6
7

Інтерпретація результатів та їх підготовка до використання

Економічний аналіз адміністративних витрат підприємства є важливим
інструментом управління цим процесом, котрий дає змогу цілеспрямовано
здійснювати формування адміністративних витрат за їх видами, місцем
виникнення

та

носіями

за

умов

постійного

контролю

за

рівнем

адміністративних витрат і стимулювання їх зниження. Метою аналізу
адміністративних витрат підприємства є оцінка рівня адміністративних витрат,
виявлення можливостей раціонального використання матеріальних, трудових і
фінансових ресурсів, здійснення ефективного управління ними.
Проте, можна констатувати, що кожен метод використовують лише в
окремих випадках, для вирішення вузької проблеми. Для удосконалення
процесу аналізу треба поєднувати декілька методів. Зокрема, використання
матричних методів і моделей разом із методами елімінування забезпечить
рівновагу, яка відображатиме реальні і потенційні можливості підприємства.
Необхідність в глибокому дослідженні витрат виникає тоді, коли метою аналізу
є визначення доцільності їх здійснення. Якщо ж поставлена мета дослідження
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полягає у виявленні впливу чинників на вибраний об’єкт дослідження, то на
цьому

етапі

необхідно

визначити,

вплив

якої

групи

чинників

досліджуватиметься. На цій основі у факторній моделі дослідження витрат
повинна бути сформована система чинників, прийнятих за базові.
Так як витрати є невід'ємною частиною в діяльності підприємства при
виготовленні продукції, виконанні послуг, то витрати є одним із важливих
об'єктів економічного аналізу. Аналіз адміністративних витрат повинен
сприяти більш раціональному використанню матеріальних, трудових і
фінансових ресурсів.
Адміністративні витрати належать до внутрішніх витрат підприємства.
Тому доцільно проаналізувати їх динаміку.
Згідно таблиці 2 видно, що адміністративні витрати мають динаміку
збільшення. Так у квітні в порівнянні з травнем абсолютна їх сума збільшилась
на 398 тис. грн., що складає 103,26%. Темп зростання становить 3,26%.
Таблиця 2 – Динаміка адміністративних витрат по СО «Вінницькі
міські електричні мережі» ПАТ «Вінницяобленерго»
Травень
2018 р.

Відхилення
Абсолютне, Відносне,
тис. грн.
%

Темп
зміни,
%

№

Показники

Квітень
2018 р.

1

Адміністративні
витрати

12203

12601

398

103,26

3,26

Разом

12203

12601

398

103,26

3,26

Для більш повної характеристики адміністративних витрат підприємства,
їх обсяги за звітний період порівнюються з обсягами попереднього періоду.
Метою такого дослідження є вивчення кількісних та якісних змін, яке
необхідне, щоб встановити, які зміни відбулися у обсягах адміністративних
витрат підприємства. Однак адміністративні витрати включають в себе
матеріальні витрати, витрати на оплату праці, відрахування на соціальні заходи,
амортизація та інші витрати. Тому динаміка структури наведена в таблиці 3.
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Таблиця 3 – Динаміка структури адміністративних витрат по СО
«Вінницькі міські електричні мережі» ПАТ «Вінницяобленерго»
Види
№ адміністративних
витрат
1
2
3
4
5

Матеріальні
витрати
Витрати на
оплату праці
Відрахування на
соціальні заходи
Амортизація
Інші витрати
Разом

Квітень 2018р.

Травень 2018
р.
Сума, Питом
тис.
а
грн.
вага,%

Сума,
тис.
грн.

Питом
а
вага,%

3422

28,04

3054

6135

50,27

1350
900
396
12203

Відхилення

Темп
змі
ни, %

Абсолютне
, грн.

Відносн
е,%

24,23

-368

-89,25

-10,75

7054

55,98

919

114,98

14,98

11,06

1552

12,32

202

114,96

14,96

7,38
3,25
100

900
41
12601

7,14
0,33
100

-355
+398

-10,35
103,26

-89,65
3,26

Отже можна визначити, що збільшення рівня адміністративних витрат за
два місяці за окремими структурними одиницями пов’язане із збільшенням
суми

витрат

на

адміністративні

потреби

за

звітні

періоди.

Тобто,

спостерігається загальна зростаюча динаміка адміністративних витрат СО
«Вінницькі міські електричні мережі» ПАТ «Вінницяобленерго».
З метою дослідження адміністративних витрат СО «Вінницькі міські
електричні

мережі»

ПАТ

«Вінницяобленерго»

доцільно

провести

їх

вертикальний аналіз, тобто визначити питому вагу кожного елементу витрат в
їх загальній сумі.
Як видно з табл. 3 найбільшу питому вагу в загальній структурі
адміністративних витрат посідають витрати на оплату праці. У квітні порівняно
з травнем їх сума збільшилася на 919 тис. грн. Збільшення адміністративних
витрат негативно впливає на результат діяльності підприємства, тому необхідно
зменшувати витрати управлінського персоналу.
Важливим напрямком аналізу в системі управління адміністративними
витратами є обґрунтування системи показників для оцінки для оцінки
ефективності управління витратами (формула 2).
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(2)
Таким чином, у квітні коефіцієнт питомих адміністративних витрат
становив 0,042, порівняно з попереднім роком він знизився на 0,022. Він
знизився за рахунок зростання чистого доходу та інших операційних доходів.
Квітень = 12601/(285368+17513)= 0,042
Травень = 12203/(178219+13321)= 0,064.
Застосовуючи детермінований факторний аналіз при визначенні впливу
факторів на показники діяльності підприємства виключно важливе значення
має побудова економічно обґрунтованої факторної моделі, оскільки невірно
створена модель може привести до логічно невиправданим і невірним
результатам.
Під

час

факторного

аналізу

використовується

метод

ланцюгових

підстановок. У цьому методі застосовується чотири різних моделі, а саме:
адитивна, кратна, мультиплікативна та комбінована.
Для аналізу рівня адміністративних витрат використовується змішана
модель (формула 2).
(3)
Отже, Y॰ = (A॰*100)/B॰=(12203*100)/178219= 6,847194
Y1= (A1*100)/B1= (12601*100)/285368=4,415702
Y`= (A1*100)/B॰= (12601*100)/178219=7,070514
Визначимо вплив факторів на рівень адміністративних витрат:
∆Y(a)= Y`-Y॰=7,07-6,85=0,22332
∆Y(b)= Y1-Y`=4,42-7,07=-2,654812
Проведемо перевірку:
Y1-Y॰=∆a+∆b=-2,431492=-2,431492
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Таблиця

4

–

Факторний

аналіз

адміністративних

витрат

СО

«Вінницькі міські електричні мережі» ПАТ «Вінницяобленерго»
Відхилення
№

Показник

Позначення

Квітень

Травень

Абсолютне, Відносне,
+,-

%

Рівень
1

адміністративних

Y

6,85

4,42

-2,43

64,53

A

12203

12601

+398

103,26

B

178219

285368

107149

160,12

витрат
Адміністративні

2

витрати

3

Чистий дохід

Висновок. На рівень адміністративних витрат впливають два фактори, а
саме:
а) адміністративні витрати, які збільшились на 392 тис. грн., що призвело
до збільшення їх рівня на 0,22332.
б) чистий дохід, який теж збільшився на 107149 тис. грн., але це призвело
навпаки до зменшення рівня адміністративних витрат на 2,654812.
Таким чином, за допомогою методу ланцюгових підстановок можна
встановити

в

якому

обсязі

зміна

факторних

показників

впливає

на

результативний показник рівня адміністративних витрат. Отже рівень
адміністративних витрат виступає одним із чинників стимулювання зменшення
цих витрат, що буде позитивно відображатись на позитивному фінансовому
результаті діяльності господарюючого суб’єкта.
Для

ефективного

здійснення

підприємницької

діяльності

доцільно

здійснювати аналіз адміністративних витрат так, щоб це створювало контроль
за ефективністю використання усіх ресурсів підприємства.
Підприємству слід користуватись деякими заходами для раціонального
зменшення адміністративних витрат:
- Впроваджувати сучасне обладнання;
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- Створювати надійну автоматизацію обладнання та механізмів;
- Покращувати управління процесу виробництва;
- Покращувати адміністративне управління і зменшення витрат на
нього;
- Зменшувати витрати на транспортне обслуговування.
Головне завдання аналізу витрат полягає у тому, щоб надати керівництву
інформацію щодо фінансово-економічних результатів діяльності, які воно
досягає у певний період для оптимізації управління та майбутніх рішень для
забезпечення можливого скорочення витрат.
Для ефективного аналізу необхідно і контролю витрат насамперед
потрібно обрати постатейну або поелементну систему калькуляції. Далі слід
знайти відхилення плану від факту та порівняти показники, оцінюючи
відхилення. Потім же варто розглядати аналіз та відхилення виконання планів
витрат. В кінці ж варто знайти рівень адміністративних витрат та оцінити їх
вплив на фінансово-господарську

діяльність підприємства. Всі ці кроки є

незмінними та повинні виконуватись в зазначеній послідовності, оскільки саме
це гарантує якісний результат аналізу рівня адміністративних витрат.
Багатогранність факторів, що впливають на фінансовий стан вимагають їх
врахування ще на початкових етапах планування витрат. Оскільки, ще тоді
можуть виникнути неточності, що не дають змоги виконати плани
адміністративних витрат.
Вагомою складовою для аналізу адміністративних витрат є витрати на
оплату праці. Згідно табл. 3 вони займають чи не найбільшу частину
адміністративних витрат.
Наступним важливим кроком в аналізі адміністративних витрат є оцінка
витрат на оплату праці, оскільки вони займають значну їх частину. Щоб
правильно оцінити рівень цих витрат потрібно дослідити як поділений
персонал, яким чином впливає сума зарплати на персонал. На саму ж зарплату
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впливає оклад, розряд та відпрацьовані години, хоча можна і виділяти і інші
елементи.
Враховуючи різні фактори не виважене зниження витрат може спричинити
зниження ефективності діяльності. Раптове зменшення адміністративних витрат
може спричинити раптове зниження реалізації продукції, що не забезпечить
отримання

того

доходу,

що

очікує

підприємство.

Тому

керівництво

підприємства слід віднайти оптимальний рівень, до якого можливо понижувати
витрати. Різке зниження витрат на оплату праці може посприяти зменшення
мотивації у персоналу до виконання поставлених завдань, а це головним чином
впливає на продуктивність праці.
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Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ ОПЕРАЦІЙ З ОПЛАТИ ПРАЦІ ЯК
ОБ’ЄКТ АУДИТУ
В статті розкрито економічну сутність поняття «оплата праці» як об’єкту
аудиту. За результатами аналізу нормативних та наукових джерел
досліджено спільні та відмінні риси таких категорій як «оплата праці» та
«заробітна плата». Виокремлено соціальні та економічні аспекти оплати
праці. Доведено, що заробітна плата є елементом системи оплати праці.
Ключові слова: оплата праці, заробітна плата, аудит, мінімальна заробітна
плата, регулювання оплати праці.
Рівень оплати праці є найважливішим фактором професійного зростання
працівників та є для них найкращою мотиваційною складовою. Реалії
сьогодення вказують на те, що українська системи організації оплати праці не
забезпечує домінантні вимоги соціально орієнтованої ринкової економіки та
відображає відсутність чітко налагодженої системи взаємодії визначених
основних елементів.
У зв’язку з цим актуальним питанням є розуміння сутності категорії
«оплата праці», адже об’єктивне трактування економічного терміна, що
ґрунтується на практичних дослідженнях, має вагоме значення для аудиту. З
метою чіткого сприйняття економічної інформації, усунення багатьох
теоретичних та практичних проблем, що виникають при аудиті, важливо
встановити відмінності та спільні риси між поняттями «заробітна плата» і
«оплата праці».
Основною метою статті є визначення сутності операцій з оплати праці та їх
важливих елементів. На основі порівняльного аналізу літературних та
нормативних джерел розкрити сутність категорій «оплата праці» та «заробітна
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плата»

як

об’єктів

аудиту,

висвітлити

взаємозв’язок

та

відмінності

досліджуваних категорій.
Питання економічної сутності понять «оплата праці» та «заробітна плата»
досліджувала велика кількість і зарубіжних, і українських науковців, серед яких
варто відзначити Балан О.Д., Васюренко Л.В., Голов С.Ф., Богиня Д.П.,
Колот А.М., Новікова О.Ф., Овсюк Н.В., Олійник В.С., Свірко С.В., Сопко В.В.,
Шевчук Л.П. та ін. Незважаючи на позитивні здобутки та вагомі напрацювання
науковців, слід зауважити, що в економічній літературі відсутнє вичерпне
визначення поняття «оплата праці» з позиції об’єкту аудиту. Саме дослідження
та висвітлення економічного змісту понять «оплата праці» та «заробітна плата»
дозволить усунути теоретичні бар’єри та формувати якісну інформацію для
потреб аудиту.
Організація оплати праці – це один із найважливіших інструментів, що
визначає взаємозв'язок міри праці і міри її оплати. Міру праці визначають
кількісні та якісні її аспекти, а міру оплати – прожитковий рівень як вихідний її
момент. Основні принципи організації оплати праці здійснюються за
допомогою таких її складових елементів, як система угод і договорів на різних
рівнях економіки, а також через нормування праці, тарифну систему, форми та
системи оплати праці на окремих підприємствах і його структурних
підрозділах [1].
У Законі України «Про оплату праці» подано визначення лише поняття
«заробітна плата» і цей термін означає «винагороду, обчислену, як правило, у
грошовому виразі, яку за трудовим договором роботодавець виплачує
працівникові за виконану ним роботу» [2].
Сутність поняття «оплати праці» надається в невеликій кількості наукових
праць, у нормативно-правових документах, що регулюють трудові відносини,
немає чіткого визначення даного терміну, тому необхідно проаналізувати деякі
визначення поняття «оплата праці», які надані вченими.
У своєму дослідженні І. Лаптій стверджує, що оплата праці є ширшим
поняттям, порівняно із заробітною платою. Науковець розкриває сутність
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оплати праці як системи юридичних норм, спрямованих на організацію всієї
системи правовідносин у цій сфері і регламентацію окремих її елементів,
пов’язаних

із

забезпеченням

та

здійсненням

роботодавцем

виплат

працівникам [3].
В.І.

Прокопенко

стверджує, оплата праці

–

це

винагорода, що

встановлюється попередньо в державно-нормативному порядку або за угодою
сторін трудового договору [4].
Порівнюючи за змістом терміни «заробітна плата» і «оплата праці»,
О.В. Смирнов вважає, що заробітна плата є заробленою платою та ототожнює її
з поняттям «оплата праці» [5].
Н.В. Овсюк зауважує, що з точки зору прав та обов’язків сторін трудового
договору поняття «оплата праці» та «заробітна плата» є синонімами. Різниця
між ними полягає лише в тому, що поняття заробітної плати акцентує увагу на
об’єкті правовідносин між працівником і власником, а категорія оплати праці
вказує на дію власника, яку він повинен здійснити на підставі наявних трудових
правовідносин [6].
Л.В. Васюренко доводить, що оплата праці − це обов'язок роботодавця
щодо виплати найманому працівникові зароблених ним коштів за виконану ним
роботу (або надані послуги) відповідно до умов трудового договору [1].
Враховуючи результати нашого дослідження, можемо стверджувати, що
нині у законодавчій базі України та наукових роботах вітчизняних учених
немає чіткого розмежування таких понять, як «заробітна плата» і «оплата
праці».
Дослідивши літературні джерела у нас є підстава погодитись з
твердженням, що з позиції правового аспекту термін «оплата праці» ширший і
його

цільове

призначення

спрямоване

на

організацію

оплати

праці,

регламентацію її окремих елементів та всієї системи правових засобів у цій
сфері, тоді як поняття «заробітна плата» спрямоване на право окремого
працівника отримувати грошову винагороду [7], тобто заробітна плата є
елементом оплати праці.
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Існуючи підходи до розуміння сутності і регулювання понять «оплата
праці» та «заробітна плата» згідно чинної нормативно-правової бази наведені
на (рис. 1).
Зміст поняття «оплата праці» та «заробітна плата»

Податковий кодекс
України

Кодекс Законів про працю
Закон України «Про оплату
праці»

Інструкція зі
статистики
заробітної плати

Елементи регулювання «оплати праці» та «заробітної плати»
Економічна система регулювання

Інструменти регулювання

Механізм визначення особистої
заробітної плати суб’єктом
господарювання з
використанням нормування
праці й системи оплати праці

Встановлення розміру мінімальної
заробітної плати, інших державних норм і
гарантій, умов і розмірів оплати праці
Компенсації працюючим втрати частини
заробітку через затримання його виплати
Оподаткування доходів працівників;
використання системи індексації трудових
доходів з метою захисту заробітної плати
від інфляції

Державне регулювання

Регулювання фондів оплати праці
працівників підприємств - монополістів
згідно з переліком, якій визначається
Урядом

Договірне регулювання через
укладання генеральної,
галузевої угод та колективних
договорів

Рисунок 1 – Економічна сутність та регулювання категорій «оплата
праці» та «заробітна плата» як об’єктів аудиту
Оплата праці є чи не найважливішою категорією серед умов праці,
вираженням

ефективності

економіки

та

соціальної

політики

держави,

показником якості та результативності проведених реформ. Її проблематика
завжди є досить актуальною. З одного боку, вона є основним джерелом доходів
для працівника, а отже, її розмір значною мірою характеризує рівень добробуту
всіх членів суспільства [8]. Саме соціально-економічні аспекти дозволяють
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розкрити ті проблеми, які мають місце в сучасних умовах в Україні у сфері
оплати праці (табл. 1).
Таблиця 1 – Соціальні та економічні аспекти оплати праці [7]
Соціальні аспекти

Економічні аспекти

Фонд засобів для повноцінного життя
людини

Винагорода за працю, сплачена
працівнику за виконану роботу.

Соціальна напруга в суспільстві

Вартісна оцінка робочої сили

Кошти для задоволення потреб індивіда.
Матеріальна основа для повноцінного
відтворення працівника і членів його сім’ї,
задоволення їх фізіологічних потреб.

Відношення між державою,
роботодавцем і працівником з приводу
розподілу частини національного доходу.
Для роботодавця – витрати
виробництва і він намагається їх
мінімізувати.

Інвестиції в розвиток людського
потенціалу

Для працівника – дохід і йому потрібно
його максимізувати.
Для держави – інструмент, за
допомогою якого вона регулює попит та
пропозицію потенційної працездатності

Засіб для підвищення рівня життя
населення

В економічній системі, що ґрунтується на різноманітних формах власності
і господарювання, механізм організації оплати праці складається з таких
елементів:
а) ринкового регулювання;
б) державного регулювання;
в) колективно-договірного регулювання через укладання генеральної,
галузевих, регіональних угод; колективних договорів на рівні підприємств;
трудових договорів із найманими працівниками;
г) механізму визначення індивідуальної заробітної плати безпосередньо на
підприємстві (в структурному підрозділі) з використанням таких елементів, як
тарифна система або безтарифна модель, нормування праці, форми і системи
оплати праці та преміювання [1].
Згідно із Законом України «Про оплату праці» держава здійснює
регулювання заробітної плати працівників підприємств усіх форм власності і
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господарювання шляхом установлення розміру мінімальної заробітної плати.
Мінімальна заробітна плата встановлюється у розмірі, не нижчому за вартісну
величину межі малозабезпеченості в розрахунку на працездатну особу.
Розмір мінімальної заробітної плати встановлюється Верховною Радою
України за поданням Кабінету Міністрів України, як правило, один раз на рік
під час затвердження Державного бюджету України. Установлена на рівні
держави мінімальна заробітна плата являє собою її державну гарантію для всіх
категорій найманих працівників і не підлягає зниженню на рівні галузі і
підприємства.
Забезпечення стабільного економічного розвитку України та підвищення
життєвого рівня населення тісно пов’язане з проведенням ефективної політики
у сфері регулювання оплати праці. На рис. 2 наведено динаміку мінімальної
заробітної плати в Україні.

Рисунок 2 – Динаміка розміру мінімальної заробітної плати в Україні
у 2015 – 2020 роках, грн.
Державна політика у сфері заробітної плати – це система принципів,
підходів та практичних заходів держави, спрямованих на забезпечення
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своєчасної, справедливої та гідної оплати праці. Вона передбачає одержання
працівником заробітної плати в установлені законом терміни; виплату
заробітної плати в повному обсязі; одержання працівником заробітної плати,
яка не нижча, ніж установлений державою мінімальний розмір оплати праці;
одержання працівником заробітної плати, що забезпечує існування самого
працівника і членів його родини [9].
За результатами аналізу нормативної бази та наукових праць встановлено,
що не існує єдиного підходу до трактування сутності економічних категорій
«оплата праці» та «заробітна плата». Встановлено, що існує три погляди на
співвідношення змісту термінів «заробітна плата» та «оплата праці»: вони є
тотожними за змістом; вони співвідносяться як частина та ціле; вони
взаємопов’язані причинно-наслідковим зв’язком: оплата праці характеризує
певний процес, наслідком якого є заробітна плата. На нашу думку, термін
«оплата праці» ширший і його цільове призначення спрямоване на організацію
оплати праці, регламентацію її окремих елементів та всієї системи правових
засобів у цій сфері, тоді як поняття «заробітна плата» спрямоване на право
окремого працівника отримувати грошову винагороду, тобто заробітна плата є
елементом оплати праці.
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Гаращук Н.О.
Здобувач освітнього ступеня «магістр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ОРГАНІЗАЦІЯ ОБЛІКУ РОЗРАХУНКІВ З БЮДЖЕТОМ ЗА
ПОДАТКАМИ
У статті досліджено особливості організації обліку розрахунків з бюджетом
за податками. Висвітлено структуру податків, що дозволило провести аналіз
податкових надходжень до бюджету. Акцентовано увагу на відображенні
інформації про розрахунки підприємства за усіма видами податків на
синтетичних та аналітичних рахунках обліку.
Ключові слова: податки, розрахунки з бюджетом, організація обліку, облікова
політика, податкова звітність.
В умовах ринкової економіки фінансові ресурси держави формуються за
рахунок податків, зборів та інших обов’язкових платежів. У зв’язку з цим,
фінансова стабільність та соціальна злагода в країні залежать від їх повної та
своєчасної сплати до бюджету платниками податків. Відповідно до податкового
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законодавства України на платників податків за несвоєчасну сплату або
ухилення від оподаткування накладаються штрафні санкції, яких вони прагнуть
уникнути. Тому, раціональна організація обліку розрахунків з бюджетом, яка
забезпечує вчасне нарахування і сплату податків, є однією з найважливіших
ділянок облікової роботи, що є досить актуальним у наш час.
Фундаментальні дослідження щодо ефективної та досконалої організації
обліку розрахунків з бюджетом за податками здійснили вітчизняні та зарубіжні
вчені-економісти, серед яких: Бутинець Ф.Ф., Дикун О.В., Драчук В.Ю.,
Єфремова Г.О., Шерепа К.М. та інші.
Головною метою даного дослідження є визначення та

узагальнення

теоретичних основ щодо організації обліку розрахунків з бюджетом за
податками.
Податок – це обов’язковий, безумовний платіж до відповідного бюджету,
що справляється з платників податку. Податки є формою фінансових відносин
між державою і членами суспільства з метою створення загальнодержавного
централізованого фонду грошових ресурсів, необхідних для здійснення
державою її функцій. Основним нормативним документом, що регулює
нарахування та сплату податків є Податковий кодекс України [1, с. 88].
Водночас, платниками податків за ПКУ є юридичні та фізичні особи, на
які, покладено обов’язок сплачувати податки. За формою оподаткування
податки

поділяються

на:

прямі

та

непрямі.

Прямі

встановлюються

безпосередньо щодо платників, а їх розмір залежить від масштабів об’єкта
оподаткування:
–

податок на прибуток;

–

податок з доходів фізичних осіб (ПДФО).

Непрямі податки встановлюються в цінах товарів і послуг, а їх розмір для
окремого платника прямо не залежить від його доходів. Такі податки
стягуються у вигляді надбавки до ціни товару і сплачуються споживачами при
його купівлі (податок на додану вартість, акцизний збір) [4].
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Взаємовідносини підприємства з бюджетом визначаються діючою в
Україні системою адміністрування податків шляхом здійснення відповідних
розрахунків з цих податків. Структуру податкових надходжень протягом 20172019 рр. наведено в таблиці 1:
Як бачимо, фіскальна значимість податків за останні 3 роки істотно
підвищилася.
Таблиця 1 – Структура податкових надходжень за 2017–2019 рр., млн.
грн.
Податок
ПДВ
Податок на
доходи фізичних
осіб
Акцизний збір
Податок на
прибуток
підприємств
Місцеві податки і
збори
Плата за
користування
надрами
Ввізне мито
Інше
Всього

2017
сума
313980

%
37,9

2018
сума
374509

%
38,2

2019
сума
417676

%
37,5

185686

22,4

226771

23,1

270474

24,3

121449

14,7

137726

14,1

148032

13,4

73397

8,9

91109

9,3

105464

9,4

53282

6,4

58902

6

70380

6,3

44979

5,4

43852

4,5

56063

5,1

23898
11487
828158

2,9
1,4
100

28077
19031
979977

2,9
1,9
100

30201
14135
1112425

2,7
1,3
100

Джерело: складено автором за [5]
У сучасних умовах господарювання показники бухгалтерського обліку
максимально повинні використовуватися для складання податкової звітності,
задовольняти інформаційні потреби контролюючих органів з приводу
нарахування і своєчасної сплати податків. Тому, головними завданнями й,
водночас, об’єктами організації обліку розрахунків з бюджетом за податками є:
–

організація нарахування податків, зборів і інших обов’язкових

платежів згідно податкового законодавства;
–

облік коштів, сплачених до бюджету;

–

складання і подання податкової звітності;

–

облік заборгованості перед бюджетом [2, с. 23].
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У фахових рекомендаціях виділяють декілька варіантів закріплення
обраного підприємством методу обчислення податків. Зокрема, Г. О. Єфремова
пропонує оформлювати політику обліку розрахунків за податками як частину
облікової політики підприємства або у вигляді окремого документа. Професор
Ф.Ф. Бутинець вважає, що «…на підприємствах положення податкової
політики України можуть бути лише одним із розділів Положення про облікову
політику, оскільки податкова політика – частина методичного інструментарію
бухгалтерського обліку і є одним із його об’єктів» [8, с. 191].
О.В. Дикун зазначає, що обліковою політикою підприємства називають
складовою

стратегічного

систематизовану,

управління

організовану,

підприємством,

цілеспрямовану

яке

діяльність

становить
керівництва

суб’єктів господарювання щодо розподілу обов’язків і повноважень між
працівниками, котрі безпосередньо зайняті в процесі організації оподаткування
на підприємстві з метою визначення оптимального режиму оподаткування» .
В загальному розумінні облікова політика – це сукупність дій,
спрямованих на раціональну організацію бухгалтерського обліку, зокрема щодо
розподілу обов’язків і повноважень між працівниками, з метою отримання
підприємством економічних вигід [2, с. 24].
На сьогодні, згідно вимог Закону України «Про бухгалтерський облік і
фінансову звітність», облікова політика підприємства є основою організації та
методології обліку, яка має включати методи і процедури ведення фінансового,
управлінського обліку й обліку податкових платежів [7].
Виходячи з вищезазначеного, у Наказі про облікову політику підприємства
повинні бути розкриті такі методи та процедури, які дадуть змогу отримувати
підприємству своєчасну, оперативну, достовірну та об’єктивну інформацію про
стан заборгованості за податками перед бюджетом, суми нарахування та сплати
зобов’язань до бюджету за податками, наявність операцій щодо нарахування
штрафних санкцій у разі несплати або простроченої сплати зобов’язань за
податками [1, с. 91].
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Для збору та накопичення інформації, необхідної для розрахунку кожного
з податків підприємство обирає один з варіантів ведення податкового обліку: з
використанням

спеціальних

регістрів,

призначених

для

накопичення

інформації, необхідної для формування бази оподаткування кожним податком
або у системі регістрів і рахунків фінансового обліку.
Відповідно до нормативно-правових актів з оподаткування інформація про
податки відображається у складі зобов’язань підприємства. Відповідно П(С)БО
11 «Зобов’язання», поточна заборгованість, до якої належать податки і збори,
оцінюється за сумою погашення [6].
Інформацію про розрахунки з бюджетом за податками, зборами та
обов’язковими платежами узагальнюють на рахунку 64 «Розрахунки за
податками й платежами». Згідно з Інструкцією «Про застосування Плану
рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських
операцій підприємств і організацій» цей рахунок використовують для
відображення інформації про розрахунки підприємства за усіма видами
платежів до бюджету, включаючи податки з працівників підприємства, та за
фінансовими санкціями, що справляються в дохід бюджету. За кредитом
рахунка 64 показують нараховані платежі до бюджету, за дебетом – належні до
відшкодування з бюджету податки, їх сплату, списання тощо.
Рахунок 64 має такі субрахунки:
–641 «Розрахунки за податками»;
–642 «Розрахунки за обов’язковими платежами»;
–643 «Податкові зобов’язання»;
–644 «Податковий кредит» [3].
Для відображення в обліку сум утримань ПДФО і військового збору
використовують:
–субрахунок 641 «Розрахунки за податками». За кредитом цього
субрахунку відображають утриманий із суми загального оподатковуваного
доходу ПДФО, за дебетом – його сплату (перерахування);
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–субрахунок 642 «Розрахунки за обов’язковими платежами». За кредитом
цього субрахунку відображають утриманий із суми оподатковуваного доходу,
за дебетом – його сплату (перерахування).
Для бухгалтерського обліку ПДВ призначені такі субрахунки рахунка 64:
641, 643, 644. Суму податкових зобов’язань показують за кредитом субрахунку
641, а суму податкового кредиту – за його дебетом. Кредитове сальдо на кінець
звітного періоду свідчить про наявність зобов’язання перед бюджетом, а
погашення зобов’язань відображають за дебетом субрахунку 641/ПДВ.
Субрахунки 643 і 644 є допоміжними. Їх використовують, наприклад, у
випадках, коли податковий кредит або податкові зобов’язання з ПДВ
відображені в податковому обліку в поточному звітному періоді, а отримання
товарів, робіт, послуг або їх відвантаження (виконання) відбувається в
наступних звітних періодах [8, c. 193].
Податок на прибуток, що розрахований у податковому обліку і підлягає
сплаті до бюджету, відображають у загальному порядку за кредитом
субрахунку 641 «Розрахунки за податками» (аналітичний рахунок «Податок на
прибуток»). Сплату цього податку відображають за дебетом субрахунку 641.
Для обліку витрат з податку на прибуток призначений рахунок 98 «Податок на
прибуток». За дебетом рахунку відображають нарахування податку на
прибуток, за кредитом – віднесення на фінансові результати з відображенням
на рахунку 79 «Фінансові результати» [9, c. 250].
Усі інші податки, окрім розглянутих раніше, також відображають на
субрахунку 641. До нього відкривають відповідні аналітичні рахунки (до
прикладу: 641/Акцизний податок). Для обліку розрахунків за зборами та
іншими обов’язковими платежами використовують субрахунок 642. Також, для
кожного збору відкривають свій аналітичний рахунок.
Аналітичний облік розрахунків з бюджетом за податками відображується у
відомостях аналітичного обліку, а саме у Відомості 3.6, яка ведеться у розрізі
видів податків, зборів та інших обов’язкових платежів, котрі сплачує
підприємство. Відомість на звітний місяць відкривають за показниками
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відомості за попередній місяць. У ній зазначають стан розрахунків на початок
місяця, показують суми нарахованих податків за місяць та суми, що сплатили
до бюджету. Суми нарахованих податків зазначають на підставі відповідних
розрахунків податків і податкових декларацій, а суму оплати – за виписками з
поточних рахунків у банках. У кінці місяця визначають стан розрахунків за
кожним податком, збором чи іншим обов’язковим платежем, а також стан
розрахунків підприємства з бюджетом за усіма податками.
За показниками Відомості заповнюють регістр синтетичного обліку
розрахунків з бюджетом – Журнал 3. Завершальним етапом облікового процесу
нарахування та сплати податків до бюджету є складання та подання податкової
звітності.
Отже, організація обліку щодо розрахунків з бюджетом за податками є
важливим інструментом у процесі управління підприємством, що є платником
податків. У сучасних умовах відбувається адаптація наявної системи обліку до
міжнародних стандартів, упровадження нових підходів і методів організації
обліку та контролю над дотриманням чинного законодавства. Правильне та
достовірне відображення в обліку розрахунків з бюджетом за податками,
своєчасний

контроль

та

аналіз

є

запорукою

фінансової

стабільності

підприємства, оскільки податкові розрахунки підприємства несуть значні
податкові зобов’язання.
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ВИТРАТИ НА ПОЖЕЖНУ БЕЗПЕКУ ТА ОХОРОНУ ПРАЦІ:
МЕТОДИКА ОБЛІКУ
Розглянуто особливості обліку витрат на охорону праці на підприємстві у
світлі того, що згідно зі ст. 19 Закону про охорону праці для підприємств,
незалежно від форм власності, або фізичних осіб, які відповідно до
законодавства використовують найману працю, витрати на охорону праці
становлять не менше 0,5 % від фонду оплати праці за попередній рік.
Ключові слова: витрати, пожежна безпека, охорона праці, облік.
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Згідно

з

чинним

законодавством

кожне

підприємство

повинно

забезпечувати пожежну безпеку належних їй об'єктів. Вона здійснюється з
метою захисту приміщень і працюючих у них співробітників від пожежі. В той
же час, умови праці на робочому місці, безпека технологічних процесів, машин,
механізмів,

обладнання

та

інших

засобів

виробництва,

стан

засобів

колективного та індивідуального захисту, використовуваних працівником, а
також санітарно-побутові умови повинні відповідати вимогам законодавства.
Дотримання цих законодавчих вимог призводить до різних витрат, а отже
постає необхідність дослідження методики їх обліку.
Метою статті виступило дослідження чинної методики обліку витрат на
пожежну безпеку та охорону праці на підприємстві.
Питанням

організації

обліку

витрат

на

підприємствах

України

приділяється значна увага вчених. Окремі аспекти розглянуті у працях
М. Чумаченко, І. Білоусової, Ф. Бутинця, В. Моссаковського, А. Яругової,
О. Бородкіна, Л. Гнилицької, М. Кужельного, В. Сопко, Т. Сльозко та ін.
Відповідно до переліку заходів та засобів з охорони праці, витрати на
здійснення та придбання яких включаються до витрат, витрати на охорону
праці формуються з урахуванням вимог національних положень (стандартів)
бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності, а
також інших нормативно-правових актів щодо ведення бухгалтерського обліку
та складення фінансової звітності. В той же час зазначено, що обсяг і джерела
фінансування витрат на охорону праці визначаються в колективному договорі
або угоді [3].
Згідно зі ст. 19 Закону про охорону праці для підприємств, незалежно від
форм власності, або фізичних осіб, які відповідно до законодавства
використовують найману працю, витрати на охорону праці становлять не
менше 0,5 % від фонду оплати праці за попередній рік [1].
За порушення цієї вимоги в ст. 43 Закону про охорону праці передбачено
штраф у розмірі 25% від різниці між розрахунковою мінімальною сумою
«охоронних» витрат і фактичною сумою цих витрат за такий період. Несплата
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або неповна сплата юридичними або фізичними особами штрафу тягне за
собою нарахування пені на несплачену суму штрафу (його частини) з
розрахунку 120% річних облікової ставки НБУ, яка діяла в період такої
несплати, за кожен день прострочення.
Загалом підприємства можуть нести витрати приведення основних засобів
у відповідність з вимогами нормативно-правових актів з охорони праці щодо:
механізації вантажно-розвантажувальних та інших важких робіт, робіт з
розливу і транспортування отруйних, агресивних, легкозаймистих і горючих
речовин;
захисту працюючих від ураження електричним струмом, дії статичної
електрики та розрядів блискавок;
безпечного виконання робіт на висоті;
діючого технологічного та іншого виробничого обладнання;
систем вентиляції та аспірації, пристроїв, які вловлюють пил, і установок
для кондиціювання повітря у приміщеннях діючого виробництва та на робочих
місцях;
систем природного та штучного освітлення виробничих, адміністративних
та інших приміщень, робочих місць, проходів, аварійних виходів тощо;
систем теплових, водяних або повітряних завіс, а також установок для
нагрівання (охолодження) повітря виробничих, адміністративних та інших
приміщень, а під час роботи на відкритому повітрі – споруд для обігрівання
працівників та укриття від сонячних променів і атмосферних опадів;
виробничих

та

санітарно-побутових

приміщень,

робочих

місць,

евакуаційних виходів тощо, технологічних розривів, проходів та габаритних
розмірів;
обладнання спеціальних перехідних галерей, тунелів у місцях масового
переходу працівників, зон руху транспортних засобів;
впровадження

в

умовах

діючого

виробництва

автоматизованих

інформаційних систем охорони праці, систем аналізу та прогнозування
аварійних ситуацій, автоматичного та дистанційного керування технологічними
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процесами і виробничим обладнанням, систем автоматичного контролю і
сигналізації

про

наявність

(виникнення)

небезпечних

або

шкідливих

виробничих факторів та Пристроїв аварійного вимкнення обладнання чи
комунікацій у разі виникнення небезпеки для працівників, а також відповідного
програмного забезпечення та електронних баз даних з охорони праці у порядку
та обсягах, погоджених з територіальними органами державного нагляду за
охороною праці [3].
Так, стосовно кондиціонерів, вентиляторів, обігрівачів, ламп денного
освітлення, то умови праці на робочому місці, а також санітарно-побутові
умови повинні відповідати вимогам законодавства (ст. 6 Закону про охорону
праці). Тому використання кондиціонерів, вентиляторів, обігрівачів, що
підтримують у приміщенні належний температурний режим, є одним з
необхідних заходів з охорони праці. Так, наприклад, підприємство закупило 50
ламп денного освітлення на суму 22500 грн. (у тому числі ПДВ - 3750 грн.) і
встановило

їх

у

виробничих

приміщеннях.

Порядок

відображення

в

бухгалтерському обліку придбання та встановлення ламп денного світла
наведемо в табл. 1.
Таблиця 1 – Методика обліку витрат на покращення санітарнопобутових умов
№з/п

Зміст господарської операції

Сума,
грн.

1.

Перерахування передоплати постачальнику за лампи
денного світла

22500

2.

Відображення суми податкового кредиту з ПДВ

3750

3.
4.
5.

Оприбутковування ламп денного світла
Списання розрахунків з ПДВ
Проведення заліку заборгованостей
Списання ламп денного світла для їх підключення у
виробничих приміщеннях

6.

Бухгалтерський
облік
дебет
кредит
371

311

18750
3750
22500

641/
пдв
22
644
631

631
631
371

18750

91

22

644

Що стосується обліку атестації та навчання з питань охорони праці
співробітників, то в бухгалтерському обліку оплата послуг навчальним
закладам відображатиметься як оплата звичайних послуг. Якщо співробітники
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проходять навчання та перевірку знань з охорони праці у себе на підприємстві,
то таким співробітникам (інструкторам) повинна нараховуватися додаткова
заробітна плата.
Також можуть бути включені витрати на придбання спеціального одягу,
взуття та засобів індивідуального захисту (ЗІЗ). Якщо розглядати покупку
спеціального одягу та взуття, то облік залежатиме від строку використання і
ціни придбання. Такий одяг або взуття можна буде віднести і до основних
засобів, і до малоцінних необоротних матеріальних активів (МНМА), і до
малоцінних та швидкозношуваних предметів (МШП) і далі вести облік згідно з
чинним законодавством. В той же час, є деякі нюанси стосовно податку з
доходів фізичних осіб. Не включати вартість безкоштовно виданих засобів
індивідуального захисту в оподатковуваний дохід працівників і не обкладати їх
ПДФО можна при дотриманні таких умов (п.п. 165.1.9 ПКУ):
1) ЗІЗ видає роботодавець своєму працівникові;
2) видача ЗІЗ обумовлена вимогами Закону про охорону праці.
Якщо працівник не повертає ЗІЗ при звільненні, їх вартість включається в
його оподатковуваний дохід з урахуванням «натурального» коефіцієнта. Але в
тому випадку, коли працівник компенсує роботодавцеві вартість ЗІЗ, доходу
немає.
Стосовно забезпечення працівників, зайнятих на роботах з важкими та
шкідливими умовами праці, лікувально-профілактичним харчуванням, молоком
чи рівноцінними харчовими продуктами, а також газованою солоною водою
[3], то керуючись п. 4 П(С)БО 9, придбану питну воду для працівників
підприємства доцільно класифікувати як запаси і враховувати на відповідному
субрахунку 209 «Інші матеріали» [2].
В той же час витрати, понесені підприємством у зв'язку з придбанням
питної води, треба обліковувати на рахунках відповідних витрат, залежно від
того,

яким

чином

ці

витрати

пов'язані

підприємства.
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з

господарською

діяльністю

Якщо забезпечення працівників питною водою пов'язано з охороною праці,
то такі витрати доцільно відносити до складу загальновиробничих витрат, які
включаються до собівартості виготовлених та реалізованих товарів, виконаних
робіт або наданих послуг (рахунок 90 «Собівартість реалізації»).
Що стосується забезпечення працівників питною водою, не пов'язаної з
охороною праці, то витрати на придбання такої води потрапляють на рахунки
відповідних витрат: 23 «Виробництво», 91 «Загальновиробничі витрати», 92
«Адміністративні витрати», 93 «Витрати на збут», 94 «Інші витрати операційної
діяльності» тощо.
Також підприємства нерідко, крім питної води, купують або беруть в
оренду засоби для її зберігання та розливу (кулери, диспенсери, помпи тощо).
Витрати на придбання або оренду таких засобів в бухгалтерському обліку
будуть відображені за загальними правилами як основні засоби, МНМА або
МШП.
Таким чином кожне підприємство повинно мати систему забезпечення
охорони праці та пожежної безпеки, тобто комплекс організаційно-технічних
заходів, спрямованих на захист людей і майна. До нього пред'являються певні
вимоги, у рамках виконання цих вимог організація несе різні витрати.
Список використаних джерел:
1. Закон України від 14.10.1992 р. N 2694-XII «Про охорону праці» в
редакції від 21.11.2002 p. N 229-IV.
2. Інструкція із застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку
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організацій, затверджена наказом Мінфіну України від 30 11.1999 р. N 291.
3. Перелік заходів та засобів з охорони праці, витрати на здійснення та
придбання яких включаються до витрат, затверджений Постановою КМУ від
27.06.2003 р. N 994.
4. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 9 «Запаси», затверджене
наказом Мінфіну України від 20.10.1999 р. N 246.
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5. Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом,
спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту, затверджене
наказом Держкомгірнагляду України від 24.03.2008 р. N 53.
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Ефективність

управління

операційними

витратами

суб’єктів

господарювання потребує комплексного підходу до реалізації його функцій.
Виконання майже кожної з них потребує аналітичного обґрунтування
прийняття рішень, що підкреслює особливість та значимість аналітичної
функції управління витратами операційними підприємства.
Завданням аналізу операційних витрат є надання достовірної та своєчасної
інформації показників діяльності підприємства, яка необхідна для прийняття
якісних управлінських рішень, побудови стратегічної фінансової політики та
збільшення показників прибутку.
Метою статті є дослідження інструментарію аналізу операційних витрат
підприємства, що сприятиме якості прийняття управлінських рішень.
Різноманітні аспекти методології аналізу операційних витрат на рівні
управління підприємством присвячені роботи багатьох науковців: І.О. Бланка,
Ф.Ф. Бутинця, С.Ф. Голова, І.Є. Давидовича, В.А. Дерія, К. Друрі,
В.М. Івахненко, І.Д. Лазаришиної, Є.В. Мниха, Г.В. Савицької, М.Г. Чумаченка,
та ін. Високо оцінюючи внесок науковців у дослідження теорії й методології
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управління витратами, слід зазначити, що проблеми формування аналітичного
інструментарію щодо оцінювання операційних витрат у взаємозв’язку з
активами та зобов’язаннями підприємства потребують свого подальшого
розв’язання.
Рівень фактичного аналітичного забезпечення не завжди є достатнім для
досягнення визначеної мети управління операційними витратами, особливо в
умовах

мінливості

та

невизначеності

середовища

функціонування

підприємства, що потребує постійного його пристосування до потреб
управління.
Орієнтація процесу управління витратами підприємства на кінцеві
результати вимагає від менеджерів суб’єктів господарювання проведення
обов’язкового аналізу його ефективності – співвідношення результату
управління та витрат. Результат управлінських дій щодо витрат підприємства
може проявлятися в зміні суми та структури ресурсів, джерел їх формування з
одночасною зміною прибутку діяльності. Такий масштабний вплив витрат на
інші показники економічного стану підприємства підвищує значимість методу
аналізу його господарської діяльності та вибору його елементів, зокрема
аналітичного інструментарію [1].
Під

методом

аналізу

теоретикопізнавальних

розуміємо

категорій,

науково-обґрунтовану

принципів,

способів

та

систему
прийомів

дослідження, що дають змогу приймати обґрунтовані управлінські рішення і
базуються на діалектичному методі пізнання [2]. Метод аналізу є складовою
більш широкого поняття – методики аналізу.
В управління витратами для обробки даних, переробки інформації
використовують
економічного,

різні

методи

управлінського,

економічного
маркетингового

(фінансового,
тощо),

техніко-

статистичного,

математичного аналізу. Вибір методу аналізу або комплексне застосування
декількох з них залежить від багатьох чинників: мети аналізу, наявного
інформаційного забезпечення, характеру процесів діяльності, які генерують
витрати, видів витрат, умов виконання та часу проведення аналізу, наявних
засобів аналізу, кваліфікації аналітика та користувачів результатів аналізу
тощо.
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Найважливішим елементом методу економічного аналізу є аналітичний
інструментарій – сукупність загальнонаукових та специфічних способів і
прийомів дослідження предмету аналізу [2].
При всій різноманітності аналітичного інструментарію дослідження в
науці виділяють так звані традиційні логічні способи аналізу (рис. 1).
Аналітичний інструментарій дослідження ефективності управління операційними
витратами підприємства
Традиційні логічні
способи

Математичні
прийоми
- порівняння;
- відносних величин;
- абсолютних
величин;
- середніх величин;
- табличні;
- графічні;
- групування;
- балансовий тощо
Еврестичні методи
Експертні:
а) індивідуальні:
- інтерв’ю;
- анкетування;
б) колективні:
- метод комісій;
- відстороненого
оцінювання;
- метод Делфі тощо
Психологічні:
- «мозкова атака»;
- контрольні
запитання;
- морфологічний
аналіз тощо

Прийоми
детермінованого
факторного аналізу

а) моделювання
факторних систем:
- адитивних;
- мультиплікативних;
- кратних;
- комбінованих;
б) способи
факторних
розрахунків:
- ланцюгові
підстановки;
- інтегральний;
- логарифмічний;
- індексний тощо;
в) способи
детермінованої
комплексної оцінки:
- метод сум;
- суми місць;
- метод середньої
геометричної;
- метод відстаней
тощо

Прийоми
стохастичного
факторного аналізу

Прийоми
оптимізації
показників

- кореляційний
аналіз;
- регресійний аналіз;
- дисперсійний
аналіз;
- компонентний
аналіз;
- кластерний;
- дискримінантний;
- багатомірний
факторний аналіз
тощо

- математичне
програмування
- дослідження
операцій;
- теорія ігор;
- теорія
масового обслуговування;
- мережеві
методи
планування і
управління;
- теорія
управління
запасами тощо

Рисунок 1 – Базовий аналітичний інструментарій дослідження
ефективності управління операційними витратами підприємства
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Адаптуючи зазначене вище поняття до управління операційними
витратами підприємства, під аналітичним інструментарієм будемо розуміти
сукупність

способів

і

прийомів

дослідження

відповідності

впливу

управлінських рішень щодо формування витрат підприємства цільовому рівню
індикаторів ефективності управління ними. Тепер важко виокремити аналітичні
способи та прийоми, які притаманні виключно якійсь одній науці. Внаслідок
сучасного

процесу

злиття

природно-наукових

та

гуманітарних

наук

спостерігається й взаємопроникнення аналітичного інструментарію в різних
сферах дослідження.
З метою проведення факторного аналізу, де операційні витрати можуть
виступати в якості як результуючого, так й факторного показника,
використовують прийоми детермінованого та стохастичного аналізу. Вони
дозволяють оцінити зв’язки між окремими показниками та визначити резерви
підвищення ефективності управління витратами підприємства.
Математичні
інструментарієм

прийоми
процесу

оптимізації
прийняття

показників
управлінських

є

аналітичним

рішень.

Вони

застосовуються для побудови та аналізу моделей економічного розвитку
підприємства, схем прогнозування поведінки витрат та інших показників
діяльності підприємства, на які вони впливають. Використання прийомів даної
групи дозволяє аналітику поглибити кількісний аналіз, підвищити точність
обчислень,

розширити

сферу

економічної

інформації,

інтенсифікувати

розрахунки, вирішувати багатовимірні завдання [3].
Способи та прийоми аналізу за ступенем формалізації поділяють на
формалізовані та неформалізовані.
До формалізованих способів та прийомів економічного аналізу належать
ті, в основу яких покладено жорстко формалізовані аналітичні залежності:
ланцюгових підстановок, балансовий, абсолютних та відносних різниць,
диференційний, логарифмічний, інтегральний, простих і складних відсотків,
дисконтування тощо.
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Неформалізовані

інструменти

аналізу

ґрунтуються

на

описуванні

аналітичних процедур на логічному рівні, а не на жорстких аналітичних
взаємозв’язках та залежностях. До неформалізованих належать такі способи та
прийоми: експертних оцінок і сценаріїв, психологічні, порівняльні, побудови
системи показників, побудови системи аналітичних таблиць тощо. Ці методи
характеризуються певним суб’єктивізмом, оскільки в них велике значення
мають інтуїція, досвід та знання аналітика.
В управлінні витратами підприємства останнім часом високу практичну
значущість має CVP-аналіз (операційний аналіз) – метод системного
дослідження взаємозв’язку витрат, обсягу діяльності та прибутку підприємства
з метою визначення обсягу продажу, що забезпечує відшкодування всіх витрат і
отримання бажаного прибутку; величини прибутку за певного обсягу продажу;
вплив зміни величини витрат, обсягу та ціни реалізації на прибуток
підприємства; оптимальної структури витрат [4].
Рівень операційних витрат відображає величину витрат, що припадає на 1
грн. товарообороту, і чим нижчим є його значення, тим більш економічною є
операційна діяльність підприємства щодо здійснених витрат. Розрахунок
даного показника може бути виконаний як за загальною величиною витрат
операційної діяльності, так і за окремими видами операційних витрат, їх
економічними елементами, структурними підрозділами тощо.
Найвагомішим з показників результативності витрат є їх рентабельність,
тобто розмір прибутку, що припадає на 1 грн. витрат операційної діяльності
підприємства,

адже

саме

прибуток

відображає

фінансовий

результат

господарювання. Уточнення потребують дані, які використовуються для
розрахунку часткових показників рентабельності. На наш погляд, часткові
показники рентабельності витрат слід обчислювати на підставі даних про
прибуток і витрати в розрізі видів операційної діяльності (основної та іншої
операційної).
Комплекс

запропонованих

показників

оцінки

операційної діяльності підприємств наведено в табл. 1.
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ефективності

витрат

Для комплексної оцінки ефективності операційних витрат підприємств
доцільно використовувати інтегральні показники, які враховують ефективність
витрат

за

кожним

критерієм

та

відносні

зміни

(індекси)

за

всіма

узагальнюючими показниками ефективності витрат.
Таблиця 1 – Система показників оцінки ефективності витрат
підприємства

Економічність

Критерій

Показники
Узагальнюючі

Рівень операційних
витрат

Результативність

Коефіцієнт
співвідношення
витрат та доходів

Витратовіддача

Доходність витрат

Прибутковість витрат

Часткові
Рівень адміністративних витрат
Рівень витрат на збут
Рівень інших операційних витрат
Рівень витрат основної діяльності
Рівень операційних витрат за
економічними елементами
Рівень операційних витрат за
ступенем їх залежності від обсягу
товарообороту
Рівень витрат на утримання
персоналу
Рівень витрат на утримання
необоротних активів
Коефіцієнт співвідношення витрат
та доходів основної діяльності
Коефіцієнт співвідношення витрат
та доходів іншої операційної діяльності
Віддача адміністративних витрат
Віддача витрат на збут
Віддача інших операційних витрат
Віддача витрат основної діяльності
Віддача витрат за економічними
елементами
Віддача витрат на утримання
персоналу
Віддача витрат на утримання
необоротних активів
Доходність витрат основної
діяльності
Доходність витрат іншої
операційної діяльності
Прибутковість витрат основної
діяльності
Прибутковість витрат іншої
операційної діяльності
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Бажаний
напрям зміни
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↑
↑
↑
↑
↑
↑
↑
↑
↑
↑
↑

Дослідження інструментарію аналізу управління операційними витратами
підприємства свідчить про широкий діапазон наявних способів, прийомів
аналізу, що ускладнює їх вибір на практиці. Запропонована система показників,
в якій витрати виступають результативним та факторним показником, надає
можливість формувати інструментарій аналізу результатів та ефективності
управління

операційними

витратами

підприємства

виходячи

з

потреб

користувачів.
Представлений методичний підхід є підґрунтям, на підставі якого
пропонується здійснювати комплексну параметричну оцінку і надавати якісну
характеристику ефективності витрат операційної діяльності підприємств.
Також він є інструментом виявлення тих видів та елементів витрат операційної
діяльності підприємства, що потребують впровадження заходів, спрямованих
на оптимізацію витрат, досягнення ефективних результатів використання
ресурсів і підвищення конкурентоспроможності підприємства в цілому.
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Здобувач освітнього ступеня «магістр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ АУДИТУ ГРОШОВИХ АКТИВІВ
ПІДПРИЄМСТВА
У статті розглянуто теоретичні аспекти аудиту грошових активів
підприємства. Визначено мету аудиту грошових активів підприємств, основні
завдання, етапи та прийоми, визначено інформаційне забезпечення аудиту.
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Ключові слова: аудит, програма аудиту, грошові активи, грошові кошти,
грошовий потік, структура грошових активів, баланс.
Грошові кошти є важливими елементом ринкової економіки, тому що є
найбільш ліквідними активами. Грошові активи зумовлюють активізацію
суб’єктів господарювання до самофінансування. Вони наявні на етапах
придбання товарів, виробництва продукції, виконання робіт, надання послуг,
продажу і отримання виручки від їх реалізації. Використання в процесі
управління господарськими суб’єктами достовірної та повної інформації про
рух грошових коштів підвищує якість управлінських рішень, позитивно
впливає на поточний і прогнозний фінансовий стан будь-яких підприємств [2].
На сьогодні більшості підприємств України притаманна нестача оборотних
активів, що є однією з основних причин їх збиткової роботи. У господарській
діяльності підприємства грошові кошти є важливим складовим елементом
оборотних активів, які формують матеріальну базу операційної діяльності,
істотно впливають на неї. Якщо основна діяльність забезпечена достатньою
кількістю необхідних елементів оборотних активів, вона здійснюється, як
правило, ефективно. Ефективно в цьому разі використовуються й оборотні
грошові активи. Встановлення на підприємствах необхідного складу та
структури оборотних активів, визначення потреби в них та джерел їх
формування, а також контроль за зберіганням та ефективністю їх використання
називається організацією руху та збереження оборотних активів.
Управління грошовими активами є одним з найважливіших напрямків
діяльності контрольно-аналітичної служби підприємства. Воно включає в себе:
розрахунок

часу

обігу

грошових

коштів,

аналіз

грошового

потоку,

прогнозування грошового потоку, визначення оптимального рівня грошових
коштів, створення бюджетів грошових коштів тощо. Серед цих напрямків
оптимізація рівня грошових активів на підприємстві є найперспективнішою
складовою управління та контролю за грошовими коштами і в той самий час
найменш використовуваною вітчизняними підприємствами на сучасному етапі
їх розвитку. Крім того, основною проблемою є питання порівняння вже
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існуючих моделей оптимізації залишку грошових активів, з метою визначення
етапів їх впровадження на підприємстві, а також виділення основних недоліків
їх використання у практиці обліку, аудиту та економічного аналізу.
Грошові активи в господарському процесі виконують функції міри
вартості, засобу обміну, утворення скарбів, накопичення капіталу. Вони є
абсолютно ліквідним видом, здатним легко і швидко перетворюватися в будьякі види матеріальних цінностей. Важлива роль грошових активів у
забезпеченні фінансово-господарської діяльності обумовлює необхідність
організації безперервного і своєчасного обліку операцій з їх руху; контролю
наявності, збереження і цільового використання грошових коштів та грошових
документів [6].
Мета дослідження полягає в теоретичному обґрунтуванні методологічних
аспектів аудиту грошових активів підприємств в сучасних умовах.
Дослідженню питань аудиту та аналізу грошових активів присвячені праці
відомих вітчизняних та зарубіжних економістів, зокрема, Ф.Ф. Бутинця,
Г.О. Горицької, О.М. Губачової, Є.В. Мниха, Л.В. Нападовської, М.Ф. Огійчук,
І.Т.

Новикова,

І.І.

Рагуліної,

Сопка,

Б.Ф.

Усача,

Лобачевої

І.Ф.,

М.Г. Чумаченько, Р. Брейлі, С. Майєрса та інших.
Функціонування підприємств у сучасних умовах передбачає безперервний
рух грошових активів, тому їх слід розглядати як важливий ресурс та результат
діяльності підприємств. У процесі господарської та іншої діяльності
підприємства постійно вступають у взаємовідносини з іншими суб'єктами під
час укладання та виконання угод, що оформлюються і закріплюються
договорами: з постачальниками – за одержані від них товарно-матеріальні
цінності, з покупцями – за придбані ними товари, з банками – за одержання
коштів і погашення кредитів, з іншими юридичними та фізичними особами – за
транспортні та інші послуги, електроенергію, паливо тощо, з працівниками - із
заробітної плати, утримань, відрахувань тощо.
Господарська діяльність складається з багатьох господарських операції, що
є певними моментами безперервних змін активів підприємства або джерел їх
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утворення.

В

процесі

найрізноманітніші

цієї

зв’язки

діяльності
і

у

підприємства

розрахунково-платіжні

виникають

відносини

з

постачальниками, підрядниками, покупцями і замовниками, транспортними
організаціями, фінансовими установами, працівниками та іншими юридичними
і фізичними особами.
Кошти, які використовують для розрахунків, виконуючи функції міри
вартості, засобу обігу, засобу платежу, здійснюють безперервний кругообіг
(гроші – товар – виробництво – товар – гроші), повертаючись до своєї первісної
форми у вигляді виручки після реалізації продукції.
Фінансово-господарська діяльність підприємств нерозривно пов’язана з
рухом грошових коштів, в результаті якого формуються вхідні і вихідні
грошові потоки. У зв’язку з цим особливого значення набувають поняття
«грошовий актив», яке привертає увагу багатьох практиків і науковців.
Важливість

дослідження

проблеми

формування

грошових

потоків

обумовлюється тим, що вони обслуговують господарську діяльність в усіх її
напрямках.
Грошові

активи

є

тим

пунктом

обліково-фінансового

циклу,

де

керівництво підприємства має найбільшу свободу з приводу використання
ресурсів та зміни їх вигляду. Надходження і виплата грошових активів
взаємопов’язані між собою. Недостатність одного з них може вплинути на всю
систему життєдіяльності підприємства. Припинення чи уповільнення процесу
реалізації впливає на процес перетворення готової продукції (товарів) в грошові
активи, що може призвести, в свою чергу, до зменшення грошових резервів до
їх повного виснаження. Нездатність поповнити ці резерви може спричинити
часткову або повну зупинку виробництва, в результаті чого будуть втрачені
кошти від реалізації у майбутньому та потенційні прибутки підприємства [6].
Нестача необхідних засобів в готівковій грошовій формі може привести до
сповільнення процесу виробництва і обороту товару підприємства, а можливо, і
до гальмування (припинення) його господарської діяльності, як правило,
виражається у формі банкрутства. З іншого боку, надлишкове поповнення
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грошових каналів відволікає засоби із сфери виробництва, найбільш реального
джерела доходу.
Для ефективного цілеспрямованого управління грошовими активами
необхідно чітко уявляти їх класифікацію. Класифікація грошових активів
забезпечує виконання основних завдань фінансового обліку, аудиту та аналізу,
до яких належать:
1) забезпечення своєчасності документального оформлення руху грошових
активів;
2) контроль за повним і своєчасним оприбуткуванням грошових активів та
їх збереженням у місцях зберігання;
3) забезпечення відповідності наявних грошових активів встановленим
лімітам;
4) відображення операцій з оприбуткування та вибуття грошових активів у
системі бухгалтерського обліку, т. і. [6].
Згідно з Національним Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 1
«Загальні вимоги до фінансової звітності» під грошовими коштами розуміють
готівку, кошти на рахунках в банках і депозити до запитання [1].
Готівка (готівкові кошти) – це грошові знаки національної валюти України
- банкноти та монети [2, с. 104].
Грошові (монетарні) активи – це грошові кошти, їх еквіваленти та
дебіторська заборгованість у фіксованій (або визначеній) сумі грошей [3, с. 89].
Склад грошових активів – це сукупність їх елементів, а структура – це
співвідношення між окремими їх елементами в загальному обсязі грошових
активів [4, с. 111]. Схематично склад грошових активів підприємства зображено
на рис. 1.
Найліквіднішою складовою монетарних активів є грошові кошти. Грошові
кошти – гроші в касі, кошти на рахунках у банку та депозити до запитання, які
можуть бути використані для поточних операцій. Гроші в касі включають
готівку, грошові документи (марки державного мита, поштові марки тощо).
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Векселі теж знаходяться в касі підприємства, хоча за своєю економічною суттю
належать до дебіторської заборгованості.
Грошові активи підприємства

Дебіторська заборгованість

Грошові кошти та їх еквіваленти

Поточні фінансові інвестиції

Рисунок 1 – Склад грошових активів підприємства
Грошові еквіваленти – це короткострокові фінансові інвестиції, які мають
високу ліквідність і вільно конвертуються у відомі суми грошей та мають
незначний ризик що до зміни вартості. Грошові потоки – надходження та
вибуття грошових коштів та їх еквівалентів [5, с. 94].
Рух грошових активів підприємства розрізняють за двома видами:
-

надходження грошових коштів (вхідні грошові потоки);

-

використання грошових коштів (вихідні грошові потоки).

Призначення

вхідних

грошових

потоків

полягає

у

забезпеченні

підприємства коштами, які необхідні для здійснення поточної та інвестиційної
діяльності.
Надходження грошових активів суттєво впливає на фінансовий стан
підприємства,

його

платоспроможність.

Керувати

грошовими

коштами

потрібно так, щоб на рахунках був необхідний мінімум готівки, яка потрібна
для поточної оперативної діяльності. Окремо виділяють компенсаційні залишки
– це частина коштів на поточному рахунку, яка потрібна для забезпечення
договору про кредит та гарантії майбутньої кредитної спроможності.
Сума коштів, необхідна підприємству, яким ефективно управляють, це, по
суті,

страховий

запас,

призначений
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для

покриття

короткочасної

незбалансованості грошових потоків. Вона має бути такою, щоб її вистачало
для проведення всіх позачергових платежів.
Оскільки кошти, перебуваючи в касі або на рахунках у банку, не приносять
доходу, а їхні еквіваленти мають низьку прибутковість, їх потрібно мати на
рівні безпечного мінімуму. Натомість потрібно збільшувати оборотність
наявних грошових коштів. Наявність великого залишку коштів протягом
тривалого періоду часу може бути результатом неправильного використання
оборотного капіталу.
Наявність грошових активів тісно пов’язана з рухом оборотного капіталу, а
також прибутком. З певною часткою умовності можна сказати, що приріст
грошових активів за певний період може означати розгортання діяльності
підприємства і відповідати збільшенню прибутку.
Наступною складовою грошових активів є дебіторська заборгованість – це
сума заборгованості дебіторів підприємству на певну дату. Дебітори – це
юридичні та фізичні особи, які внаслідок минулих подій заборгували
підприємству певні суми грошових коштів, їх еквівалентів або інших активів.
Дебіторська заборгованість покупців – це фактично безвідсоткова позика
контрагентам [3, c. 63].
Збільшення дебіторської заборгованості означає вилучення коштів з
обороту, що вимагає додаткового фінансування. Таке зростання можна
розцінювати позитивно, якщо воно відбувається за рахунок підвищення
продажу продукції, що може сигналізувати про нарощування фінансовогосподарського

потенціалу

підприємства.

Якщо

ж

збільшення

обсягу

дебіторської заборгованості стало наслідком зростання термінів її погашення та
уповільнення оборотності, то такі зміни варто розцінювати негативно, як
проведення підприємством неефективної кредитної політики.
Призначення операцій з вибуття грошових активів полягає у використанні
коштів за різними напрямами фінансово-господарської діяльності. Ці операції
також

справляють

суттєвий

вплив

на

поточний

фінансовий

платоспроможність і кінцеві результати діяльності підприємства.
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стан,

Рух грошових активів дає змогу оцінити короткострокову потребу в
готівкових коштах і виробничих запасах, плануванні витрат, капітальних
потреб (фінансування їх за рахунок власних коштів або кредитів банків), затрат
на оптимізацію, тобто більш раціонального розподілу коштів підприємства в
процесі виробництва. Тому слід зауважити, що грошові кошти на підприємстві
найчастіше розглядаються з точки зору грошових потоків [6].
Підприємство

може

мати

високі

показники

рентабельності

своєї

діяльності, мати значний запас оборотних активів, але якщо бракує грошових
коштів,

то

виникає

ризик

непогашення

платежів

за

фінансовими

зобов’язаннями.
Слід зазначити, що грошові активи надходять на підприємство не лише від
процесу виробництва, реалізації (операційної діяльності), а також і від
фінансово-інвестиційної діяльності: від придбаних акцій, облігацій та інших
видів цінних паперів; від вкладання коштів на депозитні рахунки; від здавання
майна в оренду. Однак підприємство розпоряджається не всіма грошовими
коштами, які воно одержує. Так, у складі виручки від реалізації продукції на
підприємство надходять суми акцизного збору, податок на додану вартість, які
підлягають перерахуванню до бюджету (розрахунки підприємства грошовими
коштами за зобов’язаннями перед бюджетом).
А.О. Васіна пише про дефіцит грошових активів, як про одну з трьох
основних проблем у фінансовому стані компанії, незалежно від її галузевої
приналежності, масштабу і етапу розвитку: „…економічна суть проблеми
полягає в тому, що компанії в найближчий час може не вистачити або вже не
вистачає грошових активів для своєчасного погашення поточних зобов’язань
[4, с. 124].
Максутов С. наголошує, що „…для забезпечення і підтримки фінансової
стійкості підприємств необхідно, щоб частина їх господарських засобів
зберігалась в грошовій формі і володіла високою ступінню ліквідності” [7, с. 4].
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В.Б. Івашкевич значну увагу приділяє питанням, пов’язаним з аудитом
касових операцій та правильністю оборотів по рахункам в банківських
установах на підприємствах. В даному підручнику автор не приділяє значної
уваги особливостям використання аудиторських процедур та робочих
документів, які доцільно застосовувати у ході проведення перевірки [8, с. 99].
Метою аудиту касових операцій є встановлення законності, достовірності і
доцільності здійснених операцій з грошовими коштами підприємства і
правильності їх відображення в обліку. Метою аудиту касових операцій є
встановлення відповідності застосовуваної в організації методики обліку та
оподаткування операцій з руху готівки, що діють в Україні в періоді, коли
відбувається перевірка, нормативним документам, для того щоб сформувати
думку про достовірність бухгалтерської звітності в усіх суттєвих аспектах.
До завдань аудиту грошових активів можна віднести наступні контрольні
операції:
 забезпечення умов зберігання готівки та інших цінностей у касі, при
доставці її з банку і здаванні в банк;
 оцінка

стану

аналітичного

і

синтетичного

обліку

готівки

на

підприємстві, що перевіряється;
 оцінка якості відображення господарських операцій в обліку;
 перевірка

дотримання

підприємством

нормативних

документів

стосовно організації роботи з готівкою;
 додержання порядку документального оформлення надходження і
вибуття грошових коштів та цінних паперів;
 стан обліку касових та банківських операцій;
 перевірка умов зберігання готівки [9, с. 114].
Аудит повинен бути організований так, щоб адекватно відображати всі
аспекти руху грошових активів настільки, наскільки вони відповідають
перевіреній фінансовій інформації. Для того, щоб скласти власну думку,
аудитор повинен одержати обґрунтовану гарантію того, що інформація щодо
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руху грошових активів у бухгалтерській документації та інших джерелах даних
достовірна і достатня. Аудитор повинен також вирішити, чи правильно
відтворена в обліку і звітності відповідна інформація з руху грошових активів.
Процес аудиту руху грошових активів важливо організувати в певному
порядку виконання робіт. Доцільно здійснювати аудит поетапно, у такій
послідовності.
Стадії організації та здійснення аудиту руху грошових активів.
1.

Попереднє обстеження діяльності клієнту.

2.

Складання плану аудиту руху грошових активів.

3.

Побудова схеми послідовності процесу аудиторської перевірки

руху грошових активів.
4.

Перевірка системи обліку і внутрішнього контролю руху грошових

активів.
5.

Аналітична перевірка фінансової інформації щодо грошових

активів.
6.

Вибіркове обстеження - одержання аудиторських свідчень про рух

грошових активів.
7.

Заключний огляд звітності про рух грошових активів.

8.

Підготовка аудиторського звіту щодо проведеного аудиту руху

грошових активів.
Після призначення аудитора для проведення аудиту руху грошових активів
він здійснює попереднє ознайомлення з діяльністю клієнта з таких питань:
- сфера діяльності, спеціалізація, попит па продукцію, особливості
економіки галузі, стратегія діяльності (напрями інвестицій, структурна
перебудова тощо);
- наявність справ у органах суду, претензії різних організацій та
підприємств. Потрібно вивчити звітність самого підприємства за попередній
рік, проаналізувати зміни в поточному році порівняно з минулими роками по
обсягах товарообороту торговельного підприємства, собівартості реалізованих
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товарів та інших показниках;
- як змінився асортимент реалізованих товарів, чи користується цей товар
попитом, тощо.
На цьому етапі в загальних рисах вивчається стан обліку грошових активів
і внутрішнього господарського контролю руху грошових коштів, зміни в обліку
у порівняні з минулим роком. Для цього аудитором вивчаються річні звіти
клієнта, внутрішня фінансова звітність, інструкції, нормативні акти, інформація
з преси, також ним одержується усна формація при співбесіді з керівництвом і
фахівцями торговельного підприємства, зокрема з бухгалтерами. Важливо
аудитору також ознайомитись з актами перевірок податкової інспекції,
Пенсійного фонду та інших контрольно-ревізійних органів [10].
Вся ця інформація дає можливість скласти загальну уяву про стан справ
клієнта, організації бухгалтерського обліку і контролю руху грошових активів,
визначити приблизний обсяг роботи та основні напрями і об’єкти аудиту руху
грошових активів, зони ризику, намітити відповідні методи, способи та
процедури перевірки.
Після цього укладається договір на проведення аудиторських послуг щодо
аудиту руху грошових активів і аудитор продовжує збирати й вивчати
додаткову інформацію про підприємство – клієнта, після чого складає план
аудиту руху грошових активів [10].
Планування аудиту руху грошових активів потрібне для чіткого
визначення напрямів аудиту, об’єктів і методів перевірки.
Після складання плану аудитор проводить експертизу системи обліку
грошових активів і контролю. Він повинен вивчити систему обліку і
відображення операцій руху грошових активів в облікових реєстрах, оцінити їх
придатність для відображення у фінансовій звітності, а також для визначення
способів проведення перевірки.
При оцінці системи обліку грошових активів аудитор виходить з того,
яким критеріям вона повинна відповідати: розміру торговельного підприємства,
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виду його діяльності, обсягам товарообороту; структурі управління; вимогам
законодавства і стандартам; адекватності облікової політики.
Перш за все аудитор з’ясовує, яким способом обліковують рух грошових
активів, який рівень автоматизації обліку, які програми автоматизованого
обліку використовуються, та чи апробовані вони, який штат бухгалтерії
торговельного підприємства і кваліфікація бухгалтерів.
Аудитор досліджує:
- процес відображення окремих операцій руху грошових активів,
починаючи з первинних документів і закінчуючи звітністю;
- перевіряє наявність усіх необхідних реєстрів і порядок їх ведення,
виконує арифметичні перевірки оборотів і залишків на рахунках грошових
активів та підсумків звітів і окремих документів;
- встановлює правильність оформлення первинних документів руху
грошових активів, використання плану рахунків, в т.ч. введених субрахунків
четвертого порядку [10].
Особливу увагу аудитор звертає на те, чи враховуються зміни діючих
нормативних актів щодо ведення обліку грошових активів.
Обстеження контролю руху грошових активів необхідно проводити з
метою визначення ступеня довіри інформації фінансовій звітності та
фактичному стану справ на торговельному підприємстві.
Аудитор повинен установити, в якій мірі контроль руху грошових активів
забезпечує:
- ефективну діяльність підприємства;
- збереження та забезпечення необхідної кількості ресурсів;
- своєчасне і повне відображення операцій руху грошових активів в
обліку.
Аудитор виявляє наявність посадових інструкцій і виділення в них
контрольних функцій щодо руху грошових активів [10].
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Аудитор повинен знати, що операції з руху грошових активів підлягають
суцільній перевірці. Здійснюючи аудит грошових активів в касі, слід
керуватися Положенням про ведення касових операцій у національній валюті в
Україні, яке поширюється на касові операції юридичних осіб крім банків і
підприємств зв’язку незалежно від форми власності й виду їх діяльності, а
також на суб’єктів підприємницької діяльності без створення юридичної особи.
Розрахунки готівкою мають проводитися з оформленням прибуткових і
видаткових касових ордерів, касових або товарних чеків, квитанцій, договорів
купівлі-продажу, акта закупівлі, виконаних робіт або наданих послуг чи інших
документів, які засвідчують факти купівлі товарів, виконання робіт, надання
послуг.
Аудитор повинен знати, що ліміт залишку готівки в касі встановлюється
підприємствам, які мають рахунки в банках та здійснюють готівку операції.
Порядок встановлення лімітів залишку готівки в касі регулюється Інструкцією
про організацію роботи з готівкового обліку установами банків України. Касові
операції оформляються документами типової форми, які затверджено наказом
Міністерства статистики України [10].
Крім Положення про ведення касових операцій у національній валюті в
Україні аудитор використовує нормативні документи, що затверджені
відповідними міністерствами та відомствами, первинні документи щодо
приймання і видачі готівки з каси, касові книги й звіти касира за період, що
підлягає перевірці, книги аналітичного обліку цінностей, які зберігаються в
касі підприємства, регістри аналітичного обліку за рахунком 301 «Каса в
національній валюті» і, для зустрічної перевірки, за рахунком 311 «Поточні
рахунки в банках в національній валюті».
Отже, аудит грошових активів передбачає перевірку готівкових і
безготівкових операцій торговельного підприємства, пов’язаних із обігом
грошових активів в процесі здійснення фінансово-господарської діяльності з
метою

встановлення

правильності

їх

законодавством України.
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проведення

згідно

з

чинним
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формування та використання фінансових ресурсів підприємства, уточнено
джерела інформації та розкрито концептуальні завдання, котрі стоять перед
аудитором.
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Нестабільність ринкового середовища, яке обумовлюється об’єктивними
та суб’єктивними чинниками, вимагає напрацювання механізмів мобілізації
всіх елементів господарського процесу та запобіжних заходів попередження
дестабілізації. Одним з таких механізмів і є формування фінансових ресурсів,
які

гарантують

виконання

зобов'язань.

Цей

процес

має

бути

проконтрольований, тобто проведено аудит ефективності формування та
використання фінансових ресурсів, для забезпечення якості якого необхідне
використання аналітичних процедур. Слід зазначити, що перед аудиторами
постають певні проблеми, а саме відсутнє розуміння самої суті аналітичних
процедур, їх поєднують лише з аналізом фінансового стану. Аналогічною
проблемою є досить низький рівень володіння методикою аналітичних
процедур та її застосування.
Метою статті є обґрунтування доцільності та уточнення процесу
застосування аналітичних процедур в аудиті ефективності формування та
використання фінансових ресурсів.
Проблематика

пов’язана

з

аналітичними

процедурами

в

аудиті

ефективності формування та використання фінансових ресурсів, є актуальною,
проте залишається маловивченою. Окремі питання в частині трактування
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аналітичних процедур розглядалися у працях Є.В. Мниха, М.О. Никонович,
Н.М. Проскуріної, Е.С. Сурніної, змісту аудиту ефективності присвячені окремі
публікації Є.І. Іванової, Є.В. Мниха, А.М. Саунина та інших, проблеми
організації і методики контролю фінансових ресурсів розглянуті в працях
М.Т.Білухи, Ф.Ф.Бутинця, С.В. Бардаша, В.М. Мурашка, П.В. Мельника,
Л.В. Нападовської, М.С. Пушкаря, Б.Ф. Усача, І.Й. Яремка й інших.
Аудит незалежно від форми та виду, соціально-економічних відносин, які
склалися в той чи інший час, завжди сприяв прийняттю ефективних
управлінських рішень. Адже саме за допомогою аудиту можна виявити та
подолати негативні процеси та явища, які мають місце у функціонуванні
підприємства, саме аудит повинен пояснити походження досліджуваних явищ,
вказати на причини їх виникнення. Ці обставини зумовлюють те, що
найважливішою метою аудиту є пізнання об'єктивної істини про господарські
явища та процеси, що вивчаються суб'єктом аудиту.
Фінансові ресурси підприємства є найбільш важливими ресурсами, що
пов’язано з їх абсолютною ліквідністю, тобто здатністю перетворюватися на
інші ресурси, необхідні для нормальної фінансово-господарської діяльності.
Зловживання в цій сфері можуть призвести не тільки до збільшення витрат
підприємств, а і до неплатоспроможності, а в окремих випадках, коли
неплатоспроможність

набуде

хронічних

форм,

то

і

до

банкрутства

підприємства.
Основним джерелом фінансових ресурсів є їх залучення в банківській
сфері, або на фондових ринках через продаж спеціалізованих фондових
інструментів – акцій, облігації тощо. Саме тому проблеми організації
належного аудиту фінансових ресурсів в основному досліджувалися вченими,
що є фахівцями в сфері банківської діяльності фінансового моніторингу,
фінансово-господарського аудиту підприємств тощо. Крім цього питання
фінансово-господарського аудиту фінансових ресурсів завжди перетиналася з
дослідженнями в сфері кримінального права і юриспруденції.
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Вивчаючи літературу з окресленої проблематики, ми дійшли висновку, що
в системі обліку, аналізу та аудиту фінансові ресурси не досліджуються як
цілісне поняття, а розглядаються лише як їх складові елементи. Тому
необхідними

є

теоретичні

та

практичні

обліково-аналітичні

розробки

комплексного поняття фінансові ресурси. Виходячи із Закону України «Про
бухгалтерський

облік

і

фінансову

звітність

в

Україні»,

визначення

бухгалтерського обліку фінансових ресурсів набуває наступного змісту:
бухгалтерський облік фінансових ресурсів – процес виявлення, вимірювання,
реєстрації, накопичення, узагальнення, зберігання та передачі зовнішнім і
внутрішнім користувачам інформації відносно наявності і руху власних і
залучених фінансових ресурсів для прийняття відповідних рішень [1].
Побудову системи обліку, аналізу та аудиту фінансових ресурсів доцільно
здійснювати в межах загального облікового процесу, під яким розуміють
технологічний процес, де в результаті перетворення первинної облікової
інформації формуються вихідні показники відносно джерел фінансування та
напрямів їх використання, які складають основу інформаційного забезпечення
управління фінансовими ресурсами.
Як

відомо,

використовується

в

процесі

система

аналізу

фінансових

економічних

ресурсів

показників

для

підприємства
характеристики

параметрів досліджуваного об'єкту в статиці та динаміці; вивчаються причини
зміни економічних показників; виявляються й досліджуються взаємозв'язки між
показниками з метою підвищення ефективності управління досліджуваним
об'єктом.
Зважаючи на вищезазначене, бухгалтерський облік та фінансовий аналіз
можна

вважати

використовується

важливим
для

джерелом

інформаційного

фактографічної
забезпечення

інформації,

аудиту

яка

фінансових

ресурсів підприємства та прийняття управлінських рішень як оперативного,
тактичного, так і стратегічного характеру.
Ми вважаємо, що фінансові ресурси – це активи підприємства в частині
грошових коштів, дебіторської заборгованості та фінансових інвестицій, а
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власний

капітал,

зобов’язання

та

інші

активи

підприємства

тільки

відображають як підприємство розмістило наявні фінансові ресурси, тобто куди
вони були спрямовані на дату складання фінансової звітності.
Гарантією ефективності фінансових ресурсів є проведення аудиту
ефективності їх формування та використання. Оскільки даний вид аудиту є
специфічним, тому і потребує застосування значної кількості аналітичних
процедур. Аналітичним процедурам приділяють увагу у Міжнародних
стандартах аудиту (МСА), в яких міститься окремий норматив МСА 520
«Аналітичні процедури» [2], згідно з яким проведення аналітичних процедур
базується на припущенні, що між показниками в обліку існують певні зв'язки і
вони мають місце при відсутності доказів протилежного, застосовуються в ролі
процедур оцінки для розуміння бізнесу клієнта.
Використання аналітичних процедур в аудиті ефективності формування
фінансових ресурсів полягає у вивченні значущих показників і тенденцій, що
включають взаємозв'язки та відхилення, а також у виявленні причин можливих
відхилень. Під аналітичними процедурами мають на увазі [3, c. 43] дослідження
і оцінку даних шляхом їх порівняння з іншою інформацією, яка має відношення
до об'єкта аудиту.
До найпоширеніших аналітичних процедур в аудиті ефективності
формування та використання фінансових ресурсів відносять загальну перевірку
на достовірність, аналіз тенденцій, залежностей, коефіцієнтів, перевірку
фізичної наявності, повторне проведення операцій. Стосовно завдань, які
стоять перед аудитором в процесі проведення аналітичних процедур в аудиті
ефективності формування та використання фінансових ресурсів, можна
виділити такі:
− вивчення діяльності підприємства та виявлення загальних факторів, які
впливають на нього;
− здійснення оцінки фінансового стану та перспективи безперервності його
діяльності;
− забезпечення скорочення кількості детальних аудиторських процедур;
88

− забезпечення методичного інструментарію тестування.
Фінансові ресурси створюються для підвищення стабільності та надійності
системи захисту інтересів усіх сторін. Саме тому важливо визначити джерела
інформації для оцінки аудитором ефективності формування та використання
фінансових ресурсів. Джерелом інформації є фінансові та статистичні звіти, а
також інформація із зовнішніх джерел [1]. Інформаційна база ґрунтується на
використанні різних джерел, у тому числі і нефінансових даних. Можуть бути
використані дані засобів масової інформації, пояснювальні записки, положення
про облікову політику. Оцінка фінансових ресурсів, отриманої з фінансових та
нефінансових джерел і ґрунтується на застосуванні аналітичних процедур. Це
можуть бути як прості порівняння, так і складні моделі.
Погоджуємося з авторами [4, c. 205], що виконання аналітичних процедур
в аудиті ефективності формування та використання фінансових ресурсів
складається з декількох конкретних кроків: постановка цілі процедури,
планування тесту, тестування, аналіз результатів аудиту ефективності
формування та використання фінансових ресурсів і отримання висновків,
котрим передує обговорення цілей та строки проведення аналітичних процедур.
Аналітичні процедури в аудиті ефективності формування та використання
фінансових ресурсів проводяться за методикою, яка передбачає: визначення
цілей і завдань аудиту, інформаційної бази, методів аналізу, проведення
аналітичних процедур, а також оцінка отриманих результатів аудиту.
Відповідно до МСА 520 «Аналітичні процедури» [2, с. 457] аналітичні
процедури включають розгляд і порівняння фінансової інформації з:
− порівняльною інформацією за попередні періоди;
− очікуваними результатами, зокрема прогнозами та попередніми
розрахунками аудитора;
− аналогічною інформацією для галузі, із середніми показниками у ній та
іншими підприємствами подібного розміру.
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Так, групування аналітичних процедур за змістом, які застосовуються в
аудиті ефективності формування та використання фінансових ресурсів
представлено таким чином:
1) аналіз взаємозв’язків між даними про фінансові ресурси у облікових
регістрах, формах звітності та інших джерелах інформації;
2) порівняльний аналіз фінансових ресурсів для оцінювання кількісних і
якісних змін, передбачуваних і непередбачуваних відхилень, тенденцій,
можливих наслідків і викликів;
3) прогнозування майбутнього стану економічної системи залежно від
очікуваних фінансових ресурсів;
4) аналітичні процедури визнання доцільності й ефективності [5].
Результати виконання аналітичних процедур повинні бути використані для
отримання аудиторських доказів, необхідних при складанні аудиторських
висновків, а також для підготовки письмової інформації аудитора керівництву
економічного суб'єктів за результатами проведення аудиту [1].
Під час виконання аналітичних процедур в аудиті ефективності
формування та використання фінансових ресурсів можуть використовуватися
різні методи – від простого порівняння та аналізу показників фінансовогосподарської діяльності підприємства до складних математичних моделей, які
містять багато співвідношень між даними за кілька попередніх років, а обсяг і
складність можуть коливатися від порівняння цифр до використання складних
статистичних програм.
Вважаємо

оптимальним

використання

такої

методики

здійснення

аналітичних процедур, що дозволяє систематизувати їх у чотири групи: аналіз
співвідношень (коефіцієнтів); аналіз тенденцій; прогнозування; перевірка на
доцільність [6].
Оцінки достовірності звітності за допомогою аналітичних процедур в
аудиті ефективності формування та використання фінансових ресурсів
спрямовані

на

виявлення

спотворень,

викликаних:

помилками,

недобросовісними діями зацікавлених осіб, а також недосконалістю стандартів
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обліку. Аналітичні процедури дають змогу надати неупередженого характеру
дії об’єктивних та суб’єктивних чинників зміни фінансових ресурсів,
передбачити

абсолютні

та

відносні

зміни,

відобразити

функціональні

взаємозв’язки, оцінити вплив на фінансово-економічний стан підприємства в
цілому.
Алгоритмізація показників, їх вибір за внутрішньою будовою та за
формуванням кінцевого результату, послідовності проведення аналізу – все це і
є складовою ефективності використання аналітичних процедур в аудиті
ефективності формування та використання фінансових ресурсів.
Таким чином, аналітичні процедури в аудиті ефективності формування та
використання фінансових ресурсів дають змогу виявити значну кількість
викривлень фінансової звітності шляхом дослідження й оцінки даних в процесі
їх порівняння з іншою інформацією. Використання аналітичних процедур надає
неупереджену інформацію про фінансові ресурси, що в свою чергу дозволяє
вирішити

питання щодо

забезпечення якості

аудиту

ефективності

їх

формування та використання. Перспективами подальших наукових досліджень
є розробка та удосконалення методики проведення аналітичних процедур в
аудиті ефективності формування та використання фінансових ресурсів із
застосуванням інформаційних технологій, що сприятиме більш оперативному
виявленню наявних недоліків та розробці заходів щодо їх усунення.
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Здобувач освітнього ступеня «магістр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ОБЛІК В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ЕКОЛОГІЧНОЮ БЕЗПЕКОЮ
ПІДПРИЄМСТВА
У статті розглянуто теоретичні та організаційно-методичні аспекти обліку
в системі управління екологічною безпекою підприємства. Наведено основні
принципи формування системи екологічного обліку в сучасних умовах
господарювання.

Проаналізовано

основні

проблеми

та

перспективи

впровадження екологічного обліку на вітчизняних підприємствах.
Ключові слова: екологічний облік, екологічні витрати, інтегрована звітність,
витрати, якість продукції.
Сучасна модель економічних відносин демонструє невідповідність їх
механізму у подоланні глобального масштабу екологічних і соціальних
проблем й обмежене уявлення людства про методи їх вирішення. У зв’язку з
цим, виникає потреба у переосмисленні процесів безпечного функціонування
економічних систем різних рівнів та впровадження положень сталого розвитку
як альтернативного напряму їх формування та застосування. Зазначене
обумовлює

активізацію

наукових

досліджень

щодо

ролі

системи

бухгалтерського обліку в інформаційному забезпечення екологічної безпеки
підприємств.
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Перед національною системою бухгалтерського обліку визначені чіткі
завдання з модернізації теоретико-методологічної моделі в рамках розвитку
елементів методу, збільшення складу об’єктів, розширення інформаційної
спроможності як основи адаптації системи управління до нових умов розвитку
економічної системи. Це дозволить сформувати обліково-інформаційне та
аналітичне забезпечення управління конкурентоспроможністю вітчизняних
підприємств та економічної системи країни з урахуванням нових еколого- та
соціально-орієнтованих методів управління.
Метою дослідження є обґрунтування основних аспектів обліку в системі
управління екологічною безпекою підприємства.
Вагомий

внесок

у

розвиток

теорії,

методології

та

організації

бухгалтерського обліку й економічного аналізу в системі управління
екологічною безпекою підприємств здійснили провідні вітчизняні вчені,
зокрема: В.А. Дерій, Л.В. Гуцаленко, В.М. Жук, І.В. Жиглей, О.А. Лаговська,
С.Ф. Легенчук, Ю.Ю. Мороз, О.В. Олійник, О.М. Петрук, Н.Л. Правдюк та інші
вчені-економісти.
Екологічний облік на підприємстві – це система виявлення, вимірювання,
реєстрації, нагромадження, узагальнення, зберігання, оброблення та підготовки
релевантної

інформації

про

діяльність

підприємства

в

галузі

природокористування з метою передачі її внутрішнім і зовнішнім користувачам
для прийняття оптимальних рішень [1].
Екологічний облік доцільно розглядати на таких рівнях:
1) на рівні організації – в контексті як управлінського обліку, так і
фінансового обліку;
2) на географічному та геополітичному рівнях – інформація екологічного
обліку збирається для оцінки стану окремих екосистем, екологічної та
економічної безпеки конкретних країн та всього світу.
Підприємства,

які

прагнуть

стабільності

у

мінливому

ринковому

середовищі, повинні відповідати міжнародним і національним вимогам щодо
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виробництва та якості продукції, бути відкритими для зовнішнього світу.
Наявність глобальної екологічної кризи спонукає до дедалі повнішого
врахування екологічних аспектів у процесі господарювання. Тому виникає
потреба у впровадженні нових підходів до управління вітчизняними
підприємствами, які здійснюють виробництво та порушують екологічну
безпеку [3, с. 72].
Підприємства,

що

забруднюють

довкілля,

зобов’язані

надавати

інформацію про свою діяльність у галузі природокористування, оскільки її
відсутність може створювати серйозні ризики для інвесторів і власників:
вклавши сьогодні засоби у виробництво, вони вже завтра можуть зазнати
значних втрат у вигляді штрафів, витрат на ліквідацію наслідків екологічних
катастроф тощо.
Основним джерелом інформаційного забезпечення прийняття ефективних
управлінських рішень щодо діяльності у галузі природокористування є система
бухгалтерського обліку і звітності підприємства. Така увага до бухгалтерського
обліку зумовлена тим, що саме він є центром управлінської інформаційної
системи. Завдяки бухгалтерському обліку і управлінський апарат, і зовнішні
користувачі

можуть

мати

повну

картину

господарської

діяльності

підприємства. Окрім зазначеного, у сфері компетенції управлінського обліку
важливе місце займає система збору і обробки даних нефінансового та
екологічного характеру [3, с. 72].
Використання обліку як інформаційно-контрольної системи в галузі
охорони середовища може бути результатом пробудженої екологічної
свідомості суспільства в результаті деградації навколишнього середовища, що
створює загрози для нормального життя людства. Однак екологічний підхід до
бухгалтерського обліку досі не має методологічних розробок, що забезпечувало
б основу для створення методик облікового відображення екологічної
діяльності.
Економічні, організаційно-методологічні і нормативно-аналітичні засади
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екологічного обліку, особливо екологічного бухгалтерського управлінського
обліку в системі еколого-економічного менеджменту, – найменш розроблена
ділянка екологічного забезпечення на всіх рівнях фінансово-господарської й
управлінської діяльності, а також оптимізації середовища існування та
екологічної безпеки людини, що є одним із невід’ємних чинників виробництва.
Отже, в умовах інтеграції України до світового ринку зростає інтерес до
створення налагодженої системи контролю за дотриманням екологічних вимог,
інформаційною базою якої має стати бухгалтерський облік екологічної
діяльності.
Об’єктами екологічного обліку є витрати, доходи та фінансові результати в
контексті екологічної діяльності, згруповані за їх цільовим призначенням
(видами

продукції,

замовленнями,

процесами,

стадіями

виробництва,

агрегатами, сферами діяльності, регіонами збуту тощо). На нашу думку,
екологічний бухгалтерський облік підприємств повинен діяти як цілісна
система і бути спрямований на складання екологічної складової інтегрованої
звітності. Компонент охорони навколишнього середовища (екологічний
компонент) характеризує вплив організацій на навколишнє середовище та
екологію [2, с. 20].
Для організації бухгалтерського обліку екологічних витрат слід виділити
статті, що дадуть змогу отримати інформацію про витрати на екологічну
результативність, безпеку споживачів, маркування продукції та послуг.
Виділення даних статей повинне бути узгоджене з економічною природою
конкретних витрат та критеріїв їх визнання, оскільки це необхідно для
формування інформації по елементах із метою складання звітності.
Ведення екологічного обліку на підприємстві має базуватися на таких
принципах:
– своєчасне надання повної інформації про екологічну діяльність
підприємства, необхідної для оперативного управління, контролю й аналізу;
– забезпечення досягнення найкращих результатів облікового процесу з
мінімальними витратами коштів, праці та часу на отримання даної інформації;
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– дотримання системного підходу, цілісності, всебічності, динамічності,
випереджаючого

відображення

господарських

операцій,

пов’язаних

із

здійсненням екологічної діяльності;
– високий рівень організації бухгалтерської служби та роботи облікових
працівників,

відповідна

кваліфікація

облікового

персоналу

в

частині

екологічного обліку;
– здатність і швидкість пристосування до нових вимог, що висуваються до
екологічного обліку та звітності;
– своєчасність, упорядкованість записів із точки зору їх хронологічної
послідовності; їх повнота, всебічність, точність, безперервність, економічність,
наочність відображення в обліку;
– допущення впровадження нових рішень, якщо проведені раніше
дослідження не довели на практиці їх доречність і необхідність впровадження
принципових змін в організації екологічного обліку на підприємстві одразу
після ґрунтовного практичного випробування і перепідготовки персоналу.
Існуючий рівень організації обліку, на нашу думку, не здатний
задовольнити всі вимоги щодо екологічного обліку та надати необхідну
інформацію у повному обсязі, тому кожне підприємство, яке впроваджує
систему суцільного управління екологією, повинно розробити власну методику
обліку та забезпечити його ефективну організацію. Це дасть можливість
підвищити ефективність діяльності підприємства, якість її продукції та рівень
конкурентоспроможності та рівень рейтингу серед інших підприємств [1].
Таким чином, до основних проблем та перспектив запровадження
екологічного обліку на підприємстві необхідно віднести:
– відсутність раціональної, ефективної екологічної політики кожного
підприємства (екологічна інформація часто є нечіткою та відносною);
– більшість природних втрат не можна виразити в грошовому вимірнику,
вони важко піддаються навіть кількісному виміру (важлива екологічна
інформація може бути отримана не з фінансово-економічних джерел, а таких
сфер, як геологія, екологія, біологія, фізика і т. ін.);
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– відсутність жорстких законодавчих вимог, податкових стимулів
враховувати та запобігати нанесенню шкоди навколишньому середовищу;
– потреба в удосконаленні єдиної системи стандартизації та якості товарів,
включаючи розробку конкретних технічних регламентів;
– підвищення інформаційного забезпечення та покращення якості життя
через планування асортименту продукції відповідно до потреб населення;
– удосконалення механізму ціноутворення та лібералізації внутрішнього
ринку.
Таким чином, вдосконалення системи бухгалтерського обліку, а саме
розвиток його екологічних аспектів у складі інформаційного забезпечення
управління підприємством, забезпечить можливість планування, контролю,
аналізу, прогнозування екологічних витрат, точнішого визначення економічної
ефективності природоохоронних заходів, оцінки економічних збитків, які
заподіюються забрудненням навколишнього середовища.
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ПІДҐРУНТЯ РОЗБУДОВИ КОНЦЕПТУАЛЬНИХ ОСНОВ
БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ
У статті розглядаються зміни, що вносяться в методологію бухгалтерського
обліку, як в науку, в контексті євроінтеграції та напрямки розвитку
методології бухгалтерського розвитку.
Ключові слова: аудит, фінансовий стан, фінансові показники, основи аудиту.
На шляху до євроінтеграції України постає значна кількість запитів щодо
ведення обліку на вітчизняних підприємствах, інтегрованих у європейський
економічний
осмислення

простір.
та

Актуальним

обґрунтування

залишається

змін,

що

питання

вносяться

в

теоретичного
методологію

бухгалтерського обліку, як в науку, в контексті євроінтеграції України, приймає
важливе значення, принаймні, з трьох точок зору: історичної, яка дозволяє
зробити висновок про досить вагомий та якісний стрибок у розвитку не лише
практики, але й теорії бухгалтерського обліку та можливість збагачення
останньої за рахунок методологічної експансії (використання досягнень інших
наук); соціологічної, яка пов’язана із усвідомленням виконавцями та
користувачами облікової інформації посилення ролі обліку в управлінні
підприємством; прогнозної, яка полягає в можливості передбачення шляхів
удосконалення бухгалтерського обліку, виділення та розвитку його окремих
видів відповідно до потреб інформаційного забезпечення управління.
В такому контексті, першочергового теоретичного осмислення потребує
розвиток концепції побудови та ведення бухгалтерського обліку у якості
фінансового обліку за умов дії національних стандартів при здійсненні
євроінтеграційних процесів. Підставою для такого твердження є гіпотеза про
орієнтацію вітчизняного законодавства, теорії та практики на визнання змісту
сучасного бухгалтерського обліку саме як фінансового обліку. Підтвердженням
цієї гіпотези слугує:
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1) дефініції бухгалтерського та управлінського обліку, наведені в Законі
України «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні» [1], згідно
яких управлінський облік розглядається як окрема система по відношенню до
бухгалтерського;
2) широко відомий поділ обліку в міжнародній практиці, що в більшості
випадків вбачає в фінансовому обліку задекларовані в вітчизняному Законі [1]
характеристики;
3) наявність систематизованих підручників, посібників та іншої літератури
відомих вітчизняних авторів (Н.В. Ткаченко, Ф.Ф. Бутинця та ін.), де
бухгалтерський облік найменовано бухгалтерським фінансовим обліком.
Розвитком напрямків удосконалення методології бухгалтерського обліку
займалася значна кількість науковців. Серед вітчизняних авторів виділяються
надбання

Ф.Ф.

Н.М. Малюги,

Бутинця,
М.М.

С.Ф.

Шигун,

Голова,
П.Я.

С.Ф.

Легенчука,

Хомина,

М.В.

В.М.

Жука,

Кужельного,

А.М. Кузьмінського, М.С. Пушкаря, В.В. Сопко, М.Г. Чумаченко, серед
зарубіжних економістів відомі роботи Х. Андерсона, М.Ф. Ван Бреда, Р.В. Віла,
Д. Друрі, Д. Колдуела, М.Р. Метью, Б. Нідлза, В.Ф. Палія, Я.В. Соколова,
М.Х.Б. Перера, Б. Райана, Е.С. Хендріксена, Ч.Т. Хорнгрена. Разом з тим, у
зв’язку з євроінтеграцією України постає низка невирішених проблем, серед
яких особливе місце посідає подальша

розбудова теоретичних засад

бухгалтерського обліку на вітчизняних підприємствах.
Концептуальні основи можна вважати закономірностями функціонування
систем обліку. Концепцію обліку слід сприймати як опис організації логічної
системи взаємопов’язаних цілей та понять, що приводить до створення
узгодженого фінансового обліку та звітності. В той же час, як застерігають
відомі теоретики (Г. Велш, Д. Шорт [2], Р. Антоні [3] та ін.), концепцію обліку
не можна порівняти з базисним законом науки. Вона постійно змінює форми
для того, щоб відповідати змінам суспільних потреб, і розвивається через
досвід і консенсус.
Дослідження існуючих в міжнародній практиці концепцій фінансового
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обліку дозволило зробити висновок про їх багатоваріантність, що є наслідком
безпосереднього
характеризуються

зв’язку

із

обліковими

різноманітністю.

Їх

системами
класифікацію

різних
можна

країн,

які

здійснити

відповідно до групування систем обліку, де однією із найбільш поширених є
трьохмодельна класифікація облікових систем, описана Г. Мюллером, Х.
Герноном та Г. Мінком [5]. За нею виділяються:
1) англо-американська

модель

(Великобританія,

США,

Нідерланди,

Канада, Австралія та ін.). Її основними характеристиками є: орієнтація обліку
на потреби широкого кола інвесторів, що обумовлено високорозвинутим
ринком цінних паперів; відсутність законодавчого регулювання обліку, який
регламентується стандартами, що розробляються професійними організаціями
бухгалтерів; гнучкість облікової системи; високий освітянський рівень як
бухгалтерів, так і користувачів фінансової інформації;
2) континентальна модель (Німеччина, Австрія, Франція, Швейцарія, Італія
та ін.). Вона відрізняється: наявністю державного регулювання обліку; тісними
зв’язками підприємств з банками, які є основними постачальниками капіталу,
орієнтацією обліку на державні потреби оподаткування і макроекономічного
регулювання; консерватизмом облікової практики;
3) південноамериканська модель (Бразилія, Аргентина, Болівія та ін.),
особливістю якої є орієнтація методики обліку на дуже високий рівень інфляції
та потреби державного регулювання.
Формування концепції фінансового обліку базується на вивченні тенденцій
і закономірностей трансформації бухгалтерського обліку на різних етапах
розвитку суспільства. Запропонована концепція фінансового обліку відповідає
вітчизняним національним стандартам, враховує міжнародний досвід та
тенденції розвитку фінансового обліку і має відповідну структуру, що включає:
1) Концептуальну основу фінансового обліку – визнання фінансового
обліку і мети його ведення; теоретичну модель побудови обліку (парадигму);
фундаментальну облікову модель (основне рівняння); об’єкти та суб’єкти
обліку, їх інформаційне тлумачення.
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2) Якісні характеристики облікової інформації, до яких, поряд із
передбаченими Національним положенням (стандартом) бухгалтерського
обліку

1

«Загальні

вимоги

до

фінансової

звітності»

[6],

включені:

раціональність; можливість підтвердження; нейтральність.
3) Принципи та умовності обліку, склад яких, визначений Законом [1],
доповнено

принципами:

подвійного

відображення,

раціональності,

конфіденційності.
4) Обмеження облікової інформації, які не передбачені Законом [1] та
стандартами, але визначають концепцію фінансового обліку: суттєвість,
раціональність, консерватизм.
5) Елементи фінансової звітності, що, по суті, є цільовою функцією
фінансового обліку, склад яких передбачено НП(С)БО та П(С)БО.
6) Процедуру та практику ведення бухгалтерського обліку, серед яких:
основна процедура вітчизняного фінансового обліку; формування фінансових
потоків, облікова політика тощо.
Концептуальні рамки фінансового обліку визначаються його визнанням
та уточненням мети ведення. В силу цього, концептуальна основа, яка
запропонована, орієнтована на інформаційний зміст бухгалтерського обліку,
викладений в Законі [1].
Зокрема, визнання в Законі [1] бухгалтерського обліку як процесу
виявлення, вимірювання, реєстрації, накопичення, узагальнення, зберігання і
передачі інформації про діяльність підприємства зовнішнім та внутрішнім
користувачам для прийняття рішень є значним кроком вперед щодо розвитку
його як науки за наступними напрямами.
По-перше, мова йде про інформаційний процес, а це дає можливість:
 застосовувати до обліку стандартні підходи як до інформаційних систем;
 підвищити рівень кібернетизації обліку.
По-друге, зміст процесу обліку дозволяє використовувати загальновизнані
поняття, як:
 ідентифікація,

що

поглинає

класифікацію,
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узагальнення,

запис

(реєстрацію) та дозволяє акцентувати увагу на моменті «пізнання» фактів
господарської діяльності;
 квантифікація, тобто кількісний вимір фактів господарської діяльності,
використовуючи при цьому також інші, ніж вартісні, вимірники;
 комунікація, що означає можливість передавати інформацію.
По-третє, вказана підпорядкованість процесу обліку прийняттю рішення; і,
на кінець, задекларовані обмеження обліку щодо відображення діяльності
підприємства.
Теоретичною основою побудови фінансового обліку є диграфічна
парадигма (подвійна бухгалтерія), що відрізняється від інших парадигм
(уніграфічної, камеральної) наявністю подвійного інформаційного потоку щодо
інформаційного відображення фінансового стану та майна підприємства. Під
парадигмою в теорії науки розуміють сукупність найбільш поширених
поглядів, що поділяються більшістю зацікавлених осіб.
Коротко про риси сучасної диграфічної парадигми:
1) визнання бухгалтерського обліку як частини інформаційної системи
підприємства, множини методологічних елементів, що постійно розвивається.
При цьому, розвиток обліку – не самоціль, а засіб вирішення певних задач
управління; при всіх обставинах затрати на отримання необхідної інформації не
повинні перевищувати управлінського ефекту, викликаного використанням цієї
інформації;
2) перехід

від

акцидентної

суті

бухгалтерії

до

субстанціальної.

Акцидентність обліку проявляється в виділенні особливостей для галузей,
конкретних видів підприємств, в той час, як сутність субстанціального
фінансового обліку – в моделюванні, з однієї сторони, господарської діяльності,
з другої – прийомів її відображення;
3) сприйняття господарського процесу як економічної задачі, яку слід
вирішити інформаційними способами. Звідси, з метою економічної доцільності
і ефективного усунення надлишкової інформації, – перехід до принципу
вибіркового дослідження замість наскрізного та безперервного спостереження;
4) гармонізація обліку.
102

Основою ведення обліку за міжнародною та вітчизняною практикою є
постулат Л. Пачолі чи фундаментальна облікова модель (по Г. Велшу та
Д. Шорту [3]) або основне рівняння (за Дюмарше, Шпругом, Е. Смітом,
В. Бурке [7] та іншими). Оскільки мова йде про концепцію представлення
облікової інформації слід говорити саме про фундаментальну облікову модель.
Її показники, зафіксовані на певну дату, складають основне бухгалтерське чи
балансове рівняння, яке характеризує фінансову позицію підприємства та
відображає подвійність обліку – два інформаційні потоки щодо стану майна
підприємства.
Фінансовий облік, як частина інформаційної системи, має розвиватися,
виходячи з необхідності зменшення ентропії (невпорядкованості). Остання має
місце через інформаційну обмеженість даних обліку. Аналізуючи дослідження з
цього питання (Л. А. Бернстайна та інших), можна привести найбільш важливі з
них:
1) вартісний вимірник – фінансовий облік може надавати лише ту
інформацію, що придатна для вартісного представлення, в той час як суттєві
характеристики господарської діяльності не можуть бути виражені в
грошовому вимірі (кадри підприємства, стимули до праці, масштаби
маркетингових заходів тощо);
2) спрощення та негнучкість, властиві системі обліку – класифікація
економічних подій може бути досягнута лише ціною їх спрощення та втрати
конкретного їх відображення;
3) суб’єктивізм виконавців (працівників обліку) – форма обліку та рівень
деталізації облікових даних визначається поглядом кожного бухгалтера на
вимоги та очікування користувачів, що не завжди співпадає з вимогами
користувачів;
4) необхідність поточних оцінок – для корисності облікова інформація
має бути своєчасною, що спонукає визначати фінансові витрати та результати
діяльності досить часто і з використанням умовних оцінок;
5) оцінка – основна умовність в бухгалтерському обліку України полягає
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у прийнятому принципі обліку за історичною собівартістю, в той час як
користувач фінансової звітності цікавиться поточною ринковою вартістю;
6) нестабільність грошової одиниці – зміна покупної вартості грошей з
часом із явною тенденцією до зниження.
На кінець, слід зауважити, що до складу категорій, які формують
концепцію фінансового обліку, доцільно ввести поняття бухгалтерського
ризику, який має місце через існування альтернативних принципів обліку,
нечітких критеріїв, що їх визначає, а, отже, нечітких стандартів на практиці.
Відсутність гарантій відповідно використовуваних стандартів чи методів і
способів їх використання може привести до широкого різноманіття результатів
та, отже, до високого ступеню невизначеності. В поняття бухгалтерського
ризику можна також включити рівень консерватизму використовуваних
принципів

бухгалтерського

обліку

чи

його

відсутність.

Розбудова

концептуальних основ бухгалтерського обліку за наведеними напрямами
сприятиме адаптації вітчизняних підприємств до євроінтеграції.
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Кожухар В.О.
Здобувач освітнього ступеня «магістр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ОБЛІК НЕОБОРОТНИХ АКТИВІВ ТА ГРУП ВИБУТТЯ,
УТРИМУВАНИХ ДЛЯ ПРОДАЖУ: ОСОБЛИВІ АСПЕКТИ
У статті акцентовану увагу на питаннях, пов’язаних із особливостями обліку
необоротних активів та груп вибуття, утримуваних для продажу. Визначено
умови щодо визнання об’єктів необоротних активів утримуваними для
продажу відповідно до П(С)БО 27. Розкрито методику ведення синтетичного
обліку переведення необоротних активів в окремі групи запасів з ціллю їх
подальшої реалізації.
Ключові слова: необоротні активи, утримувані для продажу, основні засоби,
запаси, реалізація, облік.
У кожного підприємства виникають моменти, коли йому доводиться мати
справу із вибуттям тих чи інших об’єктів необоротних активів. Причинами
такого «вибуття» можуть бути, зокрема: продаж, ліквідація, безоплатна
передача, внесення до статутного капіталу іншого підприємства. Про те, як
облікувати

таке

вибуття

в

бухгалтерському

та

податковому

обліку

підприємства, залишається актуальним у сучасних умовах функціонування.
Ціллю написання статті слугували проблематичні аспекти відображення в
обліку необоротних активів та груп вибуття, утримуваних для продажу, а також
удосконалення обліку їх реалізації.
Питаннями обліку необоротних активів, утримуваних для продажу та груп
вибуття займались ряд вітчизняних вчених, серед яких варто відзначити: Н.
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Мичак, І. Жолнір, С. Хома, І. Губин та інших. Однак, зазначена проблематика
потребує подальших наукових досліджень.
У бухгалтерському обліку господарські операції, пов’язані із реалізацією
необоротних активів потрібно опиратися, передусім, на два основні нормативні
документи:
1) П(С)БО 7 «Основні засоби» [6];
2) П(С)БО 27 «Необоротні активи, утримувані для продажу, та припинена
діяльність» [4].
Отже, згідно з вимогами П(С)БО 27 об’єкти необоротних активів, стосовно
яких прийнято рішення про їх реалізацію, підлягають переведенню до складу
необоротних активів, утримуваних для продажу.
Для обліку таких активів призначено спеціальний окремий субрахунок 286
«Необоротні активи та групи вибуття, утримувані для продажу».
Згідно з п. 1 розділу II П(С)БО 27 об’єкти основних засобів визнають
утримуваними для продажу, якщо:
- економічні вигоди очікується отримати від їх продажу, а не від
використання за призначенням;
- вони готові до продажу у їх теперішньому стані;
- їх продаж, як очікується, буде завершено протягом року з дати визнання
утримуваними для продажу;
- умови їх продажу відповідають звичайним умовам продажу для подібних активів;
- здійснення їх продажу має високу ймовірність, зокрема, керівництвом
підприємства підготовлено відповідний план або укладено твердий контракт
про продаж, здійснюється їх активна пропозиція на ринку за ціною, яка
відповідає справедливій вартості [4].
Важливим є той факт, що переводити об’єкт необоротних активів у склад
запасів потрібно й у тому випадку, коли підприємство не планувало його
реалізацію, а причина для продажу виникла несподівано.
Зазначене випливає з того, що списувати об’єкти з балансу як основні
засоби можна лише у разі їх безоплатної передачі або списання внаслідок
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невідповідності критеріям активу, які вказані у п. 33 П(С)БО 7 «Основні
засоби» [6].
Щодо реалізації необоротних активів, зокрема, об’єктів основних засобів,
неодмінно

мають

бути

переведені

в

категорію

необоротних

активів,

утримуваних для продажу.
Тому, першочергово, будь-якому продажу основного засобу повинне
передувати переведення об’єкта на субрахунок 286 «Необоротні активи та
групи вибуття, утримувані для продажу».
Відповідно

до

Інструкції

про

застосування

Плану

рахунків

бухгалтерського обліку активів, капіталу та зобов’язань і господарських
операцій

підприємств,

відображаються

такі

господарські

операції

у

кореспонденції рахунків [1]:
1) Списують суму накопиченої амортизації:
Дт 131

Кт 10;

2) Відображають переведення об’єкта основного засобу до складу
необоротних активів, утримуваних для продажу:
Дт 286 Кт 10.
Зазначені бухгалтерські записи здійснюють на дату, коли об’єкт повністю
відповідає всім вимогам, встановленим п. 1 розділу II П(С)БО 27 «Необоротні
активи, утримувані для продажу, та припинена діяльність» [4].
Важливим є одночасне врахування того факту, що після переведення
основного засобу до складу необоротних активів, утримуваних для продажу,
амортизацію на такі активи не нараховують з місяця, наступного за місяцем
вибуття об’єкта зі складу основних засобів, що вказано в п. 6 розділу ІІ того ж
ПСБО 27 [4].
У випадку, коли утримувані для продажу об’єкти основних засобів все ж з
певних причин не були реалізовані та продовжують значитися в обліку, то на
дату балансу їх відображають відповідно до п. 9 розділу II П(С)БО 27 [4],
зокрема, за найменшою з двох вартостей:
- балансовою вартістю;
107

-

чистою

вартістю

реалізації

(справедливою

вартістю

активу

за

вирахуванням очікуваних витрат на його реалізацію).
Суму перевищення балансової вартості активу над чистою вартістю
реалізації включають до складу інших операційних витрат та відображають в
бухгалтерському обліку такою кореспонденцією рахунків [1]:
1) Дт 946

Кт 286.

Якщо надалі чиста вартість реалізації збільшується, коригування вартості
необоротних
операційними

активів,

утримуваних

доходами

звітного

для

продажу,

періоду

та

визнають

іншими

обліковують

такою

кореспонденцією рахунків [1]:
1) Дт 286

Кт 719.

У даному випадку слід мати на увазі, що сума доходу не повинна
перевищувати визнаних раніше витрат від уцінки необоротних активів,
утримуваних для продажу, що визначено у п. 11 розділу ІІ П(С)БО 27 [4].
На підприємстві також може мати місце ситуація, коли необхідно
реалізувати (продати) об’єкт основного засобу, шляхом надходження якого
було безоплатне одержання.
Тож, першочергово, при оприбуткуванні такого об’єкта підприємство на
його справедливу вартість (без урахування супутніх витрат) повинне було
збільшити додатковий капітал, оскільки така вимога означена п. 13
Методичних рекомендацій з бухгалтерського обліку основних засобів
№ 561 [2].
У подальшому, в міру експлуатації об’єкта основних засобів величина
відображеного при оприбуткуванні додаткового капіталу зменшувалася
пропорційно нарахуванню амортизації з одночасним списанням до складу
інших доходів. Тобто, при переведенні безоплатно отриманого об’єкта
основного засобу, який ще не встиг повністю замортизуватися, до складу
необоротних активів, утримуваних для продажу, підприємство повинне визнати
дохід у сумі залишку додаткового капіталу, недосписаного в процесі
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амортизації. На таку суму в бухгалтерському обліку здійснюють бухгалтерське
проведення [1]:
1) Дт 424

Кт 745.

Вважаємо актуальним та вартим дослідити питання щодо продажу
переоцінених об’єктів основних засобів. У даному випадку першочергово слід
мати на увазі, що при вибутті зазначених основних засобів перевищення сум
попередніх дооцінок (вигід від відновлення корисності) над сумою попередніх
уцінок (втрат від зменшення корисності) залишкової вартості необхідно
включити до складу нерозподіленого прибутку з одночасним зменшенням
капіталу в дооцінках. У такому випадку в бухгалтерському обліку складається
кореспонденція рахунків [1]:
1) Дт 411

Кт 441.

При цьому, на нашу думку, таку проводку варто робити в бухгалтерському
обліку за фактом переведення основних засобів на субрахунок 286 «Необоротні
активи та групи вибуття, утримувані для продажу» [1].
Зокрема, незважаючи на те, що об’єкт усе ще перебуває на балансі (у
вигляді необоротних активів, утримуваних для продажу), його дооцінку вже
потрібно прибрати з субрахунку 411.
Реалізацію об’єктів основних засобів, переведених до складу необоротних
активів, утримуваних для продажу, у бухгалтерському обліку відображають як
звичайний продаж оборотних активів.
Дохід від продажу в бухгалтерському обліку визнають за правилами, які
визначені в п. 8 П(С)БО 15 «Дохід», а саме за умови, якщо:
1) сума доходу може бути достовірно визначена;
2) покупцеві передані ризики і вигоди, пов’язані з правом власності на
актив;
3) продавець надалі не здійснює управління і контроль за реалізованим
активом;
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4) є впевненість у тому, що в результаті операції станеться збільшення
економічних вигід, а витрати, пов’язані з операцією, можуть бути достовірно
визначені.
Таким чином, при продажу основних засобів доходи в бухгалтерському
обліку виникають, зазвичай, за відвантаженням об’єктів основних засобів.
Доходи від реалізації основних засобів, визнаних утримуваними для
продажу, відображають за кредитом субрахунку 712 «Дохід від реалізації інших
оборотних активів».
Одночасно, балансову вартість активу при його реалізації списують у
дебет субрахунку 943 «Собівартість реалізованих виробничих запасів».
Щодо питання узагальнення інформації та розкриття її про необоротні
активи та групи вибуття, утримуваних для продажу, а також припинену
діяльність, то відзначимо, що у Ф. 5 «Примітки до фінансової звітності»
висвітлюється облікова інформація для користувачів. Зокрема, необоротні
активи та групи вибуття, утримувані для продажу, та пов’язані з ними
зобов’язання, а також результати їх продажу (вибуття) відображаються у
фінансовій звітності окремо від інших активів, зобов’язань та результатів інших
видів діяльності.
Отож, у Формі 5 «Примітки до фінансової звітності» наводиться така
інформація у період визнання необоротних активів, групи вибуття як
утримуваних для продажу:
1) опис необоротних активів, групи вибуття;
2) опис обставин продажу (вибуття), спосіб та час;
3) збитки від зменшення корисності та їх подальше сторнування;
4) сегмент, у якому необоротні активи, група вибуття подаються
відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 29 «Фінансова
звітність за сегментами» [5, 7].
Таким чином, за результатами проведеного дослідження нами було
розглянуто та висвітлено основні актуальні та проблематичні аспекти ведення
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обліку необоротних активів та груп вибуття, утримуваних для продажу, а також
узагальнення інформації про них у фінансовій звітності підприємства.
Список використаних джерел:
1. Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку
активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і
організацій: наказ Міністерства фінансів України від 30.11.1999 р. № 291. URL :
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0893-99.
2. Методичні рекомендації з бухгалтерського обліку основних засобів,
затв. Наказом Міністерства фінансів України від 30.09.2003 № 561. URL:
https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0561201-03.
3. Мичак Н.О. Сутність необоротних активів, утримуваних для продажу:
облікова та економічна точки зору. Науковий вісник Ужгородського
національного

університету.

2017.

Вип.

15.

Ч.2.

С.

14-19.

URL:

http://www.visnyk-econom.uzhnu.uz.ua/archive/15_2_2017ua/5.pdf.
4. П(С)БО 27 «Необоротні активи, утримувані для продажу, та припинена
діяльність»: наказ Міністерства фінансів України від 07.11.2003 р. № 617. URL:
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1054-03.
5. Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 29 «Фінансова звітність
за сегментами», затв. наказом Міністерства фінансів України від 19.05.2005 р.
№ 412. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0621-05.
6. Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 7 «Основні засоби»,
затв. Наказом Міністерства фінансів України від 27.04.2000 р. № 92. URL:
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0288-00.
7. Про Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 27 «Необоротні
активи, утримувані для продажу, та припинена діяльність». Вісник. Офіційне
видання

Державної

фіскальної

служби

України.

2018.

№40/Д.

http://www.visnuk.com.ua/uk/publication/100009617-pbo-27-neoborotniaktiviutrimuvani-dlya-prodazhu-ta-pripinena-diyalnist.

111

URL:
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Здобувач освітнього ступеня «магістр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ОРГАНІЗАЦІЯ ОБЛІКУ З ПОСТАЧАЛЬНИКАМИ І
ПІДРЯДНИКАМИ
Розглянуто методику організації обліку витрат з постачальниками та
підрядниками підприємства. Досліджено місце кредиторської заборгованості
за товари, роботи, послуги в загальній системі поточних зобов’язань
підприємства.
Ключові слова: облік, постачальники, підрядники, витрати, надходження.
Обсяги поточних зобов’язань потребують особливого контролю з боку
підприємства, оскільки останні як об’єкт обліку мають великий вплив на
платоспроможність, кредитоспроможність, фінансову стійкість та ліквідність
підприємств на ринку. Поточні зобов’язання є основою формування оборотних
засобів для здійснення діяльності більшості сучасних економічних суб’єктів,
тому від їх стану залежить фінансова стійкість підприємства на ринку. З
розвитком ринкових перетворень гостро постає питання удосконалення
організації обліку зобов’язань з постачальниками та підрядниками на
підприємстві, адже постала необхідність врегулювання взаємовідносин між
суб’єктами господарювання та іншими учасниками господарських відносин
(держава, працівники, фінансово-кредитні установи).
Метою статті виступило дослідження чинної методики обліку розрахунків
з постачальниками та підрядниками.
Питанням

організації

обліку

розрахунків

з

постачальниками

та

підрядниками приділяли увагу у своїх дослідженнях відомі вчені-економісти:
М. Чумаченко, І. Білоусової, Ф. Бутинця, В. Моссаковського, А. Яругової,
О. Бородкіна, Л. Гнилицької, М. Кужельного, В. Сопко, Т. Сльозко та ін.
У сучасних умовах ефективні зв’язки підприємства з партнерами залежать
від стану організації його документообігу розрахунків з постачальниками і
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підрядниками.

Раціональне

документування

обліку

розрахунків

з

постачальниками є невід’ємною складовою процесу оперативного та якісного
управління

підприємством.

Якщо

на

підприємстві

не

налагоджено

документообіг розрахунків з постачальниками і підрядниками, тоді управління
взагалі неефективне, оскільки зростає ймовірність штрафних санкцій через
несвоєчасність сплати постачальникам рахунків або оприбуткування цінностей,
не контролюються дії матеріально відповідальних осіб, що знижує прибуток
підприємства [2].
У здійсненні операцій, створенні та передачі первинних та звітних
документів розрахунків з постачальниками і підрядниками беруть участь безліч
виконавців, тому можливі втрати, неправильне або несвоєчасне складання
документів

тощо.

Це

зумовлює

створення

раціональної

системи

документування обліку розрахунків з постачальниками і підрядниками, наперід
продуманої системи дій посадових осіб та руху документів, упорядкованої
цілісної облікової інформації в документопотоці підприємства [5].
Організація бухгалтерського обліку здійснюється на підприємствах та
установах всіх форм власності відповідно до встановленого законодавства
України. Раціональна та ефективна організація обліку забезпечує своєчасне
виконання завдань, надання повної, правдивої та неупередженої інформації про
будь-який об’єкт обліку при мінімальних затратах матеріальних і трудових
ресурсів. Питання організації обліку на підприємстві вирішує керівник
відповідно

до

чинного

законодавства

та

установчих

документів

підприємства [1].
Одним із важелів управління розрахунками з постачальниками та
підрядниками є облікова політика підприємства. Облікова політика дає
можливість поєднати основні вимоги держави з власною ініціативою
підприємства з питань методики, організації та техніки ведення обліку [3]. В
сучасних умовах недостатньо сформувати облікову політику по підприємству в
цілому, належної уваги потребує кожен окремий об’єкт обліку, в тому числі
поточні зобов’язання. З метою визначення найважливіших елементів облікової
політики щодо розрахунків необхідно розглянути види поточних зобов’язань
(рис. 1).
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Правові засади ведення обліку розрахунків з постачальниками і
підрядниками регламентується П(С)БО 11 «Зобов’язання»[4], а технологія
обробки облікової інформації залежить від обраної на підприємстві форми
бухгалтерського обліку.
Розрахунки з постачальниками та підрядниками є одним із видів
короткострокових зобов’язань, це взаємні розрахунки підприємств за товарноматеріальні цінності, виконані роботи, надані послуги. Саме від безперебійності
та планомірності організації даних розрахунків залежить стан усіх розрахунків
підприємства, його фінансовий стан та платоспроможність [5].
Поточні зобов’язання та забезпечення
Короткострокові кредити банків
Векселі видані
Поточна кредиторська заборгованість за:
довгостроковими зобов’язаннями
товари, роботи, послуги
розрахунками з бюджетом
розрахунками зі страхування
розрахунками з оплати праці
одержаними авансами
розрахунками з учасниками
із внутрішніх розрахунків
за страховою діяльністю
Поточні забезпечення
Доходи майбутніх періодів
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків
Інші поточні зобов’язання

Рисунок 1 – Види поточних зобов’язань
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На сьогоднішній день існують підприємства, діяльність яких можлива
виключно завдяки зобов’язанням за розрахунками з постачальниками та
підрядниками. Мається на увазі, що підприємство, не маючи власного капіталу,
може взяти товар в кредит і нічим при цьому не ризикувати. Але, приймаючи
рішення

щодо

тактичних

чи

стратегічних

планів

таких

суб’єктів

господарювання, керівник перш за все звертає увагу на перевірку зобов’язань
підприємства, що дає змогу оцінити його платоспроможність і фінансову
стійкість.
Отже, кредиторська заборгованість за товари, роботи і послуги може стати
як позитивним чинником для діяльності господарюючого суб’єкта, так і
негативним. Її перевагою є те, що порівняно з іншими зобов’язаннями, вона не
потребує додаткових витрат у вигляді відсотків і дозволяє користуватися
коштами

інших

підприємств.

Але

значний

обсяг

зобов’язань

перед

постачальниками і підрядниками, з іншого боку, знижує платоспроможність та
фінансову стійкість підприємства [4].
Для обліку розрахунків з постачальниками та підрядниками передбачений
рахунок 63 «Розрахунки з постачальниками і підрядниками». За кредитом
рахунка 63 «Розрахунки з постачальниками та підрядниками» відображається
заборгованість за одержані від постачальників та підрядників товарноматеріальні цінності, прийняті роботи, послуги, за дебетом – її погашення,
списання тощо.
Рахунок 63 «Розрахунки з постачальниками та підрядниками» має такі
субрахунки:
631 «Розрахунки з вітчизняними постачальниками»;
632 «Розрахунки з іноземними постачальниками»;
633 «Розрахунки з учасниками ПФГ» [2].
На субрахунку 631 «Розрахунки з вітчизняними постачальниками»
ведеться облік розрахунків за одержані товарно-матеріальні цінності, виконані
роботи, надані послуги з вітчизняними постачальниками та підрядниками.
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На субрахунку 632 «Розрахунки з іноземними постачальниками» ведеться
облік розрахунків з іноземними постачальниками та підрядниками за одержані
товарно-матеріальні цінності, виконані роботи, надані послуги.
На субрахунку 633 «Розрахунки з учасниками ПФГ» ведеться облік
розрахунків за одержані ТМЦ, виконані роботи та надані послуги з учасниками
промислово – фінансової групи.
Однак на практиці даний рахунок не дозволяє отримати достатню
інформацію, адже не показує заборгованості за окремими договорами та
розмежування між заборгованістю, термін сплати якої ще не настав та
простроченою.
У разі придбання ТМЦ, робіт і послуг на умовах передоплати облік
розрахунків за поточними авансами, виданими іншим підприємствам та
організаціям, ведуть на субрахунку 371 «Розрахунки за виданими авансами».
Залежно від того, в якій валюті здійснюються розрахунки, до субрахунку 371
відкривають відповідні субрахунки другого порядку.
По

дебету

субрахунку

371

відображають

суми

виданих

авансів

(попередньої оплати) за товари, роботи, послуги в кореспонденції з рахунками
обліку грошових коштів (Кт 30, 31).
Після виконання постачальниками та підрядниками своїх зобов’язань
по кредиту

субрахунку

371

відображають

погашення

дебіторської

заборгованості за авансами в кореспонденції з дебетом рахунка 63. Також
по кредиту субрахунку 371 відображають суми, повернені постачальниками або
підрядниками як невикористані, у кореспонденції з рахунками обліку грошових
коштів. Крім того, по кредиту субрахунку 371 здійснюють списання
заборгованості за виданими авансами в разі визнання її безнадійною [2].
Документальне оформлення операцій із розрахунками з постачальниками
та підрядниками здійснюється за допомогою таких первинних документів:
податкова накладна, платіжне доручення, банківська виписка, видаткова
накладна, акт виконаних робіт, договір, розрахунково-платіжна відомість,
рахунок-фактура, товарно-транспортна накладна та ін.
Розрахунки з постачальниками і підрядниками є важливим елементом
складного механізму будь-якого підприємства. Саме тому вивченню цієї
категорії необхідно приділяти багато часу, адже від ухвалених рішень залежить
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стан та перспективи розвитку підприємства. Задля розширення ринку збуту
товарів, а також залучення нових реалізаторів продукції необхідна ефективна
політика управління кредиторською заборгованістю. Уведення аналітичних
документів дозволить удосконалити облік кредиторської заборгованості на
підприємстві шляхом забезпечення контролю своєчасності розрахунків за
кожною поставкою товарно-матеріальних цінностей, що, у свою чергу,
підвищить рівень платіжної дисципліни підприємства.
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Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ОРГАНІЗАЦІЯ ОБЛІКУ РОЗРАХУНКІВ З ПІДЗВІТНИМИ
ОСОБАМИ В УСТАНОВАХ ДЕРЖАВНОГО СЕКТОРУ
Стаття присвячена дослідженню організації обліку розрахунків з підзвітними
особами в установах державного сектору. Зокрема, окреслено завдання обліку,
розроблено структурно-логічну схему послідовності обліку розрахунків з
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підзвітними особами та визначено етапи документообігу в установах
державного сектору.
Ключові слова: організація обліку, установи державного сектору, розрахунки з
підзвітними особами, етапи обліку, організація обліку.
В установах державного сектору важливе місце займають розрахунки з
підзвітними особами. Оскільки такі операції відображаються у фінансовій та
бюджетній звітності установи, то на них варто звернути особливу увагу. Щоб
запобігти надмірного збільшення заборгованості за установою державного
сектору перед працівниками по розрахунках з підзвітними особами, потрібно
посилити контроль за розрахунками та вчасно погашати заборгованість. Щодо
фінанового обліку – усі суми, які витрачені підзвітною особою та затверджені
керівником включаються до складу фактичних витрат установи.
Метою статті є поглиблення теоретичних, організаційно-методичних
положень та розробка практичних рекомендацій з удосконалення системи
організації обліку розрахунків з підзвітними особами в установах державного
сектору.
Проблеми обліку розрахункових операцій вивчають широке коло
науковців та практиків, серед яких: П.Й. Атамас, М.Д. Білик, М.Я. Дем’яненко,
О.О. Дорошенко, Г.Г. Кірейцев, В.С. Лень, С.О. Левицька, М.Ф. Огійчук,
В.Я. Плаксієнко, С.В. Свірко, В.В. Сопко та інші. Втім майже всі вони
розглядають проблеми розрахункового характеру загалом або акцентують увагу
лише на розрахунках з дебіторами. На нашу думку, потребує особливої уваги
процес удосконалення організації обліку розрахунків з підзвітними особами.
В сучасних умовах господарювання установам державного сектору для
здійснення ефективних управлінських рішень щодо розрахунків з підзвітними
особами необхідно володіти загальною, аналітичною, повною та достовірною
інформацією про кожного дебітора з метою подання її зацікавленим
користувачам.
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Предметом системи обліку розрахунків з підзвітними особами є
господарські операції розрахункових відносин, що спричиняють рух коштів,
при цьому охоплюється процес основної (статутної) діяльності установи
державного сектору.
Метою ведення обліку розрахунків з підзвітними особами є формування
для внутрішніх та зовнішніх користувачів облікової інформації щодо розмірів
поточної заборгованості та термінів її погашення. Об’єктом бухгалтерського
обліку є заборгованість по розрахунках з підзвітними особами, а суб’єктом –
працівники бухгалтерської служби.
Завданням організації обліку розрахунків з підзвітними особами в уставах
державного сектору є надання повної, достовірної та прозорої інформації про
заборгованість, а саме:
1) розподіл обов’язків між обліковими працівниками, відповідальними за
ведення обліку з підзвітними особами;
2) своєчасне та достовірне відображення в обліку операцій розрахунків з
підзвітними особами;
3) забезпечення правильного та повного документального оформлення
виникнення зобов’язань перед підзвітними особами;
4) своєчасне та повне відображення розрахунків з підзвітними особами на
рахунках бухгалтерського обліку;
5) представлення на основі отриманого масиву опрацьованої інформації
показників стосовно розрахунків з підзвітними особами у бюджетній,
фінансовій та управлінській звітності установи державного сектору з метою
задоволення потреб зацікавлених користувачів;
6) уможливлення прогнозування та планування видатків на основі
облікової інформації про розрахунки з підзвітними особами.
Визначено

структурно-логічну

послідовність

обліку

розрахунків

з

підзвітними особами в установах державного сектору (рис. 1).
Обліковий процес розрахунків з підзвітними особами в установах
державного сектору, представлений як технологічна сутність складається з
трьох етапів:
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-

первинного;

-

поточного;

-

підсумкового (узагальнюючого).

Основою забезпечення успішної діяльності установи державного сектору є
чіткий механізм обліку господарських процесів, у тому числі в частині
бухгалтерського обліку, який включає не лише фіксування господарських
операцій, але й етапи обігу документів, у яких вони зафіксовані.
ОРГАНІЗАЦІЯ ОБЛІКУ РОЗРАХУНКІВ З ПІДЗВІТНИМИ ОСОБАМИ
ЕТАП 1. Первинний облік
Оцінювання об’єктів, що формують заборгованість внаслідок
Документування операцій розрахунків з підзвітними особами
Групування за підзвітними особами, датою виникнення та видами
заборгованості
ЕТАП 2. Поточний облік
Хронологічний облік
відображення у порядку виникнення операцій з обліку розрахунків з
підзвітними особами
Системний облік
Групування інформації за кожною підзвітною особою, терміном
виникнення та погашення, кодом економічної класифікації видатків
ЕТАП 3. Підсумковий облік
Узагальнення даних аналітичного обліку розрахунків з підзвітними
особами в облікових регістрах
Узагальнення даних синтетичного обліку розрахунків з підзвітними
особами у формах фінансової та бюджетної звітності

Рисунок 1 – Структурно-логічна схема послідовності обліку
розрахунків з підзвітними особами в установах державного сектору
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Етапи документообігу в установі державного сектору наведено на рис. 2.
Нормами Кодексу законів про працю за працівником закріплено право на
відшкодування витрат, понесених ним у зв’язку зі службовими відрядженнями
[1]. При цьому всі витрати на відрядження, що підлягають відшкодуванню,
можна поділити на три основні групи:


добові витрати;



витрати на проживання;



витрати на проїзд до місця відрядження і назад, а також за місцем

відрядження.
ЕТАПИ

Складання та опрацювання документів (у місцях виникнення господарської операції)

Прийняття та перевірка документів бухгалтерською службою установи

Обробка і аналіз документу, реєстрація факту здійснення господарської операції в
обліковому регістрі
Передавання документів із занесенням інформації до комп’ютерної програми

Передача документів до архіву

Рисунок 2 – Етапи документообігу в установах державного сектору
Підтвердними документами, що засвідчують вартість понесених у зв'язку з
відрядженням витрат, є оригінали розрахункових документів (квитки, рахунки,
квитанції, чеки на оплату проживання в готелі, а в разі найму житла в фізичних
осіб-підприємців, які надають послуги зі здавання житла в оренду або в
тимчасове користування, – документи, що підтверджують підприємницьку
діяльність: свідоцтво про реєстрацію та свідоцтво про сплату податку). У
квитках на залізничний та повітряний транспорт, а також у рахунку (квитанції)
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має бути зазначено прізвище, ім’я, по батькові працівника, і вартість понесених
витрат.
Окремим видом витрат, що не потребують спеціального документального
підтвердження, є добові витрати (витрати на харчування та фінансування інших
власних потреб фізичної особи, понесені у зв'язку з таким відрядженням). Суми
добових витрат для працівників установ державного сектору встановлені на
рівні 60 гривень [2]. Добові витрати відшкодовуються в єдиній сумі незалежно
від статусу населеного пункту.
Дата на транспортному квитку (вибуття транспортного засобу з місця
постійної роботи відрядженого працівника) має збігатися з датою вибуття
працівника у відрядження згідно з наказом про відрядження. Дата на
транспортному квитку (прибуття транспортного засобу до місця постійної
роботи відрядженого працівника) має збігатися з датою прибуття працівника з
відрядження згідно з наказом про відрядження.
Щодо питань, пов’язаних з робочим графіком та оплатою праці
працівника, який направлений у службове відрядження, то слід звернути увагу
на наступні моменти:
1) на працівника, який перебуває у відрядженні, поширюється режим
робочого часу того підприємства, до якого він відряджений. Замість днів
відпочинку, не використаних за час відрядження, інші дні відпочинку після
повернення з відрядження не надаються;
2) якщо працівник спеціально відряджений для роботи у вихідні або
святкові й неробочі дні, то компенсація за роботу в ці дні виплачується
відповідно до чинного законодавства;
3) якщо працівник відбуває у відрядження у вихідний день, то йому після
повернення з відрядження в установленому порядку надається інший день
відпочинку;
4) якщо наказом про відрядження передбачено повернення працівника з
відрядження у вихідний день, то працівникові може надаватися інший день
відпочинку відповідно до законодавства у сфері регулювання трудових
відносин [3].
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Питання виходу працівника на роботу в день вибуття у відрядження та в
день прибуття з відрядження регулюється правилами внутрішнього трудового
розпорядку підприємства.
За відрядженим працівником зберігається місце роботи (посада) протягом
усього часу відрядження, в тому числі й часу перебування в дорозі.
Дослідження методики організації обліку з підзвітними особами надає
можливість дійти висновку, що раціональна організація бухгалтерського обліку
розрахунків з підзвітними особами потребує деталізації інформації за кожним
етапом облікового процесу. З огляду на це розроблено та запропоновано
структурно-логічну схему послідовності обліку розрахунків з підзвітними
особами в установах державного сектору.
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Здобувач освітнього ступеня «магістр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
КОНТРОЛЬ ФІНАНСУВАННЯ СИСТЕМИ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я
УКРАЇНИ
У статті розглянута система управління та контролю за фінансуванням
системи охорони здоров’я в Україні. Визначено функції та повноваження
відповідних контролюючих органів державної влади.
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Ключові слова: : сфера охорони здоров’я, фінанси, джерела фінансування
охорони здоров’я, реформування сфери охорони здоров’я, управління та
контроль, державний бюджет.
Система охорони здоров’я виступає надзвичайно важливим показником
рівня та якості життя населення будь якої країни світу, тому перед кожною
державою постає завдання підтримання стабільного функціонування цієї
системи та збереження здоров’я нації. Ефективне фінансове забезпечення галузі
охорони здоров’я виступає гарантією якості та доступності медичних послуг
для населення. Проте жодна система не може існувати без належного
управління та контролю. У сферу охорони здоров’я не залучаються фінансові
ресурси у потрібному обсязі, а ті, що залучаються, використовуються не завжди
раціонально.
На сьогодні система надання медичної допомоги в Україні має характерні
риси обмеження доступу пацієнтів до медичних послуг в умовах зростання
захворюваності населення, не достатньою забезпеченістю сучасним лікувальнодіагностичним обладнанням у державних та комунальних закладах охорони
здоров’я, застарілістю матеріально-технічної бази, неефективністю управління
фінансами

медичних

інституцій,

соціальною

незахищеністю

медичних

працівників.
Для покращення ситуації необхідний жорсткий контроль за дотриманням
ефективного використання фінансових ресурсів направлених на охорону
здоров’я та запобігання корупції в даній сфері.
Проблеми державного управління та контролю регулювання галузі
охорони здоров’я та розроблення заходів її удосконалення розглядаються у
працях Буздугана Я., Виноградова О.В., Карпишина Н.І., Ковжарова Е.,
Лєхан В.М., Москаленка В.Ф., Немченко А.С., Радиша Я.Ф., Рожкової І.В.,
Жаліло Л.І., Солоненка І.М.
Фінансування галузі охорони здоров’я є однією із складових механізмів
державного управління, за допомогою якого органи державної влади впливають
на діяльність галузі для досягнення поставлених цілей. Процес фінансування
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галузі охорони здоров’я як механізм державного управління та контролю
включає формування сукупного бюджету охорони здоров’я та всі процеси і
структури,

що

мобілізують

грошові

ресурси,

якими

забезпечують

функціонування галузі.
У сучасних умовах розвитку українського суспільства формування
ринкових відносин у охороні здоров’я потребує виваженої державної політики.
Необхідною умовою забезпечення розвитку цивілізованого ринку медичної
допомоги є дотримання принципу «жорсткого хребта» щодо негативних
впливів ринку на гуманітарну сферу в цілому та систему охорони здоров’я
зокрема [7].
Під механізмом державного управління системою охорони здоров’я,
розуміємо сукупність станів і процесів реалізації комплексного впливу держави
(шляхом застосування політичних, економічних, соціальних, організаційних і
правових засобів, практичних заходів, важелів, стимулів) на суб’єкти
національної системи охорони здоров’я. На думку дослідника З. Надюка,
можна виділити такі складові механізму державного управління системою
охорони здоров’я, як: нормативно-правову, інформаційну, матеріальнотехнічну,

кадрову,

фінансово-економічну,

організаційну,

психологічну.

Фінансово-економічна складова передбачає фінансове та нормативно-правове
забезпечення сфери охорони здоров’я та заходів контролю за дотриманням
законності суб’єктами медичного ринку шляхом реалізації таких практичних
заходів:

реалізації

Верховною

Радою

загальнодержавних
України;

реалізації

програм

розвитку,

державних

затверджених

програм

розвитку,

затверджених Кабінетом Міністрів України тощо [8].
В умовах реформування система фінансування охорони здоров’я України
має відповідати таким вимогам:
− забезпечення збалансованості обсягів фінансування медичної допомоги,
що надається;
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− забезпечення

фінансуючій

стороні

можливість

цілеспрямованого

формування найбільш раціонального обсягу надання медичної допомоги;
− стимулювання зміцнення сектору амбулаторно-поліклінічної допомоги
підвищення ролі первинної медичної допомоги;
− зменшення адміністративних витрат фінансуючої сторони на оплату
медичних послуг і оптимізація пов’язаних з цим контрольних функцій;
− забезпечення

поєднання

методів

оплати

різних

видів

медичної

допомоги;
− забезпечення накопичення інформації для прийняття управлінських
рішень для запровадження ефективних моделей управління медичною
установою;
− стимулювання виробників медичних послуг до виконання функцій з
медичного обслуговування найкращим для пацієнтів способом в умовах
раціонального використання фінансових ресурсів [9].
В Україні сукупний бюджет системи охорони здоров’я формується таким
чином: 75% - державний бюджет, 8% - позабюджетні надходження, 2% лікарняні каси, 15% - приватна медицина[10]. Як видно з цього розподілу
формування сукупного бюджету системи охорони здоров’я, основною формою
фінансового

забезпечення

в

Україні

є

бюджетне

фінансування,

яке

здійснюється за рахунок державного та місцевих бюджетів.
Бюджетне фінансування як інструмент виконання бюджету базується на
таких наукових принципах: безповоротності; безоплатності; безстроковості;
плановості; цільове стимулювання; поєднання різних джерел покриття витрат,
пов’язаних з основною діяльністю; ефективне, раціональне та економічне
використання коштів; фінансування бюджетних установ здійснюється на основі
економічних нормативів залежно від сфери діяльності; контроль за виконанням
бюджетних коштів.
Відносини, що виникають у процесі складання, розгляду, затвердження,
виконання та контролю за виконанням бюджетів, регулюється Бюджетним
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кодексом України. Бюджетним кодексом також чітко розмежовано які типи
бюджетних медичних установ можуть фінансуватися з бюджетів різних рівнів:
державного та місцевих бюджетів [2].
Виходячи з вищесказаного важливу роль у контролі та управлінні
фінансування системи охорони здоров’я виконує Верховна Рада України, як
орган який приймає державний бюджет. Тобто верховна рада виступає першим
рівнем

контролю

фінансування

фінансової

розкривається

системи

охорони

призначення

здоров’я.

державного

У

процесі

бюджету,

його

спрямованість на виконання функцій держави, рівень корисності цих функцій
для суспільства, стратегічний напрям руху суспільства та його розвиток.
Контроль від імені Верховної Ради України за надходженням коштів до
Державного бюджету України та їх використанням здійснює Рахункова палата.
Організація,

повноваження

і

порядок

діяльності

Рахункової

палати

визначаються законом України «Про Рахункову палату». До повноважень
Рахункової палати належить:
− здійснення контролю за надходженням та використанням коштів
держбюджету;
− утворенням, обслуговуванням і погашенням державного боргу;
− ефективністю управління коштами Держбюджету;
− використанням коштів місцевих бюджетів у частині трансфертів, що
надаються з державного бюджету.
Рахункова палата за підсумками кожного кварталу подає Верховній Раді
України висновки про стан надходження коштів до державного бюджету та їх
використання, а також пропозиції щодо усунення порушень, виявлених у
звітному бюджетному періоді. Цей орган є організаційно, функціонально та
фінансово незалежним, самостійно планує свою діяльність. Тож діяльність
Рахункової палати не залежить від діяльності інших контролюючих органів.
Слід зазначити, що в новому Законі «Про Рахункову палату» з’явилось таке
поняття, як зовнішній фінансовий контроль (аудит). Так, згідно зі ст. 4 цього
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Закону повноваження, покладені на Рахункову палату Конституцією України,
здійснюються через заходи державного зовнішнього фінансового контролю
(аудиту).
Державний зовнішній фінансовий контроль (аудит) забезпечується
Рахунковою

палатою

шляхом

здійснення

фінансового

аудиту,

аудиту

ефективності, експертизи, аналізу та інших контрольних заходів.
Діяльність центральних органів виконавчої влади, які забезпечують
проведення державної політики у сфері контролю за дотриманням бюджетного
законодавства, спрямовується, координується та контролюється Кабінетом
Міністрів України [3]. Він забезпечує проведення бюджетної, фінансової,
цінової, інвестиційної, у тому числі амортизаційної, податкової, структурногалузевої політики; політики у сферах праці та зайнятості населення,
соціального захисту, охорони здоров’я, освіти, науки і культури, охорони
природи, екологічної безпеки і природокористування [1, 4].
Також важливим контролюючим органом виступає Міністерство охорони
здоров’я України, який забезпечує в межах повноважень, передбачених
постановою Кабінету Міністрів України «Про затвердження Положення про
Міністерство охорони здоров’я України», здійснення заходів щодо запобігання
корупції і контролю за їх реалізацією в апараті МОЗ, на підприємствах, в
установах та організаціях, що належать до сфери його управління; забезпечує в
межах

повноважень,

передбачених

законом,

здійснення

заходів

щодо

запобігання корупції і контролю за їх реалізацією в апараті МОЗ, на
підприємствах, в установах та організаціях, що належать до сфери його
управління [5].
Ще одним органом який здійснює контроль за фінансування з державного
бюджету є Державна фінансова інспекція України. Держфінінспекція є
центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і
координується Кабінетом Міністрів України через Міністра фінансів та який
реалізує державну політику у сфері державного фінансового контролю.
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Основними завданнями Держфінінспекції є:
− реалізація державної політики у сфері державного фінансового
контролю;
− внесення на розгляд Міністра фінансів пропозицій щодо забезпечення
формування державної політики у зазначеній сфері [6].
Найвагомішим джерелом фінансового забезпечення охорони здоров’я
України у сучасних умовах залишаються кошти державного та місцевих
бюджетів, тоді як кошти, одержані з інших джерел, виступають лише
додатковим фінансовим ресурсом.
Необхідність

саме

державного

регулювання

охорони

здоров’я

народжується в розумінні, до якого вже прийшла сучасна західна ліберальна
теорія, що ринкова економіка не здатна всупереч існуючим ліберальнодогматичним поглядам повністю забезпечувати всі сфери життя. Існують сфери
суспільного життя, що частково (а іноді й повністю) не вписуються в концепції
ринку через свою гуманістичну природу. І охорона здоров’я поряд з наукою,
культурою, мистецтвом, освітою, соціальним захистом – одна зі сфер життя,
для яких обов’язковим є державне втручання, регулювання і фінансування,
незважаючи на найвищі рівні розвитку ринкової економіки.
В Україні створена багаторівнева система регулювання та контролю
фінансування системи охорони здоров’я. Державне регулювання починається з
розробки бюджету Кабінетом Міністрів України, його прийняття Верховною
Радою та забезпечення його виконання іншими органами.
Отже, державний фінансовий контроль у галузі охорони здоров‘я є
важливою функцією управління установою, яка полягає у забезпеченні процесу
формування та ефективного використання бюджетних ресурсів для досягнення
поставлених цілей у сфері розподільчих відносин та сприянні реалізації
фінансової політики установи, але сучасний стан державних фінансів у галузі
охорони здоров‘я потребує посиленого контролю за витрачанням бюджетних
коштів та боротьби з порушеннями бюджетного законодавства.
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Здобувач освітнього ступеня «магістр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ АУДИТУ ДІЯЛЬНОСТІ БУДІВЕЛЬНИХ
ПІДПРИЄМСТВ
У статті розкрито теоретичні аспекти аудиту діяльності будівельних
підприємств. Розглянуто мету аудиту підприємств будівельної галузі, основні
завдання, етапи та прийоми, визначено інформаційне забезпечення аудиту.
Ключові слова: будівництво, будівельне підприємство, будівельно-монтажні
роботи, аудит, будівельний аудит, програма аудиту.
Останнім часом в Україні можна спостерігати пожвавлення будівельної
галузі та активний розвиток будівельних компаній. Будівельна галузь є
невід'ємною

частиною

господарського

комплексу

країни,

індикатором

зростання чи занепаду економіки. Вона тісно пов'язана з іншими галузями,
їхнім розвитком за рахунок будови виробничих потужностей, складських та
офісних приміщень, логістичних та інженерних мереж. Стан та перспективи
подальшої динаміки в діяльності підприємств, що належать до цієї галузі, є
актуальним напрямом дослідження в умовах трансформаційних процесів, що
відбуваються в Україні.
Збільшення обсягів будівництва ускладнює обліково-аналітичні процесі,
що впливає на методику аудиту будівельної галузі. Своєчасно проведений
аудит діяльності будівельних підприємств дозволяє значно підвищити їх
прибуток та ефективність подальшого використання об’єктів нерухомості.
Для будівельного підприємства важливим є не тільки отримання прибутку
у короткостроковому періоді, а й довгострокова перспектива, що містить у собі
як реалізацію проектів, так і отримання позитивного іміджу, розширення кола
замовників, нарощування обсягу реалізованих послуг товарів тощо. Важливим
напрямом для впливу є державна підтримка будівельної галузі. За думкою
Петрищенко Н.А., "вибір механізмів реалізації антикризової політики держави
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в будівельній галузі повинен враховувати широкий і особливий спектр ризиків,
що мають вплив на будівництво як процес, на галузь в цілому і міжгалузеві
відносини" [1].
Актуальність теми визначається тим, що в сучасних умовах, проведення
своєчасного будівельного аудиту проектної та кошторисної документації
експертами та аудиторами дає змогу зменшити вартість реалізації будь-якого
проекту щонайменше на 20% без впливу на якість та строки реалізації. За
результатами реалізованих проектів з будівельного аудиту:
- 88% проектної документації мають недоліки з дотриманням стандартів;
- 99% кошторисних документацій містять завищення вартості проектів
через неринкові умови закупівель та «заточування» проектів під матеріали та
продукцію конкретних виробників;
-

78%

проектів

передбачають

необґрунтоване

завищення

обсягів

виконання робіт.
Метою статті є дослідження теоретичних та методологічних аспектів
аудиту діяльності будівельних підприємств.
Вивченням питань, пов’язаних з організацією та методикою аудиту,
обліку, аналізу діяльності будівельних підприємств займалось багато вчених:
Петрищенко Н.А., Круш Д.В., Кірнос О.І., Кузнецова Л.В., Осмятченко Л.М.,
Сотникова Л.В., Савина Н.В., Кисилевич Т.І., Хачемизова Е.Н., Соколов П.А. та
інші. Окремі питання аудиту будівельних організацій розглядаються в роботах
[2,

3].

Значні

здобутки

в

напрямку

будівельного

аудиту

належать

спеціалістам [4, 5, 6].
Будівництво це специфічна діяльність, який притаманні особливі галузеві
технології

виробництва,

організаційно-правові

форми

та

система

бухгалтерського обліку
Метою аудиторської діяльності є встановлення достовірності фінансової
(бухгалтерської) звітності будівельного підприємства і перевірка відповідності
здійснених ним фінансових і господарських операцій законодавству.
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Головне завдання внутрішнього аудиту - забезпечення ефективності
функціонування всіх видів господарської діяльності будівельного підприємства
на всіх рівнях управління, а також захист законних майнових інтересів
підприємства і його власників.
Аудиторська перевірка може бути ініціативної чи обов'язкової.
Ініціативний аудит здійснюється за рішенням керівництва будівельного
підприємства (або його засновників). Характер і масштаби такої перевірки
визначає клієнт, основна мета ініціативного аудита – виявити недоліки у
веденні

бухгалтерського

обліку,

складанні

фінансової

звітності,

в

оподаткуванні; провести аналіз фінансового стану господарюючого суб'єкта та
допомогти йому в організації бухгалтерського обліку та звітності.
Обов'язковий аудит – це щорічна обов'язкова аудиторська перевірка
ведення бухгалтерського обліку та фінансової (бухгалтерської) звітності
будівельної організації. Витрати по обов'язковому аудиту включаються до
собівартості будівельних робіт [6].
Аудит будівельних організацій проводиться з урахуванням загальних
принципів, але він має низку особливостей. Залежно від поставлених завдань,
Кричун П.М виділяє такі варіанти перевірки:
- перевірка від імені інвестора діяльності замовника чи підрядчика;
- перевірка від імені забудовника результатів діяльності підрядника, і
розрахунків із ним;
- перевірка від імені головний компанії будівельної діяльності філій;
- комплексна перевірка достовірності звітності будівельної організації у
рамках обов'язкового аудиту [8, c. 40].
До основних нормативних документів, які регламентують організацію
діяльності, ціноутворення, порядок ведення обліку і складання звітності
будівельних організацій, відносяться: Ліцензійні умови проведення будівельної
діяльності,

затверджені

наказом

Держпідприємництва

і

Держбуду

від

13.09.2001 р. №112/182; Лист Держкомбудівництва та Держжитлокомунгоспу
України "Щодо складу проектнокошторисної документації на капітальний та
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поточний ремонт житла, об'єктів соціальної сфери, комунального призначення
та

благоустрою,

затвердження

проектно-кошторисної

документації

і

визначення вартості ремонтів на всіх стадіях їх здійснення" від 24.02.2005 р.
№7/8-134, №4/3-260; Загальні умови укладення та виконання договорів підряду
в капітальному будівництві, затверджені постановою КМУ від 01.08.2005 р.
№668; Положення про взаємини організацій – генеральних підрядників із
субпідрядними

організаціями,

затверджене

Науково-технічною

радою

Міністерства України у справах будівництва й архітектури, протокол від
14.12.94 р. №4; Положення про підрядні контракти в будівництві, затверджене
Науково-технічною радою Міністерства України у справах будівництва й
архітектури, протокол від 15.12.93 р. №9; Правила визначення вартості
будівництва (ДБН Д.1.1-1-2000), затверджені наказом Державного комітету
будівництва, архітектури і житлової політики України від 27.08.2000 р. №174;
П(С) БО № 16 "Витрати", затверджений наказом Мінфіну України від 31.12.99
р. №318; П(С) БО №18 "Будівельні контракти", затверджений наказом Мінфіну
України від 28.04.2001 р. №205; Методичні рекомендації з формування
собівартості будівельно-монтажних робіт (нова редакція), затверджені наказом
Держкомбудівницта України від 16 лютого 2004 р. №30, Наказ Держкомстату
України та Держкомбудівницта України "Про затвердження типових форм
первинних документів з обліку в будівництві" від 21.06.02 р. №237/5. Вказані
документи є нормативною базою для проведення аудиторської перевірки
будівельної організації.
Основними напрямками аудиту будівельної компанії правомірно вважати:
- перевірка дозвільної документації на здійснення будівельної діяльності;
- аудит договірних відносин між учасниками будівництва;
- аудит формування собівартості і ціноутворення будівельно-монтажних
робіт;
- аудит розрахунків з генпідрядниками і субпідрядниками;
- аудит доходів і формування фінансових результатів від будівельної
діяльності [9].
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На першому етапі аудиторської перевірки будівельної організації основна
увага приділяється дозвільній документації на здійснення будівельної
діяльності, а саме чинності ліцензії та правильності відображення її в обліку.
Оскільки ліцензія на право здійснення будівельної діяльності, видається
терміном на 3 роки, вона визнається нематеріальним активом. Аудитору слід
упевнитися, що отримана ліцензія за її первісною вартістю враховується по
дебету субрахунку 127 "Інші нематеріальні активи". Як нематеріальний актив,
ліцензія підлягає амортизації, тому аудитору необхідно встановити, який метод
амортизації нематеріальних активів закладено в Наказі про облікову політику
будівельного підприємства і порівняти фактичні дані про нарахування
амортизації ліцензії, використовуючи дані про суми накопиченої амортизації по
кредиту субрахунку 133 "Накопичена амортизація нематеріальних активів".
Другий етап аудиту будівельних організацій – це перевірка договірних
відносин. На цьому етапі аудитору слід звернути увагу на договори підряду на
капітальне будівництво, відповідність їх змісту вимогам Положення про
підрядні контракти в будівництві, затверджене Науково-технічною радою
Міністерства України у справах будівництва й архітектури, протокол від
15.12.93 р. №9. Відповідно до норм ст.164 і 354 Цивільного Кодексу будівельна
організація вправі як генеральний підрядник на основі договору субпідряду
доручати виконання окремих комплексів робіт спеціалізованим організаціям
(субпідрядникам). Перевіряючи договори субпідряду, аудитору необхідно
спиратися на вимоги Положення про взаємини організацій – генеральних
підрядників із субпідрядними організаціями, затверджене Науково-технічною
радою Міністерства України у справах будівництва й архітектури, протокол від
14.12.94 р. №4. На цьому етапі може виникнути необхідність перевірки
договорів із кредиторами, інвесторами, банками та іншими учасниками
будівництва на предмет відповідності їх змісту вимогам законодавства.
Третій етап аудиту будівельної організації включає перевірку процесів
формування собівартості і ціноутворення будівельно-монтажних робіт. Перш
ніж проводити перевірку за вказаними напрямками аудитору необхідно
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з’ясувати, за рахунок яких коштів здійснюється будівництво. Необхідність цих
дій обумовлюється наступним. У Науково-технічний збірник №77 256
більшості галузей економіки України, за деяким виключенням, діє принцип
вільного ціноутворення, встановлений ст.7 Закону України "Про ціни і
ціноутворення" від 03.12.90 р. №507-XII. Однак ст.12 вказаного Закону
передбачено, що формування кошторисної вартості будівництва об’єктів, що
зводяться із залученням бюджетних коштів здійснюється на підставі
ДБН 2000 [9].
Суворе дотримання ДБН 2000 є обов’язковим тільки при складанні
кошторисів на об’єкти, будівництво яких здійснюється із залученням
бюджетних коштів і коштів держпідприємств. У всіх інших випадках ДБН 2000
носять рекомендаційний характер.
Досліджуючи питання собівартості будівельно-монтажних робіт аудитор
перевіряє:
- використання матеріальних ресурсів у будівництві;
- операції з будівництва, експлуатації і ліквідації тимчасових будинків
(споруд);
- операції з утримання й експлуатації будівельних машин і механізмів;
- витрати на оплату праці;
- накладні витрати;
- класифікації й угруповання витрат;
- облік залишків незавершеного виробництва [9].
При перевірці формування собівартості будівельно-монтажних робіт
аудитору необхідно з’ясувати, що саме є об’єктом обліку витрат згідно Наказу
про облікову політику на підприємстві: окремі види будівельно-монтажних
робіт або об’єкт будівництва. Аудитором встановлюється правильність
класифікації

витрат

з

метою

підтвердження

раціональної

організації

планування, бухгалтерського обліку, калькулювання та аналізу собівартості
будівельно-монтажних робіт.
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Далі аудитору необхідно встановити законність групування і віднесення
тих чи інших витрат до елементів та статей. Також аудитору слід з’ясувати, чи
розподіляються постійні загальновиробничі витрати між об’єктами витрат з
використанням бази розподілу, обраної будівельною організацією самостійно,
виходячи з нормальної потужності і чи достовірно визначено нормальна
потужність цієї організації. Особливу увагу слід приділити питанню, чи не
включаються до собівартості будівельно-монтажних робіт за договором підряду
витрати, пов’язані з операційною діяльністю будівельної організації (витрати
періоду). Важливим при перевірці формування собівартості будівельномонтажних

робіт

є

встановлення

правомірності

визнання

витрат

за

будівельними контрактами. Перевіряючи регістри обліку витрат будівельних
організацій, аудитор повинен встановити правильність, повноту і законність
ведення журналу обліку виконаних будівельно-монтажних робіт у натуральній
та у вартісній формі №КБ-6, форми №КБ-2в «Акт приймання виконаних
підрядних робіт» та форми №КБ-3 «Довідка про вартість виконаних робіт та
витрати», які використовуються для розрахунків із замовником за виконані
підрядні роботи та складання звітності у будівництві.
Аудитор повинен встановити, чи дотримується будівельна організація
Інструкції про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів,
капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств та організацій,
затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 30 листопада 1999 р.
№291 щодо відображення в бухгалтерському обліку суми визнаних витрат за
договором підряду або витрат на будівельно-монтажні роботи. Перевірці
підлягають (при використанні журнально-ордерної форми бухгалтерського
обліку) журнал № 5 для підприємств, що застосовують рахунки класу 9, або
журнал № 5А для підприємств, що використовують рахунки класу 8 і 9
одночасно, а також відомість 5.1, в яких відповідно до Методичних
рекомендацій Мінфіну № 356 здійснюється облік витрат на виконання
будівельно-монтажних робіт [9].
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На четвертому етапі аудиту будівельних організацій проводиться аудит
розрахунків з генпідрядниками і субпідрядниками. Аудитору необхідно
перевірити

акти

виконаних

робіт,

облік

додаткових

послуг,

наданих

генпідрядником субпідрядникові, встановити правомірність цих розрахунків, їх
своєчасність, а також достовірність відображення в обліку і звітності.
Останнім етапом перевірки будівельних організацій є аудит доходів і
формування фінансових результатів від будівельної діяльності. Відображення
доходів за будівельним контрактом у бухгалтерському обліку має свій
особливий порядок, що обумовлює і специфічні аудиторські дії у цьому
напрямку. Аудитору слід впевнитися, що доходи будівельної організації
відображаються в обліку поетапно і їх визнання здійснюється на дату балансу.
Аудитор повинен враховувати, що сума визнання такого доходу залежить від
наявності достовірної оцінки кінцевого фінансового результату. Якщо є
достовірна оцінка, то вони визначаються з урахуванням ступеня закінченості
робіт, а якщо немає достовірної оцінки, то в сумі фактичних витрат, відносно
яких є ймовірність їхнього відшкодування. Бажано щоб сума визнаного доходу
підтверджувалася відповідним актом. На цьому етапі аудитор повинен
дослідити проміжні рахунки і повноту їх оплати. Перевіряючи відображення в
бухгалтерському обліку доходів за будівельним контрактом, аудитор повинен
упевнитися,

що

сума

визнаного

доходу,

отриманого

підрядником

за

будівельним контрактом, відображається за кредитом субрахунку 703 "Доходи
від реалізації робіт і послуг", а сума визнаних витрат – за дебетом субрахунку
903 "Собівартість реалізованих робіт і послуг". Аудитор повинен встановити,
чи дотримується будівельна організація Інструкції про застосування Плану
рахунків бухгалтерського обліку і П(С) БО 18 щодо відображення в
бухгалтерському обліку суми визнаних доходів за договором підряду або
витрат на будівельно-монтажні роботи [9].
За результатами проведеного аудиту діяльності будівельного підприємства
аудитор висловлює думку у формі безумовно позитивного, умовно позитивного
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чи негативного аудиторського висновку або відмовляє в аудиторському
висновку від вираження своєї думки.
Отже, для будівельного підприємства важливим є не тільки отримання
прибутку у короткостроковому періоді, а й довгострокова перспектива, що
містить у собі як реалізацію проектів, так і отримання позитивного іміджу,
розширення кола замовників, нарощування обсягу реалізованих послуг товарів
тощо. Своєчасно проведений аудит діяльності будівельних підприємств
дозволяє значно підвищити їх прибуток та ефективність подальшого
використання об’єктів нерухомості.
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Здобувач освітнього ступеня «магістр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ОРГАНІЗАЦІЯ ОБЛІКУ ВИРОБНИЧИХ ВИТРАТ
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПІДПРИЄМСТВА
У статті розглянуто основні аспекти організації обліку виробничих витрат
сільськогосподарського підприємства, наведено порядок документування
витрат

на

виробництво

сільськогосподарської

продукції,

а

також

відображення інформації про виробничі витрати в системі рахунків
бухгалтерського обліку підприємства.
Ключові слова:організація обліку, первинний облік, аналітичний облік,
синтетичний облік, виробничі витрати.
Бухгалтерський облік виконує одну із найважливіших функцій управління,
забезпечуючи потреби менеджменту в оперативній, повній та достовірній
інформації про витрати діяльності підприємства. Інформація про витрати та
собівартість сільськогосподарської продукції є основою для визначення рівня
прибутковості підприємства. Визнання, оцінка та облік витрат і калькулювання
собівартості продукції відіграє важливу роль і безпосередньо впливає на
результати виробничо-господарської діяльності та визначає цінову політику
сільськогосподарського підприємства.
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Метою дослідження є обґрунтування організаційних аспектів обліку
витрат на виробництво сільськогосподарської продукції.
Вивченням питання організації обліку витрат на виробництво продукції
займалося чимало науковців, зокрема Бондаренко Н.М., Бутинець Ф.Ф.,
Голов С.Ф., Карпова Т.П., Малюга Н.М.,Нападовська Л.В., Покиньчереда В.В.,
Огійчук М.Ф., Собченко А.М., Чижевська Л.В. та ін. [1-6]. Проте,
проаналізувавши ряд літературних джерел слід зробити висновок, що
організація

обліку

витрат

на

виробництво

сільськогосподарської

продукціїпотребує подальшого дослідження.
За умов зростання вартості продукції сільського господарства актуальним
питанням постає збільшення обсягів виробництва аграрної продукції та
покращення її якості. Сільське господарство є важливим сектором економіки, а
для підприємства джерелом отримання прибутків. Тому облік є єдиним
джерелом інформації, необхідної для розрахунку витрат на вирощування
аграрної продукції, використання всіх видів виробничих ресурсів, а також
обсягу виробленої продукції (наданих робіт чи послуг) в натуральних
тагрошових вимірниках. Головне призначення обліку витрат на виробництво
продукції полягає у контролі за виробничою діяльністю та управління
витратами на її здійснення [4, с. 744-745].
Загалом під організацією бухгалтерського обліку розглядають комплекс
заходів з налагодження та постійного вдосконалення системи бухгалтерського
обліку на підприємстві відповідно до потреб його управління, що розробляють
з урахуванням особливостей діяльності підприємства, а саме: форми власності,
виду та обсягу діяльності [6, с. 214-215].
Побудова системи бухгалтерського обліку на сільськогосподарських
підприємствах здійснюється через розробку та затвердження наказу про
облікову політику із визначенням функціональних обов’язків між обліковим
персоналом, обранням форм ведення бухгалтерського обліку, розробкою
робочого плану рахунків, порядку аналітичного та синтетичного обліку,
затвердженням графіку документообігу та ін.
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Відповідно до Закону 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 [3].
Складовими

ефективної

організації

обліку

виробничих

витрат

на

сільськогосподарському підприємстві є:
- робочий план рахунків в частині обліку виробничих витрат;
- форми первинних документів з обліку виробничих витрат,
- визначення порядку документування операцій, пов’язаних з понесенням
витрат, і наявність затвердженого документообороту;
- порядок контролю за ефективністю використання матеріальних,
фінансових і трудових ресурсів та ін.
Облік виробничих втрат включає три послідовних етапи: первинний
(документування витрат), поточний (відображення витрат на рахунках обліку)
та підсумковий облік (узагальнення даних у звітності).
Виробничі

витрати,

що

виникають

в

процесі

виробництва

сільськогосподарської продукції, включають витрати матеріальних ресурсів,
витрати на оплату праці, витрати засобів праці (амортизація) та ін. Понесення
усіх витрат, пов’язаних з виробничим процесом, підлягають документуванню.
Саме первинні документи є підставою для запису інформації про витрати
ресурсів в системі бухгалтерських рахунків і відображення у звітності
сільськогосподарського підприємства.
З

огляду

на

те,

що

виробничі

витрати

сільськогосподарського

підприємства містять у собі витрати матеріальних, трудових і фінансових
ресурсів, первинні документи, які використовуються для їх фіксації, можна
систематизувати на чотири групи: первинні документи з обліку предметів
праці;первинні документи з обліку засобів праці; первинні документи з обліку
витрат праці;первинні документи з обліку вартості робіт і послуг, виконаних
сторонніми підприємствами та організаціями.
Перелік

форм

первинних

документів,
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які

використовуються

сільськогосподарськими підприємствами в процесі документування понесених
витрат, представлено на рис. 1.
Первинні документи з обліку загальновиробничих витрат
Документи з обліку витрат засобів праці:

Розрахунок нарахування амортизації
основних засобів та інших необоротних
активів (ф. № ОЗСГ-5);
 Відомість нарахування амортизації
основних засобів та інших необоротних
активів, які надійшли або вибули (ф. №
ОЗСГ-6);
- Зведена відомість нарахування
амортизації основних засобів та інших
необоротних активів (ф. № ОЗСГ-7);
- Відомість нарахування амортизації
основних засобів за методом,
передбаченим податковим законодавством
(Ф. № ОЗСГ-8);
- Відомість розподілу витрат з утримання
й експлуатації машинно-тракторного
парку
(ф. № ОЗСГ-9)
Документи з обліку вартості робіт і
послуг, виконаних сторонніми
організаціями:
акт виконаних робіт (наданих послуг)

Документи з обліку витрат предметів
праці:
 лімітно-забірна картка на отримання
матеріальних цінностей (ф. № ВЗСГ-1);
 лімітно-забірна картка на отримання
запасних частин (ф. № ВЗСГ-2);
− акт на списання виробничого і
господарського інвентарю (ф. № ВЗСГ5);
 відомість дефектів на ремонт машин
(ф. № ВЗСГ-6);
− накладна внутрішньогосподарського
призначення (ф. № ВЗСГ-8)
Документи з обліку витрат праці:

табель обліку робочого часу (ф. № П5);
- розрахунково-платіжна відомість
працівника (ф. № П-6);
- розрахунково-платіжна відомість
(зведена) (ф. № П-7);
 обліковий листок праці і виконаних
робіт для бригади і індивідуальний (ф. №
66,
ф. № 66а);
 обліковий листок трактористамашиніста (ф. № 67б);
- дорожній лист трактора (ф. № 68);
- наряд на відрядну роботу (для бригади
та індивідуальний) (ф. № 70, 70а).

Рисунок 1 – Первинні документи з обліку виробничих витрат
сільськогосподарського підприємства
Інформація про виробничі витрати підприємства після документальної
реєстрації потребує відображення в системі облікових рахунків. Синтетичний
та аналітичний облік виробничих витрат повинен забезпечити відображення в
системі рахунків усіх господарських операцій щодо понесених витрат, розподіл
загальновиробничих витрат за об’єктами обліку та калькулювання, визначення
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виробничої собівартості продукції, своєчасне формування інформації для
потреб управління.
На організацію синтетичного та аналітичного обліку виробничих витрат
впливають різні чинники, серед яких специфіка діяльності підприємства,
організаційна структура господарюючого суб’єкта, асортимент продукції, що
виробляється, особливості організації та технології виробничого процесу, а
також методи обліку витрат і калькулювання собівартості продукції. Всебічне
урахування галузевих особливостей в процесі організації обліку витрат
виробництва дозволить своєчасно забезпечувати користувачів оперативною,
достовірною та повною інформацією про кількість вирощеної продукції, її
вартість, матеріальні, трудові та інші виробничі витрати структурних
підрозділів і підприємства в цілому для потреб поточного, оперативного та
стратегічного управління [1, с. 81].
Синтетичний

облік

витрат

на

виробництво

продукції

на

сільськогосподарському підприємстві ведуть на рахунку 23 «Виробництво», до
якого відкриваються субрахунки 231 «Рослинництво» та 232 «Тваринництво».
За економічним змістом рахунок належить до групи рахунків господарських
процесів,

за

призначенням

і

структурою

–

до

групи

операційних,

калькуляційних рахунків. За дебетом синтетичного рахунка 23 «Виробництво»
в розрізі субрахунків за об’єктами обліку витрат відображають прямі
матеріальні витрати, трудові й інші прямі витрати, а також виробничі накладні
витрати та втрати від браку; за кредитом – надходження продукції, виконані
роботи та послуги.
Аналітичний облік за рахунком 23 «Виробництво» ведеться за видами
виробництв, за статтями витрат і видами або групами продукції, що
виробляється. На великих виробництвах аналітичний облік витрат можна вести
за підрозділами підприємства та центрами витрат і відповідальності.
Загальну

схему

відображення

інформації

про

виробничі

витрати

підприємства в обліковій системі наведено на рис. 2.
Облік

витрат

виробництва

ведуть
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відповідно

до

П(С)БО

16

«Витрати»,П(С)БО 9 «Запаси» та П(С)БО 30 «Біологічні активи». Під час
ведення управлінського обліку доцільно використовувати інтегровану систему
рахунків управлінського обліку, оскільки саме її покладено в основу побудови
Плану рахунків та фінансової звітності. Відповідно прямі витрати обліковують
на рахунку 23 «Виробництво», непрямі – на рахунку 91 «Загальновиробничі
витрати», які періодично списують на рахунок «Виробництво» і розподіляють
за об’єктами обліку витрат.
Рахунок 23
«Виробництво»

За дебетом
рахунку
відображаються
прямі витрати
(матеріальні
витрати, витрати
на оплату праці,
амортизація
тощо) на
виробництво
сільськогосподарської
продукції

Первинний облік
- витрати засобів праці (ф. № ОЗСГ-5, ф. № ОЗСГ-6,
ф. № ОЗСГ-7, ф. № ОЗСГ-8, ф. № ОЗСГ-9);
- витрати предметів праці (ф. № ВЗСГ-1, ф. № ВЗСГ2, ф. № ВЗСГ-5, ф. № ВЗСГ-6, ф. № ВЗСГ-8);
- витрати на оплату праці (ф. № П-5, ф. № П-6, ф. №
66, ф. № 66а, ф. № 67б, ф. № 68, ф. № 70, ф. № 70а)

За кредитом
рахунку
відображаються
суми фактичної
виробничої
собівартості
сільськогосподарської
продукції

Регістри обліку
(Звіт про рух матеріальних цінностей (ф. № ЖН-13),
Звіт про витрати на вихід продукції основного
виробництва (ф. № 5.5 с.-г.), журнал-ордер 5 В с.-г.)

Головна книга
(записи за синтетичним рахунком
23 «Виробництво»)

Рисунок 2 – Загальна схема організації обліку виробничих витрат
При первісному визнанні продукції рослинництва її оцінюють за
справедливою вартістю і на суму оцінки роблять запис Д-т 27 «Продукція
сільськогосподарського виробництва» К-т 231 «Рослинництво». Отже, по
кредиту рахунку 231 враховується справедлива вартість активів, тобто вартість
за якою вони оприбутковуються на баланс [4, с. 747].
Головним призначенням обліку виробничих витрат можна вважати
контроль за виробничою діяльністю та управління витратами, які необхідні для
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її реалізації. Основними завданнями обліку витрат на виробництво продукції
сільськогосподарської є:
– інформаційне забезпечення адміністрації підприємства для прийняття
управлінських рішень;
– спостереження і контроль за фактичним рівнем витрат порівняно з їх
нормативами і плановими розмірами з метою виявлення відхилень та
формування економічної стратегії на майбутнє;
– достовірний облік виходу продукції за її видами з урахуванням якості;
– обчислення собівартості виготовленої продукції для оцінки готової
продукції і розрахунку фінансових результатів;
– виявлення й оцінка економічних результатів виробничої діяльності
структурних підрозділів;
– систематизація інформації управлінського обліку виробничої діяльності
для прийняття рішень, які мають довгостроковий характер (окупність
виробничих програм, рентабельність продукції, ефективність капітальних
вкладень тощо) [5, с. 43].
Таким

чином,

організація

обліку

витрат

на

виробництво

сільськогосподарської продукції займає важливе місце в роботі бухгалтерської
служби підприємства, адже від якості проведення організаційних робіт буде
залежати повнота, достовірність та оперативність інформації,необхідної для
розробки, прийняття та реалізації управлінських рішень.
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Здобувач освітнього ступеня «магістр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ЩОДО ПИТАННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ОБЛІКУ ДОХОДІВ ВІД
ОПЕРАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА ПІДПРИЄМСТВАХ
У статті висвітлено актуальні питання, присвячені проблематиці організації
обліку доходів від операційної діяльності підприємств, акцентовано увагу на
узагальненій

характеристиці

фактографічної

інформації,

яка

використовується під час обліку доходів від операційної діяльності та
обліковому відображенні доходів від операційної діяльності у регістрах
бухгалтерського

обліку

при

узагальненні

їх

у

фінансовій

звітності

підприємства.
Ключові слова: доходи, реалізація, оцінка, операційна діяльність, фінансова
звітність.
За сучасних умов досить актуальним та проблематичним питанням є
порядок здійснення аналізу методики фінансового обліку доходів від
операційної діяльності відповідно до чинного вітчизняного законодавства та
обґрунтування необхідності вдосконалення і подальшого розвитку існуючої
методики обліку цих об’єктів.
Основною ціллю написання статті є удосконалення питань організації
обліку доходів від операційної діяльності підприємств, основних джерел їх
надходження та порядок використання, що формує у перспективі ефективний
розвиток підприємства.
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Основні положення щодо сутності, порядку визнання та обліку доходів від
операційної

діяльності

найбільш

розкрито

у

роботах

Л.В.

Глушко,

Б.М.Сердюка, Голуб Н.М., Ілюхіна Н.П., Князя С.В., Лагодієнка Н.В.,
Леня В.С., С.В. Мочерного, З.С. Хендріксена та М.Ф. Ван Бреда, І.В. Жолнера
та багатьох інших провідних науковців. Зокрема, організаційно-методичні
питання обліку доходів від операційної діяльності розглядаються у працях
таких авторів як: Ф.Ф Бутинець, С.Ф. Голов, В.С. Лень, Н.М. Ткаченко,
В.В. Сопко та інших провідних вітчизняних вчених й практиків. В цілому, у
переважній більшості робіт науковцями розкриваються економічна сутність
доходів від операційної діяльності, окреслюються питання класифікації цих
об’єктів обліку; досліджуються особливості визнання та методика обліку
доходів від операційної діяльності відповідно до національних і міжнародних
стандартів

обліку;

наводяться

теоретико-практичні

рекомендації

щодо

формування інформації про операційні доходи у фінансових звітах підприємств
відповідно до чинного законодавства та сучасних умов ведення бізнесу. У
працях Н.М. Голуба [2] та В.В. Сопко [10] всебічно висвітлені питання щодо
аналітичного та синтетичного обліку доходів від операційної діяльності.
Загальні основи нормативно-законодавчого регулювання організації обліку
доходів від операційної діяльності та порядок відображення цих об’єктів обліку
у звітності окреслені Ілюхіною Н.П. [3], Лагодієнко Н.В. [5] та Лень В.С. [6].
Однак, під час проведеного дослідження обліку доходів від операційної
діяльності було виявлено, що питанням організації та методики обліку доходів
від операційної діяльності приділяється достатньо уваги.
Операційні доходи підприємства, основою яких є доходи основної
діяльності − це фінансовий базис розвитку його операційної діяльності, що
сприяє вирішенню трьох важливих завдань. Визначальним чинником, який
впливає на суму усіх видів операційного прибутку вітчизняних підприємств, є
розмір доходів, що формуються у процесі операційної діяльності:
1. Переважна частина операційних доходів підприємства є джерелом
відшкодування усіх поточних витрат, які пов’язані із здійсненням його
операційної діяльності.
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2. Окрема частина операційних доходів підприємства є джерелом виплат
податкових платежів, що пов’язані із здійсненням операційної діяльності. За
рахунок такої частини операційних доходів забезпечується формування коштів
державного та місцевих бюджетів, а також державних позабюджетних фондів.
Реалізація даного завдання створює можливості виконання фінансових
зобов’язань вітчизняних підприємств перед державою.
3. Суттєва частина операційних доходів підприємств є джерелом
формування їх чистого операційного прибутку. За рахунок останнього
підприємства поповнюють свої зареєстрований і резервний капітали, проводять
виплати власникам та інвесторам підприємства тощо [4].
Основна (операційна) діяльність є головною умовою створення суб’єкта
господарювання та забезпечує одержання основної частини його доходів.
Зокрема, доходами від основної діяльності виступає виручка від реалізації
продукції (товарів, робіт, послуг). Необхідно відмітити, що дохід від реалізації
продукції (товарів), а також робіт (послуг) визначається за наявності
відповідних умов (табл. 1) [8].
Таблиця 1 – Умови визнання доходу від реалізації продукції, товарів,
робіт, послуг
№
з/п

1
2
3
4
5
6

Умови визнання доходу
Покупцю передані ризики та вигоди, що
пов’язанні з правом власності на продукцію
(товари або інші активи)
Підприємство не здійснює надалі управління
та контроль за реалізованими продукцією
(товарами або іншими активами)

Дохід від реалізації
Дохід від
продукції (товарів, виконання робіт,
інших активів)
надання послуг
+
+

Сума доходу може бути достовірно визначена

+

+

Є впевненість, що відбудеться збільшення
економічних вигод суб’єкта господарювання
Витрати, що пов'язані із операцією, можуть
бути достовірно визначені
Має місце достовірна оцінка ступеня
завершеності робіт (або послуг) на дату
балансу

+

+

+

+
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Загальні організаційні питання щодо обліку доходів від операційної
діяльності на підприємствах мають визначатися відповідно до Наказу «Про
організацію бухгалтерського обліку та облікову політику підприємства».
Основними аспектами, які повинні бути відображені у зазначеному наказі
повинні бути:
- перелік зовнішніх та внутрішніх первинних документів з обліку доходів
від операційної діяльності, які рекомендується оформлювати, а також
затверджений графік документообороту;
- особливості визнання доходів від операційної діяльності;
- розробка аналітичних рахунків з обліку доходів від операційної
діяльності;
- прізвища відповідальних осіб за формування та збереження інформації
про доходи від операційної діяльності [5].
На підприємствах продукція (товари) можуть бути відвантаженими за
різних умов. Відповідно, дохід, як правило, визнається, коли покупець приймає
поставку продукції та завершено її перевірку за кількістю і якістю.
Визнані

доходи

від

звичайної

діяльності

класифікуються

в

бухгалтерському обліку за такими групами:
- дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг);
- інші операційні доходи;
- доходи від участі в капіталі;
- інші фінансові доходи; інші доходи.
Склад доходів, що відносяться до відповідної групи, встановлено П(С)БО
15 «Дохід» [8]. Сума, що залишилася після сплати вказаних платежів, і яка
вважається чистим прибутком підприємства, використовується ним самостійно
відповідно до установчих документів.
Для покращення внутрішнього контролю за процесом визнання та
відображення в обліку доходів від операційної діяльності підприємствам
необхідно розробити та використовувати у подальшій діяльності графіки
документообороту. Графік документообороту передбачає відображення руху
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відповідного первинного документу з моменту формування до передачі у архів
організації із відповідними приписами відповідальних осіб щодо термінів його
зберігання. Тому, графік документообороту є важливим елементом системи
організації обліку доходів від операційної діяльності.
Узагальнену

характеристика

фактографічної

інформації,

яка

використовується під час обліку доходів від операційної діяльності на
промислових підприємствах, відображено в таблиці 2.
Таблиця 2 – Фактографічна інформація з обліку доходів від
операційної діяльності на промислових підприємствах
№
з/п

Джерело інформації

Зміст інформації

Місце
складання

Хто складає

1

За видами одержаних
Накладні,
товарно- доходів від реалізації
транспортні
накладні, готової продукції та інших Внутрішній
податкові накладні
доходів від операційної
діяльності

Бухгалтерія,
МВО

2

Відображення
сум
операційних
доходів, Внутрішній
одержаних
в
касу
підприємства

Касир
підприємства

3

4

5

Прибуткові касові ордери

Відображення
сум
операційних
доходів, Зовнішній
Платіжні доручення
одержаних на поточний
рахунок
Відображення
сум
операційних
доходів, Зовнішній
Виписки банку
одержаних на поточний
рахунок
Відображення
суми
Розрахунки
(довідки)
одержаних
операційних Внутрішній
бухгалтерії
доходів

Покупець

Банківська
установа
Бухгалтер
підприємства

Разом з тим, необхідно констатувати, що для того, щоб первинні
документи були підставою для здійснення записів в системі облікових
регістрів, вони мають бути оформлені належним чином, а саме: мати
обов’язкові реквізити (назва підприємства, дата складання, зміст господарської
операції, вимірники, підписи осіб, які здійснили відповідну господарську
операцію) [10].
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Враховуючи

вищезазначене

та

специфіку

діяльності

промислових

підприємств, нами розроблено та запропоновано до використання графік
документообороту з обліку

доходів від

операційної

діяльності,

який

представлено на рисунку 1.

1.
2.
3.
4.

5.

6.
7.
8.

9.

Відпуск продукції зі складу та оформлення
видаткової накладної
Відображення реалізації готової продукції
в складському звіті матеріальновідповідальними особами (комірниками)
Опрацювання звітів матеріальновідповідальних осіб
Відображення доходів від реалізації
готової продукції в первинних та зведених
бухгалтерських документах (відомостях)
Визнання та відображення в облікових
документах інших доходів від операційної
діяльності (позитивна курсова різниця,
дохід від операційної оренди активів,
дохід від списання кредиторської
заборгованості, дохід від безоплатно
одержаних активів тощо
Узагальнення інформації про доходи від
операційної діяльності в журналі № 6

Керівник
підприємства

Головний бухгалтер

Зміст господарської операції

Бухгалтер з обліку
доходів та
фінансових
результатів

№
з/п

Матеріальновідповідальна особа

Виконавці

1
2
3
4

5

Перенесення записів до Головної книги із
журналу № 6
Відображення доходів від операційної
діяльності у Звіті про фінансові результати
(звіті про сукупний дохід)
Затвердження Звіту про сукупний дохід
керівництвом підприємства та підготовка
до оприлюднення інформації про доходи
від операційної діяльності

6
7
8
9

Рисунок 1 – Оперограма документального оформлення обліку доходів
від операційної діяльності на промислових підприємствах [5, 10]
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Водночас, для групування доходів від операційної діяльності відповідно до
їх

функціонального

походження,

рекомендуємо

формувати

допоміжну

відомість.
Для узагальнення облікової інформації про доходи від операційної
діяльності на промислових підприємствах використовують Журнал 6. У розділі
ІІ зазначеного регістру нагромаджуються облікові дані щодо окремих
складових операційних доходів підприємства. Взаємозв’язок між даними
журналів (регістрів) та Звіту про сукупний дохід (Звіту про фінансові
результати) наочно представлено на рисунку 2 [7, 9].

ЖУРНАЛ 6

Ф. 2 «Звіт про сукупний дохід
(Звіт про фінансові результати)»

70 «Доходи від реалізації», рядок
15, графа 3, розділ І

Чистий дохід від реалізації продукції
(товарів, робіт, послуг), рядок 2000, розділ І

71 «Інший
операційний дохід»,
рядок 15, графа 4, розділ І

Інші операційні доходи,
рядок 2120, розділ І (за вирахуванням
ПДВ)

Рисунок 2 - Порядок використання даних Журналу 6 для заповнення
Ф. 2 «Звіту про сукупний дохід (Звіту про фінансові результати)»
На підприємствах Журнал 6 використовують для перевірки узагальненої
інформації про операційні доходи підприємства. При цьому, у відомості 6.1
представлені

нагромаджені

дані

щодо

окремих

складових

доходів

досліджуваного підприємства.
Оскільки в структурі доходів від операційної діяльності підприємств
питому вагу займають доходи від основної діяльності, представимо процес
планування доходів від основної діяльності за такими чотирма етапами, які
схематично висвітлені на рисунку 3.
Єдиний облік операційних доходів постачає первинну інформацію як для
узагальнення даних у фінансовій звітності, так і для визначення фінансових
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результатів операційної діяльності деяких підрозділів підприємства та окремих
його виробів (рисунок 4).
ЕТАПИ ПЛАНУВАННЯ ДОХОДІВ
ВІД ОСНОВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

1

Аналіз доходу від основної діляьності підприємства
у попередньому періоді

2

Оцінка і прогнозування кон'юнктури
товарного ринку продукції

3

Розрахунок планової суми окремих видів доходів
від основної діяльності

4

Розробка системи заходів із забезпечення виконання
плану доходів від основної діяльності

Рисунок 3 – Зміст та послідовність процесу планування доходів від
основної діяльності на підприємствах

Фінансовий
облік

Аналіз фінансової
звітності
Достовірна
оцінка активів

Управлінський
облік

доходи за
видами
операційної
діяльності
Дані обліку операційних
доходів (первинна
інформація)

доходи
підрозділів,
за центрами
відповідальності,
окремими
видами
продукції

Рисунок 4 – Взаємозв’язок фінансового та управлінського обліку
операційних доходів підприємства
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Отже, облік операційних доходів є складовим елементом системи
бухгалтерського обліку, яка їх акумулює та систематизує для визначення
фінансових результатів операційної діяльності та підготовки необхідних даних
для

прийняття

виважених

управлінських

рішень.

Як

допоміжний

інструментарій, у ньому може використовуватися також оперативно-технічна
інформація з метою забезпечення оперативного контролю на рівні окремих
технологічних операцій та тактичного управління структурними підрозділами
підприємств.
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УДК 657
Маткобожик М.Р.
Здобувач освітнього ступеня «магістр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ АНАЛІЗУ ЗАПАСІВ ПІДПРИЄМСТВА
У статті досліджено основні етапи, методи аналізу та показники оцінки
ефективності використання виробничих запасів на підприємствах. Розглянуто
шляхи підвищення ефективного використання запасів, зокрема, виробничих
запасів на підприємстві в сучасних умовах конкуренції.
Ключові слова: запаси підприємства, виробничі запаси, матеріаловіддача,
тривалість обороту, коефіцієнт завантаження, оцінка ефективності.
Для здійснення безперервної виробничої та господарської діяльності будьякого підприємства необхідна певна кількість сировини, що використовується у
виробничому процесі, та інша сировина. Запаси є об’єктивною необхідністю, а
також на підприємстві запаси займають особливе місце не лише у складі майна
підприємства, а й у структурі витрат, оскільки виробничі запаси є однією з
основних складових при формуванні собівартості готової продукції.
Виходячи з усього, актуальним є вивчення основних етапів та методів
аналізу виробничих запасів на підприємстві.
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Метою

роботи

є

дослідження

теоретико-методологічних

аспектів

забезпечення аналізу витрат, зокрема, виробничих витрат підприємства в
сучасних умовах.
Питання удосконалення процесу аналізу виробничих запасів знаходили
відображення у працях таких вчених як: Попович П.Я., Бутинець Ф.Ф.,
Сопко В.В., Загородній В.П., Сєрікова Г.М., Тарасенко Н.В., Болюх М.А. та
інші [1-3].
Головною передумовою успішного господарювання є наявність та
раціональне використання виробничих запасів. Одним із важливих факторів
розвитку виробництва є стабільна забезпеченість підприємства матеріальними
ресурсами.
Методологічні засади формування в бухгалтерському обліку інформації
про запаси підприємства та її розкриття у фінансовій звітності визначаються
Положенням

(стандартом)

бухгалтерського

обліку

9

"Запаси",

що

застосовуються підприємствами всіх форм власності, крім бюджетних. П(С)БО
9 також визначає порядок розкриття інформації про запаси в Примітках до
фінансової звітності (ф. 5) [2].
Запаси – це активи, які утримуються для подальшого продажу за умов
звичайної господарської діяльності, знаходяться в процесі виробництва для
подальшого продажу продукту виробництва, утримуються для споживання або
управління підприємством [4].
Метою

аналізу

виробничих

запасів

є

підвищення

ефективності

виробництва за рахунок раціонального використання ресурсів, а також пошук
оптимальних варіантів економії використання виробничих запасів.
Барнгольц С.Б., Тація Г.М. [5] визнають такі основні напрями аналізу
виробничих запасів, як: аналіз використання матеріалів та аналіз стану
матеріалів, аналіз виконання плану постачання матеріалів.
Болюх М.А., Бурчевський В.З., Горбаток М.І., Чумаченко М.Г [6]
виділяють такі етапи аналізу запасів: аналіз можливостей мобілізації виявлених
резервів підвищення ефективності використання матеріальних ресурсів; аналіз
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обґрунтованості та ефективності формування портфеля договорів на поставку
матеріальних

ресурсів;

аналіз

ефективного

використання

матеріальних

ресурсів.
Можна виділити такі етапи аналізу виробничих запасів:
1. Аналіз динаміки та структури виробничих запасів;
2. Аналіз виконання договірних зобов’язань;
3. Аналіз забезпеченості виробничими показниками;
4. Аналіз ефективності використання виробничих запасів;
5. Виявлення резервів збільшення обсягів виробництва за рахунок
підвищення ефективності використання виробничих запасів.
Джерелами інформації для аналізу виробничих запасів на підприємстві є:
 оперативні

дані

відділу

матеріально

–

технічного

постачання

підприємства про виконання договорів;
 дані складського обліку щодо надходження й вибуття матеріалів на
виробництво;
 дані технічного та планового відділу;
 лімітно-забірні картки;
 калькулювання собівартості одиниці продукції;
 форма 5-С «Звіт про витрати на виробництво продукції, робіт та послуг»;
 замовлення;
 статистична звітність: форми 1-CH, 3-CH4, 4-CH, 11-CH, 12-CH про
наявність та використання матеріальних ресурсів, форма 5-С про витрати на
виробництво продукції, робіт та послуг;
 дані про нормативи та норми витрат матеріальних ресурсів та ін.
Під час аналізу виробничих запасів на підприємстві, насамперед, треба
оцінити

фактичну

наявність

запасів

на

аналізованому

підприємстві,

проаналізувати динаміку та структуру виробничих запасів.
Показники структури запасів підприємства дають можливість побачити
відсоткове співвідношення окремого матеріального ресурсу до всієї сукупності
запасів на підприємстві. Під час аналізу динаміки можна побачити, на скільки
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збільшився або ж таки зменшився той чи інший матеріальний ресурс відповідно
до порівнювального періоду.
При аналізі виробничих запасів визначають забезпеченість підприємства
матеріальними

ресурсами.

Планування

потреб

у

виробничих

ресурсів

здійснюється на основі попередніх результатів використання запасів на
виробництві, на ремонт та інші потреби.
Недостатня забезпеченість підприємства виробничими запасами гальмує
його нормальну діяльність та погіршує фінансовий стан.
По-перше, необхідно проаналізувати фактичне забезпечення підприємства
матеріальними ресурсами. Для цього фактичне надходження матеріалів від
постачальників та з внутрішніх джерел порівнюють із потребою підприємства з
урахуванням залишків у незавершеному виробництві, визначають коефіцієнт
забезпеченості.
При аналізі забезпеченості матеріальними ресурсами потрібно визначити:
,

(1)

де Зм% – відсоток забезпечення матеріалами;
Вд – внутрішні джерела покриття потреб;
Н – надходження від постачальника;
Пп – планова потреба у матеріальних ресурсів.
Потребу підприємства у виробничих запасах можна оцінити таким чином:
1. Потреба виробничих запасів у натуральних одиницях;
2. Потреба виробничих запасів у грошовому вимірнику;
3. Потреба виробничих запасів у днях.
Загальна потреба у виробничих запасах підприємства визначається за
формулою [1].
,

(2)

де Пз – загальна потреба у запасах;
Пп – потреба у запасах на виробництво;
Пр – потреба у запасах на ремонт;
Пзв – потреба в утворенні нормативних залишків на кінець періоду;
159

Зо – запаси на початок періоду.
Забезпеченість підприємства запасами в днях обчислюється як відношення
залишку даного виду запасів до середньоденної потреби в цьому запасі.
Цей

показник

характеризує,

на

скільки

днів

нормальної

роботи

підприємства вистачить наявного залишку того чи іншого виду виробничого
запасу:
,

(3)

де Но – запас того чи іншого матеріалу;
Дп – добова потреба у цьому матеріалі.
У ході аналізу потрібно дати оцінку вибору постачальників виробничих
запасів, вивчити, чи врахувало підприємство при виборі постачальників такі
фактори [7]:
 відповідність

виробничої

потужності

постачальників

потребі

підприємствах у запасах;
 територіальну віддаленість постачальника;
 можливість оперативного постачання запасів;
 швидкість реакції на потреби покупця;
 репутацію постачальника тощо.
Підприємство повинно ретельно вивчити майбутнього постачальника та
обрати такого партнера, який забезпечує найкращі умови постачання з
мінімальними витратами.
Під час аналізу постачання виробничих запасів необхідно розрахувати такі
показники:
,

(4)

де Зд – укладено договорів;
Кв.д – коефіцієнт виконання договорів.
,
де Кз.п – коефіцієнт задоволення потреб.
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(5)

При аналізі забезпеченості виробничими запасами контролюється якість
отриманих запасів від постачальників за даними стандартів, специфікацій,
паспортів та технічних умов на відповідні запаси і т.д. Адже у разі
невідповідності продукції стандартам якості це може призвести до поломки
обладнання, порушення норм витрат матеріалів, збільшення собівартості
кінцевої продукції та зниження якості кінцевої продукції.
Невід’ємною частиною аналізу є аналіз дотримання терміну поставки
виробничих запасів згідно з договором, який укладено з постачальниками.
Порушення термінів поставки є причиною недовиконання плану виробництва
та реалізації готової продукції.
Для

оцінки

ритмічності

постачань

використовується

коефіцієнт

ритмічності, який розраховується як відношення суми фактичного запасу в
межах норми на планові надходження, які помножені на кількість днів в
аналізованому періоді.
Важливо

дати

оцінку

комплектності

постачання.

Комплектність

постачання визначається відношенням складових, які входять у комплекс (у
набір, вузол, частину виробу), до кількості скомплектованих вузлів, наборів,
частин, які надійшли, а потім беруть кількість тих комплектів і зіставляють із
кількість готових виробів, запланованих до випуску, у склад яких входить (або
для яких призначений) даний комплекс [7].
Після завершення аналізу забезпеченості підприємства матеріальними
ресурсами здійснюється аналіз ефективності використання виробничих запасів
на

підприємстві,

який

характеризується

такими

показниками,

матеріаловіддача та матеріаломісткість.
Дані показники можна розрахувати за формулами:
,

(6)

де Мв – матеріаловіддача продукції в грн.;
К – обсяг випуску продукції;
Н – норма витрачання певного виду матеріалів на одиницю продукції;
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як:

Ц – ціна одиниці певного виду матеріалу за період, що аналізується, грн.;
Цт – відпускна ціна одиниці продукції, грн.
,

(7)

Отже, ефективне й раціональне використання виробничих запасів на
підприємстві дає можливість забезпечити безперервність виробництва та
збільшення обсягу доходів та прибутку на підприємстві в сучасних умовах
господарювання. Правильна організація аналізу виробничих запасів сприяє
виявленню несприятливих ділянок процесу постачання запасів на підприємство
та передання їх на виробництво.
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КРЕДИТНІ ОПЕРАЦІЇ БАНКУ: ОРГАНІЗАЦІЯ ОБЛІКУ
В статті розглянуто чинну методику організації обліку кредитних операцій
комерційного банку. Досліджено послідовність здійснення кредитних операцій
комерційного банку, яка включає такі етапи: відображення в бухгалтерському
обліку кредитних операцій на дату укладення кредитного договору (дати
операції); бухгалтерський облік наданих кредитів; погашення заборгованості
за наданими кредитами.
Ключові слова: облік, постачальники, підрядники, витрати, надходження.
Кредитування є одним з основних напрямів діяльності банку. Здійснення
кредитних операцій варто розглядати як визначальну складову банківського
менеджменту, оскільки надані кредити юридичним особам становлять основну
частину в банківських активах, а процентні доходи і витрати на формування
резервів під кредити є вагомими чинниками прибутковості банків. Саме тому
інформація про кредитну діяльність має бути точною і детальною, щоб
користувачі фінансової звітності могли правильно оцінити якість кредитного
портфеля

та

кредитні

ризики

банківської

установи.

Для

успішного

кредитування, підвищення дохідності кредитних операцій банки мають
здійснювати зрозумілу та гнучку систему управління власним кредитним
портфелем.

Все

вищезазначене

визначило

актуальність

проведеного

дослідження.
Проблемам розвитку теорії та практики обліку і аудиту кредитних
операцій з юридичними особами присвячені праці Ю. М. Акчуріної,
І. В. Бєлової О. М. Біломістного, А. М. Герасимовича, О. В. Дзюблика,
Ю. Ю. Журавльової, М. В. Зарило, О. Л. Малахової, Я. В. Олійника,
І. В. Петрика та інших. Проте ряд проблем обліку та аудиту кредитних операцій
з юридичними особами в ринкових умовах потребують подальших досліджень.
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Кредити становлять близько 50% всіх активів банку і забезпечують 2/3
усіх доходів. Вони є найбільш прибутковою, але й найбільш ризиковою
частиною банківських активів.
На підставі банківської ліцензії банки мають право здійснювати кредитні
операції, які є виключно банківськими. Банківська установа з метою
забезпечення ефективності процесу кредитування зобов’язана мати підрозділ,
функціями якого є надання кредитів та управління процесом кредитування, а
також розробити положення про кредитну політику з метою внутрішнього
регулювання цього процесу.
Надаючи кредити, банки зобов’язані:
1. Дотримуватися основних принципів кредитування.
2. Перевіряти кредитоспроможність позичальників та забезпечення
кредиту.
3. Виконувати встановлені НБУ вимоги щодо концентрації ризиків.
Банківський кредит – будь-яке зобов’язання банку надати певну суму
грошей, будь-яка гарантія, будь-яке зобов’язання придбати право вимоги боргу,
будь-яке продовження строку погашення боргу, яке надано в обмін на
зобов’язання боржника щодо повернення заборгованої суми, а також на
зобов’язання на сплату процентів та інших зборів з такої суми [3].
Відповідно із Законом України «Про банки і банківську діяльність»
кредитні операції – вид активних операцій банку, які пов’язані з наданням
клієнтам залучених коштів у тимчасове користування (надання позик у
готівковій або безготівковій формі та надання кредитів у формі врахування
векселів, розміщення депозитів, операцій РЕПО, на фінансування будівництва
житла, проведення факторингових операцій, фінансового лізингу тощо) або
прийняттям зобов’язань про надання коштів у тимчасове користування
(надання гарантій, поручительств, авалів тощо), а також операцій з купівлі та
продажу цінних паперів за дорученням клієнтів і від свого імені (включаючи
андеррайтинг), будь-яке продовження строку боргу, яке надано в обмін на
зобов’язання боржника щодо повернення заборгованої суми [7].
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Кредитні відносини здійснюються на підставі кредитного договору, що
укладається між кредитором і позичальником у письмовій формі. У кредитному
договорі передбачаються мета, сума і термін кредиту, умови і порядок його
видачі та погашення, види забезпечення зобов’язань позичальника, відсоткові
ставки, порядок плати за кредит, обов’язки, права і відповідальність сторін
щодо видачі та погашення кредиту.
Видача кредиту проводиться одноразово, щоденно або в інші строки,
визначені в кредитному договорі, виходячи з потреби в кредиті. Довгострокові
кредити можуть надаватися в міру виконання будівельномонтажних робіт і
здійснення затрат (поетапно).
Суб’єктам господарювання із постійним циклом виробництва, а також
позичальникам з добрим фінансовим станом, що мають репутацію надійних
платників, може бути відкрито «кредитну лінію» - одержання позички в
грошовій безготівковій формі в майбутньому частинами в межах заздалегідь
визначеної суми і встановленого ліміту, у рахунок якого приймаються до
фінансування група договорів і комерційних контрактів.
Розмір кредитної лінії, строки її використання, періодичність погашення і
відновлення визначаються укладеними договорами, контрактами. Перш ніж
скласти кредитний договір фахівці з кредитування банку проводять відповідну
роботу щодо суб'єктів кредитування. Вони оцінюють кредитний проект, після
чого ставлять питання перед керівництвом банку про доцільність (чи
недоцільність) кредитування клієнта. Повний пакет необхідних документів для
надання кредиту передають до юридичного управління.
Бухгалтерський облік кредитних операцій здійснюють відповідно до
внутрішнього плану аналітичних рахунків [1].
Аналітичні рахунки містять детальну інформацію про кожну кредитну
операцію та контрагента, яку розкривають за допомогою обов’язкових
параметрів: загальних та спеціальних. Усі рахунки обліку кредитних активів
банку є активними. За дебетом цих рахунків відображуються суми наданих
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кредитів, а за кредитом – суми погашення заборгованості та суми
заборгованості, що перераховані на рахунок простроченої заборгованості.
Для організації обліку наданих кредитів застосовуються як балансові так і
позабалансові рахунки. Що стосується балансових: це рахунки 1, 2 та 6 класів
Плану рахунків.
1 клас – «Казначейські та міжбанківські операції»;
2 клас – «Операції з клієнтами»;
6 клас –»Доходи».
На позабалансових рахунках 9 класу здійснюється облік – забезпечення за
кредитом, – умовних зобов’язань з кредитування (на цих рахунках
обліковується сума кредиту від дати підписання договору до дати видачі
кредиту), – облік договорів кредиту, застави, страхових договорів.
Облік кредитних операцій можна розглянути відповідно до такої
послідовності:
– відображення в бухгалтерському обліку кредитних операцій на дату
укладення кредитного договору (дати операції);
– бухгалтерський облік наданих кредитів;
– погашення заборгованості за наданими кредитами.
Кредитна лінія – це норма короткострокового кредиту, що надаються
окремими частинами (траншами), у межах встановленого ліміту (максимальної
заборгованості), на потреби, передбачені кредитною угодою [2]. Залежно від
періоду,

на

який

відкривається

кредитна

лінія,

вона

може

бути

короткостроковою (до 1 року) або довгостроковою (> 1 рік).
Короткострокові кредитні лінії відкриваються для фінансування поточних
потреб, які виникають у позичальника, а довгострокові – для формування
основних фондів, оплати устаткування, фінансування капітальних вкладень,
реконструкції і модернізації виробництва, капітального будівництва тощо.
Кредитна лінія може бути відкрита як в одній валюті, так і в декількох валютах.
Мультивалютна кредитна лінія дозволяє підприємству, якому необхідні
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кредитні кошти в різних валютах, користуватися кількома видами валют у
рамках однієї кредитної лінії.
Кредит обліковується як балансовий актив від дати перерахування коштів
позичальнику до дати закінчення терміну дії кредитного договору (визначеної
дати погашення кредиту). Погашення позики здійснюється: однією сумою по
закінченні строку користування позикою; періодично (поступово) протягом
всього терміну дії кредитної угоди. Спосіб погашення позики передбачається в
тексті кредитного договору. Залежно від дій позичальника на дату погашення
кредиту можливими є три варіанти відображення в обліку банківських
операцій: – погашення кредиту; – визнання заборгованості простроченою; –
продовження дії кредитного договору.
На сьогодні для здійснення обліку кредитних операцій використовується
автоматизована система обліку яка забезпечує хронологічне та систематичне
відображення кредитних операцій в регістрах обліку на підставі первинних
документів;

взаємозв’язок

даних

синтетичного

і

аналітичного

обліку;

збереження узагальненої інформації на машинних носіях (для накопичення та
систематизації даних обліку в розрізі показників, необхідних для управління
установою банку, а також складання звітності), а також можливість здійснення
подальшого контролю за кредитними операціями.
Під час відкриття кредитних рахунків в облікову систему вводяться
спеціальні обов’язкові параметри: вид кредиту, цільове спрямування кредиту,
вид забезпечення, дата видачі кредиту, дата повернення, початковий строк
розміщення. Пізніше вони можуть бути доповнені кількістю пролонгацій,
категорією ризику й шифром неплатежів.
Перед

перерахуванням

кредитних

коштів

позичальнику

працівник

підрозділу адміністрування кредитів перевіряє дотримання всіх умов видачі
кредиту, визначених кредитним договором. При цьому, керівник даного
підрозділу перевіряє відповідність основних даних, внесених працівником
підрозділу адміністрування в ОДБ, умовам заявки та кредитного договору, а
саме: аналітичні параметри кредитного договору; фінансовий рейтинг
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позичальник; рейтинг застави; ліміт договору; відповідність відкритих рахунків
кредитному продукту; правильність основних реквізитів договору.
Отже, банки враховуючи специфіку надання кредиту, вимоги до первісної
та подальшої їх оцінки, вимоги щодо нарахування резервів самостійно
обирають систему та підсистеми ведення бухгалтерського обліку, яка має
забезпечити єдину методологічну основу в цілому по банку, взаємозв’язок
даних синтетичного та аналітичного обліку, а також систематизацію даних за
кредитними операціями для прийняття управлінських рішень та складання
звітності. Синтетичний облік операцій з кредитування юридичних осіб 93
здійснюється за рахунками другого класу Плану рахунків бухгалтерського
обліку банків України, за відповідними групами. Аналітичний облік даного
виду операцій ведеться за видами кредитів, що надані юридичним особам, а
також за строками їх погашення.
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Здобувач освітнього ступеня «магістр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК В ХАРЧОВІЙ ІНДУСТРІЇ
У статті наведено загальну характеристику бухгалтерського обліку на
підприємствах в Україні. Визначено поняття бухгалтерського обліку та його
складових. Розглянуто питання використання у закладах ресторанного
господарства бухгалтерського обліку та визначено вплив бухгалтерського
обліку на вплив розвитку ресторанів в Україні.
Ключові слова: бухгалтерський облік, звіт, ресторан, ресторанний бізнес,
облік, ціна, фінанси, витрати, підприємства.
Кожне підприємство, що здійснює свою діяльність на комерційній основі,
випускає до продажу деякий продукт. Це і різного роду товари, запчастини та
матеріали до них, або ж послуги та певного виду роботи. До цього переліку
відноситься також харчова індустрія.
Харчова індустрія охоплює ряд галузей, що займаються обробкою,
перероблюванням, підготовкою, консервуванням і упакуванням харчових
продуктів. Основні галузі – це м’ясна, молочна, борошномельна, кондитерська,
цукрова. Також до харчової промисловості належать і заклади ресторанного
господарства. У сучасних умовах глобальної економічної кризи, пошуку
закладами ресторанного господарства способів ухилитися від можливості
банкрутства, посилюються роль і значення системи бухгалтерського обліку.
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Використання системи бухгалтерського обліку на підприємстві допоможе
фіксувати всі витрати, грамотно розділяти всі витрати між уже готовою
продукцією та продукцією, що є на стадії незавершеного виробництва,
формувати собівартість на виробництві в цілому та на одиницю продукції,
провести аналіз з метою виявлення динаміки ключових показників, виявлення
негативних

причин

пропозицій.

Саме

змінення
тому

собівартості

виникає

і

необхідність

формування

відповідних

використання

системи

бухгалтерського обліку на підприємстві.
Аналіз економічної літератури засвідчив, що дослідженню питань
налагодження обліку у підприємствах ресторанного господарства присвятили
свою увагу такі вчені-економісти, як Солошенко Л.Ю., Романов О.Г., Бутинець
Ф.Ф. та ін.
Діяльність підприємств ресторанного господарства пов’язана із трьома
взаємопов’язаними процесами: заготівлі сировини та закупних товарів,
виробництва готової продукції, реалізації та організації споживання продукції
власного виробництва споживачам [1]. Хоча облік у ресторанах, кафе — це
тема, яку намагаються уникнути багато рестораторів, вона є важливим
елементом ведення бізнесу. Ви не можете правильно управляти своїм
рестораном, не вдаючись у деталі обліку. Навіть якщо ви наймаєте фахівця,
який буде займатися всіма фінансовими аспектами вашого бізнесу, вам
необхідно розуміти, що з цим пов'язано. Добре розуміння основних методів
бухгалтерського обліку дозволяє вам підвищити свою прибутковість і вести
свій бізнес фінансово стійким чином.
Бухгалтерський облік в ресторані — це процес інтерпретації та аналізу
звітів про доходи, рух грошових коштів, товарно-матеріальних цінностях і
доходів ресторану. Це дозволяє вам документувати всі фінансові операції
вашого ресторану і визначати його ефективність.
Відповідно до Закону України «Про бухгалтерський облік і фінансову
звітність в Україні» підприємству надана можливість самостійно вибирати одну
з чотирьох форм організації бухгалтерського обліку:
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1. Введення у штат підприємства посади бухгалтера або створення
бухгалтерської служби на чолі з головним бухгалтером.
2.

Користування

послугами

фахівця

з

бухгалтерського

обліку,

зареєстрованого як підприємець без створення юридичної особи.
3. Ведення на договірних основах бухгалтерського обліку централізованою
бухгалтерією або аудиторською фірмою.
4. Самостійне ведення бухгалтерського обліку і складання звітності
безпосередньо власником або керівником підприємства [2].
Обґрунтований вибір однієї з чотирьох організаційних форм ведення
бухгалтерського обліку має для підприємства важливе значення [2].
Також підприємство самостійно обирає з урахуванням особливостей своєї
діяльності і технології обробки облікових даних форму бухгалтерського обліку;
визначає облікову політику підприємства; розробляє систему та форми
управлінського обліку; затверджує правила документообігу [2].
Особлива увага при формуванні облікової політики в ресторанного
господарства приділяється оцінці товарів, які займають вагому частину в
запасах підприємства.

Відповідно до П(С)БО 9 «Запаси» оцінка товарів у

поточному обліку базується на їх первісній вартості, яка змінюється залежно
від джерел надходження [3].
Придбані товари зараховуються на баланс підприємства за первісною
вартістю. Первісною вартістю товарів, що придбані за плату, є собівартість
запасів, яка складається з фактичних витрат [4].
До підприємств ресторанного господарства продукти таі товари надходять
від постачальників (підприємств харчової промисловості) - безпосередніх
виробників, від оптово-роздрібних підприємств торгівлі, а також у порядку
власних закупок на ринках, в магазинах та у населення. Надходження продуктів
(сировини) і товарів від продавців на підприємства ресторанного господарства
супроводжується такими первинними документами; рахунками-фактурами,
накладними, товарно-транспортними накладними [5].
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Товари у закладах ресторанного господарства обліковують

у місцях

зберігання у натурально-вартісному вираженні, а в бухгалтерії - у вартісному.
Облікова ціна товарів, рівень націнки і ціна продажу визначаються
підприємством самостійно і обумовлюються в наказі про облікову політику
підприємства [5].
Обліковою ціною товарів в коморах закладів (підприємств) ресторанного
господарства може бути первісна вартість або ціна продажу. Якщо заклад
реалізує страви та напівфабрикати через структурні підрозділи та іншим
підприємствам і для формування ціни продажу використовує єдиний рівень
націнок, то в такому випадку облік товарів в коморах ведуть за цінами продажу
[5].
Облік товарів у коморі за первісною вартістю ведуть за умови, що
реалізація продукції і товарів у структурних підрозділах підприємства
здійснюється за ціною продажу, до складу якої включено різні рівні націнки [5].
У коморах закладів ресторанного господарства матеріально відповідальні
особи ведуть облік товарів в натуральному вираженні за найменуванням,
кількістю і обліковими цінами на картках кількісно-сумового обліку або в
товарній книзі комірника [5].
Найбільш поширені форми бухгалтерського обліку в сучасних умовах –
журнально-ордерна,
головна,

спрощена,

меморіально-ордерна
комп'ютерна

(контрольно-шахова),

(таблично-діалогова,

або

журналтаблично-

автоматизована).
Водночас, використання правильного програмного забезпечення для
бухгалтерського обліку і людини-бухгалтера, орієнтованого на ресторан,
дозволяє вам поліпшити фінансове становище і скоротити непотрібні витрати.
Програмне забезпечення відстежує, де ви можете заощадити, і де ви
процвітаєте, вкладаючи кошти в необхідні товари або ситуації.
Витрати на продукти та заробітну плату є найбільшими витратами для
ресторану, а бухгалтерські звіти допомагають показати співвідношення витрат і
прибутковості. Такими звітами є і звіти про рух грошових коштів , і звіти про
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запаси ресторану. Все це об'єднано у звіті про фінансові результати, який
показує продуктивність за певний період.
Відповідно до П(С)БО 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності»
включає інформацію про доходи, витрати, прибутки та збитки, а також про
сукупний дохід підприємства за звітний період [6].
Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) дає можливість
виробнику загальне уявлення про підприємство та витрати, пов'язані з
виробництвом.

У

виробництві

важливо

знижувати

накладні

(загальновиробничі) витрати та реалізовувати продукцію (продукцію власного
виробництва та покупні товари) за конкурентоспроможною ціною, щоб
отримати прибуток. Виробнича установа зазвичай використовує метод
нарахування для відображення доходу у фінансовому обліку. Метод
нарахування дає змогу отримати фінансову звітність, яка зображає реальні
результати фінансово-господарської діяльності, і правильно оцінити доходи і
витрати у кожному звітному періоді.
Бухгалтерський облік в ресторані та на підприємстві дещо різниться.
Обидві галузі значною мірою покладаються на Звіт про фінансові результати
(Звіт про сукупний дохід), але вони використовують звіт по різному. Головним
питанням підприємства ресторанного господарства є псування продуктів, тому
підприємства повинні ефективно управляти запасами, щоб у них було
достатньо продукції для гостей, але не настільки, щоб вони були витрачені
даремно. Завдання ресторану — пропонувати товари за конкурентними цінами,
однак, підприємство повинно бути прибутковим.
Одним із найбільш значущих і показових ділянок бухгалтерського обліку
на підприємстві є облік готової продукції та її реалізації, від ефективності та
обґрунтованості якого залежить успіх цього підприємства.
Відповідно до П(С)БО 9 «Запаси», готова продукція належить до запасів.
Готовою продукцію вважаються конкретні вироби, що пройшли всі стадії
технологічної обробки на підприємстві, відповідають встановленим стандартам
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чи технічним умовам, прийняті відділом технічного контролю і здані на склад
або безпосередньо замовнику [7].
Продукція власного виробництва зазвичай не списується на склад, а одразу
передається до торгового залу, кіоску тощо; тому в обліку немає моменту
завершення виробництва, випуску готової продукції. Вартість готової продукції
визначається шляхом складання калькуляції на основі план-меню, збірника
рецептур, встановлених цін; вартість кожної складової обчислюється за
власною ціною [8].
Облік

витрат

на

виробництво

продукції

власного

виготовлення

здійснюється на рахунку 23 «Виробництво». Рахунок 23 «Виробництво» –
активний, калькуляційний. За дебетом

рахунку

23

"Виробництво"

зображаються прямі матеріальні в підприємствах ресторанного господарства
відображають вартість сировинного набору страви, а також розподілені
загальновиробничі витрати і втрати від браку продукції (робіт, послуг) з
технологічних причин, за кредитом - вартість фактичної виробничої
собівартості завершеної виробництвом готової продукції (у дебет рахунків 26,
90) [9].
Дебетове сальдо рахунка 23 "Виробництво" показує вартість залишків
сировини, що не пройшла кулінарне оброблення, сировини в напівфабрикатах і
готових виробах, які не реалізовані та знаходяться у виробництві. Аналітичний
облік товарів і сировини ведуть щодо кожного виробництва і матеріально
відповідальної особи.[9]
У число основних функцій бухгалтерського обліку входить податкова
звітність. Попри те, що ви зобов'язані платити податки, чіткі методи ведення
бухгалтерського обліку збережуть мінімальне податкове навантаження. Якщо
все зроблено правильно, це також зменшить занепокоєння, пов'язане з
перевіркою ваших фінансових звітів. Керуйте своїми витратами: документуючи
свої витрати на ресторан, ви будете знати, куди йдуть гроші.
Розробіть кращу ціну на меню: хоча встановлення правильної ціни для
ваших пунктів меню завжди є проблемою, ви можете покрити всі необхідні
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витрати за допомогою надійної фінансової системи. Переконайтеся, що ви
покрили вартість товару, трудові та експлуатаційні витрати, а також
інформацію про продажі.
Важливо мати контроль над грошовим потоком. Ви можете бути
платоспроможним стосовно людей, але все ще не достатньо забезпеченим
виконання своїх фінансових зобов'язань. Відсутність достатньої кількості
готівки для оплати ваших кредиторів і постачальників є ознакою поганого
управління грошовими потоками. Щоб уникнути таких проблем з ліквідністю,
потрібно мати надійну систему обліку.
Бухгалтерський облік витрат на виробництво, собівартість продукції,
послуги, виконання роботи, виготовлення та продаж страви нерозривно
пов’язані між собою. Тому, можна говорити про те, що точні та докладні звіти є
потужним інструментом бізнес-прогнозування. Вони відповідають на питання,
що стосуються можливостей для зростання ресторанів, кількості капіталу,
необхідного для підтримки зростання, і області бізнесу, яка росте або відстає.
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УДК 657
Мороз В.О.
Здобувач освітнього ступеня «магістр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ОБЛІКУ ДОХОДІВ ПІДПРИЄМСТВА
У статті розглянуто обліково-економічну сутність доходів, наведено їх
класифікацію, висвітлено нормативно-правове регламентування обліку доходів
підприємства, а також порядок їх відображення в системі рахунків
бухгалтерського обліку та звітності.
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Ключові слова: дохід, організація обліку, синтетичний облік, аналітичний
облік, фінансові результати.
Одним з найважливіших показників діяльності підприємства є дохід, адже
саме від доходу підприємства залежить його здатність до розширеного
відтворення

виробництва,

формування

та

оновлення

наявного

складу

виробничих фондів, фінансування інших видів діяльності. З огляду на це,
надання повної, правдивої та неупередженої облікової інформації про доходи є
важливим для прийняття управлінських рішень.
Дослідженню проблем організації і методології бухгалтерського обліку та
контролю доходів підприємства присвячено праці вчених-економістів, зокрема:
Ф.Ф. Бутинця, С.Ф. Голова, М.В. Кужельного, П.Т. Саблука, В.К. Савчука,
Н.М. Ткаченко та ін.
Найважливіший показник роботи підприємства - розмір і характер
прибутку (збитку) за кожен період його діяльності. Формування доходу
підприємства у розмірах, необхідних для покриття його поточних витрат,
сплати податків та отримання прибутку, що дозволяє забезпечити розширене
відтворення, є необхідною умовою для функціонування будь-якого суб’єкта
господарювання.
Як економічна категорія, дохід (виручка) є потоком грошових коштів та
інших надходжень за певний період, отриманий від продажу продукції, товарів,
робіт, послуг.
Згідно із П(С)БО 15 «Дохід» визнані доходи класифікуються в
бухгалтерському обліку за такими групами:
- дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг);
- чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг);
- інші операційні доходи;
- фінансові доходи;
- інші доходи [3].
Склад доходів діяльності, що включаються до відповідної групи, наведено
на рис. 1.
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Рисунок 1 - Класифікація доходів підприємства
У П(С)БО 15 «Дохід» зазначено, що дохід (виручка) від реалізації
продукції (товарів, інших активів) визнається в бухгалтерському обліку за
наявності таких умов:
– покупцеві передані ризики і вигоди, пов’язані з правом власності на
продукцію (товари, інший актив);
– підприємство не здійснює надалі управління і контроль за реалізованою
продукцією (товарами, іншими активами);
– сума доходу (виручки) може бути достовірно визначена;
– є впевненість, що в результаті операції відбудеться збільшення
економічних вигод підприємства, а витрати, пов’язані з цією операцією, можуть
бути достовірно визначені [3].
Слід звернути увагу, що не визнаються доходами суми попередньої оплати
(авансів) за продукцію (товари, роботи, послуги), суми податку на додану
вартість, акцизів, інших податків і обов’язкових платежів, що підлягають
перерахуванню до бюджетів і позабюджетних фондів, сума надходжень за
договором комісії, агентським та іншим аналогічним договором на користь
комітента тощо [1, c. 208].
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Згідно з П(С)БО 15 «Дохід» та МСФЗ 18 «Дохід», термін «дохід» означає
валовий приплив (надходження) економічної вигоди протягом звітного періоду,
який виникає у процесі звичайної діяльності підприємства [2; 3]. МСФЗ 18
акцентує увагу на таких аспектах визнання доходів:
- вимірювання доходу;
- визначення критеріїв визнання доходу;
- умови задоволення цих критеріїв.
Дохід для кожного типу операцій визнається, коли: існує ймовірність того,
що економічні вигоди, пов’язані з операцією, надійдуть на підприємство; сума
доходу може бути достовірно оцінена. Критерії визнання доходів, наведені на
рис. 2, базуються на критеріях визнання, що подані у Концептуальній основі
складання та подання фінансових звітів. Разом із тим положеннями стандарту
визначено обставини, за яких ці критерії будуть застосовуватися для кожної з
трьох категорій доходу. Доходи включаються до складу облікового процесу на
підставі принципів нарахування та відповідності, тому вони визнаються, коли
відбуваються і відображаються в бухгалтерському обліку тих періодів, до яких
вони відносяться.

Рисунок 2 - Визнання доходу за сутністю операції згідно
з МСФЗ 18 «Дохід»
179

МСБО визначає дохід як обліково-аналітичну категорію, згідно якої дохід це валове надходження економічних вигід протягом періоду, що виникає в ході
звичайної діяльності суб'єкта господарювання, коли власний капітал зростає в
результаті цього надходження, а не в результаті внесків учасників власного
капіталу.
Для узагальнення iнформацiї про доходи підприємства призначено
рахунки класу 7 «Доходи i результати дiяльностi»: 70 «Доходи від реалізації»,
71 «Інший операційний дохід», 72 «Дохід від участі в капіталі», 73 «Інші
фінансові доходи», 74 «Інші доходи», 76 «Страхові платежі», 79 «Фінансові
результати».
Бухгалтерський облік доходів від реалізації товарів ведеться щодо кожного
об'єкта за відповідними групами, для яких відкривається окремий субрахунок,
що передбачений Планом рахунків бухгалтерського обліку. Аналітичний облік
доходів від реалізації ведеться за видами (групами) продукції, товарів.
Підприємство може самостійно розробляти додаткові аналітичні рахунки,
виходячи із специфіки діяльності, конкретних потреб, завдань управління та
контролю. Деякі із надходжень мають особливий порядок відображення в
обліку [4].
Метою ведення бухгалтерського обліку та подання фінансової звітності за
Законом України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» є
надання

користувачам

для

прийняття

рішень

повної,

правдивої

та

неупередженої інформації про фінансове становище, результати діяльності та
рух грошових коштів суб'єкта господарювання [6].
Відповідно до принципу висвітлення у фінансовій звітності повинна
наводитись інформація про доходи, витрати та фінансові результати, яка здатна
впливати на прийняття обгрунтованих управлінських рішень. Безпосередньо
інформація про доходи підприємства надається у Формі №2 «Звіт про фінансові
результати (Звіт про сукупний дохід)». У звіті про фінансові результати
наводяться доходи і витрати, які відповідають критеріям, визначеним в
національних положеннях (стандартах) бухгалтерського обліку.
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Ведення фінансового облiку та складання фiнансової звiтностi на кожному
пiдприємствi здiйснюється на пiдставi здiйснюється на пiдставi Наказу про
облікову політику підприємства та нормативно-правових документiв, що
розробляються органами державної влади, на якi покладено обов’язки
регулювання питань облiку i звiтностi. Це дає змогу вести фінансовий облiк i
складати фiнансову звiтнiсть за єдиними принципами й формою i таким чином
забезпечувати порiвняннiсть облiкової iнформацiї [5].
Отже, дохід являє собою збільшення економічної вигоди у результаті
надходження грошових коштів, майна або погашення зобов’язань, що
безпосередньо призводить до збільшення капіталу. Становлення ринкових
відносин супроводжується підвищенням ролі прибутку як матеріальної основи
економічних інтересів підприємства і держави.
Список використаних джерел:
1. Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні: Закон
України від 16.07.1999 № 996-XIV. URL: https://zakon.rada.gov.
2. Міжнародні

стандарти

фінансової

звітності:

Виданий

Радою

з

Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку. URL: https://mof.gov.ua/uk
3. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 15 «Дохід»: Наказ
Міністерства

фінансів

України

від

29.11.1999

№

290.

URL:

https://zakon.help/law/290/.
4. Білик М.Д., Бабіч В.В. Обліково-аналітичне забезпечення управління
фінансовими результатами діяльності підприємства. Бізнесінформ. 2015. № 4.
С. 205-2013.
5. Потриваєва Н.В., Канiвець I.О. Облiк доходiв вiд реалiзацiї продукцiї.
Практичнi пiдходи та перспективи. 2011. Вип.11. С. 123-129.
6. Потираєва

Н.В.,

Христенко

О.О.,

Гавалешко

К.О.

Особливості

формування та обліку доходу від реалізації сільськогосподарської продукції:
теоретичний аспект. Глобальні та національні проблеми економіки. 2017.
Випуск 18. С. 556-561.
181

УДК 658.14/.17.01147
Мудла В.І.
Здобувач освітнього ступеня «магістр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
РОЛЬ ФІНАНСОВОГО АНАЛІЗУ В АУДИТІ ПІДПРИЄМСТВА
У статті висвітлено дослідження ролі фінансового аналізу у проведенні
аудиторської перевірки, здобутті аудиторських доказів тощо. Також
розглянуто на прикладі здійснення аналізу фінансової звітності опираючись на
показники форм фінансової звітності ТОВ «АКЦНЕТР» за 2015-2018 роки.
Ключові слова: аудит, фінансова звітність, вертикальний та горизонтальний
аналіз, коефіцієнти: ліквідності, стійкості, оборотності, рентабельності,
аудиторський висновок.
У розвитку практики аудиту велике значення відіграло поділ інтересів
різних партнерських груп підприємства (комерційної організації): інтереси
адміністрації підприємства і інтереси власників, акціонерів, інвесторів.
Значимість аудиторської перевірки з точки зору власника (інвестора) полягає не
тільки в отриманні інформації про достовірності фінансових результатів
підприємства і відповідно облікової політики чинному законодавству, але й в
оволодінні наступної аналітичної інформацією для обґрунтованості прийняття
рішення з управління інвестиціями:
 динаміка підприємства - ріст, стабільність, спад;
 структура капіталу підприємства: передбачає дана структура ризик для
вкладеного капіталу;
 місце

підприємства

серед

інших

підприємств

даної

галузі

підприємництва.[1, с. 276]
Виконавчої адміністрації в результаті проведення аудиту важливо
визначити резерви зростання ефективності комерційної діяльності, фактори
зростання прибутку, скорочення втрат. Фінансовий аналіз як складова частина
аудиту дає відповіді на ці та інші питання.
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Метою даного дослідження є обґрунтування необхідності проведення
фінансового аналізу як необхідного, достатнього та відповідного заходу для
отримання доказів аудиторського судження. Можна сміливо стверджувати, що
якість

прийнятих

рішень

цілком

залежить

від

якості

аналітичного

обгрунтування.
Аналітичні
міжнародних

процедури
аудиторських

при

проведенні

стандартах

аудиторської

використовується

перевірки
для

в

аналізу

показників з метою отримання аудиторських доказів. Аналіз звітності
розглядається також у міжнародних стандартах і як супутня робота при
проведенні аудиторської перевірки. Таким чином, посилення аналітичної
спрямованості аудиту проявляється не тільки у збільшенні числа надаються
клієнтам послуг з проведення фінансового аналізу, але і в зростанні ролі
аналітичних процедур при наданні інших аудиторських послуг, в першу чергу
при проведенні аудиту завершеної фінансової звітності.[2, с. 143]
Дослідження ролі аналізу показників фінансової звітності в аудиті
грунтовно

висвітлені

у

працях:

Я.А.

Гончарука,

О.А.

Петрика,

В.С. Рудницького, В.Я. Савченка, Б.Ф. Усача, Н.П. Кузика, А.Д. Шеремети,
В.П. Суйца та інших.
Фінансовий аналіз в аудиті в залежності від поставленої завдання є
інструментом одержання аудиторських доказів та супутнім аудиту видом
послуги.
Аналітичні процедури в більшій чи меншій мірі використовує кожен
аудитор. Збір свідоцтв здійснюється за допомогою аналітичних процедур. В
міру своєї кваліфікації аудитор використовує аналітичні прийоми для
прийняття рішення про достовірності значення показника, відбитого в
фінансової звітності, за допомогою спостереження, порівняння, підтвердження,
опитування, контролю та інших необхідних у кожному конкретному випадку
процедур. В результаті аналізу формується оцінка достовірності об'єкта, що
перевіряється обліку. Дана оцінка є непрямим свідченням, на основі якої
аудитор приймає рішення про необхідність застосування інших аудиторських
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процедур, більшою мірою орієнтованих на одержання прямих свідчень, якщо
ця необхідність обумовлена попереднім аналізом об'єкта обліку.
За

кордоном

обов'язковість

аналітичних

процедур

передбачена

стандартами аудиту. Наприклад, згідно з визначенням Положення про
стандарти аудиту (SAS56) аналітичні процедури являють собою оцінку
фінансової інформації на основі вивчення ймовірних співвідношень між
фінансовими і нефінансовими даними, у тому числі порівняння записаних сум з
очікуваними сумами, які визначив аудитор.
Особливе значення аналіз має на ранніх стадіях аудиторської перевірки, в
тому числі і на стадії планування проведення аудиту. На цих стадіях аналітичні
процедури дозволяють визначити особливості діяльності клієнта, намітити
стратегію перевірки, оцінити ступінь аудиторського ризику, виявити проблеми
у формуванні фінансової інформації. На даному етапі плануються тимчасові
рамки, глибина перевірки фактичного матеріалу, процедури, які доцільно
використовувати для ефективного вирішення завдань аудиту.[2, с. 145]
Знайомство з балансом підприємства-клієнта - практично обов'язковий
етап роботи аудитора як на стадії укладання договору, так і в ході самої
перевірки.

Фінансові

оцінки

бухгалтерських

звітів

в

стислому

і

концентрованому вигляді потрібні аудитору в якості орієнтира, підказки для
вибору правильного рішення в процесі аудиту. Аналітичні процедури аудитора
в ході попереднього ознайомлення з бізнесом клієнта зводяться до наступним
типовим дій:
- порівняння поточних даних з даними попередніх періодів;
- порівняння поточних даних з даними плану і прогнозу;
- порівняння поточних даних з нормативними (або оптимальними)
значеннями;
- порівняння поточних даних підприємства із середніми галузевими
значеннями;
- порівняння фінансових коефіцієнтів з нефінансовими показниками.
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Для проведення якісного аудиту фінансової звітності, аудитор здійснює:
документальну перевірку, зустрічну перевірку (надсилаючи листи запити до
контрагентів), вертикальний та горизонтальний аналіз, розраховує коефіцієнти
фінансової стійкості, ліквідності, оборотності та рентабельності.
Розглянемо аналіз фінансової звітності на основі прикладу ТОВ
«АКЦЕНТР» за звітними формами періоду 2015-2018 років.
Під час аналізу фінансової звітності підприємства ТОВ «АКЦЕНТР» було
здійснено вертикальний та горизонтальний аналіз,

а також розраховано

коефіцієнти фінансової стійкості, ліквідності, оборотності та рентабельності.
Із проведеного аналізу кожної зі статей фінансової звітності можна
зробити такі висновки:
1) Необоротні активи:
- Протягом 2015 року вартість необоротних активів зменшилась на 3,5 тис.
грн. (або на 23,49%) та становила 11,4 тис. грн. на кінець періоду і
складала 0,63% від валюти активу балансу.
- Протягом 2016 року вартість НА збільшилась на 176,4 тис. грн. (або на
1547,37 %) і становила 187,8 тис. грн., що складає 7,18 % від валюти
активу балансу.
- Впродовж 2017 року необоротні активи знецінились на 48,1 тис. грн. (або
на 25,61 %) і становила 139,7 тис. грн., що складає 4,33 % валюти активу
балансу. У порівнянні з 2015 роком у звітному (2017 році) вартість
необоротних активів зросла на 128,3 тис. грн. (або на 1125,44 %).
2) Оборотні активи:
- Впродовж 2015 року вартість оборотних активів зросла на 1038,8 тис. грн.
(або 137,17%) та становить 99,37% від валюти балансу.
- На протязі 2016 року вартість оборотних активів зросла на 630,4 тис. грн.
(або на 35,1 %), що складає 92,82% від валюти активу.
- В 2017 році вартість оборотних активів зросла на 661,4 тис. грн. (або на
27,26%), що становить 95,67% активу валюти балансу. В порівнянні з
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2015 роком вартість даних активів зросла на 1291,8 тис. грн. (або на
71,92%).
- Основну частину валюти балансу даного підприємства (за 2017 рік)
становлять запаси — 70,06 %, дебіторська заборгованість (за товари,
роботи, послуги) — 15,46 % та грошові кошти та їх еквіваленти — 7,97
%.
- Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття на
підприємстві відсутні.
3) Власний капітал ТОВ «АКЦЕНТР» у :
- 2015 році збільшився у розмірі 723,8 тис. грн. (або на 160,35 %) та складає
65,02 % валюти пасиву балансу. Це відбулось за рахунок збільшення
суми нерозподіленого прибутку на 723,8 тис. грн. (180,32 %).
- 2016 році власний капітал підприємства збільшився на 458,8 тис. грн. ( на
39,04 %), що становить 62,5 % від валюти пасиву балансу.
- 2017 році власний капітал збільшився у розмірі 312,6 тис. грн. (19,13%) і
складає 60,31% валюти пасиву. У порівнянні з 2015 роком вартість
власного капіталу збільшилась на 65,64% ( на 771,4 тис. грн.).
4) Довгострокові зобовязання, цільове фінансування та забезпечення
виникли лише в 2017 році на суму 34,6 тис. грн. та становлять 1,07 % від
валюти пасиву балансу.
5) Поточні зобов’язання ТОВ АКЦЕНТР»:
- В 2015 році поточні зобов’язання зросли на 311,5 тис. грн. (на 97,1 %) та
становлять 34,98% від валюти пасиву.
- В 2016 році поточні зобов’язання збільшились на 348 тис. грн. ( або на
55,04%), та складаються 37,5% валюти пасиву балансу.
- Впродовж 2017 року поточні зобов’язання зросли на 266,1 тис. грн. ( або
на 27,14%), та складаються 38,62% від валюти пасиву.
- Найбільшу частку в валюті пасиву займає кредиторська заборгованість за
товари, роботи, послуги — 34,74% валюти пасиву та нерозподілений
прибуток — 58,76%.
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- На підприємстві відсутні зобов’язання, пов’язані з необоротними
активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття.
Аналізуючи звіт про фінансові результати за 2015-2017 роки було
з’ясовано, що основним доходом ТОВ «АКЦЕНТР» є дохід від реалізації
продукції (робіт, товарів, послуг). У 2016-2017 роках він становить 100% усього
доходу підприємства, а в 2015 році його частка становить 99,9% ( 0,01% — інші
доходи).
В 2015 році загальна сума доходів становить 10733,3 тис. грн., в 2016 —
16 964,6 тис. грн. (приріст порівняно з 2015 — 6231,5 тис. грн. або 58,06%), в
2017 році сукупний дохід склав 17925,4 тис. грн. (на 960,8 тис. грн. (або на
5,66%) більше ніж

у 2016 та на 7192,3 тис. грн. (67,01%) більше ніж 2015

року.
Аналіз витрат показав, що

більшу її частину становить списана

собівартість продукції ( 15012,1 тис. грн. (або 85,75% валюти пасиву балансу)
за 2017 рік, така ж тенденція спостерігається за попередні звітні періоди.
Під час аналізу звіту про фінансовий результат було встановлено, що в
період з 2015 по 2017 роки спостерігається зменшення чистого прибутку на
56,81%, при зростанні сукупного доху за то й же період на 67,01% — це
спричинено підвищенням витрат списаних на собівартість реалізованої
продукції на 72,44%.
Під час здійснення аналізу фінансових коефіцієнтів було з’ясовано
наступне:
1. Показники фінансової стійкості:
- Коефіцієнт автономії (визначається як відношення загальної суми
власних коштів до підсумку балансу, чим більше значення коефіцієнта,
тим менша залежність підприємства від зовнішніх джерел фінансування).
Коефіцієнт автономії становить у 2015 році — 0,6502, у 2016 році —
0,6250, у 2017 році — 0,6031. Нормативне значення >0,5.
- Коефіцієнт фінансової залежності (показник обернений до коефіцієнта
автономії; показує, яка сума загальної вартості майна підприємства
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припадає на 1 грн. власних коштів). Значення коефіцієнта за досліджувані
роки такі: 1,5380 — за 2015 рік, 1,5999 —за 2016 рік, 1,6581 — за 2017
рік. Нормативне значення — чим більше значення коефіцієнта, тим
краще.
- Коефіцієнт

маневреності

власних

засобів

(характеризує

ступінь

мобільності власних засобів підприємства) сктановить: 2015 рік —
0,9903, 2016 рік — 0,8851, 2017 рік — 0,9282. Чим більше значення
показника, тим краще.
- Коефіцієнт
відношення
суми

маневреності

робочого

капіталу

(розраховується

як

вартості робочого капіталу (власних оборотних коштів) до

джерел

власних

коштів;

характеризує

ступінь

мобільності

використання власних коштів підприємством), становить за 2015 рік —
0,9903; за 2016 рік — 0,8851; за 2017 — 0,9460. Рекомендоване значення
>0,5
2. Показники ліквідності:
- Коефіцієнт загальної ліквідності (характеризує здатність підприємства
забезпечити свої короткострокові зобов’язання з найбільше легко
реалізованої частини активів – оборотних коштів. Цей коефіцієнт дає
найбільш загальну оцінку ліквідності активів) Нормальним значенням
даного коефіцієнта вважається 1,5…2,5, але не менше 1. У 2015 році він
становив 2,84; у 2016 — 2,48; у 2017 — 2,48.
- Коефіцієнт поточної ліквідності (коефіцієнт поточної ліквідності —
показує, яку частину поточних зобов’язань підприємство спроможне
погасити за рахунок найбільш ліквідних оборотних коштів – грошових
коштів та їх еквівалентів, фінансових інвестицій та дебіторської
заборгованості). В 2015 році він становив 0,74; у 2016 — 0,41; у 2017 —
0,66. Значення коефіцієнта вважається достатнім, якщо воно перевищує
0,6.
- Коефіцієнт

абсолютної

короткострокових

ліквідності

зобов’язань,

що
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(дозволяє

визначити

підприємство

може

частку
погасити

найближчим часом, не чекаючи оплати дебіторської заборгованості й
реалізації інших активів). За 2015 рік його значення — 0,29; за 2016 та
2017 — 0,21. Значення коефіцієнта вважається достатнім, якщо воно
перевищує 0,2-0,3.
3. Коефіцієнти оборотності:
- Коефіцієнт

оборотності

власного

капіталу

(показник

оборотності

власного капіталу — показник ділової активності, який демонструє
ефективність управління власним капіталом компанії. Коефіцієнт
розраховується

як

співвідношення

виручки

(чистого

доходу)

до

середньорічної суми власного капіталу) За 2015 рік він становить —
13,20; за 2016 — 12,08; за 2017 — 10,1. Підвищення показника протягом
періоду дослідження говорить про постійну оптимізацію роботи компанії
в цій сфері.
- Коефіцієнт оборотності оборотних активів (оборотність оборотних
коштів показник ділової активності, який вимірює ефективність
використання оборотних активів підприємства (грошових коштів, запасів
товарів, виробничих запасів, дебіторської заборгованості). Коефіцієнт
демонструє співвідношення виручки і середньої за період суми оборотних
активів. Збільшення показника протягом періоду дослідження є хорошою
ознакою, адже свідчить про постійну роботу компанії щодо поліпшення
політики управління запасами, дебіторською заборгованістю, грошовими
коштами та іншими оборотними активами. Значення коефіцієнта: 2015
рік — 8,41; 2016 рік — 8,03; 2017 — 6,5.
4. Показники рентабельності підприємства:
- Коефіцієнт рентабельності активів (Коефіцієнт рентабельності активів
характеризує — рівень прибутку, що створюється всіма активами
підприємства, які перебувають у його використанні згідно з балансом).
Значення коефіцієнта за досліджуваний період : 2015 рік — 5,94; 2016 рік
— 6,49; 2017 рік — 5,55. Чим більший коефіцієнт тим краще. Зменшення
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рівня рентабельності активів може свідчити про падаючий попит на
продукцію підприємства й про пере нагромадження активів.
- Коефіцієнт рентабельності власного капіталу (коефіцієнт рентабельності
власного капіталу характеризує рівень прибутковості власного капіталу,
вкладеного в дане підприємство, тому найбільший інтерес представляє
для наявних і потенційних власників й акціонерів й є одним з основних
показників інвестиційної привабливості підприємства, тому що його
рівень показує верхню межу дивідендних виплат).Значення коефіцієнта
за досліджуваний період : 2015 рік — 0,62; 2016 рік — 0,28; 2017 рік —
0,16.
- Коефіцієнт

рентабельності

діяльності

(коефіцієнт

рентабельності

діяльності розраховується як відношення чистого прибутку підприємства
до чистої виручки від реалізації продукції (робіт, послуг). Збільшення
цього показника свідчить про зростання ефективності господарської
діяльності підприємства, а зменшення навпаки). Значення коефіцієнта за
досліджуваний період : 2015 рік — 0,07; 2016 рік — 0,07; 2017 рік — 0,04.
Виходячи з проведених розрахунків та перевірки наявних документів
можна зробити висновок, що облік та складання фінансової звітності ведеться
згідно із чинним законодавством та встановленої облікової політики
підприємства. Усі розраховані показники рентабельності, фінансової стійкості,
оборотності та ліквідності відповідають нормативним значення і відображають
позитивну динаміку зростання.
Отже, здійснення фінансового аналізу під час проведення аудиторської
перевірки є вкрай важливим, адже цей інструмент є одним із найважливіших
джерел аудиторських доказів, а також відіграє велику роль ще й на етапі
підготовки до проведення аудиту. Аналіз несе в собі неабияку інформативність,
відображає поточний стан підприємства, а також дає можливість спрогнозувати
майбутні показники і розробити як тактику, так і стратегію розвитку
підприємства на наступні періоди.
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УДК657
Носальська І.І.
Здобувач освітнього ступеня «магістр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ДІАГНОСТИКА АУДИТОРСЬКОГО РИЗИКУ КРІЗЬ ПРИЗМУ
ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ АУДИТОРСЬКИХ ПОСЛУГ
У статті досліджено як у сучасних умовах формування ринкової економіки та
нестабільної фінансово-господарської ситуації, набуває актуальності питання
процесу аналізу та оцінки існуючих ризиків фінансово-господарської діяльності
підприємств.
Ключові слова: аудиторський ризик, властивий ризик, ризик системи
контролю, аудиторський висновок, аудит фінансової звітності, шахрайство.
Під час проведення аудиту фінансової звітності, пов’язаного з ризиком,
метою аудитора є отримання достатньої впевненості у тому, що фінансова
звітність у цілому не містить суттєвого викривлення внаслідок шахрайства чи
помилок. Це в подальшому дасть можливість аудитору висловити думку, чи
складена фінансова звітність у всіх суттєвих аспектах відповідно до застосовної
концептуальної основи фінансової звітності.
Це визначає три ключові кроки:
– оцінка ризиків суттєвих викривлень;
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– розробка й виконання відповідних аудиторських процедур у відповідь на
оцінені ризики;
– підготовка аудиторського звіту, який грунтується на результатах аудиту.
Актуальність теми дослідження полягає в сучасні й оцінці комплексного
ризику в аудиторській діяльності, що проводиться не з метою його уникнення, а
дозволяє аудитору передбачити імовірність його виникнення та завчасно
здійснити заходи для зменшення ступеня ризику.
На думку С. В. Рудницького, про аудиторський ризик варто говорити
тому, що висновки аудитора щодо достовірності фінансової звітності можуть
бути помилковими [7, с. 168].
Л. А. Алборов та Л. І. Хорунжий вважають, що аудиторський ризик –
оцінка ризику неефективності перевірки аудитором, який в своєму висновку
може висловити думку про те, що бухгалтерська звітність клієнта достовірна,
коли в дійсності можливі суттєві помилки та пропуски, які не прийняті до уваги
аудитором, або ж визнати, що звітність містить відхилення, тоді коли таких
відхилень немає, або вони є несуттєвими [1, с. 120].
Аудиторський ризик, з точки зору О. А. Петрик, – це побоювання того, що
аудитор може висловити невідповідну думку про фінансову звітність, яка має
суттєву недостовірну інформацію, і тим самим будуть введені в оману
користувачі фінансової звітності [6, с. 144].
На думку А. Д. Шеремета та В. П. Суйца, аудиторський ризик – це
підприємницький ризик аудитора (аудиторської фірми), який представляє
собою оцінку ризику неефективності аудиторської перевірки. Аудиторський
ризик базується на оцінці ризику неефективності системи обліку клієнта,
ризику неефективності СВК клієнта, ризику невиявлення помилок клієнта
аудиторами [8, с. 112].
На мою думку, аудиторський ризик можна визначити як ризик того, що
аудитор може висловити невірну думку, якщо у фінансовій звітності є суттєві
помилки і пропуски.
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Аудиторський ризик не слід ототожнювати з ризиком аудиторської фірми,
який означає, що аудиторська фірма ризикує втратити або погіршити свою
репутацію, імідж у разі низької якості проведення аудиту, що призводить до
втрати потенційних клієнтів, а в гіршому випадку – до припинення її діяльності
та позбавлення права проводити аудит.
Практично аудитор завжди прагне мінімізувати значення аудиторського
ризику, оскільки високе значення цього показника загрожує фінансовими
втратами у випадку конфлікту з клієнтом, а також втратою іміджу аудиторської
фірми. Щоб зменшити аудиторський ризик до прийнятно низького рівня,
аудитор повинен оцінити ризики суттєвих викривлень і обмежити ризик
невиявлення за допомогою виконання процедур, як дії у відповідь на оцінені
ризики як на рівні фінансової звітності, класу операцій, сальдо рахунків, так і
на рівні тверджень.
Проблемними питаннями в оцінці ризиків в сфері аудиту залишаються
наступні:
1) у вітчизняних наукових працях недостатньо уваги приділяється порядку
оцінки ризику не виявлення (у тому числі його складовій – ризику вибіркової
перевірки);
2) більшість авторів не розмежовує понять «ризик невиявлення» та «ризик
вибіркового способу (вибіркової перевірки)» і розглядають їх як синонімічні;
3) у наукових працях, науково-методичних джерелах та нормативних
документах відсутня єдина цілісна методика оцінки складових аудиторського
ризику [4, с. 262].
Аудиторський ризик (AR) включає наступні компоненти: властивий ризик,
ризик системи контролю і ризик невиявлення.
Властивий ризик (IR) – це схильність сальдо рахунків або класу операцій
до викривлень, які можуть бути суттєвими окремо або в сукупності із
викривленням інших сальдо рахунків або класів операцій за умови відсутності
відповідних засобів внутрішнього контролю.
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Ризик системи контролю (CR) – це ризик того, що викривлення сальдо
рахунку або класу операцій, які можуть бути суттєвими окремо або в
сукупності із викривленням інших сальдо рахунків або класів операцій, не
будуть відвернені, виявлені або своєчасно виправлені за допомогою систем
бухгалтерського обліку і внутрішнього контролю.
Ризик невиявлення (DR) полягає в тому, що аудиторські процедури
перевірки по суті не дозволяють виявити викривлень у сальдо рахунків або
класу операцій, які можуть бути суттєвими окремо або в сукупності із
викривленнями інших сальдо рахунків або класів операцій.
Зв’язок між трьома компонентами аудиторського ризику відображається у
формулі:
AR = IR ⋅ CR ⋅ DR
Світова

практика

показує,

що

допустиме

значення

сукупного

аудиторського ризику не повинне перевищувати 5%, тобто AR< 5%. Аналогічне
правило в професійному формулюванні звучить таким чином: рівень довіри або
довірчий інтервал має бути не менше 95%. Величину IR ⋅ CR іноді називають
ризиком бізнесу (незалежним від аудитора), тоді як DR – власне аудиторським
ризиком.
Існує взаємозв’язок між компонентами аудиторського ризику. У таблиці 1
показано,

яким

чином

прийнятний

рівень

ризику

невиявлення

може

змінюватися в залежності від оцінок властивого ризику і ризику системи
контролю.
Таблиця 1 - Взаємозв’язок компонентів аудиторського ризику
Аудиторська оцінка
властивого ризику

Аудиторська оцінка ризику системи контролю
Висока

Середня

Низька

Рівень ризику невиявлення, який повинен забезпечити аудитор в процесі аудиту
Високий

Найнижча

Більш низька

Середня

Середній

Більш низька

Середня

Більш висока

Низький

Середня

Більш висока

Найвища
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Як зазначають А. В. Газарян та Г. В. Соболєва, при визначенні характеру
ризику слід розглянути наступні питання: чи існує ризик недобросовісної
поведінки, чи пов’язаний він зі змінами в економіці, в обліку та в інших сферах
життя країни та самого суб’єкта господарювання, який рівень складності
операцій замовника послуг; чи впливає ризик на важливі операції з партнерами,
які виходять за рамки звичайної діяльності клієнта або здаються незвичайними;
який ступінь суб’єктивності у вимірі фінансової інформації, пов’язаної з цим
ризиком [5, с. 76].
Значення аудиторського ризику може змінюватися, коригуватися під час
проведення аудиторської перевірки, тобто може збільшуватися кількість
аудиторських

процедур,

змінюватися

напрям

аудиторської

перевірки,

коригуватися план роботи аудиторської групи.
При використанні автоматизованого методу ведення бухгалтерського
обліку збільшується можливість значно знизити аудиторський ризик. Фактори
зниження аудиторського ризику, відповідно до етапів проведення перевірки,
наведено в таблиці 2.
Аудитори повинні розуміти предмет діяльності суб’єкта господарювання і
його середовище. Фаза оцінки ризику аудиту має включати такі важливі для
роботи етапи:
– порядок процедур співпраці з новим клієнтом чи продовження роботи з
існуючим;
– планування аудиту, виконання процедур з оцінки ризику для розуміння
бізнесу та ідентифікації властивого ризику, а також ризику системи контролю;
– вибір відповідних процедур щодо оцінки внутрішнього контролю, їх
організації та впровадження;
– оцінку ризиків суттєвих викривлень у фінансовій звітності;
– ідентифікацію значних ризиків, що вимагатимуть особливого розгляду
аудитором;
– оцінку ризиків суттєвих викривлень на рівні фінансової звітності та на
рівні суджень.
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Таблиця 2 - Фактори зниження аудиторського ризику
Досліджуваний об’єкт
Етапи
перевірки

Інформаційні
технології

Кваліфікація
аудитора

Можливість
спотворення
даних

Ознайомлення з
діяльністю
господарюючого суб’єкта

Попереднє тестування з
програмного
забезпечення

Програмне забезпечення
з ліцензійним та
відповідає чинному
законодавству

Програмне забезпечення
є типовим. Програмне
забезпечення в період,
що перевіряєтьс, не
змінювалося. Програмне
забезпечення налатоване
адміністратором мережі
для авторизованого
доступу

Здійснені всі
налаштування
програмного
забезпечення

Аудитор є
сертифікованим
користувачем програми,
що використовується
суб’єктом
господарювання

Аудитор має перелік
типових помилок при
роботі з програмою,
аудитор розуміє принцип
трансформації даниху
програмі

Аудитор може
застосовувати
автоматизовані
методи перевірки
на різних етапах
аудиту

Архів бази і поточна база
даних надані вчасно

Кількість операцій,
введених вручну, є
незначною

Документи
вибірки проведені
різними датами й
у різний час

Порівнянність даних за
рахунками
бухгалтерського обліку з
даними у програмі

Результати
проведених
тестових
випробувань
відповідають
даним у програмі

Відсутність негативного
сальдо за активними
Бухгалтерські рахунками
дані

Тестування
програмного
забезпечення

Друга фаза аудиту є відповіддю аудитора на оцінені ризики і включає в
себе розробку і виконання подальших аудиторських процедур, що забезпечать
докази, необхідні для підтвердження аудиторської думки. У заключній фазі
оцінюються отримані аудиторські докази і визначається, чи вони є достатніми
та прийнятними, і чи необхідно здійснити додаткові процедури для зниження
рівня ризику суттєвих викривлень у фінансовій звітності. Після їх проведення
складається аудиторський звіт.
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Цей підхід має такі переваги:
– процедури з оцінки ризику можуть виконуватися на більш ранніх етапах
аудиту, що допоможе розподілити робоче навантаження на штат аудиторів
більш рівномірно. Це також може надати час клієнту на те, щоб почати
відповідні дії на виявлені недоліки в СВК;
– зусилля команди аудиторів будуть зосереджені на ключових питаннях,
маневруючи між суттєвими і несуттєвими ризиками;
– аудиторські процедури, зосереджені на певних ризиках;
– передача інформації про виявлені недоліки керівництву суб’єкта
господарювання, що дозволить йому розпочати відповідні дії;
– в результаті цього методу деталізується документування, що в
подальшому не буде вимагати будь-яких усних пояснень того, що було
зроблено, чому це було зроблено або як були отримані аудиторські висновки.
Згідно МСА 240 «Відповідальність аудитора, що стосується шахрайства,
при аудиті фінансової звітності» під час ідентифікації та оцінки ризиків
суттєвого викривлення внаслідок шахрайства аудитор, виходячи з припущення,
що існують ризики шахрайства у визнанні доходів, повинен оцінити, які типи
доходу, комерційних операцій або тверджень призводять до таких ризиків.
Шахрайство – навмисна дія однієї або кількох осіб з управлінського
персоналу, тих, кого наділено найвищими повноваженнями, працівників або
третіх осіб, що пов’язана із застосуванням омани для отримання неправомірної
або незаконної переваги. Це маніпуляції, фальсифікації (включаючи підробки)
або внесення змін до облікових записів чи первинних документів, на основі
яких готуються фінансові звіти; невірне подання або навмисний пропуск в
фінансових звітах подій, операцій або іншої важливої інформації; навмисне
неправильне застосування облікових принципів щодо сум, класифікації,
способу подання або розкриття [3, с. 291].
Аудитори не визначають юридично, чи шахрайство дійсно було.
Шахрайство, до якого були причетні одна особа чи більше осіб з
управлінського

персоналу,

називають
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«шахрайством

управлінського

персоналу», а до якого причетні лише наймані працівники суб’єкта
господарювання – «шахрайством працівників». В обох випадках може бути
змова як на самому підприємстві, так і з третьою стороною за межами суб’єкта
господарювання.
Основні умови, що призводять до шахрайства: неефективне корпоративне
управління, відсутність лідерства й належної атмосфери з боку керівництва
суб’єкта, високі стимули, що передбачені за фінансовими результатами,
складність

правил,

регламенту

і

політики

суб’єкта

господарювання,

нереалістичний бюджет, який встановлений для досягнення, неадекватна
система внутрішнього контролю, особливо під час організаційних змін.
Безпосередньо з крадіжками пов’язане фіктивне банкрутство фірми, тобто
неправдива організаційна заява про фінансову неспроможність виконувати
зобов’язання кредиторів, зміст якої не відповідає реальному економічному
становищу господарського суб’єкта.
З

фіктивним

банкрутством

пов’язано

поняття

«фіктивна

фірма».

Незважаючи на відсутність даного поняття в українському законодавстві,
щорічно органами податкової міліції викривається 4–5 тисяч «фірм-фантомів».
Аналогічне становище і з рейдерством. Враховуючи, що багато власників
підприємств часто економлять на системі безпеки або недооцінюють можливу
загрозу, для рейдерів відкриваються широкі можливості. Наприклад, рейдери
вступають у змову з директором підприємства, який при реалізації своїх
повноважень виводить активи з компанії, підробляють документи, вдаються до
шантажу та погроз відносно засновників, що примусити їх до продажу частки,
або впливають силовим методом шляхом проникнення на територію
підприємства та його захоплення.
Якщо помилку працівники допускають у зв’язку з неуважністю,
перевантаженням, то зовсім інші причини виникнення шахрайства.
Американські фахівці з внутрішнього контролю прийшли до висновку, що
у 70% випадків шахрайства вища посадова особа працювала на своєму
робочому місці практично наодинці, без навіть зовнішнього нагляду з боку
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колег. Тому у США запроваджено так звану систему управління якістю праці
(Total quality management), скорочено – TQM, яка полягає в тому, що в системі
управління американських фірм та компаній поступово стала формуватися
концепція, за якою відкритість, чесність та взаємна допомога стали носіями
певної контрольної функції, перш за все, функції саме внутрішнього контролю.
В межах оцінки ризиків аудитор повинен встановити, чи є будь-які з
ідентифікованих ризиків, за судженням аудитора, значними. При здійсненні
такого судження аудитор повинен виключити вплив ідентифікованих заходів
контролю, що стосуються такого ризику.
При ідентифікації ризиків за суттєвістю, аудитор відповідно до МСА 315
«Ідентифікація та оцінка ризиків суттєвих викривлень через розуміння суб’єкта
господарювання і його середовища» повинен проаналізувати щонайменше такі
чинники:
– чи є ризик ризиком шахрайства;
– чи пов’язаний ризик із нещодавніми значними економічними,
обліковими та іншими обставинами і, відтак, потребує особливої уваги;
– складність операцій;
– чи має такий ризик відношення до значних операцій з пов’язаними
сторонами;
– рівень суб’єктивності при здійсненні оцінки фінансової інформації, що
стосується ризику, особливо таких оцінок, які пов’язані з високим рівнем
невизначеності оцінки;
– чи включає ризик значні операції, що виходять за межі звичайної
господарської

діяльності

суб’єкта

господарювання

або

поіншому

є

незвичайними.
Аудитор повинен ознайомитися з діяльністю внутрішнього контролю,
необхідного для аудиту. Ризики, що виникають у результаті неналежного
ставлення до СВК, слабкого середовища внутрішнього контролю або
некомпетентності в керівництва суб’єкта господарювання, мають значний
вплив на фінансову звітність і потребують відповідних дій від аудитора.
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Згідно вимог МСА 330 «Дії аудитора у відповідь на оцінені ризики»
аудитор повинен розробити та виконати подальші аудиторські процедури,
характер, час та обсяг яких ґрунтуються на оцінці ризиків суттєвого
викривлення на рівні тверджень і здійснюються як відповідь на таку оцінку.
Фактори, які необхідно розглянути при розробці характеру процедур:
1) розгляд причин оцінки ризиків суттєвого викривлення на рівні
тверджень окремо за кожним класом операцій, залишком на рахунку та
розкриттям інформації, включаючи:
а) ймовірність суттєвого викривлення інформації внаслідок певних
характеристик класу операцій, залишків на рахунках або розкриття інформації;
б) чи враховує оцінка ризиків відповідні заходи контролю (тобто, ризик
контролю), що вимагає від аудитора отримання аудиторських доказів, щоб
визначити ефективність функціонування заходів контролю;
2) отримання аудиторських доказів пропорційно до оцінки ризику
аудитором.
Після визначення плану аудиту його результати документуються у формі
програми аудиту, яку, на нашу думку, доцільно складати у вигляді переліку
тестів засобів контролю та у вигляді програми аудиторських процедур по суті.
На рівні тверджень первісна оцінка ризиків ґрунтується на аудиторському
доказі, але у результаті виконання запланованих тестів може бути отримана
інформація, яка вимагатиме модифікації первісної оцінки ризиків.
На практиці часто виникає ситуація, коли оцінений рівень ризику для
твердження про повноту відображення може бути низьким на підставі
помилкового очікування, що система внутрішнього контролю функціонує
ефективно. В такому випадку, при виявленні за допомогою тестів засобів
контролю неефективності функціонування системи внутрішнього контролю,
оцінка ризику повинна бути змінена й подальші аудиторські процедури
виконані для зниження ризику до прийнятно низького рівня.
Згідно вимог МСА 330 «Дії аудитора у відповідь на оцінені ризики» для
зниження ризиків суттєвих викривлень у фінансовій звітності до прийнятно
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низького рівня потрібно отримати достатній і належний доказ, який залежить
від успішного виконання подальших аудиторських процедур, розроблених у
відповідь на оцінені ризики суттєвих викривлень. Вони включають будь-які
додаткові або модифіковані процедури, що виконуються у відповідь на зміни,
ідентифіковані при первісній оцінці ризику.
Відповідальність при виконанні аудиту може виникати внаслідок
порушення таких умов: якості виконаних робіт, принципів професійної етики
при виконанні робіт, строків проведення аудиту, конфіденційності інформації.
У закордонній практиці найбільш дієвим засобом захисту інтересів
суб’єктів аудиторської діяльності є страхування їх відповідальності.
Як вказують окремі науковці, страхування відповідальності аудиторів
пов’язане з можливістю пред’явлення претензій аудиторам за наслідки
помилок, пропущених ними під час виконання професійних обов’язків, що
завчасно визначається у страховому полісі.
У випадках, якщо аудитор проводить перевірку з використанням
загальноприйнятих методів згідно МСА і сумлінно виконує свої обов’язки, але
в ході судового розгляду були зафіксовані істотні недоліки, виникає поняття
«професійного ризику» [4, с. 344].
Особливостями страхування відповідальності є такі: невизначена вартість
об’єкта страхування; здійснення відшкодувань третій постраждалій стороні;
виконує роль охорони майнових інтересів страхувальника; страхова сума
встановлюється в договорі як ліміт відповідальності страхувальника, яка може
виникнути при настанні страхового випадку на весь термін дії договору
страхування чи на один страховий випадок [2, с. 154].
За

кордоном

розповсюдженим

такий
і

вид

становить

страхування
невід’ємний

аудиторського
атрибут

ризику

діяльності

є

великої

аудиторської компанії. Клієнти таких компаній мають впевненість у тому, що
аудиторська компанія турбується про власну фінансову безпеку, а отже, і по
безпеку своїх клієнтів. Страхування відповідальності є першою ознакою
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гарантії відшкодування можливих збитків третім особам, нанесених внаслідок
несприятливих обставин при проведенні аудиту.
У зарубіжних країнах аудиторські фірми створюють спеціальні резерви
для страхування відповідальності своїх працівників, витрачаючи на це до 10%
річного прибутку.
Аудиторська палата України, відповідно до положень Директиви ЄС
43/2006 щодо обов’язкового аудиту та з метою забезпечення реалізації заходів
щодо підвищення якості аудиторських послуг встановила критерії, яким мають
відповідати аудиторські фірми, які здійснюють обов’язковий аудит, а саме:
мати в своєму складі не менше трьох сертифікованих аудиторів, пройти
перевірку

забезпечення

контролю

якості,

застрахувати

професійну

відповідальність та бути відкритими через публікацію звіту про прозорість на
власній веб – сторінці. Ці вимоги прописані у Порядку ведення Реєстру
аудиторських фірм та аудиторів,затвердженому рішенням АПУ від 26.04.2007
р. № 176/7 у редакції рішення Аудиторської палати України від 26.05.2011 р. №
231/9), зі змінами і доповненнями.
Перелік аудиторських фірм, що відповідають зазначеним критеріям, який
включає біля 300 аудиторських фірм, оприлюднений на офіційному веб-сайті
Аудиторської палати України.
Оцінка аудиторського ризику безпосередньо пов’язана з якістю роботи
аудитора, що дає можливість забезпечити відповідний рівень упевненості
користувачів у можливості використання під час прийняття управлінських
рішень перевіреної аудитором інформації.
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Олійник Т.Ю.
Здобувач освітнього ступеня «магістр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
АНАЛІЗ РИНКУ ПРИВАТНИХ МЕДИЧНИХ ПОСЛУГ В УКРАЇНІ
У статті здійснено аналіз ринку приватних медичних закладів та послуг, які
надаються в Україні. Наведено галузеву структуру ринку приватних медичних
послуг та структуру закладів приватної медицини в Україні. Визначено ТОП
20 лідерів ринку приватних медичних закладів України.
Ключові слова : аналіз, медичні послуги, медичні заклади, приватна медицина,
ринок медичних послуг
Відповідно до класифікації ВООЗ, на сьогодні у світі виділяють три
основні моделі охорони здоров‘я: державну, страхову та приватну. Жодна з них
у «чистому вигляді» не працює, проте якась одна обов‘язково переважає. В
країнах з найбільш розвиненою сферою медицини (серед яких – Німеччина,
Чехія, Польща) у результаті здійснення якісних реформаторських перетворень
переважну частку в загальному обсязі медичних послуг отримала приватна
медицина. Саме вона нині є основним постачальником амбулаторного
обслуговування пацієнтів.
Ринок

приватних

медичних

послуг

в

Україні

розвивається

з

різновекторними тенденціями. Навіть у несприятливі з економічного і
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соціального погляду періоди рентабельність приватних медичних послуг
залишається досить високою.
Формулювання цілей статті. Метою роботи є здійснення аналізу ринку
приватних медичних послуг в Україні та визначення перспективи його
розвитку.
Посилання на сучасні дослідження та публікації. Особливості аналізу
ринку медичних послуг займають пріоритетне місце у працях як вітчизняних,
так і зарубіжних вчених, зокрема, М. Артюхіної, О. Устінова, М. Маргіоса,
І. Тогунова, І. Чехун, О. Шканової, Л. Іванової, О. Вовчанської та ін. Проте
значна частина питань, пов’язаних з особливостями ринку медичних послуг,
визначенням

маркетингової

орієнтації

приватних

медичних

закладів

залишаються дискусійними і відкритими для подальшого опрацювання, що й
зумовлює актуальність нашого дослідження.
Виклад основного матеріалу дослідження. Ринок приватної медицини
почав плавно розвиватися ще в 90-х роках, однак активно нові заклади –
клініки, лабораторії, лікувально-курортні установи – почали з’являтися в 20002010-х роках. Приблизний обсяг приватної медицини в Україні становить 1015%. Донині більшість людей або звертаються за звичкою в державні клініки,
або не мають можливості оплатити приватну медицину [1].
Ринок медичних послуг України в даний час переживає період
трансформації, спричинений реформуванням системи охорони здоров'я нашої
країни. У новій системі медобслуговування населення є місце як державним,
так і приватним медичним закладам.
Вітчизняна приватна медицина, яка налічує близько 50 тис. закладів,
включаючи приватну практику, все більше намагається вписатися у нову
ситуацію на ринку медичних послуг України. В її галузевій структурі
поступово збільшується частка лікарень і діагностичних центрів (рис. 1).
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Рисунок 1 – Галузева структура ринку приватних медичних послуг в
Україні у 2018 році, % [2]

Якщо до недавнього часу 70% приватних установ мали штат до 20
співробітників, то сьогодні все більше з'являється більших клінік і медцентрів.
Це свідчить про збільшення інвестицій в цю сферу бізнесу. На рис. 2 наведена
структура приватних медичних закладів в Україні.

Рисунок 2 – Структура закладів приватної медицини в Україні
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Точками зростання приватної медицини стали столиця і найбільш
урбанізовані регіони України. Разом з тим, розширення ринку приватних
медичних послуг в нашій країні могло б бути ще більш динамічним. Для цього
необхідно вдосконалити нормативну базу, що регламентує їх надання, зокрема,
полегшити систему акредитації та легалізації приватних клінік, прийняти ряд
законів, спрямованих на розвиток медичного страхування, полегшення
взаєморозрахунків страхових компаній і медустанов. При вирішенні цих та
інших проблемних питань, Україна зможе стати в один ряд з країнами з
розвиненою приватною медициною, які мають частку не менше 50-60% в
загальному обсязі медичних послуг в країні.
За роки роботи приватних медичних закладів деякі з них стали очевидними
«передовиками» ринку. Їхні прибутки стали вимірюватися десятками, а то й
сотнями мільйонів гривень. Однак все ж беззаперечним лідером за цим
показником стало ТОВ «Сінево Україна», дохід якого за 2016 рік перевищив
800 млн грн. При чому ця компанія є засновником ТОВ «Сінево Схід», яка за
той же рік отримала 150-200 млн доходу. Також до першої трійки потрапили
компанії ТОВ «Медікс-рей Інтернешнл Груп» (Лікарня ізраїльської онкології
«LISOD») та ТОВ «Медичний центр «Медікап» (Медичний центр «INTOSANA»).
ТОП 20 приватних медичних закладів в Україні наведені у табл. 1.
Таблиця 1 – ТОП 20: Лідери ринку приватних медичних закладів
України [1]
Місце рейтингу

Назва закладу

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

ТОВ «Сінево Україна» та ТОВ «Сінево Схід»
ТОВ «Медікс Рей Інтернешнл Груп»
ТОВ «Медичний центр «Медікап»
ТОВ «Ісіда – IVF»
ТОВ «МЛ «ДІЛА»
ПрАТ «Миргородкурорт»
ТОВ «НЕОМЕД 2007»
ТОВ «Боріс»
ТОВ «Капітал»
ТОВ «Клініка репродуктивної медицини «Надія»
ТОВ «Незалежна лабораторія Інвітро»
ПП «Медичний центр «ІНТЕРСОНО»
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Дохід,
млн. грн.
950,0 – 1 млрд.
350,0 – 400,0
250,0 – 300,0
250,0 – 300,0
250,0 – 300,0
150,0 – 200,0
150,0 – 200,0
150,0 – 200,0
150,0 – 200,0
100,0 – 150,0
100,0 – 150,0
100,0 – 150,0

Продовження таблиці 1
13
14
15
16
17
18
19
20

Серед

ТОВ «Медичний центр «Добробут – Поліклініка»
ТОВ «Дім Медицини»
Дочірнє підприємство «Моршинкурорт»
ТОВ «Медична клініка «Інновація»
ТОВ «Смартлаб»
ПрАТ «Трускавецькурорт»
ПП «Клініка Медіком»
ТОВ «Медичний Центр Святої Параскеви»

перелічених

компаній

у

більшості

назви

100,0 – 150,0
100,0 – 150,0
95,0 – 100,0
90,0 – 95,0
85,0 – 90,0
80,0 – 85,0
80,0 – 85,0
80,0 – 85,0

юридичних

осіб

співвідносяться з назвами закладів. Однак є й такі, що потребують уточнення
бренду. До других, окрім названих вище, лікарні ізраїльської онкології
«LISOD» та Медичного центру «INTO-SANA», відносяться:
•ТОВ «Неомед 2007» – Медичний центр «Мати та дитина»;
•ТОВ «Капитал» – Універсальна клініка «Оберіг»;
•ТОВ «Дім медицини» – Медичний дім Odrex.
Показово, що компанії-лідери отримали такі доходи, маючи на сьогодні
критично різну кількість закладів в Україні. Наприклад, медичних лабораторій
«Сінево» наразі в різних регіонах нашої країни налічується понад дві сотні. А
от лікарня ізраїльської онкології «LISOD» досить вагомі гроші отримала лише з
одного закладу в Київській області. Інші лабораторії, що потрапили до
переліку, нині налічують 50-70 окремих відділень. Клініки також мають від 1
до 10 закладів по всій країні. А лікувально-оздоровчі установи з ТОПу
складаються з 4-11 об’єктів (табл. 2).
Таблиця 2 – Кількість відділень по Україні у ТОП-20 приватних
медичних закладів.
Місце
рейтингу

Назва закладу

Кількість Регіон (населений пункт)

2

ТОВ «Сінево Україна» та ТОВ
«Сінево Схід»
ТОВ «Медікс Рей Інтернешнл Груп»

3

ТОВ «Медичний центр «Медікап»

10

4
5
6

ТОВ «Ісіда – IVF»
ТОВ «МЛ «ДІЛА»
ПрАТ «Миргородкурорт»

4
74
4

1
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221

76 населених пунктів

1

Київська область
У Київській та Одеській
областях
Київ
27 населених пунктів
Миргород

Продовження таблиці 2
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

ТОВ «НЕОМЕД 2007»
ТОВ «Боріс»
ТОВ «Капітал»
ТОВ «Клініка репродуктивної
медицини «Надія»
ТОВ «Незалежна лабораторія Інвітро»
ПП «Медичний центр «ІНТЕРСОНО»
ТОВ «Медичний центр «Добробут –
Поліклініка»
ТОВ «Дім Медицини»
Дочірнє підприємство
«Моршинкурорт»
ТОВ «Медична клініка «Інновація»
ТОВ «Смартлаб»
ПрАТ «Трускавецькурорт»
ПП «Клініка Медіком»
ТОВ «Медичний Центр Святої
Параскеви»

5
2
1

Київ, Житомир, Львів
Київ
Київ

1

Київ

58
2

27 населених пунктів
Львів, Ужгород

10

Київ

2

Одеса

5

Моршин

2
63
11
4

Київська область
17 населених пунктів
Трускавець
Київ

4

Львів, Київ

Очікувано, що більшість великих клінік знаходиться в столиці та мають
філії в інших крупних містах України. У той же час є компанії, які спочатку
відкрилися в іншому регіоні (наприклад, у Львові «Медичний Центр Святої
Параскеви»), але нині мають заклади і в Києві. Ще одна особливість – наявність
в переліку медичної лабораторії, котра орієнтована лише на Південь України.
Мова йде про «Смартлаб».
Загалом місця в першій двадцятці приватних медичних закладів дісталися
досить різноманітним установам. Це говорить про те, що українці звертаються
до приватної медицини в різних ситуаціях – від відвідувань звичайних лікарів
та діагностики до вирішення більш складних питань, зокрема – в онкології та
репродуктології.
Популярність приватних медичних закладів постійно зростає, оскільки
вони, у порівнянні з державною медициною, здатні забезпечити пацієнтів
високим рівнем медичної допомоги та мають необхідне діагностичне
обладнання для проведення різноманітних обстежень. Саме якісна діагностика
уможливлює та прискорює постановку правильного діагнозу.
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На сьогодні в Україні працює близько 50 000 приватних клінік та
медичних центрів і щороку відкриваються нові приватні медичні заклади та
філії вже існуючих.
На ринку медичних послуг конкуренція за клієнта достатньо жорстка і
змушує

медичні

заклади

постійно

вдосконалюватися,

підвищувати

ефективність лікування та якість обслуговування, пропонувати нові сервіси та
послуги, автоматизувати діяльність основних підрозділів.
Приватні медичні заклади вибудовують свою репутацію роками та пильно
стежить за тим, аби вона була бездоганна.
Розглянемо переваги приватних медичних центрів:
1. Офіційна плата за надані послуги. Приватна медицина передбачає
наперед відкритий прейскурант. Завдяки цьому, людина може розпланувати
свої фінансові можливості та бути впевненою, що їй не доведеться ходити
коридорами та питати, кому і як заплатити за послугу. Чеки, які видають у
таких клініках, – не лише розрахункове підтвердження. Це гарантія того, що
людина лікувалася в закладі, а лікарі відповідальні за надані їй послуги. Також
чек – це можливість страхового відшкодування.
2. Фахівця обирає пацієнт. У приватних клініках кожен самостійно може
обрати фахівця, який буде опікуватися вашим здоров’ям і бути впевненим, що
це справді професіонал своєї справи.
3. Надання усіх необхідних матеріалів. Обов’язковою складовою якісної
приватної медицини є надання всього необхідного для людини при обстеженні:
обладнання, матеріалів. Нічого докупляти не потрібно. Разом з тим пацієнтові
гарантується максимальна безпека та стерильність. Перебування у приватному
медичному закладі комфортне і гарантує швидке повернення додому.
4. Цінність людини. Переступивши поріг приватної клініки, ви опиняєтесь
під опікою усього персоналу або особистого медичного координатора. Тут
кожен справді і щиро хоче вам допомогти. Під час лікування вашим комфортом
та самопочуттям опікуються фахівці, які повністю відповідають за ваше
здоров’я. Для них ваша безпека на першому місці.
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5. Справедлива ціна. Вартість послуг приватної медицини – чесна, адже не
передбачає зайвих, неузгоджених витрат. Пацієнт має конкретне розуміння, за
що і кому він платить. Послуги приватних фахівців часом коштують так само,
як

і

послуги

лікарів

у

звичайних

клініках,

котрі

обтяжені

усіма

«особливостями» державної медицини.
Нами проведено аналіз українського ринку приватних медичних закладів
за результатами якого маємо підстави стверджувати, що розвиток приватного
сектору може стати важливим фактором підвищення ефективності всієї системи
охорони здоров’я й доступності якісної медичної допомоги населенню.
Медичним закладам необхідно перебудовуватися і переходити від концентрації
на хворобах на концентрацію на пацієнтів, активно впроваджувати нові сервіси
та послуги, зручні для людей, оскільки пацієнт звертається в той медичний
заклад, де ставка робиться на якість, сервіс, клієнтоорієнтованість.
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Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ФАКТОРНИЙ АНАЛІЗ ФІНАНСУВАННЯ ВІДДІЛУ СОЦІАЛЬНОЇ ТА
МОЛОДІЖНОЇ ПОЛІТИКИ
У статті аналізуються механізми фінансування молоді та забезпечення
житлом.
держави

Зроблено висновки про необхідність посилення партнерства
з

громадськими

молодіжними
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організаціями,

вдосконалення

механізмів пільгового державного освітнього кредитування, а

також

розробки державою нової стратегії рішення молодіжної житлової проблеми.
Ключові слова: державна молодіжна політика;

фінансування;

соціальні

проблеми; працевлаштування; утворення.
Одними з найважливіших соціальних проблем молоді, на вирішення яких
націлена державна політика на сучасному етапі розвитку України, є проблеми
зайнятості та працевлаштування, доступності здобуття якісної освіти, проблеми
забезпечення житлом.

Проведення ефективної державної політики в цьому

напрямку неможливо без стабільного фінансування, основу якого складають
бюджетні надходження.
Вагомий вклад у дослідження системи реалізації молодіжної політики в
Україні внесли українські вчені: Є. Бородін, М. Перепелиця, М. Головенько,
Г. Коваль,В. Барабаша, Л. Кривачук, Н. Метьолкіну,В. Орлову, І. Парубчака,
Р. Старожук, С. Толстоухову, І. Хохрякову та інших, але на сьогодні існуюча
система потребує удосконалення в контексті змін до концепту реалізації
соціальної та молодіжної політики.
Несприятлива

соціально-економічна

ситуація

в

Україні,

наявність

дефіциту державного бюджету обумовлюють необхідність аналізу існуючих і
пошуку нових джерел фінансування молодіжної політики. Згідно зі статтею 5
Закону України «Про сприяння соціальному становленню і розвитку молоді в
Україні», фінансування відповідних заходів здійснюється за рахунок коштів
державного та місцевих бюджетів, а також інших джерел, не заборонених
законодавством [11].
При формуванні державної молодіжної політики в Україні пропонувалися
різні концепції її фінансування.
Зокрема, вченими і політиками розглядалися наступні варіанти:
- створення фонду сприяння молодіжній політиці за рахунок асигнувань в
розмірі не менше 2% державного і місцевого бюджетів, а також з додаткових
джерел фінансування: перерахування коштів підприємствами, фондами,
організаціями

при

забезпеченні

для
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них

пільгового

оподаткування.

Передбачалося, що розпорядниками коштів будуть державні органи управління
у справах молоді на державному та місцевому рівнях;
- прийняття молодіжних програм і фінансування заходів державної
молодіжної політики в розмірі не менше 0,5% державного бюджету і 0,3%
місцевих бюджетів.
державної

Розпорядником коштів, що виділяються на здійснення

молодіжної

політики,

повинен

був

бути

Всеукраїнський

національний конгрес молоді (дорадчий та консультативний орган при
Президентові України).
Розробники державної молодіжної політики в Україні наполягали на
забезпеченні її стабільного бюджетного фінансування; постійно велися пошуки
додаткових джерел фінансування.

Зокрема, на місцевому рівні важливе

значення надавали фінансування молодіжних заходів через різні молодіжні
фонди, очікуваними джерелами формування яких називалися добровільні
відрахування підприємств, гранти міжнародних організацій, надходження з
благодійних фондів.
В даний час фінансування заходів державної молодіжної політики
здійснюється в рамках виконання Державної цільової соціальної програми
«Молодь України» на 2016-2020 роки. Кошти на соціальне становлення та
розвиток молоді затверджуються Верховною Радою України. Розпорядником
цих коштів є спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади Державна служба молоді та спорту України в складі Міністерства освіти і
науки, молоді та спорту України. Прогнозні обсяги та джерела фінансування
зазначеної програми на період 2016-2020 рр. наведені в табл. 1.
Таблиця 1- Прогнозні обсяги та джерела фінансування
Джерела
фінансування
Державний
бюджет
Місцеві бюджети
Інші джерела
Усього

Обсяг
фінансування, 2016
тис. гривень
186328,8
8824,8
277882,58
13613,31
477824,69

У тому числі за роками
2017
2018
2019

2020

15145,5

56267,1

53728,5

52362,9

47363,92 49201,22 54642,58 60186,85 66488,01
2323,8
2289,51 2750
3000
3250
58512,52 66636,23 111121,08 115549,75 126005,11
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Дані таблиці свідчать про те, що прогнозні обсяги фінансування програми
«Молодь України» з кожним роком збільшуються. У 2020 році вони складуть
126005,11 тис. грн., порівняно з 2016 роком фінансування збільшилося на
67492,59

тис.

грн.

При

збільшенні

абсолютних

сум

фінансування

співвідношення між бюджетним фінансуванням і фінансуванням з інших
джерел залишається незмінним: частка державного бюджету в загальній сумі
складає 83,2%. В останні роки вченими і політиками декларується відхід від
патерналістської моделі державної молодіжної політики.

Визнано, що

здійснення систематичних заходів державними установами за рахунок
бюджетних коштів є недостатньо ефективним.

Оптимальний варіант -

«налагодження співпраці органів державної влади і органів місцевого
самоврядування з громадськими і благодійними організаціями»[3, с. 120-124].
З 2018 – 2020 рік в Україні було затверджено «Порядок проведення
конкурсу з визначення програм (проектів, заходів), розроблених громадськими
організаціями та творчими спілками, для виконання (реалізації) яких надається
фінансова підтримка ». У конкурсній документації зазначаються [1]:
- цілі та пріоритетні завдання, які відповідають національним або
регіональними програмами і на реалізацію яких повинні спрямовуватися
програми (проекти), що подаються для участі в конкурсі;
- перелік видів діяльності, які можуть бути підтримані організатором
конкурсу, їх цільова аудиторія;
- опис і кошторис витрат, необхідних для виконання програми.
Після визначення молодіжної громадської організації - переможця
конкурсу з ним укладається договір про виконання програми із зазначенням
виконавців та обсягів фінансування. Ця організація зобов'язана брати участь у
спів фінансування програми (проекту) в розмірі, встановленому організатором
конкурсу (але не менше ніж 25% від необхідного обсягу фінансування). Після
виконання програми виконавець подає організатору конкурсу в місячний
термін підсумковий звіт про виконання договору та обсягах використаних
бюджетних коштів.
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Українська держава декларує забезпечення широкої підтримки діяльності
громадських молодіжних організацій.
повільно

впроваджуються

сучасні

Разом з тим в країні надзвичайно
технології

соціального

партнерства

молодіжних організацій з державними структурами. Для розширення участі
перших в рішенні соціальних проблем молоді слід вивчати і впроваджувати
зарубіжний досвід.

Така співпраця має будуватися в рамках соціального

замовлення на основі укладання соціальних контрактів між органами
виконавчої влади та молодіжними громадськими об'єднаннями [4, с. 127=131].
Актуальною соціальною проблемою української молоді є проблема
забезпечення житлом. Відсутність прийнятних житлових умов для молодих
сімей призводить до ряду негативних наслідків соціально-економічного
характеру і є однією з причин демографічного кризи внаслідок збільшення
числа розлучень і зниження народжуваності. Ступінь забезпеченості молоді
житлом в Україні дуже низька: тільки 33% молодих сімей живуть в окремих
квартирах (для всіх родин цей показник становить 56,3%), 11% проживають в
комунальних

квартирах,

14%

винаймають

квартири,

10%

живуть

в

гуртожитках, 1% - в непристосованих приміщеннях. Близько 31% молодих
сімей взагалі не забезпечені житлом.

З 2,5 млн молодих сімей в Україні

близько 800 тис. потребують поліпшення житлових умов. У той же час саме в
цих сім'ях народжується до 80% дітей.
Проблема житла для молоді в Україні вирішувалася шляхом виконання
Державної програми забезпечення молоді житлом на 2013-2020 роки [1].
Сприяння молодіжному житловому будівництву здійснюється через Державну
спеціалізовану фінансову установу «Державний фонд сприяння молодіжному
житловому будівництву» при Кабінеті Міністрів України. Планувалося, що
молоді сім'ї будуть отримувати державні довгострокові пільгові кредити, a
також цільові адресні компенсації по кредитах комерційних банків як на
будівництво, так і на придбання житла на вторинному ринку.
Однак протягом останніх років спостерігається тенденція до зменшення
обсягу асигнувань на довгострокове пільгове кредитування молодих сімей на
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будівництво або придбання житла. програма фактично не виконувалася через
недофінансування з державного бюджету.

Крім того, обсяги введеного в

експлуатацію житла за період 2013-2020 рр. склали лише 12% запланованих,
вартість будівництва і вартість житла на вторинному ринку щорічно зростають,
внаслідок чого зменшується кількість молодих сімей, які отримують пільгові
довгострокові кредити.
Говорячи про існуючу в країні проблеми забезпечення молоді житлом,слід
зазначити, що назріла необхідність у розробці нової стратегії вирішення
молодіжної житлової проблеми. Як свідчить досвід зарубіжних країн, роль
держави не зводиться тільки до законодавчої підтримки, створення відповідної
загальної ринкового середовища та інших загальноекономічних чинників.
Держава, використовуючи різні важелі,має приймати участь в іпотечних
схемах, використовуючи житлову іпотеку як інструмент вирішення тих чи
інших завдань. У цьому зв'язку актуальною є нова соціальна ініціатива
Президента України щодо здешевлення вартості іпотечних кредитів для
забезпечення доступним житлом громадян, які потребують покращення
житлових умов. Порядок здешевлення вартості іпотечних кредитів затверджено
постановою Кабінету Міністрів України 2020р.
Воно

передбачає

часткову

компенсацію

відсотків

за

кредитами,

отриманими на будівництво (реконструкцію) житла або придбання в об'єктах
незавершеного будівництва. Перший внесок позичальника затверджений на
рівні не більше 25% від суми кредиту, максимальна ставка на момент видачі
кредиту - 16% річних, з яких держава компенсує 13%. За умови реального
функціонування такого механізму стане можливим поліпшення житлових умов
молодих громадян. Можна говорити про деяку позитивну динаміку у вирішенні
молодіжної житлової проблеми.

Однак обсяги фінансування молодіжного

житлового будівництва поки недостатні для задоволення потреби всіх молодих
громадян, які потребують поліпшення житлових умов.

Це вимагає

вдосконалення механізмів залучення додаткових джерел коштів для реалізації
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програми кредитування молоді на будівництво (реконструкцію) житла. В
цілому ж, в сучасній Україні фінансування державної молодіжної політики
недостатньо, бюджетні кошти, виділені на цей напрямок, використовуються
неефективно, механізми позабюджетного фінансування розвинені слабко.
Підсумовуючи усе вищесказане, можемо зробити висновок, що до
основних проблем, що стримують реалізацію молодіжних цільових програм в
Україні, можна віднести: недосконале правове регулювання, недостатня
наукова обґрунтованість процесу реалізації молодіжних цільових програм;
відсутність ефективної взаємодії між центральними та місцевими органами
виконавчої влади, а також різноманітними громадськими об'єднаннями;
відсутність чітких прав та обов'язків, які лежать перед молоддю та іншими
суб'єктами

реалізації

цільових

молодіжних

програм.

Вирішенню

вищенаведених проблем сприятимуть вчасно створені організаційні, соціальноекономічні, політико-правові умови щодо соціального становлення та розвитку
молоді.
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ОЦІНКА ОБЛІКОВО-ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
ДІЯЛЬНОСТІ ЛІСОВИХ ГОСПОДАРСТВ
У статті здійснено оцінку обліково-інформаційного забезпечення процесів
діяльності лісових господарств у розрізі основних функцій лісу з метою
забезпечення ефективного використання лісових ресурсів з урахуванням вимог
світової

спільноти

та

закономірностей

невиснажливого

природокористування.
Ключові слова: лісові ресурси, лісове господарство, ресурсний потенціал,
бухгалтерський облік, обліково-інформаційного забезпечення, об'єкти обліку.
Ліси відіграють неоціненну роль у розвитку держави, як стратегічний
ресурс економіки та один із вагомих базисів, що впливають на якість життя
населення. Україна входить до десятки найбільших лісових держав Європи,
займаючи 8 місце за площею лісів та 6 місце за запасами деревини. При цьому
лісова галузь знаходиться на перетині суспільних інтересів, які пов'язані із
забезпеченням добробуту суспільства – з одного боку, а також стабільності,
безпеки та розвитку галузі – з іншого.
В лісовому господарстві через діючу систему калькулювання продукції,
фінансово-майновий стан підприємств прямо залежить від використання лісів і
обернено – від їх відтворення, що суперечить ідеям збалансованого екологоекономічного

розвитку

галузі.

Так,

діяльність

підприємств

лісового

господарства України спрямована на вирощування лісів і догляд за ними, проте
їх фінансовий стан безпосередньо залежить від заготівлі та реалізації лісової
продукції. В таких умовах пошук компромісу в частині підтримання
екологічної рівноваги та збільшення ресурсного потенціалу для досягнення
оптимальних показників лісистості стає актуальним завданням науковців та
практиків у всіх сферах, пов’язаних з галуззю.
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Ефективність управління та реформи лісової галузі в значній мірі
визначається повнотою, якістю та достовірністю інформаційного забезпечення,
яке формується в системі бухгалтерського обліку. Разом з тим інформація про
ліси

у

вартісному

вираженні

в

системі

бухгалтерського

обліку

лісогосподарських підприємств відсутня. Як наслідок, відсутня вона і в системі
національних

рахунків

на

рівні

держави.

Це

негативно

впливає

на

контрольованість процесів, що відбуваються у галузі, а також не дозволяє
здійснювати

ефективне

управління

нею

в

цілому

та

окремими

її

підприємствами.
Необхідність відображення лісових ресурсів в системі бухгалтерського
обліку неодноразово обґрунтовувалася науковцями, такими як: П.В. Васильєв,
І.В. Воронін, Н.С. Дружинська, І.В. Замула, Ф.Т. Костюкович, А. С. Макаренко,
В.О. Озеран, Т.І. Пономаренко, В.К. Савчук, І.М. Синякевич, Т.М. Сторожук,
М.М. Танасієва, О.В. Шавурська та іншими.
Проте єдина методика відображення лісових ресурсів як об’єктів
бухгалтерського обліку досі не розроблена. Окрім того, неузгодженими
залишаються способи і методи їх оцінки для формування достовірної
інформації про контрольовані активи підприємств лісового господарства з
метою визначення ресурсного потенціалу підприємства та управління ними.
Як показує досвід лісівників Польщі, Литви, Швеції, Фінляндії, Німеччини
та інших країн, в умовах глобальної екологізації лісового господарства
особливого значення набуває природна здатність лісів до самовідновлення, що
вимагає переоцінки стереотипів господарювання та перехід на концептуально
нові засади формування, використання та обліку виробничих активів
підприємств лісового господарства. Для розробки методичних підходів до
бухгалтерського обліку окремих складових лісу нагальним є уточнення поняття
про ліс як джерело природних ресурсів та особливу екологічну систему. Ліс є
потужним

накопичувачем

біологічної

маси,

що

виступає

об’єктом

господарської діяльності підприємств лісового господарства у вигляді лісових
ресурсів.
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Теоретико-методичне обґрунтування лісових ресурсів в якості об’єктів
бухгалтерського обліку представлено на рисунку 1.
ЛІС
Об'єкт економіки

Екологічна система

Земля

ЛІСОВІ РЕСУРСИ

Природні умови

Об'єкти бухгалтерського обліку:
 Земельні ділянки
 Деревні лісові ресурси
 Готова продукція лісового господарства

Рисунок 1 - Теоретико-методичне обґрунтування лісових ресурсів в
якості об’єктів бухгалтерського обліку [1]
Як відомо, завдяки документообороту з місця складання первинні
документи надходять у бухгалтерію, де підлягають перевірці і приймаються на
облік. Ця інформація необхідна для раціонального цільового використання
ресурсів, контролю за їх збереженням, а також для зіставлення витрат і
результатів. Тому для наочного представлення документообігу всі дані
прийнято поділяти за:
1)

відображенням

в

обліку

(оперативно-технічний,

фінансовий,

управлінський та статистичний);
2) за об’єктами обліку (деревина на корені, витрати лісового господарства,
заготовлена

деревина,

заготівля

другорядних

матеріалів

і

побічної

лісопродукції, реалізована та перероблена лісова продукція, посадковий
матеріал).
На сьогодні прийнята концепція єдиної державної системи електронного
обліку деревини, яка передбачає поштучне маркування деревини на лісосіках і
складах пластиковими бірками, які містять штрих-код, на якому реєструється
походження, якісні та кількісні показники деревини із використанням
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електронних засобів подальшого обліку та системного контролю легальності
заготівлі [2].
У 2012 р. було затверджено Тимчасову інструкцію електронного обліку
продукції лісозаготівель, лісопиляння і деревообробки на підприємствах
Держлісагентства України [3], яка визначає порядок обліку продукції
лісозаготівель, лісопиляння і деревообробки із застосуванням електронних
засобів маркування та обліку деревини на підприємствах Держлісагентства
України, де запроваджується Єдина державна система електронного обліку
деревини у відповідності з Концепцією, схваленою розпорядженням Кабінету
Міністрів України від 16 вересня 2009 р. № 1090-р. [4].
Наведена інструкція розроблена у відповідності до законів і нормативноправових актів по веденню лісового господарства та має за мету забезпечення
єдиних

методологічних

засад

ведення

обліку

лісопродукції.

Тотальне

використання єдиного обліку деревини допоможе інвентаризації лісових
насаджень та може вивести із тіні значну частину нелегальних угод [5].
Зазначимо, що основними завданнями електронного обліку деревини є:
− своєчасне, якісне та достовірне відображення руху лісопродукції;
− одержання даних про залишки лісопродукції;
− контроль за зберіганням і використанням лісопродукції;
− облік та контроль за оплатою відвантаженої лісопродукції;
− контроль за роботою матеріально-відповідальних осіб;
− вжиття заходів щодо попередження нестач, крадіжок і незаконного
витрачання лісопродукції [6].
На сьогодні етап поліпшення лісового комплексу обумовлений зростанням
ролі електронного обліку деревини, як фактору підвищення ефективності
галузі. Предметом автоматизації відповідальності бізнесу є процес обліку
лісопродукції на верхніх та нижніх складах. По місцю збору та обробки
інформації система включає два основні етапи: процес маркування та процес
електронного обліку деревини. Результатом першого етапу є перелік всіх колод,
які є в підпорядкуванні відповідальної особи і перелік всіх документів, за якими
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було відпущено конкретні колоди. А це дає як результат пришвидшення
процесу первинного документообороту, уникнення можливих помилок при
розрахунках. На другому етапі процесу електронного обліку деревини
відбувається автоматизація, де використовуються накопичені дані, які зібрані в
лісі. Спеціалізована конфігурація «1С: Підприємство» дозволяє автоматизувати
облік руху деревини в лісгоспі, так і в малому підприємстві в камеральних
умовах. Тут передбачено ведення таких первинних документів як наряд на
оприбуткування лісопродукції, внутрішнє переміщення, товарно-транспортна
накладна, акт пересортування тощо. Перелік колод зберігає різноманітні
характеристики колоди: порода, сортимент, ґатунок, діаметр, довжина, об’єм,
штрих-код, ділянка, майстер, дата рубки. При формуванні документів на
відпуск виконується підбір колод. Це дає змогу прослідкувати шлях конкретної
колоди від верхнього складу аж до кінцевого покупця. Коректно внесені дані
дозволяють формувати весь необхідний набір звітності, зокрема: реєстри
накладних, звіт про рух лісопродукції, – з можливістю відбору окремих
лісництв

чи

відповідальних,

з

можливістю

групування

по

породах,

сортиментах, діаметрах тощо. Крім того, в конфігурації автоматично
створюються перелік оприбуткованих колод і документів, тому виключається
потреба багатократного внесення одних й тих самих даних: інформація
вноситься один раз безпосередньо в лісі майстром.
Регулярна передача даних з портативного комп’ютера майстрів в
лісництво і далі – з лісництва в лісгосп, дозволяє мати реальну картину
залишків на складах. Це відіграє важливу роль при прийнятті управлінських
рішень, адже вони будуть ґрунтуватись на оперативних даних [7].
На основі даних електронного обліку деревини бухгалтери складають
щомісяця журнали-ордери та інші облікові регістри, проставляють на
первинних документах, що відображаються в обліку, відмітку про їх обробку у
вигляді кореспонденції рахунків, дати, підпису. Набрані в комп’ютері регістри,
документи,

головна

бухгалтерського

книга,

обліку

касові

книги,

журнали-ордера,
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звіти

та

роздруковувати

інші

документи

щомісячно

на

паперових носіях. Документ на паперовому носії з комп’ютерної програми
підписує бухгалтер, який відповідає за складання облікового документа. Дані
журналів-ордерів, інших облікових регістрів і бухгалтерських довідок
відображаються в Головній книзі лісгоспу (оборотному балансі), що є
підставою для складання Балансу.
На рівні лісового господарства управління регулюється показниками
звітності про операції з лісокористування. Вона поділяється на зовнішню –
фінансова, статистична, податкова звітність та внутрішню звітність, яка
складається фахівцями лісгоспу та фахівцями підрозділів лісництв (табл. 1).
Сформованими об’єктами обліку і аналізу є готова деревна продукція,
лісова сировина власного виробництва, витрати на заготівлю лісової продукції,
витрати на переробку, витрати на вирощування лісових культур, витрати на
догляд за ними та їх охорону, загальновиробничі й загальногосподарські
витрати. Однак, за сучасної організації обліку не всі показники/індикатори
можна

розрахувати.

Поза

обліком

залишаються

ресурси

недеревного

походження, відходи, пов’язані з переробкою деревини та рекреаційні послуги
тощо. Це обмежує оцінку виконання лісами своїх функцій і результативне
управління їх використанням.
Таблиця 1 - Звітність по операціях з лісокористування та ведення
господарства [8]
Види
Звітність,
що
складається
фахівцями лісництв
(первинна)

Документ
Звіт про рух основних засобів, матеріальних цінностей і бланків
суворої звітності; Звіт по праці, заробітній платі і витратах на
виробництво; Звіт про заготівлю насіння; Касовий звіт; Звіт про рух
лісопродукції; Звіт про використання транспорту і механізмів; Звіт про
рух паливно-мастильних матеріалів; Виробничий звіт про роботу
лісопильно-деревообробного цеху
Звітність,
що Звіт по заробітній платі 1-ПВ; Звіт по заробітній платі 3-ПВ; Звіт про
складається
стан нормування праці на підприємстві; Штатний розпис; Звіт про
фахівцями лісових виконання плану заходів по бюджетних програмах; Звіт про стан
господарств
платоспроможності підприємства; Форма 1-Ліс (калькуляція); Форма
3ЛГ; Форма 1-П; Форма 1-ПЕ; Форма 1- підприємство; Звіт про рівень
цін на лісопродукцію реалізовану; Звіт по рентабельності; Форма 10ЛГ «Звіт про виконання виробничого плану по лісовому
господарству» (загальна); Форма 10-ЛГ по загальному бюджету та
спеціальному фонду; Звіт керівника; Звіт про основні фінансовогосподарські показники діяльності підприємства; Звіт про виконання
фінансового плану; Моніторинг та інша внутрішньогосп. звітність
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Продовження таблиці 1
Фінансова

Статистична

Податкова

Форма 1 «Баланс (Звіт про фінансовий стан)»; Форма 2 «Звіт про
фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)»; Форма 3 «Звіт про
рух грошових коштів»; Форма 4 «Звіт про власний капітал»; Форма 5
«Примітки до річної фінансової звітності»; Форма 6 «Додаток до
приміток до річної фінансової звітності «Інформація за сегментами»»
Форма 3-лг (квартальна) «Звіт про лісогосподарську діяльність» та
Форма 3-лг (річна); Звіт про товарообіг; Звіт про обсяги платних
послуг; Звіт про використання робочого часу; Звіт з праці Ф-1ПВ; Звіт
про використання води; Звіт про порушення лісового законодавства та
проведення лісозахисних робіт; Звіт про обсяги продукції, робіт та
послуг лісового господарства; Звіт про перераховані внески,
перерахування та витрати, пов'язані з загальнообов'язковим
державним соціальним страхуванням у зв'язку з тимчасовою втратою
працездатності
Декларація податку на додану вартість; Декларація податку на
прибуток з додатками; Розрахунок частини чистого прибутку
(доходу), що підлягає сплаті до державного бюджету за результатами
щоквартальної фінансово-господарської діяльності; Звіт про суми
нарахованого доходу застрахованих осіб та суми нарахованого
єдиного внеску; Податковий розрахунок комунального податку;
Розрахунок збору за геологорозвідувальні роботи, виконані за рахунок
Державного бюджету; Розрахунок збору за спеціальне використання
водних ресурсів та збору за користування водами для потреб
гідроенергетики; Розрахунок за спеціальне використання лісових
ресурсів та користування земельними ділянками лісового фонду;
Розрахунок земельного податку; Розрахунок податку з транспортних
власників; Розрахунок збору за забруднення навколишнього
середовища

Лісове господарство має свою специфіку роботи та свої особливості. Що
впливає на ведення господарства, організацію бухгалтерського обліку,
контролю та економічного аналізу, і як результат на специфіку управління
лісокористуванням. Доречно виділити ці особливості:
1) ліс – це ресурс, національне багатство, економічні активи держави. Тому
що лісові ресурси (лісорозсадники, дикі звірі, дикі птахи) та природний капітал
(лісові землі, ліс на корені, нелісові землі) складають основу господарських
активів лісового господарства. Специфіка полягає в тому, що ці елементи
системно не відображаються в бухгалтерському обліку, а відображаються
тільки витрати понесені на лісокультурні роботи, оплату праці та інше;
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2) лісові ресурси є продуктом виробництва, але завдяки природному
самопоновленню, саморегулюванню та при багаторазовому використанні не
потребують значних витрат на виробництво;
3) організаційна структура розпорошена по території: лісгосп, лісництво,
дільниці, склади, цехи. Ця особливість впливає на організацію обліку в тому,
що оперативно-технічний і первинний облік виходу продукції ведеться на
місцях та передається методом електронного обліку деревини в центральну
бухгалтерію;
4) на організацію обліку впливає короткий робочий період та сезонний
характер робіт тому, що потрібне своєчасне налагодження проведення
заготівельних робіт та оприбуткування лісової продукції деревного та
недеревного походження в період її дозрівання. А необхідність забезпечення
персоналом та коштами на оплату його праці потребує пошуку постійного
навантаження працівників роботою та постійних джерел коштів на заробітну
плату. Визначення фактичної собівартості проводиться щомісяця, шляхом
нагромадження витрат виробництва і обсягу випуску продукції незалежно від
рівномірності використання техніки та ін.;
5) тривалий виробничий цикл – визначається об’єктивними законами
природи і триває не менше 40 років. В бухгалтерському обліку не
відображається період росту. Крім того ця особливість впливає на те, що в
лісовому господарстві мають місце значні проміжки часу між початковими
витратами, які були свого часу збитками за певний період, та кінцевими
результатами коли повертаються витрати, а іноді з прибутком. Завдяки
циклічному характеру повернення витрат, і головне збільшенню витрат, не
завжди просто оцінити інвестиції в той чи інший лісотехнічний захід, тобто
визначити рівень прибутку та окупності вибраного рішення. Помилка в
прийнятті рішення перед початком вирощування деревостану може бути
виявлена тільки через багато років. На відміну від аграрної сфери, де фермер
зазвичай в кінці сезону може відмітити чи правильний вибір він зробив по
відношенню до вирощування певної культури. В більшості випадків
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управлінської практики прийняття рішень базується головним чином на
порівнянні величин витрат і доходів. Коли дохід значно перекриває витрати є
сенс реалізовувати саме цей варіант виробничої діяльності;
6) різноманітність продукції та корисностей лісу. Лісгоспи заготовляють
тільки насіння. Збір врожаю недеревної продукції та відображення в системі
бухгалтерського обліку витрат на заготівлю, переробку, збут такої продукції та
доходу від реалізації продукції недеревного походження на сьогодні не
ведеться більшістю підприємств через збитковість напряму;
7)

необхідність

розширеного

відтворення,

пов’язаного

з

низькою

культурою господарювання та низьким залісненням і зміною природнокліматичних

умов,

недостатнім

використанням

приватно-державного

партнерства для реалізації окремих функцій лісу [8].
Підсумовуючи вищезазначене слід сказати, що проведено оцінку обліковоінформаційного забезпечення процесів діяльності лісгоспів у розрізі основних
функцій лісу, і визначено, що найбільше в обліку мають відображення
комерційно-виробничі показники. Зазначимо, що облік на всіх підприємствах
ведеться згідно законодавства України, П(С)БО, НП(С)БО та Положення про
облікову політику підприємства. Форма обліку змішана: журнально-ордерна та
комп’ютерна. Із комп’ютерних програм, які застосовуються – спеціалізована
конфігурація «1С: Підприємство 8.3. Лісове господарство» та «M.E.Doc» для
статистичної, пенсійної та податкової звітності. Підставою для бухгалтерського
обліку є первинні документи в електронному та паперовому вигляді, які
фіксують факти здійснення господарських операцій.
В подальшому необхідним є адаптування бухгалтерського обліку у лісових
господарствах до умов сучасної економіки, міжнародних документів та норм, а
також дотримання принципів раціонального використання всього різноманіття
лісних багатств.
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Здобувач освітнього ступеня «магістр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
КОНТРОЛЬ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ ТА НАРКОТИЧНИХ РЕЧОВИН В
ЗАКЛАДАХ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я
В статті розглянуто основну нормативно-правову базу, а також основні
етапи з питання організації та удосконалення державного контролю за
використанням лікарських засобів та наркотичних речовин в закладах охорони
здоров’я.
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Ключові слова: лікарські засоби, наркотичні речовини, медичні препарати,
заклади охорони здоров’я, Державна служба з лікарських засобів та контролю
за наркотиками.
При втіленні в життя перевірок в закладах охорони здоров’я особливе
місце займає державний контроль за впровадженням фармацевтичних засобів
та наркотичних засобів, психотропних препаратів та прекурсорів. Це питання
вважається необхідним в зв’язку із недосконалістю законодавства, потребою
втілення особливого заощадження і руху вищевказаних лікарських засобів, а ще
закупівлею установами охорони здоров’я даних речовин за державні кошти.
Метою даної статті вважається вивчення завдань, які можуть виникнути
при втілення контролю ведення установами охорони здоров'я господарської
діяльності, пов’язаної із обігом наркотичних засобів та психотропних
препаратів, а також шляхи їх подолання.
Для досягнення поставленої мети визначено такі завдання:
-

охарактеризувати

економічну

сутність

наркотичних

засобів

та

психотропних речовин як об’єкту обліку та контролю в закладах охорони
здоров’я;
-

дослідити

методику

фінансового

обліку

наркотичних

засобів

та

психотропних речовин в закладах охорони здоров’я;
-

дослідити інформаційну систему та методику контролю наркотичних

засобів та психотропних речовин в закладах охорони здоров’я;
- сформулювати пропозиції щодо удосконалення обліку та контролю
наркотичних засобів та психотропних речовин в закладах охорони здоров’я.
Головним законодавством України за завданнями контролю ліків і
наркотичних препаратів вважаються:
І. Закони України: «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і
прекурсори», «Про ліцензування видів господарської діяльності», «Про основні
засади державного нагляду (контролю)», «Про лікарські засоби», «Про заходи
протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і
прекурсорів та зловживанню ними»
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ІІ. Постанови Кабінету Міністрів України:


від 06.04.2016 № 282 «Деякі питання ліцензування господарської

діяльності з культивування рослин, включених до таблиці I переліку
наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженого
Кабінетом Міністрів України, розроблення, виробництва, виготовлення,
зберігання, перевезення, придбання, реалізації (відпуску), ввезення на
територію України, вивезення з території України, використання, знищення
наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, включених до
зазначеного переліку»;


від

13.05.2013

№

333 «Про

затвердження

Порядку

придбання,

перевезення, зберігання, відпуску, використання та знищення наркотичних
засобів, психотропних речовин і прекурсорів у закладах охорони здоров’я»;


від 03.06.2009 № 589 «Про затвердження Порядку провадження

діяльності, пов’язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і
прекурсорів, та контролю за їх обігом»;


від 26.10.2008 № 1026 «Про затвердження Умов запобігання розкраданню

рослин, включених до переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і
прекурсорів»
ІІІ. Накази Міністерства охорони здоров’я:


від 07.08.2015 № 494 «Про деякі питання придбання, перевезення,

зберігання, відпуску, використання та знищення наркотичних засобів,
психотропних речовин і прекурсорів у закладах охорони здоров’я»;


від 19.07.2005 № 360 «Про затвердження Правил виписування рецептів

на лікарські засоби і вироби медичного призначення, Порядку відпуску
лікарських засобів і виробів медичного призначення з аптек та їх структурних
підрозділів,

Інструкції

про

порядок

зберігання,

обліку

та

знищення

рецептурних бланків» зі змінами та доповненнями;


від 27 березня 2012 року № 200 «Про порядок проведення замісної

підтримувальної терапії хворих з опіоїдною залежністю»
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від 22.01.2018 № 109 «Про затвердження уніфікованої форми акта, що

складається за результатами проведення планових (позапланових) заходів
державного нагляду (контролю) щодо додержання суб’єктом господарювання
вимог ліцензійних умов провадження господарської діяльності з культивування
рослин, включених до таблиці І переліку наркотичних засобів, психотропних
речовин

і

прекурсорів,

затвердженого

Кабінетом

Міністрів

України,

розроблення, виробництва, виготовлення, зберігання, перевезення, придбання,
реалізації (відпуску), ввезення на територію України, вивезення з території
України, використання, знищення наркотичних засобів, психотропних речовин
і прекурсорів, включених до зазначеного переліку та форми розпорядчого
документа»
Відомчий контроль за фармацевтичними способами втілить в життя
Державна служба України з фармацевтичних засобів і контролю за
наркотиками - центральний орган виконавчої влади України, інтелектуальний
10 вересня 2014 р. Розпорядженням Офісу Міністрів № 442 шляхом злиття
Державної служби з контролю за наркотиками та Державної служби лікарських
засобів.
Державна служба по фармацевтичних засобів та контролю за наркотиками
з'являється для забезпечення реалізації державної політики у сферах:


контролю

якості

та

захищеності

ліків,

у

тому

числі

медичних імунобіологічних речовин, лікарської техніки і виробів медичного
призначення, які опинилися в обігу та/або використовуються у сфері охорони
здоров'я, дозволені до реалізації в аптечних закладах і їх структурних
підрозділах;


ліцензування господарської діяльності з виробництва ліків, імпорту

фармацевтичних засобів, оптової та роздрібної торгівлі лікарськими засобами;


обігу наркотичних

засобів, психотропних

препаратів,

їх

аналогів

і прекурсорів, протидії їх нелегальному обігу.


Діяльність

цього

органу

надсилається

і

координується Кабінетом

Міністрів України безпосередньо та через Міністра охорони здоров'я.
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Держлікслужба вважається центральним органом виконавчої влади,
діяльність якого посилається і координується Кабінетом Міністрів України
через Міністра охорони здоров'я, який реалізує державну політику у сферах
контролю якості та захищеності ліків, у тому числі медичних імунобіологічних
препаратів, медичної техніки і виробів медичного призначення, та обігу
наркотичних засобів, психотропних препаратів речовин і прекурсорів, протидії
їх нелегальному обігу.
Завданнями Держлікслужби є:


ліцензування господарської діяльності з виробництва ліків, імпорту

лікарських засобів (крім інтенсивних лікарських інгредієнтів), оптової та
роздрібної торгівлі фармацевтичними засобами, обігу наркотичних засобів,
психотропних препаратів і прекурсорів;


здійснення державної політики у сферах контролю якості та захищеності

ліків медичних виробів та обігу наркотичних засобів, психотропних препаратів
і прекурсорів, протидії їх незаконному обігу, а також внесення Міністрові
охорони здоров'я послуг по формуванню формування державної політики у
зазначених сферах;


технічне регулювання в конкретних сферах;



втілення державного регулювання і контролю у сфері обігу наркотичних

засобів, психотропних препаратів і прекурсорів та протидії їх нелегальному
обігу.
Держлікслужба втілить в життя власні можливості через свої територіальні
органи.
Держлікслужбу очолює Голова, який призначається на місце та
звільняється з посади Кабінетом Міністрів України за поданням Прем'єрміністра України, внесеним на підставі послуг Міністра охорони здоров'я.
Голова

Держлікслужби

за

посадою

вважається

Головним

державним

інспектором України з контролю якості лікарських засобів. Він має двох
заступників, у тому числі одного першого.
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При Держлікслужбі сформовані Громадська рада 22 вересня 2016 року та
робочі групи з питань: медичних виробів, оптової та роздрібної торгівлі
лікарськими засобами, GMP, контролю якості лікарських засобів, ліцензування
імпорту лікарських засобів.
Good Manufacturing Practice (GMP) — це частка менеджменту якості, яка
гарантує, фармацевтичні способи кожен день виготовляються і контролюються
відповідно до стереотипами властивості, які відповідають їх призначенню, а ще
в узгодженні з домаганнями реєстраційного досьє, досьє досліджуваного
фармацевтичного способу для клінічних тестувань або ж специфікації на дану
продукцію.
Виробник

зобов'язаний

виготовляти

лікарські

засоби

так,

щоб

забезпечувати їх співвідношення своєму призначенню, вимогам реєстраційного
досьє або ж протоколу клінічного вивчення та ліквідувати ризик, пов'язаний з
незадовільними захищеністю, якістю, ефективністю. Обов'язок за виконання
даних домагань несе інструкція виробника. Їх виконання вимагає наступного
виконання власних зобов'язань персоналом всіляких загонів виробника на всіх
рівнях,

а

ще

постачальниками

і

організаціями

оптової

торгівлі

фармацевтичними способами.
Департамент відповідно до покладених на нього завдань:


Департамент відповідно до покладених на нього завдань робить

регулятивну, правозастосовуючу, контрольну, організаційну та аналітичну
функції за завданнями муніципального контролю ліків:


Бере участь у розробці та обговоренні планів нормативно-правових актів з

завданням, що має відношення до відповідальності Департаменту


Гарантує прогноз роботи територіальних органів Держлікслужби в межах

відповідальності Департаменту, щодо дотримання домагань законодавства
України порівняно забезпечувати властивості фармацевтичні лікарські засоби, в
кількості законодавства про адміністративні правопорушення.
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Розробляє і покращує механізм взаємодії з територіальними органами

Держлікслужби за завданнями, що мають відношення до відповідальності
Департаменту.
Підвідомчі державні підприємства: Державний науковий центр ліків і
лікарської продукції (Харків), Український науковий фармакопейний центр
якості лікарських засобів (Харків), Український фармацевтичний інститут
якості (Київ), Центральна лабораторія з аналізу якості лікарських засобів і
лікарської продукції (Київ).
Вхідний контроль якості лікарських засобів в установах охорони здоров’я
(надалі – ЗОЗ) здійснюють уповноважені особи (головні/старші медсестри,
медичні сестри; провізори або фармацевти лікарняних аптек), призначені
наказом начальника ЗОЗ відповідальними за якість ліків. Відомості про
уповноважену особу (прізвище, контактний телефон) та форму зв’язку
(телефон, факс, електронна пошта) повідомляються протягом десятиденного
строку після призначення уповноваженої особи територіальному органу
Держлікслужби (далі - територіальні органи) за місцем розташування ЗОЗ.
ЗОЗ закуповують і одержують лікарські засоби тільки в суб’єктів
господарювання, які мають ліцензію на право провадження господарської
діяльності з виробництва лікарських засобів, оптової та роздрібної торгівлі
лікарськими

засобами,

імпорту

лікарських

засобів

(крім

активних

фармацевтичних інгредієнтів), а також придбавають наркотичні засоби,
психотропні речовини та прекурсори у суб’єктів господарювання, які мають
ліцензію на право провадження господарської діяльності з культивування
рослин, включених до таблиці I Переліку наркотичних засобів, психотропних
речовин

і

прекурсорів,

затвердженого

Кабінетом

Міністрів

України,

розроблення, виробництва, виготовлення, зберігання, перевезення, придбання,
реалізації (відпуску), ввезення на територію України, вивезення з території
України, використання, знищення наркотичних засобів, психотропних речовин
і прекурсорів, включених до зазначеного переліку.
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Документи, що підтверджують факт купівлі, супровідні документи, що
підтверджують якість лікарського засобу, додаються до договору про
постачання (для постачальників-резидентів) і зберігаються у ЗОЗ протягом
п’яти років.
Забороняється

лікарське

впровадження

(застосування)

неякісних,

фальсифікованих лікарських засобів; лікарських засобів, обіг яких заборонено в
Україні; лікарських засобів, незареєстрованих в Україні; лікарських засобів без
сертифіката якості серії лікарського засобу; лікарських засобів без висновку
про якість ввезених лікарських засобів (для лікарських засобів іноземного
виробництва); медичних імунобіологічних препаратів (далі - МІБП) без
висновку про відповідність МІБП вимогам державних і міжнародних
стандартів; лікарських засобів, термін придатності яких минув; без інструкції
для медичного використання лікарського засобу.
Загальні вимоги до організації, зберігання лікарських засобів та виробів
медичного призначення
1.

Лікарські засоби та вироби медичного призначення в приміщеннях

зберігання необхідно розташовувати з урахуванням найбільш повного
використання площ, створення найкращих умов праці для аптечних
працівників, можливості застосування засобів механізації та забезпечення
фармацевтичного порядку.
2.

Лікарські

засоби

та

вироби

медичного

призначення

слід

розташовувати на стелажах, в шафах, а, при необхідності, на підлозі,
попередньо підклавши піддон, підтоварник, спеціальну плитку.
3.

Не

рекомендується

розташовувати

поруч

лікарські

засоби,

співзвучні по назві, лікарські засоби для внутрішнього вживання списку Б,
які сильно відрізняються вищими дозами, а також розташовувати в
алфавітному порядку.
Порядок організації зберігання лікарських засобів у відділеннях ЗОЗ:
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1. Зберігання лікарських засобів у відділеннях ЗОЗ (маніпуляційний офіс,
медичний пост тощо) виконується з урахуванням методу введення та з
дотриманням вимог інструкції для медичного застосування лікарського засобу.
2. Лікарські засоби для їх подальшого медичного застосування отримує
головна/старша медична сестра відділення ЗОЗ в уповноваженої особи,
відповідальної за якість лікарських засобів, яку призначено наказом керівника
ЛПЗ, за відповідно оформленими документами.
3. Наркотичні засоби, психотропні речовини та прекурсори зберігаються
відповідно до вимог нормативно-правових актів, які регулюють їх обіг в
Україні.
4.

Забороняється

виготовлення,

розфасування,

заміна

етикеток,

перекладання лікарських засобів.
5. За потреби допускається порушення упаковки виробника медичним
персоналом ЗОЗ з обов’язковим зазначенням на новоствореній упаковці назви,
серії, дозування, терміну придатності, виробника лікарського засобу, умов
зберігання та власного підпису особи, яка створила упаковку.
6.

Перевірка

дотримання

умов

зберігання

лікарських

засобів

та

додержання вимог законодавства щодо якості лікарських засобів у відділеннях
проводиться уповноваженою особою ЗОЗ не менше одного разу на місяць, про
що роблять запис у відповідному журналі.
Отже, контроль за використанням лікарських засобів та наркотичних
речовин в закладах охорони здоров'я є важливою сферою державного
регулювання і потребує відповідного організаційного та законодавчого
вдосконалення.
Список використаних джерел:
1.

Актуальні нормативні документи з питань обігу лікарських

наркотичних

засобів

та

проведення

замісної

підтримувальної

http://aph.org.ua/wp-content/uploads/2016/07/andoc08.pdf
234

терапії

2.

Про затвердження Правил зберігання та проведення контролю

якості

лікарських

засобів

у

лікувально-профілактичних

закладах

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/ru/z0275-04
3.

Про

затвердження

Порядку

обігу

наркотичних

засобів,

психотропних речовин та прекурсорів у закладах охорони здоров'я України
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0347-10
УДК 657
Смашнюк О.В.
Здобувач освітнього ступеня «магістр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ОЦІНКА ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ ЗА НАЦІОНАЛЬНИМИ ТА
МІЖНАРОДНИМИ СТАНДАРТАМИ: ПЕРЕВАГИ ТА ПРОБЛЕМИ
В статті висвітлено актуальні положення, присвячені проблематиці
організації обліку в частині визнання, оцінки та класифікації основних засобів.
Здійснено порівняння економічної сутності основних засобів та їх визнання за
національними нормативними документами та міжнародними стандартами
ведення бухгалтерського обліку.
Ключові слова: основні засоби, необоротні активи, оцінка, класифікація,
витрати.
У зв’язку з переходом нашої держави на ринкові відносини виникли
проблеми оцінки (як елемента методу обліку), яка з методологічної точки зору є
одним з найважливіших аспектів обліку. Виникає потреба і нові підходи до
оцінки: майна, що вноситься до статутного капіталу та розподіляється між
засновниками; майна і підприємства в цілому при банкрутстві та ліквідації
майна, яке в заставі, що конфіскується, приватизується тощо. Особливістю
бухгалтерського обліку, яка відрізняє його від інших видів обліку, є
відображення господарських засобів, їх джерел та господарських процесів у
грошовому виразі, тобто у вартісному вимірюванні. Вартісна оцінка в
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бухгалтерському обліку є загальним вимірником, який дає змогу узагальнити
всі господарські факти - явища та процеси.
Значний внесок в розвиток української теорії бухгалтерського обліку в
умовах ринкового розвитку економіки здійснили О. Бородкін, Ф. Бутинець,
С. Голов, Г. Кірейцев, В. Жук, М. Кужельний, А. Кузьмінський, В. Лінник,
Ю. Литвин, Н.Малюга, М. Матієшин, В. Попова, В. Сопко, Н. Ткаченко,
К. Утєнкова та інші.
Одне з найважливіших питань, яке визначають національні та міжнародні
стандарти бухгалтерського обліку - це оцінка активів, зобов’язань та власного
капіталу.
Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку (МСБО) - система
принципів, методів та процедур ведення бухгалтерського обліку і складання
фінансової звітності. МСБО виникли внаслідок інтеграційних процесів в
економіці й спрямовані на зближення бухгалтерського обліку і фінансової
звітності в різних країнах світу. У різних країнах методи оцінки повинні бути
ідентичні для забезпечення співставності показників фінансової звітності [4].
На сьогоднішній день існує проблема оцінки основних фондів, тобто
виразу їхньої вартості в грошовій формі. При придбанні конкретного об’єкта
основних засобів різними підприємствами, грошова оцінка такого об’єкта буде
неоднаковою, так як залежить не тільки від ціни у виробника чи постачальника,
а і від розміру ввізного мита, транспортних витрат, плати за державну
реєстрацію і т. п.
Діюча бухгалтерська практика сьогодні визнає два найбільш поширені у
світі підходи до оцінки вартості активів підприємств, зокрема основних засобів,
яку представлено на рисунку 1.
Перший підхід полягає у пооб’єктній (індивідуальній) оцінці основних
засобів підприємства (будівель, споруд, машин та обладнання, приладів та
інструментів, тварин та багаторічних насаджень тощо), а другий – в оцінці
сукупної вартості основних засобів, тобто в цьому випадку оцінюється
господарський комплекс із завершеним циклом виробництва продукції (робіт,
послуг).
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Оцінка основних засобів

Пооб’єктна

Cукупна

Основні засоби

Оцінка бізнесу

Основні засоби (рахунок 10)

Цілісний майновий
комплекс

Інші необоротні матеріальні
активи (рахунок 11)

Оцінка припиненої
діяльності

Незавершені капітальні
інвестиції (рахунок 15)

Рисунок 1 - Підходи до оцінки основних засобів підприємств [8]

Цілісним майновим комплексом можуть бути структурні підрозділи
підприємства, цехи, окремі виробництва, дільниці тощо, які виділяються у
встановленому порядку в самостійні об’єкти [1, 2].
Якщо компонент підприємства, який відповідає ознакам припиненої
діяльності, вибув через безпосереднє припинення (ліквідацію) діяльності з
виробництва або продажу продукції (робіт, послуг), то підприємство оцінює і
відображає результати зазначеної операції у складі доходів та витрат
припиненої діяльності на дату фактичного вибуття активів та погашення
зобов’язань [7].
Залежно від характеру, стану основних засобів, часу оцінки розрізняють
такі види вартості: первісна, переоцінена, залишкова, справедлива, вартість, яка
амортизується, ліквідаційна вартості [8].
Оцінка повинна бути такою, щоб не збільшувати активи і не зменшувати
зобов’язання (згідно з принципом обачності), бо це призводить до штучного
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збільшення капіталу, виходячи з балансового рівняння: Капітал = Активи Зобов’язання.
Тому, в балансі основні засоби відображуються за найменшою з двох
вартостей:
- історичною;
- фактичною (чистою вартістю реалізації).
Основні засоби оцінюються за первісною вартістю, яка відповідає
фактичній собівартості, але так, що в будь-який час можна визначити їх
залишкову вартість, тобто відкинувши зношену частину основних засобів. Крім
того, здійснюється оцінка основних засобів при їх вибутті та на дату балансу
[8].
Найбільші складності стосуються справедливої вартості як засобу оцінки
активів підприємства, в тому числі основних засобів. Керівники підприємств і
організацій України, як правило, обмежуються визначенням справедливої
вартості як договірної вартості.
Справедлива вартість має умовний характер і документально ніяк не
підтверджується. Жодна з фінансових, бухгалтерських комп’ютерних програм
на сьогоднішній день не здатна формувати справедливу вартість. Це пов’язано з
відсутністю

єдиних

трудомісткістю

загальнодержавних

та

регіональних

баз

цін

і

з

використання і поновлення інформаційних ресурсів щодо

необхідних чинників, що формують справедливу вартість.
Відповідно до МСБО 16 «Основні засоби» використовуються такі види
оцінок як: балансова вартість,собівартість, справедлива вартість,збиток від
зменшення корисності, сума очікуваного відшкодування, ліквідаційна вартість
активу [4].
Разом з тим, відповідно до МСБО 16 «Основні засоби» собівартість об'єкта
основних засобів складається з:
1) ціни його придбання, включаючи імпортні мита та невідшкодовувані
податки на придбання після вирахування торговельних знижок та цінових
знижок;
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2) будь-яких витрат, які безпосередньо пов'язані з доставкою активу до
місця розташування та приведення його в стан, необхідний для експлуатації у
спосіб, визначений управлінським персоналом;
3) первісної попередньої оцінки витрат на демонтаж, переміщення об'єкта
та відновлення території, на якій він розташований, зобов'язання за якими
суб'єкт господарювання бере або коли купує цей об'єкт, або коли використовує
його протягом певного періоду з метою, яка відрізняється від виробництва
запасів протягом цього періоду [4].
Крім МСБО 16 «Основні засоби» існує ряд інших стандартів, що
регулюють окремі аспекти обліку основних засобів, а саме:
1) IFRS 2 «Share-based payment» (Платіж на основі акцій);
2) IFRS 3 «Business Combinations» (Об’єднання бізнесу);
3) IFRS 5 «Non-current Assets Held for Sale and Discontinued Operations»
(Непоточні активи, утримувані для продажу, і припинена діяльність);
4) IAS 17 «Leases» (Оренда);
5) IAS 20 «Accounting for Government Grants and Disclosure of Government
Assistance» (Облік державних грантів і розкриття інформації про державну
допомогу);
6) IAS 23 «Borrowing Costs» (Витрати на позики);
7) IAS 24 «Related Party Disclosures» (Розкриття інформації про пов’язані
сторони);
8) IAS 28 «Accounting for Investments in Associates» (Інвестиції в
асоційовані підприємства);
9) IAS 36 «Impairment of Assets» (Зменшення корисності активів);
10) IAS 37 «Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets»
(Забезпечення, непередбачені зобов’язання та непередбачені активи);
11) IAS 40 «Investment Property» (Інвестиційна нерухомість) [11].
Міжнародні стандарти фінансової звітності виступають на даний момент
ефективним інструментом підвищення прозорості і зрозумілості інформації, яка
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розкриває діяльність суб’єктів господарювання, створює достовірну базу для
оцінки активів і зобов’язань.
Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку передбачають вільний вибір
методики оцінки

активів,

тобто вони не обмежуються рекомендаціями з

вибору мінімальної оцінки з двох можливих.
Тобто, підприємства мають можливість застосування декількох різних
основ оцінки одночасно з різним ступенем та в різних комбінаціях.
У суб’єктів, які складають звітність за МСБО, значно зростає можливість
залучити додаткові джерела капіталу та партнерів по бізнесу, які допоможуть
забезпечити економічне зростання і процвітання.
Таким чином, система оцінки, яка є одним з основних елементів методу
бухгалтерського

обліку

на

сьогоднішній

день

є

засобом

досягнення

стратегічних цілей підприємства, а також виступає інструментом формування
інформаційної бази економічного аналізу.
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Сокол К.О.
Здобувач освітнього ступеня «магістр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ОСОБЛИВОСТІ ОБЛІКУ РОЗРАХУНКІВ ЗА ВИПЛАТАМИ
ПРАЦІВНИКАМ В БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВАХ
Розглянуто теоретичні й методичні засади щодо бухгалтерського обліку,
визначено законодавчі нормативні та первинні документи організації обліку
розрахунків з оплати праці в бюджетних установах, а також підходи до
формування систем оплати праці.
Ключові слова: організація обліку, оплата праці, штатний розклад, тарифна
сітка.
Основним

джерелом

доходів

найманих

працівників

є

і

надалі

залишатиметься заробітна плата. Сьогодні саме їй належить переважне
значення в мотиваційному механізмі. Заробітну плату як економічну категорію
зараховують до найскладніших. Саме з цієї причини, а також унаслідок
однобічного, некомплексного підходу до її визначення в Україні відсутнє єдине
розуміння її суті. Заробітна плата при правильній організації забезпечує прямий
і безпосередній зв’язок доходів з кількістю та якістю витраченої праці. Саме за
її допомогою оцінюється і кваліфікація працівника, і складність виконуваної
ним роботи, і обсяг та якість вироблених матеріальних благ, наданих послуг.
Праця управлінського персоналу, спеціалістів і робітників оцінюється,
виходячи з результатів роботи підприємства чи виробничих підрозділів. За
допомогою заробітної плати оцінюються результати не лише індивідуальної, а
й колективної праці бригад, підрядних колективів і підприємств у цілому.
Нові методи формування та розподілу фонду оплати праці мають
забезпечувати соціальну справедливість та об'єктивність, вони повинні
підвищувати мотивацію працівників. Основи організації обліку та перспективи
його розвитку в бюджетних установах досліджували: Бутинець Ф. Ф., Голов С.
В., Івахненков С. В., Кужельний М.В., О.І. Линник, Мельник Т. Г.,
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А.Д. Сайганова Свірко С.В., Труфен А.О., Шульга Н.В. тощо. Дослідженню
питань оплати праці присвятили свої публікації: Н.О. Божок, Н.В. Баланович,
Т.Г. Китайчук, О.П. Левченко, В.В. Лєвін, Л. Пантелійчук, О.А. Подолянчук та
інші. Незважаючи на значну кількість публікацій та досліджень щодо обліку
розрахунків з оплати праці, внаслідок особливостей обліку нарахувань, виплат
працівникам та методики їх контролю у бюджетних установах, такі питання
потребують подальшого дослідження.
Господарсько-фінансова діяльність бюджетних установ ‒ це стан ресурсів,
джерел надходження та господарські процеси, що відбуваються в установі.
Управління бюджетними установами базується на достовірній інформації про
одержання бюджетного асигнування, надходження коштів спеціального фонду,
проведення фактичних та касових видатків, результатів виконання кошторису
окремо по загальному та спеціальному фондах та в цілому в установі. Головна
мета ведення бухгалтерського обліку в бюджетних установах ‒ це надання
інформації, яка необхідна для управління діяльністю бюджетної установи та
забезпечення контролю за виконанням кошторису. Сувора регламентація
методології бухгалтерського обліку бюджетних установ забезпечує його єдність
і дає змогу порівнювати показники діяльності всіх бюджетних установ у цілому
та отримувати зведені показники для контролю за виконаннями кошторисів і
бюджетів усіх рівнів [1].
Фінансування витрат на оплату праці працівників бюджетних установ
здійснюється в межах асигнувань, передбачених кошторисом доходів та витрат
на ці цілі. Планування витрат на оплату праці при складанні кошторису
здійснюється згідно з вимогами Порядку № 228 «Порядок складання, розгляду,
затвердження та основні вимоги до виконання кошторису бюджетних установ»
[2]. Фонд заробітної плати працівників штатного складу планується та
обліковується за кодом економічної класифікації витрат 1110 «Оплата праці
працівникам бюджетних установ» [3]. Ця категорія включає оплату праці всіх
працівників бюджетних установ (організацій), військовослужбовців, осіб
керівного складу (у тому числі відряджених в органи виконавчої влади та інші
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громадські заклади) органів внутрішніх справ, органів і закладів виконання
наказів, податкової поліції у зв’язку з виконанням обов’язків несення служби
згідно зі встановленими посадовими окладами, ставками або розцінками, а
також матеріальну допомогу, у тому числі витрати на премії та інші види
заохочень або винагород (у грошовій та/або в матеріальній формі). Величина
оплати праці відображається без нарахувань до фонду оплати праці, які
враховуються за кодом 1120 «Нарахування на заробітну плату» [4].
Система оплати праці - це метод розрахунку розміру зарплати, яку
потрібно виплатити працівникам, відповідно до їх витрат праці та результатів
роботи. Для правильної організації системи розрахунків із працівниками
використовується тарифна система, детальніше склад якої відображено на
рисунку 1 [5]. Тарифна система оплати праці використовується задля
розмежування робіт за складністю, схемою посадових окладів чи тарифнокваліфікаційною характеристикою.

Тарифна система
Тарифні сітки
Тарифні ставки
Схеми посадових окладів
Тарифно-кваліфікаційні характеристики

Рисунок 1 - Склад тарифної системи оплати праці [5]
Оплата

праці

працівників

бюджетних

установ

здійснюється

за

погодинною, відрядною або іншими системами оплати праці. Оплата може
провадитися за результатами індивідуальних і колективних робіт. Форми і
системи оплати праці, норми праці, розцінки, тарифні сітки, ставки, схеми
посадових окладів, умови запровадження та розміри надбавок, доплат, премій,
винагород та інших заохочувальних, компенсаційних і гарантійних виплат
встановлюються підприємствами, установами, організаціями самостійно у
колективному договорі з дотриманням норм і гарантій, передбачених
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законодавством, генеральною та галузевими (регіональними) угодами.
Якщо колективний договір на підприємстві, в установі, організації не
укладено, власник або уповноважений ним орган зобов'язаний погодити ці
питання

з

виборним

(профспілковим

органом

представником),

первинної
що

профспілкової

представляє

організації

інтереси

більшості

працівників, а у разі його відсутності - з іншим уповноваженим на
представництво трудовим колективом органом. Конкретні розміри тарифних
ставок (окладів) і відрядних розцінок робітникам, посадових окладів
службовцям, а також надбавок, доплат, премій і винагород встановлюються
власником

або

уповноваженим

ним

органом

з

урахуванням

вимог,

передбачених частиною другою цієї статті. Власник або уповноважений ним
орган чи фізична особа не має права в односторонньому порядку приймати
рішення з питань оплати праці, що погіршують умови, встановлені
законодавством, угодами, колективними договорами. Оплата праці працівників
здійснюється в першочерговому порядку. Всі інші платежі здійснюються
власником або уповноваженим ним органом після виконання зобов'язань щодо
оплати праці [6].
Основні завдання обліку оплати праці відображені на рисунку 2.
Основи регулювання розрахунків за виплатами працівникам наведені у
Кодексі законів про працю України та Законі України «Про оплату праці»,
відповідно до який заробітна плата ‒ винагорода, обчислена, як правило, у
грошовому виразі, яку за трудовим договором роботодавець виплачує
працівникові за виконану ним роботу. Розмір заробітної плати залежить від
складності

та

умов

виконуваної

роботи,

професійно-ділових

якостей

працівника, результатів його праці та господарської діяльності підприємства.
Згідно із законодавством, заробітна плата поділяється на основну,
додаткову та інші заохочувальні й преміальні виплати. Відповідно до структури
заробітної плати формуються фонди заробітної плати [3].
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Завдання обліку оплати праці:
Своєчасне і точне документальне оформлення обсягу виконаних робіт,
одержаної продукції й нарахування заробітної плати відповідно до
кількості та якості затраченої праці
Контроль за дотриманням чисельності працівників та їх участь у
господарській діяльності
Суворе дотримання порядку витрачання фонду оплати праці за
категоріями працівників по установі в цілому і по кожному підрозділу та
правильного розподілу витрат за видами робіт і послуг
Своєчасне й правильне нарахування і виплата зарплати
матеріального стимулювання кожного працівника, контроль
утриманнями із заробітної плати

та
за

Своєчасне складання та подання звітності
Використання обґрунтованої системи оплати праці

Рисунок 2 - Завдання обліку оплати праці
Уся інформація про виплати працівникам регулюється Національним
положенням стандартом бухгалтерського обліку в державному секторі
«Виплати працівникам». Відповідно до цього положення, виплати працівникам
поділяються на три групи:
1) поточні виплати: заробітна плата за окладами та тарифами, інші
нарахування з оплати праці; виплати за невідпрацьований час (відпустки та
інший оплачуваний невідпрацьований час); премії та інші заохочувальні
виплати, що підлягають сплаті протягом дванадцяти місяців після закінчення
періоду, в якому працівники виконують відповідну роботу, тощо;
2) виплати у разі звільнення, зобов’язання щодо яких визнається у разі,
якщо суб’єкт державного сектору має зобов’язання звільнити працівника або
кількох працівників до досягнення ними пенсійного віку або надавати виплати
під час звільнення згідно із законодавством, контрактом чи іншою угодою;
3) інші виплати працівникам, зокрема матеріальна допомога, визнаються
зобов’язанням у звітному періоді, якщо робота, виконана працівниками у цьому
періоді, дає їм право на отримання таких виплат [7, с. 150].
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Держава керує розрахунками з оплати праці за допомогою затвердження
розміру мінімальної заробітної плати, розробляючи нормативно-правові акти з
організації оплати праці та встановлює порядок нарахування та сплати податків
з доходів працівників.
Відмітимо, у бюджетних установах частим є суміщення професій (посад),
тобто виконання працівником поряд зі своєю основною роботою, обумовленою
трудовим договором, додаткової роботи з іншої професії (посади). Доплати за
суміщення професій (посад) максимальними розмірами не обмежуються і їх
визначає керівник установи з урахуванням одержаної економії за ставками й
окладами суміщуваних працівників. Доплата за суміщення входить у середній
заробіток у всіх випадках його обчислення. Поряд із суміщенням професій
(посад) може застосовуватися сумісництво, тобто виконання працівником, крім
своєї основної, іншої регулярної оплачуваної роботи на умовах трудового
договору у вільний від основної роботи час на тому ж або іншому підприємстві,
в установі, організації. Оплата праці в разі роботи за сумісництвом провадиться
згідно з обсягом фактично виконаної роботи і не враховується під час
підрахунку середнього заробітку (за деякими винятками згідно з чинним
законодавством). Аналогічно визначаються місячні ставки та суми зарплати
працівників установ інших галузей бюджетної сфери [7, с. 147].
Заробітна плата виплачується працівникам регулярно в робочі дні у
строки,

встановлені

колективним

договором

або

нормативним

актом

роботодавця, погодженим з виборним органом первинної профспілкової
організації чи іншим уповноваженим на представництво трудовим колективом
органом (а в разі відсутності таких органів ‒ представниками, обраними і
уповноваженими трудовим колективом), але не рідше двох разів на місяць
через проміжок часу, що не перевищує шістнадцяти календарних днів, та не
пізніше семи днів після закінчення періоду, за який здійснюється виплата. У
разі коли день виплати заробітної плати збігається з вихідним, святковим або
неробочим днем, заробітна плата виплачується напередодні. Розмір заробітної
плати за першу половину місяця визначається колективним договором або
246

нормативним актом роботодавця, погодженим з виборним органом первинної
профспілкової організації чи іншим уповноваженим на представництво
трудовим колективом органом (а в разі відсутності таких органів ‒
представниками, обраними і уповноваженими трудовим колективом), але не
менше оплати за фактично відпрацьований час з розрахунку тарифної ставки
(посадового окладу) працівника. Заробітна плата працівникам за весь час
щорічної відпустки виплачується не пізніше ніж за три дні до початку
відпустки [6].
Для узагальнення інформації про розрахунки з працівниками по заробітній
платі та допомозі з тимчасової непрацездатності призначений пасивний
рахунок 65 «Розрахунки з оплати праці». За кредитом відображаються суми
нарахованої заробітної плати, матеріальної допомоги, премій, допомоги у
зв’язку із тимчасовою непрацездатністю, які утримуються із заробітної плати за
дорученнями-зобов’язаннями працівників. За дебетом відображається їх
виплата, утримання з них, перерахування за призначенням утриманих із
заробітної плати сум, а також суми, що не отримані в строк і віднесені на
субрахунки «Розрахунки з депонентами». Для обліку заробітної плати в
бюджетних установах використовують такі субрахунки:
- 6511 «Розрахунки із заробітної плати» - ведеться облік розрахунків із
працівниками, що перебувають і не перебувають у штаті установи, за всіма
видами заробітної плати, преміями, допомогою у зв’язку з тимчасовою
непрацездатністю;
-

6516

«Розрахунки

з

членами

профспілки

за

безготівковими

перерахуваннями сум членських профспілкових внесків» - ведеться облік
утримань із заробітної плати за заявами працівників членських профспілкових
внесків при безготівковій системі розрахунків з профспілковими організаціями;
- 6518 «Розрахунки за виконавчими документами» - ведеться облік сум,
утриманих із заробітної плати, стипендій і пенсій, допомоги тощо за
виконавчими листами та іншими документами [8].
Для обліку розрахунків за податками та зборами використовується рахунок
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63 «Розрахунки за податками і зборами». Він призначений для обліку і
узагальнення

інформації

про

розрахунки

за

податками

та

зборами

(обов’язковими платежами) згідно із законодавством. За кредитом якого
відображаються нараховані платежі до бюджету зі сплати податків і зборів,
нараховані зобов’язання за єдиним внеском на загальнообов’язкове державне
соціальне страхування, а також одержані кошти від органів страхування, за
дебетом - їх сплата, погашення заборгованості, списання тощо. При цьому
використовують такі субрахунки:
- 6311 «Розрахунки з бюджетом за податками і зборами» - ведеться облік
розрахунків суб’єкта державного сектору з бюджетом за податками і зборами,
які нараховуються та сплачуються відповідно до законодавства;
- 6313 «Розрахунки із загальнообов’язкового державного соціального
страхування»

-

ведеться

облік

розрахунків

із

єдиного

внеску

на

загальнообов’язкове державне соціальне страхування [8].
Аналітичний облік розрахунків по заробітній платі ведеться по кожній
особі. Для цього в бухгалтерії при прийманні на роботу на кожного працівника
відкривається картка-довідка (особовий рахунок). На лицьовій стороні
вказуються всі дані про працівника: П.І.Б., посада, професія, розмір окладу, рік
народження, пільги та інше. Щомісяця в картках записується сума нарахованої
зарплати, утримань із неї, суми до видачі. Нарахування зарплати працівникам
здійснюється на основі наказів про прийняття на роботу, переміщення, надання
відпустки, звільнення, табелів обліку відпрацьованого часу та інших первинних
документів [9].
Нарахування зарплати здійснюється один раз на місяць і відображається в
обліку в останній день місяця. За першу половину місяця може видаватись
аванс в розмірі 50 відсотків місячної зарплати за вирахуванням податків, що
підлягають утриманню. Виплата авансу здійснюється по Платіжній відомості.
Сума всіх нарахувань заробітної плати за кожним аналітичним рахунком (тобто
за кожним працівником) дорівнює кредитовому обороту синтетичного рахунку
65 за звітній місяць, тобто сумі нарахованої заробітної плати за відділом та за
підприємством у цілому [9].
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Типові форми первинного обліку затверджуються Державою службою
статистики України та Міністерством фінансів України. Вони є обов’язковими
для всіх установ. Первинні документи – це документи, у яких зазначена
інформація про факти здійснення господарських операцій установи. Типовими
документами для обліку заробітної плати у бюджетній сфері є: форма П 6
«Розрахунково-платіжна відомість працівника», форма П 7 «Розрахунковоплатіжна відомість (зведена)», «Табель обліку робочого часу», надання
відпустки, звільнення, особові картки працівників тощо [10, с. 202].
Головним розрахунковим документом, що містить зведену інформацію
щодо розрахунків за заробітною платою, є розрахунково-платіжна відомість
(реєстр аналітичного обліку розрахунків із заробітної плати). До неї заносяться:
прізвище, ім’я та по батькові працівника; табельний номер; категорія
персоналу, до якого відноситься працівник; кількість відпрацьованих днів,
годин; нарахована сума за видами оплат; утримання; заборгованість
працівника, якщо вона є; сума до видачі. У деяких установах для нарахування
та виплати заробітної плати використовуються окремі форми первинного
обліку,

а

саме:

розрахункова

відомість

і

платіжна

відомість.

При

документуванні операцій за розрахунками із працівниками в бюджетних
установах використовуються не тільки первинні документи типових форм, а
також нетипових, тобто розроблених установою самостійно для зручності
ведення обліку (наприклад, журнал реєстрації та книги обліку приймання
документів). Керівник установи затверджує графік документообороту ‒ графік
руху документації від створення до здачі в архів. Він призначений для
налагодження схеми руху документів по підрозділах установи, для їх
ефективнішого використання та покращення роботи підрозділу [10, с. 202].
Отже, основними напрямами організації обліку розрахунків з оплати праці
в бюджетних установах є правильна організація обліку особового складу та
робочого часу, нарахування заробітної плати, суворе дотримання законодавчих
актів про оплату праці, точні та своєчасні розрахунки з оплати праці. Також,
діяльність бюджетних установ не можлива без належної організації системи
синтетичних та аналітичних рахунків. Також важливою умовою ефективного
функціонування підприємства є наявність необхідної документації.
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Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ ПІДПРИЄМСТВА ТА ЇХ
ДОКУМЕНТАЛЬНЕ ВІДОБРАЖЕННЯ
У

статті

розглянуто

економічний

зміст

та

сутність

зобов’язань

підприємства з бухгалтерської, економічної та юридичної точок зору.
Проаналізовано особливості документування операцій з обліку розрахунків з
постачальниками та підрядниками.
Ключові слова: зобов’язання, заборгованість, розрахунки, бухгалтерський
облік, первинні документи.
Процес управління фінансово-господарською діяльністю підприємств
тісно пов’язаний з оцінкою, яка означає вартісне вимірювання об’єктів
бухгалтерського обліку, насамперед, господарських засобів та джерел їх
формування. При цьому будь який об’єкт обліку насамперед має бути
визнаний. Одним з найменш досліджених є питання визнання, оцінки та
класифікації оцінки зобов’язань. Проблема оцінки зобов’язань набуває
особливої актуальності при зростанні проблем неплатежів. Саме тому вивчення
досвіду визнання, оцінки та класифікації зобов’язань є необхідним для
запровадження у практичній діяльності. Головною функцією бухгалтерського
обліку є інформаційна функція. Документування є основою бухгалтерського
обліку, за допомогою нього бухгалтерський облік надає інформацію і як
наслідок набуває все більшого значення в процесах прийняття рішень. Однак,
документування

операцій

з

зобов‘язаннями

підприємства

досліджено

недостатньою. До сих пір існують ототожнення понять заборгованість,
зобов‘язання, розрахунки, що призводить до недосконалості документального
оформлення операцій із зобов‘язаннями.
Питанням оцінки, визнання та класифікації зобов’язань підприємств
присвятили свої дослідження такі зарубіжні та вітчизняні вчені: Ф.Ф Бутинець,
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Н.І. Верхоглядова, В.П. Шило, С.Б. Ільїна, С.Ф. Голов, О.М. Губачова,
С.І. Мельник, А.С. Стельмащук, П.С. Смоленюк, І.В. Орлов, І. Чалий та інші.
Фінансовий стан фізичної або юридичної особи не можна оцінювати за
активами, які перебувають у його розпорядженні, адже наявність офісу,
автомобіля та іншої атрибутики процвітаючого підприємства нічого не означає.
Якщо джерелом придбання таких активів є непогашені зобов‘язання перед
іншими особами (кредиторами), все це видиме багатство і належить
кредиторам. У зв‘язку із цим інформація про зобов‘язання підприємства є
однією з найважливіших в оцінці його фінансового стану. Разом з тим,
функціонувати без зобов‘язань підприємство не може. Наявність зобов‘язань є
нормальним станом будь-якого діючого підприємства. Важливо не те, чи має
підприємство зобов‘язання перед іншими особами, а те, який обсяг цих
зобов‘язань. Інформація про зобов‘язання підприємства, їх структуру та обсяги
важлива для зовнішніх користувачів фінансової звітності (постачальників,
покупців, акціонерів).
В бухгалтерському обліку поняття «зобов‘язання» має більш вузьке
значення, ніж в цивільному законодавстві (рис. 1).
Як юридична категорія господарське зобов‘язання – це господарські
відносини, що регулюються правом. В силу цих відносин одна сторона
уповноважена вимагати від іншої здійснення господарських операцій: передачі
майна, виконання робіт, надання послуг, а інша сторона зобов‘язана виконувати
вимоги щодо предмету зобов‘язання і має при цьому право вимагати відповідну
винагороду – сплату коштів, зустрічні послуги [1, с. 426‒427].
Як економічна категорія зобов‘язання – це заборгованість підприємства,
яка виникла в результаті минулих подій і погашення якої в майбутньому, як
очікується, призведе до зменшення ресурсів підприємства, що втілюють в собі
економічні вигоди [3]. Зобов‘язання з фінансової точки зору передбачає обмін
ресурсами, які мають грошовий вимір. Крім того, зобов‘язання повинно бути
локалізоване у часі, тобто повинен бути момент настання зобов‘язання і період
часу, протягом якого воно діє. При цьому зобов‘язання повинно бути юридично
обумовленим [4].
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Підходи до сутності поняття «зобов‘язання» з точки зору бухгалтерського обліку

Зобов‘язання в
бухгалтерському обліку
виникає не тільки з
Цивільного кодексу, а й з
інших галузей права:
фінансового, трудового чи
окремих законодавчих актів,
що регулюють економічні
відносини

Поняття
«зобов‘язання» в
праві та
бухгалтерському
обліку
мають
різний зміст

Договір підтверджує
юридичний факт,
тому в бухгалтерському
обліку відображаються
договірні зобов‘язання в
момент їх виконання,
а не виникнення

Рисунок - 1 Поняття «зобов'язання» в бухгалтерському обліку [2].
У наукових працях між вказаними поняттями існує відомий взаємозв‘язок.
Часто поняття «зобов‘язання» ототожнюється з поняттям «кредиторська
заборгованість», хоча між ними існує суттєва відмінність. Юридичне поняття
«зобов‘язання» включає в себе дебіторську і кредиторську заборгованість, а для
цілей бухгалтерського обліку до складу зобов‘язань дебіторська заборгованість
не

включається,

так

як

визнається

активом

підприємства.

Поняття

«зобов‘язання», наведене у Законі України «Про бухгалтерський облік та
фінансову звітність в Україні» (ст. 1), близьке до поняття кредиторська
заборгованість [3]. У вітчизняній практиці бухгалтерського обліку вказані
поняття ототожнюються. При цьому ототожнення бухгалтерського поняття
«зобов‘язання» з поняттям «заборгованості» не є цілеспрямованим, оскільки
заборгованість, в свою чергу, поділяється на дебіторську і кредиторську.
Як відомо, зобов‘язання важливі для підприємства, оскільки за їх
допомогою відбувається обмін економічними цінностями. Вони є центром,
навколо якого будуються ділові операції. Підходи до визначення зобов‘язань є
різними. Зокрема, їх розглядають як заборгованість, залучений позиковий
капітал, розрахункові відносини та частину вартості майна. Поняття
зобов‘язання вживається іноді не зовсім грамотно тільки в розумінні
зобов‘язання боржника, а не як відношення двох сторін. Не слід називати
зобов‘язанням документ, в якому зафіксовані права та обов‘язки учасників.
253

Як відомо, бухгалтерське трактування поняття «зобов‘язання» має свої
особливості і поєднує в собі як економічний так і юридичний аспекти (рис. 2).
Юридичний підхід

Економічний підхід

Зобов‘язання – оформлені
договором відносини між
різними суб‘єктами, згідно з
якими одна зі сторін зобов‘язана
здійснювати певні дії на користь
іншої або утримуватися від
небажаних для неї дій.
Найчастіше зобов‘язання
поширюються на повернення
боргу, виконання робіт і надання
послуг, охорону власності,
передачу матеріальних цінностей,
постачання товарів
Зобов‘язання – заборгованість
підприємства, що виникла
внаслідок минулих подій і
погашення якої в майбутньому,
як очікується, призведе до
зменшення ресурсів
підприємства, що втілюють в собі
економічні вигоди

Зобов‘язання демонструють
майбутні потоки коштів,
обумовлені кредитами,
наданими й отриманими
суб‘єктами
господарювання.
Знаменитий бухгалтер
Ф. В. Єзерський (18361916) наполягав на тому,
щоб вся кредиторська
заборгованість
відображалася по кредиту
рахунку «Додатковий
капітал», а дебіторська
заборгованість – по дебету
цих рахунків, зменшуючи
реальну величину власних
коштів організації

Бухгалтерський підхід

Джерелом виникнення зобов‘язання
є факт господарського життя,
інформація про який служить
підставою для бухгалтерських
записів, що відображають
зобов'язання підприємства, що веде
облік. У господарському житті
склад зобов‘язань, відображених у
бухгалтерському обліку, залежить
від того, які теоретичні погляди
покладені в основу бухгалтерських
нормативних документів. Вони із
усього спектра зобов'язань, у яких
підприємство виступає в якості
активного й (або) пасивного
суб'єкта, пропонують показувати в
обліку зобов'язання, які входять до
категорії активів і пасивів, тобто за
бухгалтерською термінологією
становлять дебіторську (актив) і
кредиторську (пасив)
заборгованості

Рисунок 2 - Трактування зобов’язань з юридичної, економічної та
бухгалтерської точок зору.
Всі зобов‘язання, які виступають предметом бухгалтерського обліку,
мають юридичний та економічний зміст. Особливістю бухгалтерського обліку в
Україні є домінування юридичного змісту зобов‘язань. Виходячи з цього, обсяг
грошових зобов‘язань визначається принципом номіналізму, згідно з яким
предметом грошового зобов‘язання виступають не самі цінності, а їх грошові
знаки – гривні. При цьому зміни в купівельній спроможності грошей,
зобов‘язання, що виникають, не змінюють його обсяг. Таким чином, можна
зробити висновок про те, що пануючий в теорії і на практиці юридичний підхід
до визначення зобов‘язань ігнорує той факт, що реальна величина зобов‘язання
змінюється та їх економічний зміст є ширшим у порівнянні з вузьким
юридичним значенням. Разом з тим, саме економічне трактування зобов‘язань
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підприємства має визначальне значення для оцінки його фінансового стану.
Аналіз фінансової звітності будь-якого підприємства в динаміці свідчить, що
завжди існує певний мінімум дебіторської і кредиторської заборгованості,
постійно присутній в балансі [5, с. 286-287].
Підставою виникнення зобов‘язань в бухгалтерському обліку можуть бути
операції з виконання договорів, укладених підприємством. Однак не всі
зобов‘язання встановлюються договором: значна їх частина визначається
нормативними актами чи неправомірними діями з їх порушення (сплата
податків, страхових внесків, штрафів, пені, неустойок, розрахунки з оплати
праці, розрахунки з учасниками) (рис. 3).
Загалом погашення зобов‘язань має дуже велике значення як для розвитку
самої країни, так і для суб‘єктів підприємницької діяльності. Непогашення
створюють проблеми платоспроможності, негативно впливають на ритмічність
функціонування підприємства та його платоспроможності, відзначається на
формуванні фінансових результатів, скороченні суми чистого прибутку і
рентабельності діяльності [6]. Належне виконання умов договорів та
нормативних вимог припиняє зобов‘язання.
Таким чином, правильне тлумачення поняття зобов‘язання є дуже
важливим, оскільки від цього залежить відображення або не відображення
заборгованості в обліку та звітності.
Дослідивши визначення терміну «зобов‘язання» в нормативних актах,
довідниковій

літературі,

наукових

працях,

зобов‘язання

як

категорію

бухгалтерського обліку, на нашу думку, слід визначати таким чином:
зобов‘язання – це обов‘язки підприємства з виплати боргу, передачі активу,
надання послуг, виконання робіт, що має суб'єктивний склад, динамічність,
наказовий зміст, цілеспрямованість, конкретність, санкціонованість, які
виникають в результаті минулих операцій, виконання яких призведе до
зменшення активів і збільшення капіталу.
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Зобов’язання
Підстави виникнення

Умови визнання

 Акти цивільного
законодавства
 Договори та інші правопричини
 Рішення суду
 Завдання майнової
(матеріальної) та моральної шкоди
іншій особі
 Інші юридичні факти


 Оцінка може бути достовірна
визначена
 Існує ймовірність зменшення
економічних вигод в майбутньому
в наслідок їх погашення

Рисунок 3 - Підстави виникнення зобов’язань [6].
На основі вище вказаних підходів до тлумачення поняття «зобов‘язання»
їх умовно можна ділити на три групи: 1) зобов‘язання, визнані у цивільному
законодавстві, що знайшли відображення на рахунках бухгалтерського обліку;
2) зобов‘язання, які визнані в правовій площині, проте не відображаються в
обліку; 3) зобов‘язання, відображенні в обліку, але не підпадають під норми
цивільного законодавства, оскільки відсутня ідентифікація їх суб‘єктів.
Необхідно зазначити, що ведення обліку зобов‘язань є одним з
найважливіших завдань господарської діяльності підприємства, від точності і
своєчасності
Довгострокові

вирішення
та

якого

поточні

залежить

зобов‘язання

його

фінансова

відображаються

стабільність.
на

рахунках

бухгалтерського обліку, якщо їх оцінка може бути достовірно визначена та
існує ймовірність зменшення економічних вигод у майбутньому внаслідок їх
погашення. Організація розрахунків кредиторами багато в чому залежить від
стану їх обліку і документального забезпечення. Несвоєчасне виявлення
помилок у розрахункових документах в окремих випадках призводить до
виникнення спірної заборгованості, порушення термінів пред‘явлення за нею
претензій. Документування операцій з обліку розрахунків з постачальниками та
підрядниками здійснюється з урахуванням вимог, наведених у ст. 9 Закону
«Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» [3]. Відносини з
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постачальниками та підрядниками оформлюються на підставі угод, які можуть
укладатись в усній або письмовій формі, а в деяких випадках – з нотаріальним
посвідченням.

Найбільш

поширений

вид

угод,

який

укладається

з

постачальниками – договір купівлі-продажу, або договір постачання. Крім того,
можуть застосовуватись угоди міни, підряду на будівельні, проектні та
пошукові роботи, а також договори про надання послуг [5]. Первинні
документи, якими оформлюються операції з довгостроковими та поточними
зобов‘язаннями наведені у таблиці 1.
Таблиця 1 - Документування операцій з обліку розрахунків з
постачальниками та підрядниками [5].
Код
рахунку
50

51

52

53

54

55

60

61

62

Назва рахунку

Первинні документи

Клас 5. Довгострокові зобов’язання
Кредитні договори, виписки банку, розрахунки бухгалтерії,
платіжні доручення, договори про відстрочення кредитів,
договори позик, ПКО, ВКО, звіти касира
Довгострокові
Господарські договори, векселі, розрахунки бухгалтерії,
векселі видані
накладні, акти, рахунки, ВКО, звіти касира, платіжні
доручення, виписки банку
Довгострокові
Договори, довідки бухгалтерії, ВКО, звіти касира, платіжні
зобов‘язання за
доручення, виписки банку
облігаціями
Довгострокові
Договори фінансової оренди, договори лізингу, рахунки,
зобов‘язання з
акти оприбуткування необоротних активів, технічна
оренди
документація, розрахунки бухгалтерії, платіжне доручення,
виписки банку
Відстрочені
Розрахунки бухгалтерії, платіжні доручення, податкові
податкові
накладні, виписки банку тощо
зобов‘язання
Інші довгострокові
Господарські договори, розрахунки бухгалтерії, ПКО, звіти
зобов‘язання
касира, виписки банку, ВКО, платіжні доручення
Клас 6. Поточні зобов’язання
Короткострокові
Кредитні договори, виписки банку, розрахунки бухгалтерії,
позики
платіжні доручення, договори позики, ПКО, ВКО, звіти
касира
Поточна
Господарські договори, розрахунки бухгалтерії, ПКО, звіти
заборгованість за
касира, виписки банку, ВКО, платіжні доручення
довгостроковими
зобов‘язаннями
Короткострокові
Господарські договори, векселі, розрахунки бухгалтерії,
векселі видані
накладні, акти, рахунки, ВКО, звіти касира, платіжні
доручення, виписки банку
Довгострокові
позики

257

Продовження таблиці 1
63

Розрахунки з
постачальниками та
підрядниками

64

Розрахунки за
податками й
платежами
Розрахунки за
страхування
Розрахунки за
виплатами
працівникам

65
66

67

Розрахунки з
учасниками

68

Розрахунки за
іншими операціями

69

Доходи майбутніх
періодів

Договори, накладні, рахунки-фактури, рахунки, акти
прийнятих робіт, послуг, податкові накладні, товарнотранспортні накладні, зовнішньоекономічні договори
купівлі-продажу, вантажно-митні декларації, приймальні
акти і акти експертизи торговельно-промислової палати,
Розрахунки бухгалтерії, платіжні доручення, податкові
накладні, вантажні митні декларації
Платіжні доручення, виписки банку, розрахунково-платіжні
відомості, лікарняні листи тощо
Розрахунково-платіжні відомості, платіжні відомості,
табелі обліку робочого часу,
накопичувальні картки виробітку і заробітної плати,
накопичувальні картки обліку заробітної
плати, особові рахунки, листки обліку простоїв, відомості
обліку дивідендів, чеки, платіжні
доручення, ВКО, виписки банку
Договори, розрахунки та довідки бухгалтерії, рішення
власників, протоколи зборів акціонерів,
накази, відомості обліку дивідендів, ВКО, платіжні
доручення
Господарські договори, розрахунки бухгалтерії, ПКО, звіти
касира, виписки банку, ВКО,
платіжне доручення
Договори, виписка банку, ПКО, довідка бухгалтерії

Зазначимо, що наведений перелік не є вичерпним, оскільки слід
враховувати

особливості

діяльності

кожного

суб‘єкта

господарювання

(організаційно-правову форму, вид економічної діяльності, масштаб діяльності,
наявність зовнішньоекономічних відносин тощо). Такі особливості також
можуть впливати на організацію документообороту на підприємстві в частині
зобов‘язань. Головною проблемою в процесі обліку зобов‘язань підприємства є
необхідність належним чином організувати процес документування. Адже від
своєчасності розрахунків за поточними та довгостроковими зобов‘язаннями
залежить

фінансовий

стан

підприємства,

а

також

репутація

самого

підприємства. Задля більш ефективного контролю за зобов‘язаннями на
підприємстві управлінцям рекомендується розробити внутрішні документи
саме під потреби підприємства, його специфіку господарювання.
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Відображення

операцій

з

зобов‘язаннями

підприємства

повинно

максимально бути зафіксовано в первинних документах, оскільки первинні
документи, реєстри обліку та відповідні форми звітності є доказовою базою при
розгляді судових спорів та врегулюванні заборгованості.
Недостатньо дослідженим на сьогодні залишається також питання стійких
пасивів. До сих пір відсутні чіткі пропозиції щодо можливості їх відображення
в бухгалтерському обліку, відповідно і відсутні документи, які даватимуть
підстави для відображення стійких пасивів в бухгалтерському обліку. Хоча така
інформація сьогодні є досить актуальною для управління джерелами
формування активів. Суттєвою проблемою є відсутність типових форм
документів для відображення процесу формування та використання прибутку.
В частині зобов‘язань відсутні відповідні первинні документи, які б давали
можливість розмежовувати в бухгалтерському обліку заборгованість та
зобов‘язання.

Адже

останні

мають

різне

значення

для

управління

підприємством, що є перспективою подальших досліджень.
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Здобувач освітнього ступеня «магістр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ОСОБЛИВОСТІ ОБЛІКУ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ДІЯЛЬНОСТІ
ПІДПРИЄМСТВА
Кожне підприємство провадить таким чином свою діяльність, щоб в
кінцевому результаті отримати позитивний фінансовий результат та знайти
шляхів

його

збільшення.

Тому

питання

фінансових

результатів

в

бухгалтерському обліку та правильність його обрахунку завжди вважається
одним із ключових при здійсненні господарської діяльності, так як він є
основним підсумковим показником.
Ключові слова: доходи, витрати, фінансові результати, прибуток, збиток,
облік.
В сучасних умовах ринкової економіки основною 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 коректний
розрахунок фінансових результатів його діяльності, їх облік та відображення у
відповідній формі звітності.
Чимало

вітчизняних

та

зарубіжних

науковців

досліджували

тему

формування та бухгалтерського обліку фінансових результатів, 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.
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Мета статті  розгляд теоретичних, науково-метoдичних та прaктичних
aспектiв проведення відображення та обліку фiнансових результатiв діяльності
підприємств на рахунках бухгалтерського обліку і відображення даної
інформації у Ф.№2 Звіті про фінансові результаті (Звіт про сукупний дохід).
Фінансовий результат як поняття на сьогоднішній день приймають до
розгляду з декількох точок зору – наприклад, це:
1) зміна величини (приросту чи зменшення) власного капіталу,
2) величина, яку отримують через 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 [4, с. 37].
Поняття фінансових результатів діяльності підприємства трактується в
нормативних документах як його прибуток або збиток. Фінансові результати
утворюються з доходів діяльності підприємства за вирахуванням витрат
діяльності. [2, с.737].
Прибуток - це сума, на яку отримані доходи більші за витрати, що зазнало
підприємство. Збитки - це визначений у грошовому еквіваленті результат
діяльності, коли величина здійснених витрат більша за суму доходів, для
отримання яких були понесені ці витрати [3, c. 95].
Формування та облік фінансових результатів, доходів і витрат визначені
нормативними та законодавчими актами України, зокрема Законом України
«Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», П(С)БО 15
«Дохід», П(С)БО 16 «Витрати», Міжнародний стандарт бухгалтерського обліку
18 «Дохід» та ін.
261

Норми П(С)БО 15 «Дохід» та 16 «Витрати» регламентують не всі види
доходів та витрат підприємства, які виникають у процесі здійснення своєї
діяльності. Окремими положеннями стандартами бухгалтерського обліку
встановлені норми визнання доходів та витрат у результаті інших операцій.
Порівняльний аналіз їх визнання згідно з П(С)БО наведено в табл. 1 [1, с.
527,544].
Основним нормативним документом підприємства, який встановлює і
регулює

ведення

бухгалтерського

обліку

господарської

діяльності

підприємства, порядок складання, подання фінансової звітності та який
регламентує діяльність бухгалтерії є Наказ про організацію бухгалтерського
обліку та облікову політику.
Загальний принцип визначення фінансового результату полягає в
розрахунку різниці між доходами та витратами протягом звітного періоду, що
спостерігались

при

здійсненні

суб’єктом

господарювання

комерційної

діяльності. У бухгалтерській практиці цей принцип визначення фінансового
результату називають методом «витрати – випуск».
Послідовність процесу визначення фінансових результатів підприємства
можлива за такою методикою [2, с. 739]:
1) Визначення чистого доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)
(ЧД):
ЧД = Д – (ПДВ+АЗ+ІЗ+ІВ),
де Д - дохід від реалізації продукції;
ПДВ - податок на додану вартість;
АЗ - акцизний збір;
ІЗ - інші збори або податки з обороту;
ІВ - інші витрати.
1) Розрахунок прибутку (збитку) (П (З)):
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(1.1)

Таблиця 1 - Порівняння визнання доходу та витрат за різними
положеннями стандартами бухгалтерського обліку
П(С)БО
П(С)БО 15

Вид доходу
Дохід від реалізації продукції (товарів,
робіт, послуг)
Дохід від отриманого цільового
фінансування
Дохід від використання активів
підприємства іншими сторонами

П(С)БО 16

-

П(С)БО 7
П(С)БО 8
П(С)БО 9

Дохід у результаті змін справедливої
вартості запасів, основних засобів та
нематеріальних активів, раніше
уцінених

П(С)БО 10

-

П(С)БО 11

-

П(С)БО 12

П(С)БО 13
П(С)БО 14
П(С)БО 17
П(С)БО 18

П(С)БО 21

П(С)БО 27
П(С)БО 28

Дохід за дивідендами, що
обліковуються за методом участі в
капіталі
Дохід в результаті змін справедливої
вартості фінансових активів і
фінансових зобов’язань, а також
ліквідації (продажу, погашення) цих
активів та зобов’язань
Дохід за операціями оренди
Дохід від операцій у сфері будівництва
Дохід в результаті курсових різниць
від перерахунку грошових коштів в
іноземній валюті та інших монетарних
статей, а також що виникають по
фінансових інвестиціях у господарські
одиниці за межами України
Дохід в результаті корегування
балансової вартості необоротних
активів або груп вибуття, утримуваних
для продажу
Дохід від відновлення корисності
активу
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Вид витрат

-

Cобівартість реалізованої готової
продукції (робіт, послуг);
Адміністративні витрати, витрати на
збут, інші операційні витрати;
Втрати від участі в капіталі
Витрати в результаті змін
справедливої вартості запасів,
основних засобів та нематеріальних
активів, раніше уцінених ;
Собівартість реалізованих товарів
Витрати в результаті змін
справедливої вартості фінансових
активів і фінансових зобов’язань, а
також ліквідації (продажу,
погашення) цих активів та
зобов’язань
-

Витрати з податку на прибуток
Витрати в результаті курсових
різниць від перерахунку грошових
коштів в іноземній валюті та інших
монетарних статей, а також що
виникають по фінансових
інвестиціях у господарські одиниці за
межами України
Витрати в результаті корегування
балансової вартості необоротних
активів або груп вибуття,
утримуваних
Витрати від зменшення корисності
активу

Продовження таблиці 1
П(С)БО

П(С)БО 30

П(С)БО 32
П(С)БО 33

Вид доходу
Дохід від первісного визнання та
зміни справедливої вартості
біологічних активів, пов’язаних із
сільськогосподарською діяльністю і з
первісним визнанням
сільськогосподарської продукції
Дохід від збільшення справедливої
вартості інвестиційної нерухомості
на дату балансу
Дохід від видобування корисних
копалин

Вид витрат
Витрати від первісного визнання та
зміни справедливої вартості
біологічних активів, пов’язаних із
сільськогосподарською діяльністю і з
первісним визнанням
сільськогосподарської продукції
Витрати від зменшення справедливої
вартості інвестиційної нерухомості на
дату балансу
Витрати від розвідування запасів
корисних копалин

П (З) = Д – СР,

(1.2)

де СР ‒ собівартість реалізації продукції;
2) Визначення собівартості готової продукції, виробленої за звітний період (
СГП):
СГП =
де

,

(1.3)

– залишок незавершеного виробництва на початок звітного періоду;
витрати на виробництво звітного періоду;
залишок незавершеного виробництва на кінець звітного періоду.

3) Визначення собівартості реалізованої продукції (СРП):
(1.4)

СРП =
де

залишок готової продукції на початок звітного періоду;
собівартість продукції, виробленої за звітний період;
залишок готової продукції наприкінець звітного періоду.

4) Визначення фінансового результату від операційної діяльності (

):
(1.5)

де

фінансовий результат від операційної діяльності (субрах. №791);

ДР – доходи від реалізації (Кт рах. №70);
ІОД – інші операційні доходи (Кт рах. №71);
АВ – адміністративні витрати ( Дт рах. №92);
ВЗ – витрати на збут (Дт рах.№93);
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ІОВ – інші операційні витрати (Дт рах. №94).
5) Розрахунок фінансового результату – прибутку (збитку) від фінансової
діяльності до оподаткування податком на прибуток П (З):
П(З) =

(1.6)

де П(З) – фінансовий результат від фінансових операцій діяльності (субрах.
№792);
ДК – дохід від участі в капіталі (Кт рах. №72);
ІФД – інші фінансові доходи (Кт рах. №73);
ІД – інші доходи (Кт рах. №74);
ФВ – фінансові витрати (Дт рах. № 95);
ВК – втрати від участі в капіталі (Дт рах. №96);
ІВ – інші витрати (Дт рах. №97).
6) Розрахунок фінансового результату прибутку (збитку) від іншої
діяльності (П(З)):
П(З) =

ПП,

(1.7)

де П – прибуток від іншої діяльності до оподаткування (Кт №793);
– збиток від діяльності до оподаткування (Дт №793);
ПП – податок на прибуток (Дт рах. №98).
7) Розрахунок чистого прибутку або збитку (ЧП(З)):
ЧП(З) = П(З)

,

(1.8)

де П(З) – фінансовий результат від операційної, іншої діяльності та
фінансових операцій (прибуток або збиток) (субрах. №791, 792,793);
податок на прибуток від діяльності (Дт рах. №98);
Для узагальнення інформації про фінансові результати Планом рахунків
передбачено рахунок 79 «Фінансові результати». На дебеті рахунку №79
«Фінансові результати» відображаються суми в порядку закриття рахунків
обліку витрат, також належна сума нарахованого податку на прибуток, на
кредиті – суми в порядку закриття рахунків обліку доходів.

265

Облік фінансових результатів ведеться за видами діяльності і видами
операцій. Тому відповідно до рахунку 79 Інструкцією №291 передбачено
наступні субрахунки:
‒ 791 «Результат операційної діяльності»;
‒ 792 «Результат фінансових операцій»;
‒ 793 «Результат іншої операційної діяльності»;
На субрахунку 791 «Результат операційної діяльності» відображають
фінансовий результат від операційної діяльності (табл.2). Тобто ведеться облік
доходів, витрат і фінансових результатів від реалізації продукції, товарів, робіт,
послуг та іншої операційної діяльності підприємства [8, c. 187].
Таблиця 2 - Облік фінансового результату від операційної діяльності,
використовуючи відповідний рахунок №791 «Результат операційної
діяльності»
У ДЕБЕТ
списують:

За КРЕДИТОМ
відображають:

(Д-т 79.1 – К-т 90, 91, 92, 93, 94, 98.1)
– собівартість реалізованої продукції, товарів, робіт,
послуг – з кредита рахунку 90 «Собівартість
реалізації»);
– адміністративні витрати – з кредита рахунку 92
«Адміністративні витрати»;
– 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 – з кредита рахунку 98
«Податок на прибуток».
Сальдо – ЗБИТОК

(Д-т 70, 71 – К-т 791)
– суму доходів від реалізації
готової продукції, товарів, робіт
послуг – в кореспонденції з
дебетом рахунку 70 «Доходи від
реалізації»;
– суму доходів від іншої
операційної
діяльності
в
кореспонденції з дебетом рахунку
71 «Інший операційний дохід».

Сальдо – ПРИБУТОК

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)
визначають прибуток (збиток) від операційної діяльності.
Субрахунок №792 «Результат фінансових операцій» призначений для
визначення фінансових результатів від фінансових операцій.
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За кредитом субрахунку 792 відображають (Д-т 72, 73 – К-т 792):
– дохід від участі в капіталі (від інвестицій в асоційовані підприємства, від
спільної діяльності, від інвестицій в дочірні підприємства) – Дт рахунку 72
«Дохід від участі капіталі»;
– доходи від інших фінансових операцій (дивіденди одержані, відсотки
одержані, інші доходи від фінансових операцій) – Дт рахунку 73 «Інші
фінансові доходи».
У дебет субрахунку 792 списують (Д-т 792 – К-т 95, 96):
– фінансові витрати – з Кт рахунка 95 «Фінансові витрати»;
– втрати від інвестицій, які обліковуються за методом участі в капіталі – з Кт
рахунку 96 «Втрати від участі в капіталі».
Фінансовий результат (прибуток або збиток) від фінансових операцій
підприємства за звітний період визначають через порівняння кредитового
обороту (загальної суми доходів від фінансових операцій) з дебетовим
оборотом (загальної суми фінансових витрат) на субрахунку №792. Побудову
даного субрахунку зображено на рис. 1.
Субрахунок № 792 «Результати фінансових
операцій»
ДЕБЕТ

КРЕДИТ

Кредит рахунків
Дебет рахунків
№95 «Фінансові витрати»;
№72 «Дохід від участі в капіталі»;
№96 «Втрати від участі в капіталі».
№73 «Інші фінансові доходи».
Сальдо – ЗБИТОК
Сальдо – ПРИБУТОК

Рисунок 1  Побудова субрахунку №792 «Результати фінансових
операцій» [2, с. 740]
Аналітичний облік доходів від участі в капіталі ведеться за кожним
об'єктом

інвестування

та

іншими

ознаками,

які

відокремлює

кожне

підприємство[7, с. 524].
На субрахунку №793 «Результат іншої діяльності» відображають :
- за кредитом – інші доходи діяльності, які списують з рахунку 74 «Інші
доходи» (Д-т 74 – К-т 793);
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- за дебетом – інші витрати діяльності у кореспонденції з кредитом рахунку 97
«Інші витрати» (Д-т 793 – К-т 97).
З допомогою

порівняння на субрахунку 793 кредитових і дебетових

оборотів визначають фінансовий результат (прибуток або збиток) від іншої
(неопераційної) діяльності.
Сальдо рахунку 79 «Фінансові результати» при його закритті (у кінці
звітного періоду) списують на рахунок 44 «Нерозподілені прибутки»
(непокриті збитки) [1, с.328].
На рис. 2 зображено побудову субрахунку №793 «Результати фінансових
операцій».
Субрахунок №793 «Результати від іншої діяльності»
ДЕБЕТ
КРЕДИТ
Кредит рахунків (в порядку закриття рахунків)
Дебет рахунків
№97 «Інші витрати» (витрати, що виникають в процесі №740 «Дохід від зміни
діяльності (за виключенням фінансових витрат), але не вартості
фінансових
пов’язані з виробництвом, або реалізацією основної інструментів»;
продукції (товарів) та послуг, а також витрати страхової №741 «Дохід від реалізації
діяльності). До таких витрат відносять:
фінансових інвестицій»;
-собівартість
реалізованих
фінансових
інвестицій, №742 «Дохід від відновлення
необоротних активів;
корисності активів»;
-втрати від неопераційних курсових різниць;
№744
«Дохід
від
-сума уцінки необоротних активів і фінансових інвестицій; неопераційної
курсової
-витрати на ліквідацію необоротних активів;
різниці»;
-залишкова вартість ліквідованих (списаних) необоротних №745 «Дохід від безоплатно
активів;
одержаних активів»;
-інші витрати діяльності.
№746 «Інші доходи».

Сальдо – ЗБИТОК Сальдо – ПРИБУТОК

Рисунок 2 - Побудова субрахунку №793 «Результати від іншої
діяльності» [2, с. 741]
Інформацію про фінансові результати підприємство розкриває у Ф.№2
Звіті про фінансові результати. У табл. 3 наведено відповідність рахунків, які
використовуються при формуванні інформації про фінансові результати,
рядкам Звіту про фінансові результати.
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Таблиця 3 - Розкриття інформації
підприємства у фінансовій звітності
Код та назва рахунку
70 «Доходи від реалізації»
90 «Собівартість реалізації»
71 «Інші операційні доходи»
92 «Адміністративні витрати»
93 «Витрати на збут»
94 «Інші витрати операційної
діяльності»
72 «Дохід від участі в капіталі»
73 «Інші фінансові доходи»
74 «Інші доходи»
95 «Фінансові витрати»
96 «Втрати від участі в капіталі»
97 «Інші витрати»

про

фінансові

результати

Форма фінансової звітності
Назва форми
Назва рядка
Чистий дохід від реалізації
продукції (товарів, робіт, послуг)
Собівартість реалізації продукції
(товарів, робіт, послуг)
Інші операційні доходи
Адміністративні витрати
Витрати на збут
Звіт про
фінансові
результати

98 «Податок на прибуток»
79 «Фінансові результати»

Код
рядка
2000
2050
2120
2130
2150

Інші операційні витрати

2180

Доход від участі в капіталі
Інші фінансові доходи
Інша доходи
Фінансові витрати
Втрати від участі в капіталі
Інші витрати
Витрати (дохід) з податку на
прибуток
Чистий прибуток
Чистий збиток

2200
2220
2240
2250
2255
2270
2300
2350
2355

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.
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Федорук В.В.
Здобувач освітнього ступеня «магістр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ПРОБЛЕМИ ОРГАНІЗАЦІЇ ОБЛІКУ ОБОРОТНИХ АКТИВІВ
НА ПІДПРИЄМСТВІ
У статті висвітлено проблемні аспекти стосовно класифікації та організації
обліку оборотних активів на підприємствах. Висвітлено процес розкриття
облікової

інформації

щодо

оборотних

активів

в

обліковій

політиці

підприємства відповідно до національних стандартів фінансової звітності.
Ключові слова: активи, оборотні активи, облік, організація обліку, облікова
політика, первісна вартість.
У процесі провадження господарської діяльності промислові підприємства
мають у своєму розпорядженні активи, зокрема, й оборотні, які є найбільш
важливою та значною частиною активів підприємства.
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Тож, для забезпеченості підприємства оборотними активами та для їх
ефективного використання слід застосовувати певний комплекс дій щодо
виявлення, кількісного вимірювання та реалізації необхідних заходів. Саме
тому, слід провадити систематичний облік, контроль та якісний аналіз рівня і
динаміки забезпеченості оборотними активами. В цьому і полягає актуальність
теми дослідження.
Проблематикою класифікації та організації обліку оборотних активів
займались ряд вчених та практиків, серед яких варто відзначити: Алєкксєєв І.В.
[1], Верига Ю.А. [2], Білик М.Д., Козленко І.О. [4], Ковальчук І.В. [4]. У
сучасних умовах питання обліку оборотних активів на підприємствах не
втратило своєї актуальності та потребує значної уваги.
Проаналізувавши точки зору вчених та нормативне визначення оборотних
активів, можна виділити декілька підходів до тлумачення їх економічної
сутності, зокрема, такі, що представлені на рисунку 1.
Оборотні активи
грошові кошти та їх
еквіваленти, а також
інші активи, що
використовуються в
одному операційному
циклі

засоби підприємства,
що в загальному
обсязі переносять
свою вартість на
вартість виробленої
продукції

сукупність
виробничих засобів і
фондів обігу

оборотні засоби
підприємства, що
знаходяться в балансі

сукупність майнових цінностей,
які задовольняють виробничокомерційну діяльність та повністю
використовуються протягом
одного операційного циклу
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Рисунок 1 - Підходи до трактування сутності поняття «оборотні
активи»
Оборотні активи перебувають у постійному русі. Сума всіх оборотних
активів обертається протягом одного операційного циклу, під час якого
відбувається зміна окремих їх видів, як це представлено на рисунку 2.
Грошові
кошти
Кошти в розрахунках

Виробничі запаси

Готова продукція

Незавершене виробництво

Рисунок 2 - Кругообіг оборотних активів
Кругообіг оборотних активів, що з ціллю наочності, схематично
зображений на рисунку 2, здійснюється протягом одного операційного циклу:
грошові кошти авансуються у виробничі запаси, в процесі виробництва
створюється нова продукція, продукція реалізується (можливо на умовах
комерційного кредиту, що викликає появу дебіторської заборгованості),
виручка за реалізовану продукцію надходить на розрахунковий рахунок і знову
авансується у виробництво.
За умови, коли підприємство функціонує ефективно, процес кругообігу
оборотного капіталу забезпечує неперервність виробничого процесу та
зростання капіталу підприємства, оскільки в цьому випадку виручка за
реалізовану продукцію перевищуватиме кошти, авансовані у виробництво [1].
Частина оборотних активів, що перебуває в русі та оцінена у вартісному
вимірі називається фондами обігу. Головне їх призначення в забезпеченні
коштами безперервного процесу обороту на підприємстві. Фонди обігу тісно
пов’язані з виробничими запасами, хоча й мають відмінності у призначенні.
У фінансовому обліку до оборотних активів відносять запаси, які
включають у себе:
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- матеріально-речові цінності, що використовуються у виробничій
діяльності (запасні частини, сировина та матеріали);
- готова до реалізації продукція, товари на складі, напівфабрикати власного
виробництва, продукція що не пройшла всі процеси обробки (незавершене
виробництво);
- грошові кошти, зберігаються в касі підприємства, на розрахункових
рахунках та на інших банківських рахунках;
- дебіторська заборгованість, яка виникає у вигляді грошових боргів перед
підприємством у замовників і покупців;
- поточні фінансові інвестиції – вкладення підприємства на строк до
одного року, і які можуть бути реалізовані в будь-який момент;
- векселі одержані – заборгованість покупців, замовників та інших
дебіторів за відвантажену продукцію;
- витрати майбутніх періодів – витрати, що були здійснені у звітному
періоді та будуть віднесені до витрат майбутніх звітних періодів [4].
Оборотні активи класифікують за такими основними ознаками, які
представлені в таблиці 1.
Таблиця 1 - Класифікація оборотних активів на підприємствах
№
з/п

Класифікаційна ознака

1

За функціональним призначенням

2

За принципами організації

3

За джерелами формування

4

За рівнем ліквідності та ризику

Види оборотних активів
- оборотні виробничі запаси;
- фонди обігу.
- нормовані;
- ненормовані.
- власні;
- позичені;
- залучені.
- високоліквідні;
- середньоліквідні;
- низьколіквідні;
- неліквідні.

Отож, проведене дослідження питання класифікації оборотних активів дає
можливість підприємству визначити оптимальний склад і структуру, потребу та
джерела формування оборотних активів. Від цього значною мірою залежить
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фінансовий

стан

підприємства.

Тож,

узагальнення

викладеної

вище

класифікації оборотних активів дає можливість стверджувати, що всебічне
теоретичне дослідження поняття оборотних активів, правильне розуміння його
сутності, класифікації, місце та роль в системі управління ними, мають вагоме
науково-практичне значення.
Однією

зі

складових

забезпечення

ефективності

формування

та

використання оборотних активів є впровадження оптимальної системи
управління оборотними активами.
Система управління оборотними активами – це система в якій об’єкти та
суб’єкти управління взаємодіють між собою за допомогою комплексних
методів, засобів та інструментів.
Управління формуванням та використанням оборотних активів являє
собою складний процес, який залежить від таких умов, як: обсяг оборотних
активів, що використовується в операційному процесі; різні види активів;
прискорення обороту активів і забезпечення постійної платоспроможності
підприємства.
Першочерговими проблемами в управлінні оборотними активами є:
управління запасами, дебіторською заборгованістю, грошовими коштами,
визначення джерел фінансування [1, 2].
Отож, оборотні активи – це ті активи, без яких ведення господарської
діяльності неможливе.
Важливість

ефективного

управління

оборотними

активами

важко

переоцінити. Тому економічно обґрунтована класифікація оборотних активів
дає можливість підприємству ефективно та цілеспрямовано управляти ними.
Вона є важливою передумовою успішної організації бухгалтерського і
управлінського обліку, оскільки від цього залежить здатність своєчасно і чітко
управляти

оборотними

активами,

можливість

оперативного

аналізу

і

прогнозування, що в результаті впливає на обґрунтованість управлінських
рішень.
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За сучасних ринкових умов успіх підприємства залежить від правильно
організованого бухгалтерського обліку. Перед підприємством поставлені цілі, в
досягненні яких бухгалтер повинен стати активним учасником, а не пасивним
реєстратором господарських подій. Відповідно, на підприємствах усіх
організаційно-правових форм має бути затверджена облікова політика
підприємства, яка повинна базуватися на загальноприйнятих та законодавчо
закріплених принципах бухгалтерського обліку та фінансової звітності, які
визначені Законом України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в
Україні» [8]. Зазначене є значною складовою методології бухгалтерського
обліку і базою для створення єдиних правил ведення бухгалтерського обліку та
складання фінансової звітності, що є обов’язковими для всіх підприємств та
гарантують і захищають інтереси користувачів. У цьому зв’язку на рисунку 3
представимо основні завдання організації оборотних активів на підприємстві.
Мета організації обліку оборотних активів

Створити належні умови у бухгалтерії для своєчасного та повного відображення в обліку
операцій, пов’язаних із надходженням, використанням та зберіганням оборотних активів
Завдання організації оборотних активів
 організація чіткого документування операцій з оборотними активами;
 організація своєчасної та повної реєстрації даних первинного обліку з оборотними
активами в регістрах аналітичного обліку;
 організація відображення надходження, внутрішнього переміщення та вибуття
оборотних активів;
 організація контролю за наявністю оборотних активів за місцями їх зберігання;
 організація своєчасного проведення контролю за оборотними активами
підприємства шляхом проведення їх інвентаризації;
 організація правдивого відображення інформації щодо оборотних активів у
звітності тощо.

Рисунок 3 - Мета та завдання організації обліку оборотних активів на
підприємствах [2]
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Отже, практичне втілення прийнятих управлінських рішень стосовно
оборотних активів залежить від достовірності сформованого інформаційного
середовища щодо бухгалтерського обліку та внутрішнього контролю оборотних
активів на підприємстві.
Організація обліку оборотних активів включає в себе такі процеси:
- організаційний процес обліку запасів;
- організаційний процес обліку грошових коштів та розрахунків;
- організацій процес обліку дебіторської заборгованості [2].
Основні положення організації обліку запасів – це їх визнання,
класифікація та оцінка. Відповідно до П(С)БО 9 «Запаси», вони призначені для
виробництва продукції, надання послуг, або для перепродажу, визнаються
активом, якщо існує імовірність того, що підприємство одержить в
майбутньому економічні вигоди, пов’язані з їхнім використанням і їх вартість
може бути достовірно визначена [6].
Перш за все, потрібно визначити, що відноситься до запасів на кожному
окремому підприємстві. Зазначене вище представимо на рисунку 4.
Запаси

Виробничі запаси

Готова продукція

Товари

Незавершене виробництво

Рисунок 4 - Складові елементи запасів на підприємстві
Облік запасів на підприємстві ведеться за їх найменуванням. Вироблені
або придбані запаси зараховують за первісною вартістю, відповідно до П(С)БО
9 «Запаси» та П(С)БО 10 «Дебіторська заборгованість», яка потім змінюється,
тому під час їх зберігання вони оцінюються за балансовою вартістю [6, 7].
При відпуску запасів у виробництво, продаж чи при іншому вибутті вони
оцінюються за методом середньозважених цін. А ті, що не приносять
підприємству

у

майбутньому

ніяких

економічних

вигод,

визнаються

неліквідними та списуються в бухгалтерському обліку та при складанні
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фінансової звітності не відображаються в балансі, а обліковуються на окремому
субрахунку позабалансового рахунку 07 [3, 6].
Що стосується організаційного процесу обліку грошових коштів та
розрахунків, то для їх здійснення на підприємстві є спеціально облаштоване
приміщення – каса. Проводить всі готівкові операції касир, який є матеріальновідповідальною особою, що видає та приймає грошові кошти та цінні папери.
Відповідальність за дотримання порядку ведення операцій з готівкою
покладено на касира підприємства.
Не менш важливим елементом облікової політики є організація обліку
дебіторської заборгованості, так як з кожним роком погіршується стан
розрахунків між підприємствами [2].
Згідно облікової політики підприємств та П(С)БО 10 «Дебіторська
заборгованість»

[7]

вона

визнається

активом,

якщо

в

майбутньому

підприємство отримає економічні вигоди та зможе її достовірно визначити. В
балансі дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги, визначають по
чистій вартості, що в сумі складає дебіторську заборгованість з вирахуванням
резерву сумнівних боргів. Величина сумнівних боргів визначається із
застосуванням

коефіцієнта

сумнівності.

Класифікація

дебіторської

заборгованості встановлена підприємствами окремо за строками її погашення.
Таким чином, розглянувши питання щодо організації обліку оборотних
активів, можемо зробити висновок, що правильно організований облік є
гарантією ефективної діяльності будь-якого підприємства.
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Фіщенко В.І.
Здобувач освітнього ступеня «магістр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ОРГАНІЗАЦІЯ АУДИТУ ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ ТА
ПЛАТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
У статті розглянуто організаційні аспекти проведення аудиту фінансової
стійкості та платоспроможності підприємства, визначено основні завдання
та функції, що виконуються на організаційній стадії аудиторської перевірки.
Ключові слова: фінансовий стан, фінансова стійкість, платоспроможність,
ліквідність, організація аудиту.
Успішність

функціонування

підприємства,
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рівні

прибутковості

та

рентабельності, здатність своєчасно та в повному обсязі розраховуватися зі
своїми

боргами

залежать

від

рівня

його

фінансової

стійкості

та

платоспроможності. Фінансова стійкість забезпечує ефективне функціонування
та

розвиток

господарюючого

суб’єкта,стабільну

платоспроможність

на

перспективу,в основі якої лежить збереження рівноваги активів і пасивів,
доходів, витрат та грошових потоків.З огляду на це, зростає зацікавленість
суб’єктів господарювання у проведенні аудиторської оцінки фінансової
стійкості та платоспроможності підприємства.
Дослідженням організаційно-методичних аспектів аудиту фінансової
стійкості та платоспроможності підприємства присвячені наукові праці таких
вчених-економістів, як Ф. Бутинця, Н. Коцеруби, Я. Мулик, М. Огійчука,
С. Олійника, С. Петренко, О. Редько та ін. Однак на сьогодні залишаються
дискусійні питання щодо організації, планування та методики аудиту
фінансової стійкості та платоспроможності підприємства.
Метою дослідження є обґрунтування організаційних аспектів аудиту
фінансової стійкості та платоспроможності підприємства.
Сьогодні велика частина українських підприємствопинилася в умовах
нестабільності та жорсткого конкурентного середовища. Така ситуаціяпотребує
уникнення фінансових прорахунків та застосування ефективних методів
управління.Слід зазначити, що особливі вимоги висуваються до фінансової
стійкості як до стратегічногоінструмента фінансового стану підприємства,
підвищення їх ділової активності та інвестиційної привабливості. Тому
управлінняфінансовою стійкістю, її аудит має важливе значення для належного
забезпечення фінансового стану підприємства та прийняття ефективних
управлінських рішень [3, с. 884-885].
Проведення аудиту є послідовним процесом, що розпочинається з його
організації, а завершуєтьсяформуванням незалежної думки аудитора і
представленням
аудиторського

замовникові
висновку(при

відповідного
обов’язковому

підсумкового
аудиті);

документа:

додаткового

звіту

керівництву (при ініціативному аудиті). Необхідно зазначити, що метою аудиту
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фінансової стійкості та платоспроможності підприємства є аудиторська оцінка
показників фінансовоїстійкості та платоспроможності, аналіз факторів впливу
на ці показники та на основі цієї інформації надання незалежного
аудиторського висновку зацікавленим користувачам [2, с. 108].
Проведення аудиторської перевірки платоспроможності та фінансової
стійкості господарюючого суб’єкта поділяється на стадії: організаційна;
дослідна; узагальнення та реалізації результатів аудиту.
Початковою стадієюаудиту фінансової стійкості та платоспроможності
підприємства є організаційна, оскільки саме від успішності проведення
підготовчих робіт залежатиме ефективність усієї аудиторської перевірки. В
межах цієї стадії аудиту відбувається планування роботи усіх членів
аудиторської групи, визначаються характер, об’єм, час виконання аудиторських
процедур відповідно до поставленогозавдання.
Першим етапом на організаційній стадії аудиту є вибір суб’єкта перевірки
та ознайомлення з його господарською діяльністю підприємства. Нині
широкого розповсюдження набула відправка ініціаторами аудиторської
перевірки листа-замовлення аудиторській фірмі для проведення аудиту. У
відповідь на лист-замовлення аудиторська фірма складає лист-зобов’язання,
чим фактично надає згоду на проведенняаудиту. Лист-зобов’язання включає
мету та завдання перевірки, обсяг аудиторської перевірки, методи, місце і
строки проведення аудиту тощо. Лист-зобов’язання надсилаєтьсяаудиторською
компанією безпосередньо керівнику суб’єкта господарювання та є підставою
для укладення договору на проведення аудиторської перевірки.
Перш ніж прийняти до виконаннязавдання аудитору необхідно впевнитися
у тому, що виконуватимуться такі умови:
а) будуть дотримані відповідні етичні вимоги (чесність, об’єктивність,
професійна

компетентність

і

належна

професійна поведінка, незалежність);
б) завдання має такі характеристики:
– предмет завдання є прийнятним;
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ретельність,

конфіденційність,

– критерії, які слід застосовувати, є належними та доступними для
визначених користувачів;
– аудитор має доступ до достатніх і прийнятних доказів;
– висновок аудитора у належній формі буде надано в письмовому звіті;
– аудитор упевнений, що мета завдання логічно обґрунтована [5, с. 151].
Важливим завданням аудитора на цьому етапі перевірки є ознайомлення з
бізнесом клієнта, що потребує детального вивчення видів діяльності та
галузевих особливостей організації і технології виробництв. Аудитор повинен
добре володіти нормативною базою, яка регулює діяльність підприємства, та
ознайомитись із системою бухгалтерського обліку. Вивчення бізнесу клієнта
дає змогу аудитору сформувати правильну стратегіюаудиторської перевірки
підприємства та ефективно спланувати виконання подальших завдань.
На другому етапі організаційної стадії перевірки аудитор знайомиться з
установчими документами підприємства. Перевірка дати реєстрації суб’єкта
господарювання, складу засновників, видів діяльності, передбачених статутом,
дозволяє

аудитору

визначити

законність

здійснення

тих

чи

інших

господарських операцій. Важливо проконтролювати наявність ліцензій на
окремі види діяльності та реалізацію окремих видів товарів.
Аудитор

повинен

дослідити

систему

бухгалтерського

обліку

і

внутрішнього контролю клієнта для того, щоби з’ясувати, як опрацьовується
бухгалтерська інформація і мати певне уявлення про надійність систем,
оскільки ця інформація відображається у фінансовій звітності [1, с. 174].
Третій етап організаційної стадії аудиту платоспроможності та фінансової
стійкості характеризується укладанням договору базуючись на визначеному
обсягу робіт та узгодженій вартості їх оплати. В договорі про незалежну
перевірку зазначаються права та обов’язки як виконавця, так і замовника.
На завершальному етапі організаційної стадії аудиту складається план та
програма перевірки. У плану аудиторської перевірки визначаються конкретні
завдання і процедури для кожного об’єкта аудиту, фіксується час, необхідний
для кожного напряму або процедури, визначаються аудиторські свідчення. Він
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є більш деталізованим, ніж загальнастратегія аудиту і доповнює її. План аудиту
є набором інструкцій для асистентів аудитора, які виконують аудиторську
перевірку, а також засобом контролю за належним виконанням їх роботи.Він
розкриває характер, час та обсяг аудиторських процедур, що повинні
виконуватись членами аудиторської групи для отримання достатніх та
відповідних аудиторських доказів із метою зменшення аудиторського ризику до
прийнятно низького рівня [2, с. 112].
Програма аудиторської перевірки включає перелік конкретних процедур,
спрямованих на одержання доказів щодо достовірності інформації у фінансовій
звітності підприємств. Програма використовується як засіб контролю за
своєчасністю та якістю виконаних робіт в процесі аудиту.
В

процесі

організації

незалежної

перевіркиплатоспроможності

та

фінансової стійкості підприємства важливо визначити завдання, які має
виконати аудитор для досягнення поставлено мети. Таким чином, завданнями
аудиту платоспроможності та фінансової стійкості господарюючого суб’єкта є:
− вивчення обсягу та структури активів та пасивів;
− розрахунок кількісних та якісних показників платоспроможності та
фінансової стійкості підприємства;
− порівняння окремих розрахункових показників, які характеризують
платоспроможність та фінансову стійкість підприємства, з нормативними та
рекомендованими значеннями;
−

визначення

тенденцій

зміни

розрахункових

показників

платоспроможності та фінансової стійкості підприємства за допомогою
просторово-часового аналізу;
− аналіз платоспроможності та фінансової стійкості підприємства на
поточний момент та в середньому за період з урахуванням впливу факторів;
− оцінка перспектив розвитку підприємства [4].
Таким чином, процес організації аудиту платоспроможності та фінансової
стійкості підприємства можна представити у вигляді схеми (рис. 1).
Таким чином, процес аудиту платоспроможності та фінансової стійкості
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підприємства

включає

організаційну,

дослідну

та

завершальну

стадії.

Організація аудиту платоспроможності та фінансової стійкості потребує
ретельної підготовки до його проведення, оскільки від цього залежать
отримання оперативної інформації про фінансову стійкість та відповідно
прийняття управлінських рішень щодо її поліпшення.
Лист-пропозиція від клієнта та згода на попередній огляд його документів

Ознайомлення з видами діяльності, галузевими особливостямита технологіями
виробництва клієнта
Вивчення Статуту підприємства, його установчих документівта зобов'язань
Дослідження наявних ліцензій на окремі види діяльності та реалізацію окремих видів
товарів
Формування певного уявлення про надійність систем бухгалтерського обліку і
внутрішнього контролю клієнта
Лист-відмова від надання послуг

Лист-зобов’язання на проведення
перевірки

Укладання договору із зазначенням визначеного обсягу робіт, узгодженої суми їх
оплати, права та обов'язки як виконавця, так і замовника
Складання плану та програми аудиту платоспроможності та фінансової стійкості

Рисунок 1 - Процес організації та планування аудиту
платоспроможності та фінансової стійкості
Під час організації аудиту платоспроможності та фінансової стійкості
необхідно звернути увагу на те, щоб він був організований на такому рівні, щоб
результат був доступний для розуміння всім користувачам та об’єктивно
відображав результати діяльності підприємства.
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УДК 657.6
Фурман А.С.
Здобувач освітнього ступеня «магістр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
АУДИТ ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ ПІДПРИЄМСТВА: ОРГАНІЗАЦІЙНОМЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ
У статті розглянуто та охарактеризовано теоретичні аспекти організації і
методики виконання процедур аудиторської перевірки власного капіталу
підприємства. Доведено, що здійснюючи аудиторську перевірку власного
капіталу аудитор повинен перевірити: залишки на рахунках бухгалтерського
обліку власного капіталу та інформацію даних в установчих документах та
обліковій політиці; операції з формування та змін зареєстрованого (пайового)
капіталу; операції з капіталом у дооцінках та додатковим капіталом; операції
з резервним капіталом; перевірити операції з прибутком підприємства;
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ведення бухгалтерського обліку та відповідність даних фінансової звітності
даним облікових регістрів у частині власного капіталу.
Ключові слова: власний капітал, статутний капітал, аудит власного
капіталу, аудиторська перевірка, планування аудиту, процедури аудиту,
аудиторські докази.
Власний

капітал

є

головним

джерелом

фінансування

діяльності

підприємства, виражає корпоративні права учасників (засновників). Тому аудит
власного капіталу є одним з найважливіших розділів проведення аудиту,
оскільки власний капітал є гарантією стабільної діяльності підприємства, і від
правильності ведення його обліку значним чином відображаються майнові
відносини власників. Аудиторська перевірка правильності формування та
використання власного капіталу повинна забезпечити захист інтересів
власників та сприяти підвищенню фінансової стабільності підприємства.
Дослідженню проблеми організації і методики виконання процедур
аудиторської перевірки власного капіталу підприємства приділяли увагу такі
вчені,

як:

Г.М.

Давидов,

О.Ю. Редько,

В.О.

Шевчук,

В.О.

Зотов,

Д.Є. Свідерський, В.В. Рядська, Н.С. Шалімова, Н. І . Дорош, О.О. Ільченко,
М.О.

Виноградова,

І.К.

Дрозд,

В.В. Немченко,

С.П.

Лозовицький,

Д.С. Лозовицька, Б.Ф. Усач, К.О. Утенкова, Н.І. Петренко, Б.Ф. Усач,
З.О. Душко, М.М. Колос, Н.Л. Шкіря, Н.В. Залізняк та інші. Проте, незважаючи
на вагомі напрацювання вчених, питання щодо організації і методики
виконання процедур аудиторської перевірки власного капіталу підприємства
вимагають на подальше вивчення.
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.
Власний капітал є одним з найважливіших показників при оцінці
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фінансового

стану

підприємства,

оскільки

є

індикатором

рівня

його

незалежності від зовнішніх джерел фінансування і кредитоспроможності. Тому
важливість проведення аудиту власного капіталу є очевидною.
Перед здійсненням аудиту власного капіталу потрібно визначити мету
перевірки. Серед науковців немає єдиної точки зору відносно мети аудиту
власного капіталу. Взагалі мета або ціль - означає стан в майбутньому, котрий
можливо змінити відносно теперішнього та варто, бажано або необхідно
досягнути. Тим самим мета є бажаною кінцевою точкою процесу, як правило
дії людини. З досягненням мети пов'язаний успіх проекту, або важливої роботи
[1]. Відповідно до МСА 200 «Загальні цілі незалежного аудитора та проведення
аудиту відповідно до Міжнародних стандартів аудиту», метою аудиту є
підвищення ступеня довіри визначених користувачів до фінансової звітності. Її
досягають через висловлення аудитором думки про те, чи складена фінансова
звітність у всіх суттєвих аспектах відповідно до концептуальної основи
фінансової звітності [2]. Розглянемо погляди вчених на мету аудиту власного
капіталу в таблиці 1.
Таблиця 1 - Погляди деяких вчених на мету аудиту власного капіталу
Вчені
А.П. Макаренко,
Ю.В.
Малініна [3]
Ф.Ф. Бутинець [4]

Мета аудиту власного капіталу
Встановлення достовірності та правильності відображення в обліку операцій
з власним капіталом відповідно до чинного законодавства та висловлення
аудитором незалежної думки щодо правильності відображення інформації у
звітності підприємства
Встановлення достовірності первинних даних відносно формування та
використання власного капіталу, повноти та своєчасності відображення
інформації в зведених документах та облікових регістрах, правильності
ведення обліку власного капіталу відповідно до установчих документів та
облікової політики, достовірності відображення стану власного капіталу у
звітності підприємства.
Л.П. КулаАудит власного капіталу проводиться з метою підтвердження аудиторським
ковська, Ю.В. висновком інформації про власний капітал, його структуру та зміни у
Піча [5]
власному капіталу, що сталися протягом звітного періоду.
Н.А. Іванова, Установити достовірність первинних даних відносно формування та
О.В. Ролінсь- використання власного капіталу, повноти й своєчасності відображення
кий [6]
інформації у зведених документах та облікових реєстрах, правильність
ведення обліку власного капіталу відповідно до установчих документів та
облікової політики, достовірність відображення стану власного капіталу у
звітності підприємства.
Джерело: сформовано авторами
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На нашу думку, метою аудиту власного капіталу є висловлення незалежної
думки аудитора щодо достовірності відображення в обліку операцій з власним
капіталом відповідно до чинного законодавства та законності відображення
інформації у фінансовій звітності підприємства.
Відмітимо, що найважливішими завданнями аудиту власного капіталу є:
1) перевірка наявності і відповідності форм установчих документів;
2)

встановлення

дотримання

норм

чинного

законодавства

щодо

формування власного капіталу та відповідності його даним установчих
документів;
3) виявлення повноти і своєчасності внесків засновників підприємства та
правильність відображення в обліку величини власного капіталу;
4) перевірка своєчасності сплати мінімального розміру статутного
(пайового) капіталу підприємства під час його реєстрації;
5) встановлення правомірності і правильності відображення в обліку змін
власного капіталу протягом звітного періоду;
6)

перевірка

правильності

вартісної

оцінки

майна,

внесеного

засновниками;
7) встановлення дотримання чинного законодавства щодо оформлення
первинних документів і ведення бухгалтерського обліку власного капіталу;
8) перевірка повноти і правильності відображення у звітності структури
власного капіталу та змін, що відбулися протягом року [7].
Отже, головним завданням аудиту власного капіталу є перевірка
правильності формування та обліку і фінансовій звітності інформації щодо
власного капіталу суб’єкта господарювання та визначення її достовірності і
відповідності в усіх суттєвих аспектах нормативно-правовим документам, що
регулюють порядок ведення його обліку.
Як відомо, об’єктом аудиту взагалі є те, що вивчає аудитор, на що
направлені його дослідження під час аудиторської перевірки, тобто вся
господарсько-фінансова діяльність суб’єкта господарювання, відображена в
287

бухгалтерському обліку та фінансовій звітності. Конкретизуючи об’єкти аудиту
при дослідженні власного капіталу, вважаємо за доцільне виділити наступні.
По-перше, це елементи облікової політики щодо відображення в обліку
власного капіталу, оскільки, загальні правила бухгалтерського обліку в Україні
встановлюються законодавчо, а на кожному підприємстві залежно від галузі
господарювання,

умов

діяльності,

кваліфікації

персоналу,

технічного

забезпечення вони конкретизуються його обліковою політикою.
Облікова політика, залежно від вибору методів оцінки активів, власного
капіталу та зобов’язань, може вплинути на фінансовий результат діяльності
підприємства, від уміло сформованої облікової політики багато в чому залежать
ефективність управління господарською діяльністю, тому виділяємо наступні
елементи облікової політики щодо відображення в обліку власного капіталу:
- положення (стандарти) бухгалтерського обліку, якими керується
підприємство при ведені обліку власного капіталу;
- номенклатура робочих бухгалтерських рахунків, а також будова
аналітичних рахунків з обліку власного капіталу;
- порядок створення та використання резервного капіталу, крім випадків,
коли він утворюється в порядку, встановленому законодавством;
- встановлення порядку вибуття учасників і визначення розміру належного
їм додаткового капіталу;
- оцінка внесків і порядок збільшення зареєстрованого (пайового) капіталу;
- порядок розподілу чистого прибутку;
- база розподілу витрат за операціями з інструментами власного капіталу.
Наступним об’єктом аудиту пропонуємо виділяти господарські операції з
обліку власного капіталу, які відображаються в первинних документах з
послідуючим їх групуванням у системі бухгалтерських рахунків: формування і
зміни зареєстрованого (пайового) капіталу; формування та використання
пайового, додаткового, резервного, вилученого, неоплаченого капіталу та
нерозподілених прибутків (збитків).
По-третє, об’єктом аудиту власного капіталу є записи в регістрах обліку та
звітності підприємства, а саме: Баланс (Звіт про фінансовий стан) – розділ I
пасиву «Власний капітал»; Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний
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дохід) – розділ I «Фінансові результати», розділ II «Сукупний дохід»; Звіт про
рух грошових коштів; Звіт про власний капітал (інформація за видами
капіталу); Примітки до річної фінансової звітності.
По-четверте, до об’єктів аудиту важливо відносити також інформацію про
порушення ведення обліку, недостачі, зловживання в обліку власного капіталу,
які знайшли документальне підтвердження.
Джерелами інформації для аудиту власного капіталу також є установчі
документи (установчий договір, статут, протоколи зборів засновників,
учасників, акціонерів); документи з формування та руху (надходження коштів,
матеріальних

цінностей

від

засновників,

основні

засоби);

регістри

бухгалтерського обліку, розрахунки з учасниками (журнали, відомості,
оборотні відомості, головна книга); документи права власності на майно, (яке є
внеском до власного капіталу), свідоцтво права власності на нерухомість,
земельні ділянки, транспортні засоби, інтелектуальну власність; акти та довідки
попередніх перевірок, дані внутрішнього контролю та інша документація, що
узагальнює її результати; фінансова та статистична звітність [1].
Загальний порядок аудиту власного капіталу є саме процесом аудиту
власного капіталу та відповідно складається з наступних етапів (рисунок 1).
ЕТАПИ АУДИТУ ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ
І Етап: Ознайомлення з об’єктом аудиту – власним капіталом підприємства
ІІ Етап: Збір інформації про структуру власного капіталу та написання програми аудиту
ІІІ Етап: Обґрунтування мети і завдань аудиту власного капіталу
ІV Етап: Перевірка розміру статутного капіталу підприємства
V Етап: Вивчення бухгалтерських документів що відображають здійсненні операції з
власним капіталом
VІ Етап: Оформлення результатів аудиту власного капіталу підприємства
VІІ Етап: Розробка заходів щодо усунення недоліків та контроль за їх виконанням

Рисунок 1 - Етапи аудиту власного капіталу підприємства
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Методика

аудиту

власного

капіталу

враховує

особливості

його

формування та містить такі складові: перевірка установчих документів,
ідентифікація суб’єкта, підтвердження легітимності зареєстрованого (пайового)
капіталу, методи оцінки часток засновників, організаційно-правову форму
підприємства, види додаткового капіталу та період створення господарюючого
суб’єкта,

достовірність

обліку

та

відповідність

його

встановленим

методологічним засадам [1].
Основні напрями проведення аудиту власного капіталу представлено на
рисунку 2.

Аудит
зареєстрованого
капіталу

На даному етапі проведення аудиту необхідно
застосовувати такі процедури аудиту: перевірка вимог
щодо правильності формування власного капіталу
підприємства згідно з законодавством України;
перевірка видів і кількості випущених та розміщених
акцій;
перевірка
обґрунтованості
збільшення
(зменшення) статутного капіталу, та правильності
відображення
даних
операцій
на
рахунках
бухгалтерського обліку

Аудит додаткового
та резервного
капіталу

На даному етапі проведення аудиту необхідно
застосовувати такі процедури аудиту: перевірка
правильності та доцільності формування резервного
капіталу; перевірка правильності уцінки (дооцінки)
активів підприємства; перевірка правильності зроблених
бухгалтерських записів; перевірка дотримання вимог
щодо формування додаткового капіталу та ін.

Аудит
прибутку
підприємства

На даному етапі проведення аудиту необхідно
застосовувати такі процедури аудиту: перевірка
правомірності використання прибутку підприємства
згідно вимог чинного законодавства; перевірка
правильності відображення операцій з визначенням
прибутку(збитку) на рахунках бухгалтерського обліку і
фінансової звітності та ін.

Рисунок 2 - Основні напрями проведення аудиту власного капіталу [1]
Так, аудит власного капіталу є однією з найважливіших областей
здійснення аудиту, оскільки власний капітал є гарантією стабільної діяльності
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підприємства і від правильності ведення його обліку значним чином залежать
майнові відносини власників. На даний момент немає чітко визначеного
переліку процедур для проведення аудиту власного капіталу, думки науковців
розбігаються. Але можна стверджувати, що для формування чіткого переліку
аудиторських процедур на етапі планування аудиту необхідно, перш за все,
звертати

увагу

на

організаційно-правову

форму

підприємства,

що

перевіряється. Тому вивчення операцій з капіталом доцільно починати з
перевірки юридичного статусу та права здійснення статутних видів діяльності,
складу засновників (учасників), структури і управління підприємства.
Важливим є те, що власний капітал треба розглядати у обліковому,
фінансовому і правовому аспектах. Обліковий аспект передбачає оцінку вкладів
до капіталу підприємства та його зміну пов'язану з подальшими вкладами,
отриманням чистого прибутку та інших причин, які призводять до змін
власного капіталу. Фінансовий аспект базується на розумінні власного капіталу
як різниці між активами підприємства та його зобов'язаннями.
Значну роль в аудиті власного капіталу відіграють аналітичні процедури.
Відповідно до [2] термін «аналітичні процедури» означає оцінки фінансової
інформації, зроблені на основі аналізу очікуваних взаємозв’язків між
фінансовими та нефінансовими даними, що охоплюють необхідне вивчення
ідентифікованих відхилень або взаємозв’язків, які не узгоджуються з іншою
доречною інформацією чи значно відрізняються від очікуваних величин.
Аналітичні процедури включають розгляд і порівняння фінансової інформації
підприємства, зокрема, з: порівняльною інформацією за попередні періоди;
очікуваними результатами суб’єкта господарювання, зокрема бюджетом або
прогнозами чи попередніми розрахунками аудитора, наприклад оцінкою
власного капіталу; аналогічною інформацією для галузі, наприклад порівняння
відношення величини власного капіталу до валюти балансу суб’єкта
господарювання із середніми показниками у цій галузі або в інших суб’єктів
господарювання порівнянного розміру, що працюють у такій самій галузі.
Аналітичні процедури містять також розгляд зв’язків: між елементами
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фінансової інформації, які б, як очікується, відповідали передбачуваній картині,
що ґрунтується на попередньому досвіді суб’єкта господарювання, наприклад
відсотки

прибутку;

між

фінансовою

та

відповідною

нефінансовою

інформацією, наприклад, витратами на заробітну плату та кількістю найманих
працівників.
Отже, аудит власного капіталу є одним із найважливіших напрямків
здійснення аудиту, оскільки він є гарантією стабільної роботи підприємства,
ефективності і прибутковості його діяльності, а у результатах аудиту власного
капіталу зацікавлені як внутрішні, так і зовнішні користувачі фінансової
звітності. Також аудит власного капіталу проводиться з метою підтвердження
аудиторським висновком інформації про власний капітал, його структуру та
зміни у власному капіталі, що сталися протягом звітного періоду. Він дозволяє
перевірити дотримання встановленого нормативно-правовими актами держави,
установчими документами підприємства та рішеннями його керівних органів
порядку формування та зміни усіх складових власного капіталу.
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Хмільницька К.В.
Здобувач освітнього ступеня «магістр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ АНАЛІЗУ ВЕДЕННЯ КАСОВИХ ОПЕРАЦІЙ ТА
РОЗРАХУНКІВ З ПІДЗВІТНИМИ ОСОБАМИ
В статті доведено, що в сучасних умовах касові операції посідають особливе
місце в діяльності підприємства, а також відіграють важливу роль у
забезпеченні успішного перебігу економічних процесів на мікро- та макрорівні.
Оскільки саме з таких операцій починається співпраця та взаємодія з
клієнтами. Касові операції

становлять дуже великий обсяг роботи. Такі

операції пов'язані з обробкою готівки, а тому і є одним з найважливіших і
найбільш трудомістких видів діяльності.
Ключові слова: аналіз, касові операції, каса, готівкові кошти, облік, методи
економічного аналізу.
Процеси стрімкого розвитку ринкових відносин та посилення конкуренції
на ринку впливають на грошові потоки суб’єктів господарювання, частка яких
сьогодні займає найбільшу питому вагу в економіці країни. Ефективність
платежів і оптимальне забезпечення операційної діяльності підприємства
фінансовими ресурсами покладено на бухгалтера, який здійснює аналіз та
контроль за їх обігом згідно із чинним законодавством. Крім того, грошові
активи потребують посиленої уваги до себе з боку керівних органів
підприємства, а управління ними ґрунтується на даних обліку через правильну
організацію контролю за рухом грошових потоків на підприємстві. Це вимагає
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поглиблених досліджень у вказаному напрямку, зумовлених постійними
законодавчими та політичними змінами, які тривають в економіці країни, що
робить це дослідження актуальним і своєчасним.
Вагомий внесок у розробку теоретичних та методичних засад аналізу
касових

операцій

підприємства

внесли

вітчизняні

вчені-економісти:

Ю. Цал-Цалко, В. Гросул, Н. Власова, Л. Мельник, В. Рогожин, О. Тридід,
С. Єлецьких, Л. Докієнко, Л. Лігоненко, Л. Лахтіонова та інші [1, с. 3].
Проте дослідження нинішнього стану належного виконання вимог чинного
законодавства з організації та дотримання касової дисципліни на підприємстві з
урахуванням останніх змін потребує перегляду та детального розкриття
основних її елементів.
Актуального значення набуває вирішення проблеми вдосконалення
касового обслуговування в банківських установах та в певних організаціях і
підприємствах України. Об’єктивна необхідність подальшого поглиблення
теоретичних досліджень і практичних розробок з проблем удосконалення
аналізу касового обслуговування в установах банків. На сучасному етапі, коли
у

більшості

підприємств

грошових

активів

не

вистачає,

здатність

підприємства виживати напряму залежить від уміння управляти грошовими
потоками. До останнього часу управлінню грошовими активами у вітчизняній
практиці

не

приділялося

достатньої

уваги.

Але

цей

вид

активів

є

найобмеженішим в сучасних умовах, і управління ним безпосередньо впливає
на

розвиток

підприємства

і

формування

кінцевих

результатів

його

господарської діяльності. Тому грошові активи потребують посиленої уваги до
себе з боку керівних органів підприємства. Управління ними ґрунтується на
даних обліку через організацію і аналіз руху грошових потоків, а також запасів
грошових активів із точки зору ефективності платежів і оптимального
забезпечення операційної діяльності підприємства фінансовими ресурсами
[1, с. 9]. Цим і пояснюється актуальність даної роботи.
Мета статті полягає у вивченні теоретичних аспектів аналізу касових
операцій, здійсненні аналізу нормативної бази, яка регламентує питання
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грошових коштів у касі підприємства, а також дослідженні умов розрахунків на
підприємстві.
Основна мета аналізу касових операцій підприємства — це пошук
можливостей підвищення ефективності виробництва на основі вивчення
передових досягнень науки та практики, структури ринку, а також детального
вивчення попиту й пропозиції на продукцію підприємства [2, с. 2].
До основних завдань аналізу касових операцій можна віднести:
- встановлення стану зберігання готівки та цінних паперів;
- встановлення законності операцій з готівковими грошовими коштами;
- встановлення дотримання касової дисципліни;
- вивчення порядку відображення інших операцій [2, с. 3].
Касові операції є водночас обіговими коштами і активами підприємства.
Каса підприємства – це приміщення або місце здійснення готівкових
розрахунків, а також приймання, видачі та зберігання готівкових коштів, інших
цінностей і касових документів; касові операції – це операції підприємств між
собою та з підприємцями і фізичними особами, що пов'язані з прийманням і
видачею

готівкових

коштів

при

проведенні

розрахунків

через

касу

підприємства з відображенням цих операцій у касовій книзі, книзі обліку
розрахункових операцій; готівка (готівкові кошти) – це грошові знаки
національної валюти України – банкноти і монети, у тому числі й обігові
пам'ятні та ювілейні монети, які є дійсними платіжними засобами [3, с. 60].
Документи, в яких фіксуються господарські операції руху готівки, зазначені у
таблиці 1.
Отримання

готівкових

коштів

в

касу

підприємства

оформлюють

прибутковими касовими ордерами, підписаними головним бухгалтером. При
прийманні готівки видається квитанція з підписами головного бухгалтера і
касира та печаткою. На гроші, отримані в банку за грошовим чеком, теж
оформлюють прибутковий касовий ордер. Про приймання підприємствами
готівки в касу за прибутковими касовими ордерами видається засвідчена
відбитком печатки цього підприємства квитанція за підписами головного
295

бухгалтера або працівника підприємства, який на це уповноважений
керівником [3, с. 71].
Таблиця 1 – Первинні документи та нормативно-правова база їх
заповнення
Назва документа

Нормативно-правовий документ, який регулює правила
заповнення
ПКО ф.КО-1
Додаток 2 до Положення про ведення касових операцій у
національній валюті в Україні затверджено Постанова
Правління Національного банку України 15.12.2004 N 637
ВКО ф.КО-2
Додаток 3 до Положення про ведення касових операцій у
національній валюті в Україні затверджено Постанова
Правління Національного банку України 15.12.2004 N 637
Журнал
реєстрації Додаток 4 до Положення про ведення касових операцій у
прибуткових
та національній валюті в Україні затверджено Постанова
видаткових
касових Правління Національного банку України 15.12.2004 N 637
документів ф. КО-3
Журнал
реєстрації Додаток 4 до Положення про ведення касових операцій у
прибуткових
та національній валюті в Україні затверджено Постанова
видаткових
касових Правління Національного банку України 15.12.2004 N 637
документів ф. КО-3а
Касова книга ф.КО-4
Додаток 5 до Положення про ведення касових операцій у
національній валюті в Україні затверджено Постанова
Правління Національного банку України 15.12.2004 N 637

Видачу грошей із каси оформлюють видатковими касовими ордерами або
платіжними відомостями, підписаними керівником і головним бухгалтером. До
видаткових ордерів можуть додаватися заява на видачу готівки, розрахунки
тощо. Якщо на доданих до видаткових касових ордерів документах, заявах,
рахунках тощо є дозвільний напис керівника підприємства, то його підпис на
видаткових касових ордерах не обов'язковий. Видачу готівки касир проводить
тільки особі, зазначеній у видатковому касовому ордері або видатковій
відомості. Реєстрація касових ордерів і видаткових відомостей може
здійснюватися

за

допомогою

комп'ютерних

засобів,

які

забезпечують

формування і роздрукування потрібних касових документів. Водночас у
документі "Вкладний аркуш журналу реєстрації прибуткових і видаткових
касових ордерів", який формується і роздруковується за відповідний день,
забезпечується також формування даних для обліку руху коштів. Відображення
касових даних у Касовій книзі. Регістром аналітичного обліку з обліку касових
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операцій є касова книга (форма № КО-4) [3, с. 72]. Кожне підприємство
(юридична особа), що має касу, веде одну касову книгу для обліку операцій з
готівкою в національній валюті. Кожна операція за кожним прибутковим і
видатковим касовим ордером записується в касову книгу в день її здійснення.
Записи в касовій книзі здійснюються у двох примірниках через копіювальний
папір. Другий примірник - відривний, це звіт касира, який щоденно передається
до бухгалтерії з прикладеними касовими ордерами під розпис у касовій книзі.
Аркуші касової книги повинні бути пронумеровані, прошнуровані, скріплені
печаткою підприємства та кількість їх засвідчена підписами керівника і
головного бухгалтера. Виправлення в касовій книзі не допускаються; зроблені
виправлення (поточного дня) засвідчуються підписами касира та головного
бухгалтера. Дозволяється ведення касової книги на комп'ютері.
Роль аналізу в умовах ринкової економіки та глобалізаційних процесів
важко переоцінити, оскільки аналіз пронизує всі стадії управління Він передує
плануванню системи показників на наступний період, допомагає раціонально та
обґрунтовано організувати виробничі процеси, сприяє вдосконаленню збору й
належній обробці інформації про їх перебіг в системі обліку, оцінюючи
ситуацію, постачає основні пропозиції щодо виправлення недоліків та
стимулювання впровадження провідного досвіду.
Метод

аналізу

безперервного

–

це

дослідження

спосіб

комплексного,

явищ,

розкриття

взаємопов’язаного

факторів,

тенденцій

та
і

закономірностей цього розвитку, обґрунтування і прийняття оптимальних
управлінських рішень, виявлення і мобілізація внутрішньогосподарських
резервів [4, с. 15]. Для досягнення основної мети аналізу касових операцій
підприємства можуть застосовуватися різні методи аналізу. Під методом
аналізу касових операцій розуміють науково обґрунтовану систему теоретикопізнавальних

категорій,

принципів,

способів

та

спеціальних

прийомів

дослідження, що дають змогу приймати обґрунтовані управлінські рішення і
базуються на діалектичному методі пізнання [5, с. 34] Особливості
діалектичного методу полягають у тому, що всі явища, які досліджуються,
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розглядаються в їх взаємозв'язку та русі, зміні та розвитку, при цьому розвиток
розуміють як боротьбу протилежностей на засаді об'єктивних законів реальної
дійсності.
Метод аналізу має певні специфічні особливості, до яких належать:
-

використання

системи

показників,

що

характеризують

діяльність

підприємства;
- вивчення причин зміни показників;
- визначення та вимірювання взаємозв'язків та взаємних залежностей між ними
за допомогою спеціальних прийомів [5, с. 35].
Методика як сукупність правил, прийомів і способів для доцільного
виконання будь-якої роботи завжди конкретна. Інакше кажучи, методика
аналізу – це методологічні поради та накази щодо виконання аналітичного
дослідження. Ґрунтовне дослідження оптимальної послідовності виконання
комплексного аналізу касових операцій підприємства дозволяє виділити такі
його етапи:
- уточнення об’єктів, мети і завдань аналізу, складання плану його проведення;
- розробка системи показників, за допомогою яких характеризується об’єкт
аналізу;
- збір та перевірка інформації;
- порівняння показників;
- виділення чинників та визначення їх впливу на результати діяльності
підприємства;
- виявлення невикористаних резервів підвищення ефективності виробництва;
- оцінка результатів діяльності підприємства та розробка заходів щодо
залучення невикористаних резервів [5, с. 35].
До касових відносяться операції, що пов'язані з надходженням і
витрачанням

готівкових

грошових

знаків

безпосередньо

через

касу

підприємства. Для зберігання грошових засобів і проведення розрахунків
готівкою на підприємствах, організаціях і закладах створюється каса. Каса - це
спеціальне ізольоване приміщення, обладнане сигналізацією, сейфами, шафами
298

для зберігання грошей та цінних паперів. Доступ до приміщення каси особам,
які не мають відношення до її роботи, заборонено. Готівка може бути одержана
з установ банків підприємствами для розрахунків з населенням: на оплату
праці, для грошових виплат та заохочень, купівлі-продажу цінних паперів,
виплати дивідендів, інших виплат населенню, що не входять до складу коштів,
спрямованих на споживання, допомогу, компенсації, гонорари, стипендії,
пенсії, витрати на відрядження, закупівлю сільгосппродукції та продуктів її
переробки, тваринницької та рослинницької сировини.
Для підприємств, організацій і установ встановлено єдиний порядок
приймання грошей у каси, їх зберігання, транспортування і видачі, єдині
вимоги щодо технічного укріплення і обладнання приміщень кас підприємств,
оформлення касових документів, ведення касової книги, проведення ревізії
каси і контролю за дотриманням касової дисципліни.
За дебетом рахунку 30 " Готівка " відображається надходження грошових
коштів у касу підприємства, за кредитом - виплата грошових коштів із каси
підприємства. На підприємствах, де працюють операційні каси відкриваються
субрахунки "Операційна каса в національній валюті" та "Операційна каса в
іноземній валюті". Сучасні комп'ютерні бухгалтерські програми надають
можливість самостійно обирати назву субрахунку та не обмежують їх кількість.
На субрахунку 372 “Розрахунки з підзвітними особами” ведуть облік
розрахунків зі службовими особами за виданими їм коштами на відрядження чи
придбання товарно-матеріальних цінностей, канцелярських товарів, отримання
чи відправку вантажів за готівку, а також з особами, які реалізують продукцію
підприємства на ринку.
Аналітичний облік ведеться в розрізі фізичних осіб, які одержали грошові
кошти під звіт. Сальдо на рахунку № 372 вказує на залишки одержаних під звіт
авансів, по яким ще не надано звіти. Кредитове сальдо 102 відображає розмір
перевитрат за авансовим звітом, порівняно з сумою, одержаною під звіт.
Надбавки, одержані замість добових, на субрахунку № 372 не відображаються.
У випадках, коли видані під звіт суми не обґрунтовано підтверджувальними
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документами й не повернено до каси у визначений термін, підприємство має
право утримати їх з чергових виплат, що належать даній особі. Аванси,
одержані під звіт в іноземній валюті, обліковуються на окремому субрахунку,
наприклад, "Розрахунки з підзвітними особами в іноземній валюті". В особових
аналітичних рахунках підзвітних осіб відображають вид валюти та її еквівалент
в українській грошовій одиниці.
У синтетичному обліку операції в іноземній валюті відображають у
переведенні в українську грошову одиницю [6, с. 1].
Можливість застосування санкцій з боку контролюючих органів за
порушення прийнятих правил проведення розрахунків готівковими коштами
передбачає підвищені вимоги до здійснення розрахунків з підзвітними особами.
Зауважимо, що дотримання певних правил здійснення таких розрахунків, що
передбачають послідовність і точність заповнення первинних документів,
отримання і видачу готівки підзвітною особою, заповнення облікових реєстрів,
дозволяє значно підвищити надійність проведення операцій на цій ділянці та
знизити втрати.
Класифікація аналізу має важливе значення для правильного розуміння
його змісту і завдань. В економічній літературі аналіз господарської діяльності,
а в часності касових операцій класифікується за різними ознаками: галузевий та
міжгалузевий. За ознакою часу поділяється на попередній і наступний [7, с. 41].
Попередній аналіз проводиться до здійснення господарських операцій. Він
необхідний для обґрунтування управлінських рішень і планових завдань, а
також для прогнозування майбутнього й оцінки очікуваного виконання плану,
попередження небажаних результатів.
Наступний аналіз проводиться після здійснення господарських актів. Він
використовується для виконанням плану, виявлення невикористаних резервів,
об’єктивної оцінки результатів діяльності підприємств. Наступний аналіз
поділяється на оперативний і підсумковий.
Оперативний аналіз проводиться відразу після виконання господарських
операцій або зміни ситуації за короткі відрізки часу. Мета його – оперативно
виявляти недоліки та помилки і впливати на господарські процеси.
300

Підсумковий аналіз проводиться за звітний період часу (місяць, квартал, рік).
Його цінність полягає в тому, що діяльність підприємства вивчається
комплексно і всебічно за звітними даними за відповідний період. Цим
забезпечується

більш

повна

оцінка

діяльності

підприємства

стосовно

використання відповідних можливостей [7, с. 41].
Таким чином, на основі проведеного аналізу касових операцій та
розрахунків з підзвітними особами можна зробити висновки, що каса —
самостійний структурний підрозділ підприємства, призначений для зберігання
коштів і проведення розрахунків готівкою. Касовi операцiї — операцiї
пiдприємств мiж собою та з фiзичними особами, що пов'язанi з прийманням i
видачею готiвки пiд час проведення розрахункiв через касу з вiдображенням
цих операцiй у вiдповiдних книгах облiку. Касові операції здійснюють згідно з
порядком про ведення касових операцій підприємствами, установами і
організаціями, який запровадив Національний банк України. Переважна
частина розрахунків здійснюється безготівковими перерахуваннями, векселями,
чеками тощо і вельми незначна — у вигляді готівки. Касове обслуговування
підприємств здійснюється банками, які організують, регулюють рух коштів і
стежать, аби цей рух відбувався згідно із законодавчими актами [8, с. 1].
За призначенням грошові кошти поділяються на кошти для обороту
оборотні та для спеціального призначення необоротні. Касові операції
здійснюють на основі оформлених документів. Надходження і видачу грошей з
каси підприємства оформляють прибутковими і видатковими касовими
ордерами,

які

виписує

бухгалтерія.

Керівник

підприємства

несе

відповідальність за зберігання грошей, правильне й доцільне їх використання.
Також можна зробити висновок, що головна мета аналізу касових операцій
своєчасно

виявити

та

усунути

недоліки

у

господарській

діяльності

підприємства, а також знайти резерви поліпшення його фінансового стану та
платоспроможності. За результатами аналізу складається прогнозний баланс та
дається оцінка перспектив діяльності підприємства.
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ОСОБЛИВОСТІ ОБЛІКУ ВИРОБНИЧИХ ЗАПАСІВ АГРАРНИХ
ПІДПРИЄМСТВАХ: ПРОБЛЕМИ ОБЛІКУ ТА НАПРЯМИ ЇХ
ВИРІШЕННЯ
У статті аналізуються механізми оцінки, надходження та вибуття
виробничих запасів.

Досліджено особливості законодавчо-норативного
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регулювання обліку запасів на міжнародному та державному рівні, проведено
дослідження особливостей обліку запасів в різних провідник європейських
країнах, розглянуто специфіку руху запасів на аграрних підприємствах.
Запропоновано певні рекомендації з методики обліку виробничих запасів на
аграрних підприємствах.
Ключові слова: запаси, виробничі запаси, оцінка запасів,вибуття запасів,
списання запасів, аграрні підприємства.
В умовах економічного розвитку вітчизняна система бухгалтерського
обліку виробничих запасів змінюється і удосконалюється .
Виробничі запаси є однією з найважливіших ланок забезпечення
виробництва промислових підприємств, а особливо аграрних. Тому аналіз та
контроль за збереженням запасів, їх раціональне використання у виробництві та
забезпечення ними самого підприємства має велике значення для забезпечення
їх життєдіяльності.
Протягом останніх п'яти років в Україні активно розвивається аграрний
сектор економіки. Частка у ВВП країни становить 13 % і дана галузь є однією з
основних сфер економіки, що утворює бюджет нашої каїни . Тому сьогодні
аграрним

підприємствам

потрібно

реформувати

структуру

управління

господарською діяльністю. Основними факторами, що забезпечують діяльність
аграрних підприємств є: земля, робоча сила, запаси сільськогосподарських
культур, капітал. При цьому велике значення має забезпеченість виробничими
запасами підприємств, адже найбільшу питому вагу на аграрних підприємствах
займають матеріальні витрати.
Особливість виробництва таких підприємств полягає в тому, що значною
частиною виробничих запасів є: готова продукція у вигляді насіння, кормів,
відходів від переробки продукції.
Виходячи із вищесказаного, проблема обліку, аналізу і контролю за
виробничими запасами на аграрних підприємствах потребує дослідження і є
актуальною.
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Дані проблеми обліку і аналізу виробничих запасів на аграрних
підприємствах досліджували відомі науковці, зокрема: В.Г. Андрійчук,
Ф.Ф. Бутинець, С.Ф. Голов, Я.Г. Гончарук, В. Громов, В.П. Завгородній,
Т.Г. Камінська, Г.Г. Кірейцев, Н.М. Малюга, І. Назаренко, В.В. Сопко,
Н.М. Ткаченко, В.Г. Швець та інші.
Українське законодавство, що регулює облік досить часто змінюється, щоб
відповідати сучасним тенденціям розвитку економіки. Облік виробничих
запасів є їх невід'ємною складовою.
Основними нормативно-правовими актами, що забезпечують регулювання
обліку запасів виступають: Закон України “Про бухгалтерський облік та
фінансову звітність в Україні”, НП(С)БО 1 “Загальні вимоги до фінансової
звітності”, П(С)БО 9 “Запаси”, План рахунків бухгалтерського обліку активів,
капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій (далі План рахунків), Інструкція про застосування Плану рахунків.
Положенням

(стандартом)

бухгалтерського

обліку

9

«Запаси»,

затвердженим наказом Міністерства фінансів України № 246 від 02.11.1999р.,
визначається методологічні основи формування в бухгалтерському обліку
інформацію про запаси та її розкриття у фінансовій звітності.
За цим стандартом запаси – це активи, які утримуються для подальшого
продажу за умов звичайної господарської діяльності; перебувають у процесі
виробництва з метою подальшого продажу продукту, виконання робіт та
надання послуг, а також управління підприємством.
Відповідно до Плану рахунків, затвердженого наказом Міністерства
фінансів України від 30.11.99 р. № 291 для обліку виробничих запасів
призначено синтетичний рахунок 20 «Виробничі запаси», який має такі
субрахунки: 201 «Сировина і матеріали», 202 «Купівельні напівфабрикати та
комплектуючі вироби», 203 «Паливо», 204 «Тара і тарні матеріали», 205
«Будівельні матеріали»; 206 «Матеріали, передані в переробку»; 207 «Запасні
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частини»; 208 «Матеріали сільськогосподарського призначення»; 209 «Інші
матеріали».
Якщо розглядати на практиці Інструкцію щодо застосування Плану
рахунків, то існує певна суперечність обліку виробничих запасів. Наприклад,
облік, як куплених, так і власного виробництва кормів і насіння, що
використовуються для власних потреб підприємства, пропонується вести на
субрахунку 208 «Матеріали сільськогосподарського призначення» рахунку 20
«Виробничі запаси» .
Вести облік продукції власного виробництва, призначеної для продажу та
іншого невиробничого споживання Інструкцією рекомендується вести на
рахунку 27 «Продукція сільськогосподарського призначення». Але в цій же
Інструкції сказано на цьому ж рахунку вести облік продукції, призначеної для
споживання в тваринницьких підрозділах підприємства як корми.
З вище сказаного можна зробити висновок, що запаси, які мають одне й те
ж саме призначення, потрібно обліковувати на різних рахунках. Але запаси, які
будуть

використовуватись

доцільніше

обліковувати

на

підприємстві
на

(насіння,

субрахунку

корми,
208

сажанці),

«Матеріали

сільськогосподарського призначення», як наслідок у балансі ця продукція
буде відображатися у складі виробничих запасів.
Оцінка виробничих запасів на аграрних підприємствах є важливою
передумовою організації обліку запасів, адже вона впливає на точність
фінансових результатів підприємства. В Україні, як і в більшості інших країн
світу, запаси оцінюють за фактичними витратами на їх придбання на момент
отримання або використання запасів під час виробництва. У зарубіжній
практиці до собівартості запасів не включають витрати, які не будуть
відшкодовані покупцям [2]. Аналіз первинної вартості запасів аграрних
підприємств, у відповідності до вимог П(С)БО наведено в Таблиці 1.
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Таблиця 1 - Визначення первісної вартості запасів згідно П(С)БО 9
«Запаси»
Джерело
Первісна вартість
надходження
Придбано
Усі витрати, пов’язані з придбанням запасів і доведенням їх до
підприємством
за стану, в якому вони придатні до використання в запланованих
плату
цілях, в т.ч.: - сплачена постачальнику сума згідно з договором без
непрямих податків, включаючи націнки, надбавки; - ввізне мито
(для імпорту); - непрямі податки, що включені у їх вартість і не
відшкодовуються підприємству; - транспортно-заготівельні
витрати; - витрати зі страхування ризиків транспортування; - інші
прямі витрати, пов’язані з придбанням запасів та доведенням їх до
стану, в якому вони будуть придатні для використання у
запланованих цілях
Вироблено
на За собівартістю їх виробництва (згідно із П(С)БО 16 «Витрати»)
підприємстві
Внесено
до За справедливою вартістю, погодженою із засновниками
статутного фонду
(учасниками) з урахуванням всіх витрат згідно П(С)БО 9 «Запаси»
Отримано
За справедливою вартістю
безоплатно
Отримано в порядку Отримані подібні запаси оцінюються за балансовою вартістю
обміну на подібні переданих по обміну запасів (якщо балансова вартість переданих
запаси
запасів дорівнює справедливій вартості отриманих запасів). Якщо
балансова вартість переданих запасів перевищує справедливу
вартість отриманих, то вони оприбутковуються за справедливою
вартістю. Різниця між балансовою і справедливою вартістю
переданих запасів включається до складу витрат звітного періоду
Отримано в порядку За справедливою вартістю отриманих запасів
обміну на неподібні
запаси

Вибір методу оцінки залежить від мети, яку ставить перед собою аграрне
підприємство, тобто якщо запаси залишаються для власних потреб (у тому
числі і для виробництва), зазвичай застосовується оцінка за собівартістю, а
якщо на продаж, то – ринкова. Така практика поширена в економічно
розвинених державах, Україна ж не має достатнього досвіду ефективного
застосування ринкової вартості щодо активів підприємств, які виставляються на
продаж на аукціонах. Враховуючи той факт, що всі великі аграрні підприємства
активно інтегруються в систему міжнародних економічних відносин, доцільно
розглянути підходи до оцінки вибуття виробничих запасів в Україні, а також
проаналізувати відповідні принципи оцінки запасів, що наведені в міжнародних
стандартах бухгалтерського обліку. Проведемо порівняння 20 методів оцінки
вибуття запасів, зазначених в П(С)БО 9 , МСБО 2 (табл. 2).
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Таблиця 2 - Методи оцінки вибуття запасів згідно П(С)БО 9 «Запаси»
№ Метод оцінки
з/п
1. Метод
ідентифікованої
собівартості
відповідної
одиниці запасів
2.

3.

4.

5.

Сутність методу

Вартість запасів, які вибувають,
визначається за кожною їх
одиницею, і одиниця запасів
вибуває
за
такою
самою
вартістю, за якою вона була
оприбуткована
Метод
Вартість запасів, які вибувають,
середньозваженої визначається
за
середньою
собівартості
(середньозваженою)
вартістю
кожної одиниці
Метод
Собівартість
запасів,
які
нормативних
вибувають, визначається на базі
затрат
норм
витрат
на
одиницю
продукції (робіт, послуг)
Метод
ціни Собівартість
реалізації
продажу
визначається як різниця між
продажною
(роздрібною)
вартістю реалізованих товарів і
сумою торговельної надбавки на
ці товари
Метод FIFO
У перекладі з англ. означає
«першим надійшов – першим
списався», тобто запаси, які
вибувають,
списуються
за
собівартістю перших за часом
надходження запасів

Доцільність
застосування
методу
У разі невеликої кількості
запасів, які вибувають, коли
легко встановити, за якою
вартістю ці запаси були
зараховані на баланс
Для підприємств, які мають
велику кількість запасів різної
номенклатури
Для оцінки матеріальних
витрат
у
складі
незавершеного виробництва і
готової продукції
Для підприємств торгівлі, які
мають значну і перемінну
номенклатуру
товарів
з
приблизно однаковим рівнем
торговельної надбавки
Використання цього методу
знижує витрати і завищує
прибуток (як балансового, так
і
податкового).
Ситуація
сприятлива для залучення
інвестора

В зарубіжних країнах дещо відрізняється оцінка виробничих запасів від
оцінки в національному обліку України і має свої певні особливості, зумовлені
особливостями національного обліку та нормативно-правовою базою.
У США запаси оцінюються за фактичними втратами на їх придбання на
момент отримання або використання запасів у процесі виробництва. При
виконанні методу ЛІФО в обліковій політиці обов’язково потрібно визначити
суму поточної відтворювальної вартості (вартості руху) запасів, а також вплив
на результати діяльності зменшення партії запасів.
У Польщі запаси оцінюються за цінами придбання, у випадку не
неможливості виявлення ціни запасів або при їх безоплатній передачі вони
оцінюються за цінами на аналогічні або подібні запаси.
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У Німеччині, в Люксембурзі та у Франції запаси оцінюються за
найменшою величиною – за собівартістю або ринковою вартістю.
У Португалії та Іспанії запаси оцінюються за ціною їх придбання або
витратами на їх виробництво. В Португалії в деяких галузях (сільському
господарстві, лісовій промисловості, рибальстві) запаси можуть оцінюватись
наступним чином: облікова ціна визначається як продажна за винятком деякої
норми прибутку. Також цей метод може використовуватись при обліку запасів
в оптовій торгівлі.
В

Іспанії

ціна

придбання

включає

суму,

зазначену

в

рахунку

постачальника, плюс додаткові витрати по збереженню запасів, включаючи
податок з продажу, або запаси оцінюються за загальною фіксованою ставкою,
якщо вони постійно оновлюються, а їх загальна вартість та структура
змінюється несуттєво.
В Швейцарії та Італії запаси оцінюються за найменшою з двох величин –
первісною вартістю ( витрати на придбання або виробництво) або чистою
вартістю можливої реалізації.
В Швейцарії в консолідованій звітності запаси можна оцінювати на основі
фактичних поточних витрат, відновлювальної вартості або на основі
аналогічних витрат.
В Італії для довгострокових контрактів незавершені вироби обліковуються
або після завершення контракту, або за процентним виконанням робіт.
У Великобританії заборонено використовувати методи ФІФО та базового
запасу. Довгострокові контракти за незавершеними проектами обліковуються
за методами «частки виконання», «завершення контракту» [7].
Зазначимо, що в Україні облік запасів здебільшого побудований на схожих
принципах із тими, що викладені в МСБО 2 «Запаси».
На аграрних підприємствах продукція, що призначена для реалізації має
відображатися

на

рахунку

27

«Продукція

сільськогосподарського

призначення».
Якщо розглядати форму фінансової звітності №2 «Баланс», то в ньому не
має статті «Продукція сільськогосподарського виробництва», але є стаття
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«Готова продукція», в якій передбачено показувати запаси виробів на складі,
обробка

яких

закінчена

та

які

пройшли

випробування,

приймання,

укомплектовані згідно з умовами договорів із замовниками і відповідають
технічним умовам і стандартам.
Тобто на рахунку 26 «Готова продукція» обліковується промислова
продукція,

а

не

продукція

сільськогосподарського

призначення,

що

обліковується на рахунку 27. Отже, аграрним підприємствам не має де
відображати свою продукцію у балансі.
Облік таких запасів, як насіння і корми найкраще вести на субрахунку 28
«Матеріали

сільськогосподарського

призначення».

Куплені

і

власного

виробництва виробничі запаси, потрібно окремо обліковувати, адже методи їх
оцінки при вибутті та надходженні різні.
Таким чином, провівши дослідження даної теми, можна зробити наступні
висновки:
1)

облік сільськогосподарської продукції потрібно вести на рахунку

2)

до рахунку 27 відкрити аналітичні рахунки, на яких буде вестися

27;
облік сільськогосподарської продукції ;
3)

продукцію, що призначена для використання у вигляді кормів,

насіння чи саджанців, слід обліковувати на субрахунку 208, тобто відразу
зараховувати до складу виробничих витрат;
4)

у

балансі

потрібно

виділити

окрему

статтю

«Продукція

сільськогосподарського призначення».
Отже, було проаналізовано специфіку визнання витрат на основі
нормативного

регулювання

на

основі

міжнародного

та

державного

законодавства, досліджено специфіку обліку в інших країнах, а також
досліджено особливості оцінки, визнання, облік та списання

виробничих

запасів в аграрному секторі. Таким чином, якщо проаналізувати дані пропозиції
і застосовувати їх на практиці, то вони будуть сприяти впорядкуванню
бухгалтерського обліку виробничих запасів на аграрних підприємствах.
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Шепітко Н.С.
Здобувач освітнього ступеня «магістр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ОРГАНІЗАЦІЯ ТА МЕТОДИКА ОБЛІКУ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ ТА
РОЗРОБКА СИСТЕМИ КОНТРОЛЮ ЇХ ЕФЕКТИВНОГО
ВИКОРИСТАННЯ
У статті розглядаються особливості організації та методики обліку основних
засобів в українських організаціях. Наведено визначення категорії «одиниця
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обліку основних засобів». Сформовано основні завдання та етапи системи
контролю основних засобів, особливості його проведення.
Ключові слова: організація, облік, основні засоби, контроль, використання.
Основні засоби являються вагомим складником механізму забезпечення
нормальної роботи усіх підприємств. В більшості випадків основним засобам
належить максимальна частка у активах. Їх стан і вартість є цікавими як
керівництву, так й інвесторам, засновникам, акціонерам, адже достовірний
облік основних засобів створює можливість для формування висновків щодо
фінансового стану та створення подальшої стратегії діяльності [1, c.60].
Основні

засоби

являються

підгрунтям

матеріально-технічного

забезпечення організації, саме тому належний їх облік – надзвичайно важливе і
складне завдання, якому належить нині особлива актуальність.
Цілями статті є дослідження особливостей організації та методики обліку
основних засобів, а також розробка системи контролю їх ефективного
використання.
Одиниця обліку основних засобів відповідно до п. 7 П(С)БО7 - це об'єкт
основних засобів, який визнають активом, коли наявна вірогідність того, що
організація потенційно матиме дохід від його застосування і можлива його
чітка вартісна оцінка (п. 6 П(С)БО7)[2].
До об’єктів основних засобів включаються:
- закінчені пристрої з усіма приладдями і складовими до них;
- конструктивно відокремлені предмети, призначені для здійснення
окремих незалежних задач;
- відокремлені комплекси конструктивно з'єднаних предметів ідентичного
чи відмінного призначення, що мають для їх обслуговування загальні приладдя,
керування та спільне підгрунтя, завдяки чому кожним предметом виконуються
свої задачі, а комплексом - певна робота лише у повному складі, а не окремо;
- інші активи, відповідні трактуванню основних засобів, чи частина таких
активів, контрольована організацією[3, c.208].
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Коли у склад одного об'єкту основних засобів входять частини, яким
характерні різні строки корисного застосування (експлуатування), то кожну з
цих частин можуть визнати окремим об'єктом основних засобів.
Інколи доречне об’єднання різних незначущих об’єктів (ливарні форми,
інвентар, бібліотечні фонди), які надійшли одночасно та характеризуються
однаковим строком корисного застосування.
Об’єкти основних засобів, одержані в операційну оренду, відображають за
балансом на рахунку 01 «Орендовані необоротні активи».
Враховуючи переважання в бухгалтерському обліку суті над формою
основні засоби, одержані у фінансову оренду, визнаються у складі власних
активів і відображаються на відповідних рахунках (10 «Основні засоби», 11
«Інші необоротні матеріальні активи»)[1, c.93].
Об’єкти основних засобів, перебуваючі в організації тимчасово та які не є
її власністю, взяті до монтування або у довірче використання, обліковують на
позабалансовому рахунку 02 «Активи на відповідальному зберіганні».
Основні засоби, вартість яких відображається на позабалансових рахунках,
амортизуються згідно порядку і строків, передбачених для власних основних
засобів.
Збір та обробка своєчасних, повних та достовірних даних щодо
господарських процесів з основними засобами відіграє вагому роль в
управлінському процесі. Даний комплекс дій проводять за певним алгоритмом:
первинне спостерігання, узагальнювання та презентація зібраних відомостей.
Основною задачею організації обліку основних засобів є зберігання майна
власників

в

частині

основних

засобів

через:

їх

контроль;

грамотне

документування, своєчасність відображення на рахунках і в облікових
регістрах, проведення інвентаризації.
Встановлення первісної вартості об’єктів відбувається на стадії їх
надходження, враховуючи спосіб їх отримання. Надходження основних засобів
відбувається: шляхом капітальних вкладень; придбання; одержання безоплатно;
внесення засновниками; оприбуткування надлишків при інвентаризації.
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Організація первинного обліку надходження об’єктів передбачає своєчасне
та повне оформлення первинної документації. Вона формується на бланках
типових форм, з розкриттям необхідних відомостей про об’єкти основних
засобів.
Відтак, головними первинними документами щодо обліку основних
засобів є: ОЗ-1 «Акт приймання-передачі» (внутрішнє переміщення основних
засобів); ОЗ-2 «Акт приймання-здачі відремонтованих, реконструйованих та
модернізованих об’єктів»; ОЗ-3 «Акт списання основних засобів». Ця
документація оформляється у момент проведення операції, а якщо таке
неможливо, то одразу по їх закінчення [2]. Відповідальними за точність та
правильність відображення відомостей, повноту та відповідність обліковим
нормативам є посадові особи, які підписують дані документи.
Для організації обліку і забезпечення контролю за об'єктами, їм надають
інвентарний номер, який закріплюється за ними на час їх перебування в
організації. Зазвичай облік ведуть у розрізі інвентарних номерів, за місцями
експлуатації, видами, матеріально-відповідальними особами.
Аналітичний облік основних засобів відображають в інвентарних картках
ф. ОЗ-6. Основні засоби можуть вибувати з організації внаслідок: ліквідування,
реалізування, нестач, виявлених при інвентаризації. Відомості щодо основних
засобів після формування зазначеної первинної документації вносяться до бази
даних програми 1С Бухгалтерія 8.3.
Синтетичним обліком основних засобів передбачається створення на базі
відомостей за звітний період (з первинної документації та зведених регістрів)
журналу-ордеру № 4. По завершенню місяця підсумки кредитових оборотів
переносяться в Головну книгу. Узагальнені відомості щодо основних засобів по
підсумках звітного року розкривають у звітності у ф. 1 «Звіт про фінансовий
стан (Баланс)» у розділі І «Необоротні активи» (рядках 1010-12), ф.5 «Примітки
до річної фінансової звітності» у II розділі. До підсумку балансу включають
залишкову вартість. У ф. 5 у розрізі кожної групи основних засобів
зазначається: вартість (первісна або переоцінена), по якій основні засоби
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показані в балансі; методика амортизації і терміни корисного використання;
кількість та переміщення основних засобів у звітному періоді: первісна
(переоцінена) вартість та сума зносу на початок звітного періоду; сума зміни
первісної (переоціненої) вартості та зносу основних засобів завдяки переоцінці;
первісна (переоцінена) вартість та сума зносу основних засобів, що вибули;
сума нарахованої амортизації; інші зміни первісної (переоціненої) вартості та
сума зносу основних засобів; первісна (переоцінена) вартість та сума зносу на
кінець звітного періоду.
Відтак, для організації первинного обліку основних засобів складаються
типові форми первинної документації, при надходженні формують первісну
вартість залежно від шляхів одержання активів, відомості про об’єкти заносять
у програму 1С Бухгалтерія 8.3, аналітичний облік ведеться у розрізі
інвентарних об’єктів. Синтетичний облік основних засобів проводять,
застосовуючи вказані у робочому плані рахунки: рахунок 1000 «Основні
засоби», 1500 «Капітальні інвестиції», 1310 «Знос основних засобів» зі
складанням типової кореспонденції рахунків, дані про основні засоби також
розкривають у ф. 1 «Звіт про фінансовий стан (Баланс)» та у ф.5 «Примітки до
річної фінансової звітності» [3].
Організація обліку відбувається зі складанням типових форм первинної
документації, однак, організація здатна самостійно реалізувати можливість їх
покращення, з урахуванням своїх управлінських потреб, доповнюючи їх
необхідними складовими чи або окремими елементами. Процес формування
первісної вартості об’єктів основних засобів потребує великої уваги, адже після
первісного визначення облік ведеться по цій же первісній вартості. Об’єкти
основних

засобів

можуть

надходити

завдяки

купівлі,

виготовленню,

безоплатному одержанню, внеску до статутного капіталу. Це відзеркалюється у
складі витрат, включених до первісної вартості. Всі витрати, пов’язані з
надходженням об’єкта, підтверджують окремі первинні документи (рахункифактури, накладні, акти виконаних робіт та ін.). Проте в подальшому остаточна
сума первісної вартості об’єкта, показана в акті приймання-передачі й
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інвентарній картці, включає і витрати, понесені при їх надходженні. Вони
фактично не підтверджуються документарно, що зумовлює можливість
виникнення помилок у бухгалтерському обліку. Для усунення вказаного
недоліку доцільно формувати внутрішній документ – «Акт формування
первісної (балансової) вартості основних засобів».
Для підвищення аналітичності обліку в ньому також відображати місце
застосування

об’єктів,

зазначаючи

рахунки

23

«Виробництво»,

91

«Загальновиробничі витрати», 92 «Адміністративні витрати», 93 «Витрати на
збут», 94 «Інші витрати операційної діяльності»), та джерела їх надходження в
аналітичному

розрізі.

Даний

документ

дасть

змогу

мати

необхідне

підтвердження визначеної первісної вартості основних засобів, тобто у ньому
слід відображати склад витрат у аналітичному розрізі, які накопичуються на
рахунку 1500 «Капітальні інвестиції», до моменту введення в експлуатацію
об’єкта. У розділі І. «Складові витрат» «Акта формування первісної
(балансової) вартості основних засобів» будуть вказані всі документи, що мали
місце під час цієї операції за видами витрат та з посиланням на дату і номер
підтверджуючого документа. У Розділі ІІ «Джерела надходження» буде
відбуватися формування інформації за джерелами фінансування, а також
віднесення певної суми на витрати поточного періоду. Застосування даного
документа

під

час

отримання

основних

засобів

вплине

на

рівень

інформативності первинного обліку, дасть змогу детальнішого проведення
аналізу складових первинної вартості і контролю правильності її визначення.
Відносно практичних аспектів удосконалення організації обліку основних
засобів, то в даному плані слід придивитись уважніше до процедури
документального оформлення перевірок основних засобів, яке регламентується
Міжнародним стандартом № 230 "Документація". У цьому нормативі
відображений примірний зміст і порядок оформлення та зберігання робочих
документів перевіряючого.
Велику проблему становить саме документація перевіряючого, оскільки
вона може бути неоднозначно трактованою різними спеціалістами. Саме тому,
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визначаючи потенційний зміст документації, перевіряючий повинен узяти за
орієнтир те, що робочою документацією буде користуватися, для прикладу,
інший спеціаліст, який має інший досвід роботи. Проглянувши дані документи,
інший спеціаліст має зрозуміти головну суть здійсненої перевірки та прийнятих
рішень з результатів перевірки без визначення окремих деталей процедур
перевірки. Тобто робоча документація перевіряючого має бути зрозумілою для
інших користувачів цього виду документів.
Багато проблем аудиту операцій з основними засобами організації
з’являються насамперед внаслідок недосконалої їх системи обліку. Саме тому
нині дослідження в цьому напрямі досить актуальні [4, c.208].
Вагомим сектором облікової роботи є формування облікової політики
основних засобів. Облікова політика організації в частині основних засобів
заключається у виборі і реалізуванні оптимального варіанту терміну їх
корисного використання, оцінювання та методики обчислення амортизації.
На більшості організацій не зайвим було б посилення контролювання за
зберіганням та застосуванням основних засобів, а також за документальним
оформленням операцій з ними [5, c.102].
Отже, враховуючи вищезазначене, доцільно використовувати такі етапи
системи контролю організації обліку основних засобів:
1) вибір оптимальних за складом і обcягом облікових відомостей, які
забезпечать реалізування задач, поставлених перед обліком основних засобів;
2) розроблення та впровадження раціональних схем документообігу, що
давали б змогу вчасно здійснювати поставлені задачі при найменших тратах
трудових, матеріальних та фінансових ресурсів;
3) покращення змісту та складу носіїв відомостей з обліку основних
засобів;
4) повне комп’ютеризування обліку основних засобів. Зумовлено це
необхідністю оперативного отримання даних щодо руху основних засобів,
своєчасності та правильності розрахунку сум амортизації, визначення зносу у
відповідності до встановлених норм тощо;
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5) поліпшення й відображення переоцінки основних засобів в обліку.
Вважається недоцільним відображення результатів переоцінки основних
засобів як витрат або доходів звітного періоду, бо суть цієї операції
заключається не у трансформації результатів господарської діяльності
організації, а у визначенні реальної вартості об’єкта. Цим обумовлюється
необхідність документального відображення дооцінки та уцінки основних
засобів.
При операціях обміну варто оцінювати об’єкти основних засобів по
справедливій вартості, а не виходячи із їх класифікації на схожі чи несхожі
об’єкти, що є доволі абстрактними поняттями;
6) розроблення методик зберігання приватної власності, запобігання
крадіжкам майна, руйнуванню об’єктів [6, c.22].
Система контролю ефективності застосування основних засобів потребує
удосконалювання насамперед в методико-організаційному аспекті, а також
узгодженості законодавчо-нормативних документів. До того ж, у П(С)БО 7
прослідковуються помітні відмінності від міжнародних стандартів. Тому
наведені вище етапи контролю дають змогу узгодити український облік з
міжнародними стандартами та мінімізувати неточності та підводні камені
обліку основних засобів [7].
Отже, організація та методика обліку основних засобів має бути цілісним,
єдиним механізмом взаємодіючих, взаємозалежних облікових варіантів і
методик, якими охоплюється весь комплекс заходів щодо визначення,
вимірювання, реєстрування, накопичування, узагальнення, зберігання та
передачі відомостей.
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УДК 657 (045)
Щербанюк Я.Г.
Здобувач освітнього ступеня «магістр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
МЕТОДИКА АУДИТУ ВИТРАТ НА МАРКЕТИНГ
В статті розглянуто особливості проведення аудиторських процедур на
маркетингові комунікації підприємства. Виокремлено склад аудиторських
методів та процедур з метою налагодження ефективної системи контролю
ефективністю їх здійснення.
Ключові слова: витрати, аудит, процедури, маркетингові комунікаціїю.
Одним з основних грошових показників, що характеризує ефективність як
маркетингової, так і інших видів діяльності підприємства, є, звичайно,
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прибуток.

Прибуток

є

важливим

показником

ефективної

діяльності

підприємств. Проте якість роботи підприємства не можна оцінювати лише за
величиною прибутку. Для того щоб оцінити ефективність підприємства,
потрібно зіставити прибуток з витратами підприємства або з обсягом засобів
праці. В умовах загострення кризових явищ на ринку стає все більш
актуальною та необхідною оцінка ефективності маркетингових витрат. Це й
визначило актуальність дослідження.
В Україні багато авторів у своїх працях висвітлюють суть та особливості
застосування

маркетингового

аудиту

у

вітчизняних

умовах,

зокрема

М.Т. Білуха, Н.О. Бондаренко, Ф.Ф. Бутинець, Я.А. Гончарук, Г.М. Давидов,
Н.І. Дорош, Р.О. Костирко, Л.П. Кулаковська, Н.М. Малюга, Р.Ю. Овчарик,
С.М. Попова, В.С. Рудницький, В.В. Сопко, В.Є. Труш, Б.Ф. Усач та ін.
Найбільш повну й об'єктивну картину ефективності роботи всього
підприємства, окремих підрозділів і фахівців надає маркетинговий аудит.
Основними цілями аудиту є:
1) оцінка відповідності організації визначеними ринковими умовами;
2) підвищення ефективності виробництва, бізнес-операцій маркетингу і
продажів, своєчасне виявлення проблемних зон.
Визначення маркетингових витрат складається з трьох етапів:
1) докладне ознайомлення з бухгалтерською звітністю підприємства,
визначення співвідношення валового доходу і витрат;
2) перерахунок витрат на маркетингову діяльність відповідно до її
ефективністю;
3) розподіл функціональних витрат за окремими видами продукції,
способів реалізації, збутових ринкових сегментах тощо [2].
Для визнання «реальності» понесення витрат на маркетинг на підприємстві
має бути необхідний перелік документів, що підтверджують її здійснення:
- відображення необхідності здійснення маркетингових послуг в наказі про
облікову політику підприємства;
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-

наказ

керівництва

про

необхідність

здійснення

маркетингового

дослідження;
- договір на проведення маркетингових операцій;
- план проведення дослідження;
- звіт про надані послуги, який повинен містити технічні умови для
розробки маркетингових заходів, вихідні дані для проведення досліджень,
підтверджуючі документи необхідності використання даних у господарській
діяльності підприємства з метою отримання додаткового доходу;
- акт прийому-передачі виконаних робіт;
- «скрін-шоти» (зображення того, що бачить користувач на екрані монітора
як комп’ютера, так і мобільного пристрою), які підтвердять розміщення
реклами на сайтах, підтвердять участь представника рекламодавця на інтернетфорумах, створених також виконавцем послуг;
- статистичні звіти по кількості розісланих повідомлень за допомогою
електронної пошта, та кількість відповідей на них [1].
Маркетинговий аудит як цілеспрямований процес передбачає необхідність
визначення, масштабів, алгоритмів і технологій його проведення, аналізу
інформації, що стосується діяльності підприємства, подання звіту за
результатами аудиту.
Аналіз економічної літератури засвідчив, що виділяють три етапи
маркетингового аудиту:
1. Визначення

спрямованості,

масштабів,

алгоритмів

і

технологій

маркетингового аудиту. На цьому етапі представник компанії і аудитор
узгоджують цілі, обсяг, глибину, джерела інформації, формат звіту і час
проведення аудиту. Підприємство надає аудитору наявні у нього відомості про
стан галузі, створює сприятливі умови інтерв'ювання провідних фахівців та
спостереження за діловими контактами з клієнтами. Звіт акцентується на
висновках і рекомендаціях щодо вдосконалення маркетингової діяльності.
2. Збір і аналіз інформації, що стосується оцінюваних аспектів діяльності
підприємства. Для мінімізації часу і вартості аудита розробляється детальний
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план інтерв'ю (хто, коли, де, кого, з яких питань інтерв'ює). Результати
проведених інтерв'ю щодня аналізуються з метою виявлення питань, які
можуть

розкритися

в

процесі

обстеження.

При

зборі

інформації

використовуються відомості, отриманих від співробітників обстежуваних
виробничих

підрозділів,

працівників

відділу

маркетингу

підприємства,

споживачів продукції, торгових представників.
3. Оформлення та подання звіту за результатами аудиту. У ході аналізу
інформації аудитор зустрічається із замовником для попередньої оцінки його
реакції на одержувані результати і пропоновані рекомендації. За пропозицією
замовника

аудитор

проводить

обговорення

отриманих

результатів

і

рекомендацій з фахівцями підприємства, що займаються вдосконаленням його
маркетингової діяльності.
Маркетинговий аудит на підприємстві можна провести із залученням
сторонніх спеціалістів-аналітиків, або ж власними працівниками. Звичайно, з
метою забезпечення умов незалежності та об’єктивності аудиту краще, щоб
його проводила група зовнішніх експертів. До переваг незалежного аудиту
відносяться

широта

охоплення

(розглядаються

всі

головні

напрямки

маркетингу організації, що допомагає визначити проблеми), системність
(упорядковане

вивчення

мікро-і

макро-маркетингової

незалежність

(фахівці-консультанти

відрізняються

ситуації

фірми),

об'єктивністю

і

високопрофесійним підходом, що додатково стимулюється високою оплатою
праці), зниження ризиків (можливість помилок, пов'язаних з некомпетентністю
співробітників, зводиться до мінімуму).
Маркетингові аудитори в процесі здійснення своєї діяльності повинні
дотримуватися

наступних

об'єктивність;

професійна

фундаментальних
компетентність

принципів:
і

належна

чесність

і

ретельність;

конфіденційність; професійна поведінка; надання послуг відповідно технічним і
професійним стандартам.
Для розробки програм аудиту можна використовувати типові аудиторські
програми щодо проведення маркетингового аудиту, які розробляються
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більшістю фірм, що займаються маркетинговим аудитом. Разом з тим
неможливо розробити універсальні програми перевірки, оскільки немає
повністю схожих підприємств, навіть якщо вони працюють в одній галузі,
мають схожі виробничі та організаційні структури. Завжди будуть існувати
обставини щодо конкретного підприємства, які вимагають індивідуального
підходу до вибору предмету аудиту.
По закінченні процесу планування аудиту загальний план і програма
аудиту повинні бути оформлені документально і затверджені керівництвом
підприємства та керівництвом аудиторської фірми. Аудиторський звіт стосовно
маркетингу має вказати основні причини недоліків, допомогти перейти від
стану реагування на них до попереджувальних заходів, знизити кількість
негативних наслідків у технологічно-збутовому процесі і ліпше задовольняти
запити покупців.
Планування маркетингового аудиту — один з найважливіших етапів його
проведення. Якщо аудитор вірно складе аудиторський план і програму аудиту,
то у нього не буде проблем щодо самого проведення аудиту на підприємстві.
Аудитор повинен займатись плануванням дуже ретельно, не поспішати з
рішеннями про виконавців аудиту, адже кожен аудитор є фахівцем в окремих
галузях. Для внутрішнього і зовнішнього аудиту маркетингу розробляються
окремі програми. Програма внутрішнього аудиту розробляється відповідальним
за аудит і розповсюджується лише серед менеджерів підприємства.
Процедури аудиту також займають вагоме місце в аудиторській перевірці.
Адже, щоб ретельно і правильно здійснити маркетинговий аудит необхідно в
конкретній ситуації вибрати таку процедуру, щоб вона в повній мірі
забезпечила правильність перевірки інформації наданої замовником [1].
Витрати замовника на маркетинг є витратами на збут (п. 19 П(С)БО 16).
Відповідно до п. 7 П(С)БО 16 такі витрати визнаються в періоді їх здійснення й
обліковуються за дебетом рахунка 93 «Витрати на збут» у кореспонденції з
такими рахунками та субрахунками:
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 20, 22, 131, 65, 66 – якщо послуги надаються працівниками
підприємства-замовника;
 631, 685 – якщо послуги придбаваються у виконавця-резидента;
 632 – якщо виконавцем послуг є нерезидент.
У виконавця, витрати, пов'язані з наданням маркетингових послуг і послуг
мерчандайзингу, формують собівартість такої послуги (субрахунок 903
«Собівартість реалізованих робіт і послуг»). Дохід, отриманий від надання
послуги, відображається за кредитом субрахунку 703 «Дохід від реалізації
робіт, послуг». Виплати, отримані дистриб'ютором за виконання економічних
показників, є його доходом й обліковуються на субрахунку 703 [4].
За результатами маркетингового аудиту можна прийняти багато рішень,
які коригують стратегічне управління в цій сфері діяльності (наприклад: щодо
цільових сегментів, стратегій конкуренції, кадрових змін тощо), а також
розроблено багато практичних рекомендацій, які, як правило, не дуже високо
цінує вище керівництво, однак вони практичні, безпосередньо стосуються
справи, часто безкоштовні або не потребують великих затрат (наприклад,
незначні організаційні вдосконалення для оптимізації внутрішніх процесів,
покращення обігу інформації тощо)
Аудит витрат на маркетинг вимагає системного підходу, ретельного
збирання й аналізування даних, наявності відповідних навичок аудиторів.
Дійсна, нагальна потреба у проведенні аудиту виникає, насамперед, у разі
прийняття намірів про переорієнтацію існуючої стратегії підприємства. Адже
таке рішення вимагає точного оцінювання ситуації на підставі всебічних
досліджень. В той же час, перевіряючи органи приділяють особливу увагу
маркетинговим послугам, тому факт їх надання/отримання повинен бути
підтверджений документально – договором про надання маркетингових послуг
і наказом про проведення маркетингових заходів. Зв'язок із господарською
діяльністю також варто підтвердити за допомогою акта наданих послуг і звіту
про проведення маркетингових заходів.
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