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підприємств в умовах євроінтеграції та глобалізації; сучасні моделі, стратегії,
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СТРАТЕГІЧНІ НАПРЯМКИ РОЗВИТКУ БУХГАЛТЕРСЬКОГО
ОБЛІКУ, АНАЛІЗУ ТА АУДИТУ В КОНТЕКСТІ ДИНАМІЧНИХ
ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ
Айрапетян Даніел
Науковий керівник: Откаленко О.М., к.е.н., доцент
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ЕКОНОМІЧНИЙ ЗМІСТ ПОТОЧНОЇ ДЕБІТОРСЬКОЇ
ЗАБОРГОВАНОСТІ ЯК ОБ’ЄКТУ ОБЛІКУ
При здійсненні господарської діяльності у теперішніх умовах
економічного розвитку суб’єктів господарювання питання дебіторської
заборгованості визначається одним із найбільш суттєвих. Поточна
дебіторська заборгованість є важливим фактором, що впливає на
результативні показники господарської діяльності підприємства. Наявність
значних розмірів поточної дебіторської заборгованості негативно
позначається на платоспроможності підприємства, призводить до зниження
ліквідності активів, темпів виробництва. Як для окремого підприємства так і
для економіки країни в цілому питання вивчення поточної дебіторської
заборгованості є одним із найбільш актуальних, що потребує вдосконалення.
В умовах сьогодення спостерігаються пришвидшені темпи збільшення
обсягів дебіторської заборгованості суб’єктів господарювання, яка займає
суттєву питому вагу в структурі оборотних активів багатьох підприємств.
Відволікання оборотних коштів у поточну дебіторську заборгованість,
зокрема не виплачену в строк покупцями та іншу дебіторську заборгованість
(за виданими авансами, за відшкодуванням завданих збитків тощо) вказує на
нераціональне застосування власних та залучених оборотних коштів.
Ефективне управління даною заборгованістю за відповідної організації
облікових процесів сприяє запобіганню та уникненню подібного стану.
Методологічні основи щодо формування у бухгалтерському обліку
інформації про дебіторську заборгованість та її відображення у фінансовій
звітності визначаються Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку
10 «Дебіторська заборгованість» та 13 «Фінансові інструменти». Згідно з
П(С)БО 10 дебіторська заборгованість розглядається як сума заборгованості
дебіторів підприємства на певну дату. Відповідно, дебітори – це юридичні та
фізичні особи, які внаслідок минулих подій заборгували підприємству певні
суми грошових коштів, їх еквівалентів або інших активів [1]. У п.4 П(С)БО
13
«Фінансові
інструменти»
наведене
визначення
дебіторської
заборгованості, яка не призначена для перепродажу, – «дебіторська
заборгованість, що виникає внаслідок надання коштів, продажу інших
активів, робіт, послуг безпосередньо боржникові та не є фінансовим активом,
призначеним для продажу» [2].
14

Відповідно до П(С)БО 10 за терміном погашення дебіторську
заборгованість поділяють на довгострокову та поточну. Критерієм даної
класифікації дебіторської заборгованості є операційний цикл. За НП(С)БО 1
«Загальні вимоги до фінансової звітності» операційний цикл – це проміжок
часу між придбанням запасів для провадження діяльності і отриманням
грошей та їх еквівалентів від реалізації виробленої з них продукції або
товарів і послуг [3]. Згідно П(С)БО 10 поточна дебіторська заборгованість –
сума дебіторської заборгованості, яка виникає в ході нормального
операційного циклу або буде погашена протягом дванадцяти місяців з дати
балансу [1].
Згідно з НП(С)БО 1 поточна дебіторська заборгованість відображається
у розділі «Оборотні активи» та поділяється на три види (рис. 1). Наведена
класифікація статей поточної дебіторської заборгованості враховує ступінь
ліквідності, надає більш повнішу інформацію про стан поточної дебіторської
заборгованості та перспективу її повернення.
Поточна дебіторська заборгованість

Дебіторська
заборгованість за
продукцію, товари,
роботи, послуги
забезпечена векселем
не забезпечена векселем

Дебіторська заборгованість
за розрахунками:

Інша поточна
дебіторська
заборгованість

за виданими авансами
з бюджетом
у тому числі з податку
на прибуток

Рисунок 1 – Класифікація поточної дебіторської заборгованості за
НП(С)БО 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності»
Інша думка до класифікації поточної дебіторської заборгованості у
сучасних науковців. Так, Костюнік О.В. виділяє наступні класифікаційні
ознаки поточної дебіторської заборгованості: за об’єктами, щодо яких
виникли зобов’язання, за контрагентами, за ступенем вірогідності погашення,
за причинами виникнення та за забезпеченістю [4].
Сльозко Т.М. та Мазіна О.І. класифікують поточну дебіторську
заборгованість за економічним змістом, за забезпеченістю, за дотриманням
умов договору та за ймовірністю погашення [5].
За об’єктом виникнення Чорненька О.Б. виділяє: дебіторську
заборгованість за товари, роботи, послуги; дебіторську заборгованість за
виданими авансами; дебіторську заборгованість за нарахованими
дивідендами, відсотками, роялті та іншими доходами; дебіторську
заборгованість за розрахунками з підзвітними особами; дебіторську
заборгованість
за
претензіями;
дебіторську
заборгованість
за
відшкодуванням завданих збитків; дебіторську заборгованість за векселями;
дебіторську заборгованість за позиками кредитних спілок тощо [6].
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Проведений аналіз класифікацій поточної дебіторської заборгованості,
дозволив встановити, серед різноманіття підходів до класифікації поточної
дебіторської заборгованості можна виділити спільні види. Важливу роль у
процесі вивчення сутності поточної дебіторської заборгованості відіграє
дослідження факторів її виникнення та нагромадження на підприємстві
(рис. 2).
З наведеного рис. 2 видно, що розмір поточної дебіторської
заборгованості залежить від великої кількості факторів, які поділяються на
зовнішні та внутрішні. Варто відмітити, що внутрішні фактори є керованими
підприємством та можуть бути усунені наслідки їх впливу; в свою чергу,
обмежити вплив зовнішні факторів складно та підприємству необхідно
пристосовуватись до них за допомогою управління поточною дебіторською
заборгованістю.
Фактори впливу на поточну дебіторську заборгованість
Внутрішні фактори

Зовнішні фактори

- обсяги реалізації продукції (товарів,
робіт, послуг);
- кредитна політика підприємства;
- особливості маркетингової політики
підприємства;
- рівень кваліфікації фінансових
менеджерів підприємства;
- застосовування підприємством
певних форм розрахунків із дебіторами;
- особливості технологічного процесу;
- наявність та види забезпечення
дебіторської заборгованості;
- стан системи контролю дебіторської
заборгованості підприємства;
- конкурентоспроможність продукції
підприємства.

- стан економіки країни;
- рівень платіжної дисципліни
суб’єктів економічної діяльності;
- грошово-кредитна політика
Національного банку України;
- динаміка інфляційних процесів;
- стабільність курсу національної
валюти;
- рівень конкуренції у галузі;
- кон’юнктура ринку кредитування;
- податкова система в державі та тип
податкової політики;
- законодавчо-нормативне регулювання.

Рисунок 2 – Сукупність факторів впливу на рівень поточної
дебіторської заборгованості підприємства
Наявність поточної дебіторської заборгованості у підприємства враховує
ризики, пов’язані з її непогашенням. Створення резерву сумнівних боргів
відповідно до вимог П(С)БО 10 є обов’язком підприємств, на які
поширюється дія даного стандарту. Для формування резерву потрібно
правильно розрахувати суму сумнівної та безнадійної заборгованості.
Наведе вище дає підстави зробити висновок, що однозначне та зрозуміле
трактування сутності дебіторської заборгованості дасть змогу сформувати
ефективні стратегії її управління, з метою створення передумов для
збільшення фінансових можливостей підприємства. Важливе значення для
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підприємства має правильний вибір класифікації поточної дебіторської
заборгованості, яка в системі бухгалтерського обліку має бути
різноплановою. На підставі проведеного дослідження, слід відмітити
багатоманітність підходів науковців щодо видового розмежування поточної
дебіторської заборгованості.
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Бабюк Аліна
Науковий керівник: Майстер Л.А., к.е.н., доцент
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
БУХГАЛТЕРСЬКИЙ БАЛАНС ЯК ДЖЕРЕЛО ІНФОРМАЦІЇ
ДЛЯ ФІНАНСОВОГО АНАЛІЗУ
В даний час в умовах масової неплатоспроможності та застосування до
багатьох організаціям процедур банкрутства, об'єктивна і точна інформація
про фінансовий стан організації має першорядне значення [3]. У свою чергу,
велика роль і значення в оцінці фінансового стану належить бухгалтерського
балансу. Для прогнозування фінансового стану та оцінки ймовірності
банкрутства підприємств використовують різні математичні моделі та
методи, засновані на розрахунку окремих фінансових коефіцієнтів і їх
комбінацій [5]. Однак жодна з цих моделей не зможе обійтися без показників,
відображених в бухгалтерському балансі. Саме бухгалтерський баланс є
інформаційною базою аналізу, що дає можливість розрахувати показники, в
повній мірі відобразити фінансовий стан підприємства.
Ретельне вивчення бухгалтерського балансу розкриває причини
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досягнутих успіхів і недоліків в роботі в підприємстві. Крім того, воно
допомагає намітити шляхи вдосконалення його фінансової діяльності.
Бухгалтерський облік дозволяє оцінити ресурсний потенціал підприємства і
визначити показники чистих активів і пасивів, що характеризують власність
підприємства. Основна мета статичної оцінки вартості підприємства
зводиться до захисту інтересів кредиторів, оскільки основною метою
статичного обліку є визначення того, чи дозволить реалізація всіх активів
організації на даний момент отримати суму, необхідну для оплати
кредиторської заборгованості [2, с. 278]. Таким чином, користувачі звітності
можуть отримати інформацію про вартість чистих активів підприємства.
Статична оцінка вартості підприємства дозволяє: охарактеризувати
майно підприємства (в тому числі й за ринковими цінами); визначити складу
ліквідаційної маси на дату складання бухгалтерського балансу і варіанти її
розподілу між власниками; здійснювати податковий контроль за доходами
громадян і дрібних підприємців.
На основі бухгалтерського балансу складаються і ліквідаційні баланси,
призначені для визначення вартості майна в ринкових цінах при ліквідації
підприємства з метою його розподілу між кредиторами та власниками.
Ліквідаційні баланси найчастіше складаються на прохання кредиторів, які на
основі реальної ринкової оцінки майна можуть отримати необхідну
інформацію про ліквідність даної організації і тим самим захистити свої
інтереси. Також на теорії бухгалтерських балансів засноване складання і
використання нульових балансів, призначених для управління власністю,
фінансовими потоками, глобальною рентабельністю в різних оцінках з
урахуванням ризику втрати окремих активів та ряду інших факторів.
На відміну від бухгалтерського балансу, що дозволяє оцінити ресурсний
потенціал підприємства, динамічний баланс дозволяє оцінювати дієвий
потенціал і визначати фінансові результати від використання власності.
Відповідно до встановленого завдання, потрібно відображати в балансі все
майно, яке приносить економічну вигоду, т. і. Будь-яке майно, що перебуває
під управлінням комерційної організації, в тому числі орендоване.
Розходження цілей формування бухгалтерського і динамічного балансів
призводить до різного розуміння частин балансу [4, с. 370].
Основною метою динамічної оцінки вартості підприємства є періодичне
вимірювання ефективності використання власності на основі даних
бухгалтерського обліку та прогнозування перспектив розвитку бізнесу.
Ефективність може бути виміряна різними показниками. Найбільш часто
використовуваним є показник рентабельності власного капіталу, що
характеризує ефективність використання власності.
В основі динамічного обліку лежить динамічна балансова теорія, яка має
економічний характер і розглядає підприємство як комплекс інвестицій,
вартість якого приблизно дорівнює вартості очікуваних від нього доходів.
Динамічна балансова теорія базується на чотирьох фундаментальних
принципах: капітал, результат, доходи та витрати. У динамічної концепції
капітал розглядається з точки зору розрахунку його рентабельності. До уваги
береться тільки вкладений капітал, як в грошовій, так і в натуральній формі
[1, с. 183].
18

Фінансовий результат в динамічної концепції - це зміна за певний період
величини вкладеного в підприємство капіталу. Динамічна концепція
дозволяє дати справедливу оцінку активів підприємства та оцінити
ефективність їх використання. Динамічний облік заснований на
розмежуванні двох потоків цінностей в рамках економічної одиниці:
матеріальні потоки цінностей - впливають на оборотність активів; грошові
потоки цінностей - впливають на оцінку ліквідності підприємства.
Зміст рахунків динамічного балансу є відображенням періодичного
успіху, тобто розмірів переливу капіталу, що визначають величину річного
успіху. Необхідно відзначити, що використання динамічної концепції
направлено на збереження номінальної вартості капіталу у вигляді
відповідних ресурсів, розташованих в активі. Облікова інформація може мати
різну форму подання. Для цілей управління, крім бухгалтерських балансів,
можуть використовуватися похідні баланси.
Для аналізу ліквідності та ефективності використання оборотних активів
дані бухгалтерського балансу можуть бути згруповані різними способами.
Одним з варіантів угруповання статей бухгалтерського балансу, який
дозволяє говорити про фінансово-економічну рівновагу підприємства, є
угруповання активів в наступні розділи: мобільні фінансові активи; не
мобільні фінансові активи; ліквідні нефінансові активи; неліквідні
нефінансові активи [2].
До мобільних фінансових активів відносяться грошові кошти
організації. В склад не мобільних фінансових активів включаються
довгострокові фінансові вкладення, податок на додану вартість по придбаних
цінностей, загальна величина дебіторської заборгованості, короткострокові
фінансові вкладення та інші оборотні активи. До числа ліквідних
нефінансових активів відносять матеріально виробничі запаси підприємства.
В розділ неліквідних нефінансових активів включають необоротні активи
організації за винятком довгострокових фінансових вкладень.
Даний метод трансформації бухгалтерського балансу дозволяє більш
наочно продемонструвати джерела формування оборотних активів
підприємства та оцінити ліквідність бухгалтерського балансу, не вдаючись
до коефіцієнтного методу аналізу. Область обліку, що передбачає складання
похідних балансових звітів, нетрадиційні форми подання облікової
інформації для цілей управління, що сприяють розвитку підприємства,
називається еволюційно-адаптивним обліком. Одне з основних відмінностей
даного типу обліку полягає в його спрямованості в даний момент складати
статичні та динамічні баланси на даний момент і на майбутнє.
В результаті аналізу балансових звітів аналітик отримує ключові,
найбільш інформативні параметри, які дають об'єктивну картину стану
підприємства, ліквідності бухгалтерського балансу, змін в структурі активів і
пасивів.
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На сьогоднішній день, досліджуючи сукупність використовуваних
підприємством ресурсів, досить великого значення набуває аналіз трудових
ресурсів. Набагато простіше впоратися з технічними і технологічними
недоліками, ніж розв’язувати конфліктні ситуації, які виникли в колективі, де
потрібно враховувати індивідуальні інтереси кожного працівника та його
психологічні аспекти. Тому, формування трудового колективу є
пріоритетним завданням, що стоїть перед підприємцем. Проте, для досягання
успіху, підприємству не достатньо зібрати команду спеціалістів, здатних
швидко виконувати накази керівництва, насамперед необхідно сформувати
ефективне використання, аналіз та планування трудових ресурсів.
Розробку питань теорії та методології визначення, аналізу трудових
ресурсів та ефективності їх використання досконало досліджували вітчизняні
вчені: Ф. Ф. Бутинець, Л. С. Шевченко, Л. В. Мішковець, О. А. Грішнова,
А. В. Линенко, Н. В. Кальєніна, І. О. Чаюн, Г. М. Богославець, Н. С. Довгаль,
Л. Л. Стасюк, І. Ю. Бондар, О. О. Гетьман , В. М. Шаповал, О. С. Іванілов,
М. О. Никонович, К. О. Редько, О. Ю. Редько, В. В. Немченко та ін.
В економічній науці розрізняють поняття «трудові ресурси» і «персонал
підприємства». Під трудовими ресурсами слід розуміти частину населення
працездатного віку, що має необхідні фізичні можливості, володіє знаннями і
практичним досвідом для здійснення визначеної роботи в народному
господарстві. До трудових ресурсів відносять як фактично зайнятих, так і
потенційних працівників [3, с.120].
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Сьогодні науковці докладають чимало зусиль, щоб до кінця з’ясувати
сутність поняття «трудові ресурси» в умовах функціонування та розвитку
економіки ринкового типу. Розглянемо кілька трактувань сутності терміну
«трудові ресурси» (табл. 1).
Таблиця 1 – Трактування поняття «трудові ресурси» різними
авторами
Автор
Буряк П. Ю.

Зміст
Вважає, що «трудові ресурси» працездатна частина населення, яка
має фізичний розвиток, розумові здібності, знання, які необхідні
для роботи [2, с. 40].

Анпілогова Ж.Д.

Трудові ресурси підприємства – промислово-виробничий персонал
підприємства, який володіє певною освітою та кваліфікацією,
вагомою складовою якого є робітники [1].
Трудові ресурси – це економічно активне, працездатне населення,
частина населення, яка має фізичні і духовні здібності до участі у
трудовій діяльності [7]

Череп А. В.,
Сьомченко В.В.
Лукашевич В. М.

Головна продуктивна сила суспільства, носії (суб'єкти) відносин,
що складаються у процесі формування, розподілу та використання
трудових ресурсів. Як економічна категорія – населення, що
володіє фізичною та інтелектуальною здатністю у відповідності з
умовами відтворення робочої сили; як планово-облікова –
населення у працездатному віці, зайняте і незайняте у суспільному
виробництві [6, с.15].

Проаналізувавши дані твердження, можна дійти до висновку, що
більшість науковців розглядають трудові ресурси, як частину населення, що
за своїми фізичними, розумовими здібностями та знаннями здатні працювати
на тому чи іншому підприємстві.
Що ж стосується методики аналізу трудових ресурсів, вона певним
чином досліджується в науковій літературі, однак на нашу думку, є певні
моменти які не враховуються науковцями.
Вони розглядають аналіз рівня забезпеченості підприємства та аналіз
ефективності використання трудових ресурсів, що відповідає традиційним
завданням аналізу господарської діяльності, також питання управління
персоналом у контексті підвищення рівня конкурентоспроможності
підприємства. Однак низку питань, зокрема соціальної відповідальності
підприємства, що вимагає зміни акцентів в аналітичних процедурах у
напрямі комплексності, належним чином не представлено.
Саме тому, не менш важливого значення, набуває формування
теоретичної основи удосконалення методики аналізу використання трудових
ресурсів підприємства з урахуванням сучасних вимог до інформаційного
забезпечення управління кадровим потенціалом підприємства[4, с.81].
Основною проведення аналізу кадрового потенціалу підприємства, що й
визначає напрями удосконалення методики, повинні стати такі принципи:
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– комплексності;
– інтегрованості;
– стратегічної орієнтації;
– пріоритетності.
На нашу думку, дотримання зазначених принципів визначає потребу в
доповненні чинної методики аналізу використання трудових ресурсів
кількома новими етапами (табл. 2.)
Таблиця 2 – Етапи методики аналізу використання трудових
ресурсів [5, с. 38]
Основні етапи аналізу
використання трудових ресурсів
1. Аналіз чисельності, складу
трудових ресурсів підприємства;
2. Аналіз руху робочої сили;
3. Аналіз ефективності
використання трудових ресурсів;
4.Аналіз використання фонду
оплати праці.

Пропоновані етапи методики аналізу
використання трудових ресурсів
1. Аналіз витрат на створення сприятливого
робочого середовища;
2. Аналіз політики щодо формування персоналу;
3. Аналіз заходів підприємства щодо розвитку
компетенцій персоналу;
4. Аналіз системи мотивації праці;
5. Аналіз соціальної політики підприємства.

Оскільки розвиток підприємства визначається компетентністю,
професійністю, ініціативністю персоналу, то все частіше саме його
професійне зростання, соціальна захищеність є основою високопродуктивної,
відданої та ініціативної праці.
Саме тому, на нашу думку, такі етапи аналізу, як аналіз витрат на
створення позитивного робочого середовища, аналіз заходів підприємства
щодо розвитку компетенцій персоналу, аналіз соціальної відповідальності
підприємства, повинні стати складовою дослідження персоналу.
За всіма окресленими напрямами можна систематизувати показники, які
представлено в табл. 3.
Таблиця 3 – Систематизовані показники аналізу використання
кадрових ресурсів на підприємствах [5, с. 39]
Пропоновані
етапи аналізу
Аналіз витрат на
створення
позитивного
робочого
середовища
Аналіз політики
щодо формування
персоналу

Показники
- витрати на поліпшення умов праці та безпеку робочих місць;
- витрати на житло;
- витрати на розвиток соціальної інфраструктури;
- рівень лояльності працівників (шляхом анкетування)
- вікова і професійна структура прийнятого персоналу
підприємства;
- витрати на підготовку студентів, які проходять практику і
працевлаштовуються на підприємстві;
- витрати на профорієнтацію
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Продовження таблиці 1
- витрати на підвищення кваліфікації персоналу і навчання;
Аналіз заходів
підприємства щодо - чисельність співробітників, охоплених програмами розвитку;
розвитку
- структурні характеристики навчання в розрізі видів навчання;
- середні витрати на навчання з розрахунку на 1 працівника;
компетенцій
- навчання персоналу в розрізі категорій (в абсолютних та
персоналу
відносних показниках);
- витрати на мотивацію та утримання висококваліфікованого
персоналу;
- чисельність персоналу, що охвачений програмами підвищення
кваліфікації
Пропоновані етапи
Показники
аналізу
Аналіз системи
- витрати на матеріальне заохочення і допомогу;
мотивації праці
- поширення системи грейдів (прив’язка заробітної плати до
грейдів попередньої оцінки рівня значимості посади)
Аналіз соціальної
- витрати на заохочення участі в корпоративних заходах;
відповідальності
- витрати на соціальні заходи (оздоровлення, медичне
підприємства
страхування, недержавне пенсійне забезпечення, діти працівників,
молодь, жінки, культурно-масова робота)

Отже, підприємства для покращення своєї діяльності мають звертати
увагу на створення робочих місць, де людські ресурси з різноманітними
можливостями та знаннями можуть удосконалюватись, де кожна людина
зможе досягти позитивної самореалізації в майбутньому. За таких умов
підприємства повинні суттєво поглибити аналіз, методичні положення
аналізу трудових ресурсів. А також подальших досліджень потребують
питання мотивації праці різних категорій працівників.
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ПДВ: ПЕРЕВАГИ ТА НЕДОЛІКИ
На сучасному етапі економічного розвитку, коли перед суспільством
стоять найважливіші за своєю масштабністю та значимістю соціальноекономічні завдання, для успішного вирішення яких держава повинна мати
значні фінансові ресурси в Державному бюджеті. Незважаючи на всі зміни в
економіці, податок на додану вартість, як і раніше, залишається одним з
найбільших його доходів. Але особливістю ПДВ є не тільки те, що він один з
найбільших джерел доходів держбюджету, він відрізняється від інших
дохідних джерел бюджету своєю гарантованістю і регулярністю надходжень.
ПДВ вважається найбільш проблемним податком у системі непрямого
оподаткування. Проте сам факт його запровадження в Україні є важливим
кроком у реформуванні сучасної податкової системи. В Україні з 2015 р.
запроваджено систему електронного адміністрування податку на додану
вартість (СЕА ПДВ), яка і сьогодні змінюється разом із Податковим
кодексом України та іншими нормативними актами, якими регулюється
облік й оподаткування операцій з ПДВ та його адміністрування [1].
Відчутний вплив ПДВ відчувають не лише підприємці, а й звичайні
люди. Адже найбільш відчутною для суспільства перевагою ПДВ є
можливість регулювання фонду заробітної плати і ціни. Адже податок
дозволяє відносно точно визначити реальну вартість кожного товару і на
основі цього увійти в основу формування економічних пропорцій. Тому він
дає можливість ліквідувати лишні ланки господарського управління.
В економічно розвинених країнах застосування ПДВ не тільки в
фіскальному, але й в регулюючому аспекті, дозволяє використовувати даний
інструмент як засіб стримування кризи надвиробництва і прискореного
витіснення з ринку слабких виробників.
Проте, необхідно також враховувати те, що використання податку на
додану вартість характеризується не лише його позитивними сторонами.
Цілий ряд спірних, або негативних моментів роблять дуже актуальними
дискусії щодо необхідності справляння даного податку.
Являючись, в принципі, податком на кінцеве споживання, який лягає на
населення і бюджетну сферу, ПДВ при досить високій ставці і високих
темпах інфляції перетворюється в один із факторів, що стримують розвиток
виробництва. Відбувається це внаслідок зростання цін і стримування на
основі цього можливостей оплати покупцем товарів (робіт, послуг). Звісно, ці
кошти повернуться до покупця (або з бюджету, або в той момент, коли він
сам реалізує продукцію), але при умові, що ланцюг актів реалізації не
перерветься або настане з певним кроком «запізнення» коли частково ці
кошти будуть знецінені інфляцією [2].
24

ПДВ є загальним споживацьким податком, який перебуває у прямо
пропорційній залежності від ціни товару чи послуги. Він стягується
поетапно, тобто на кожному етапі економічного процесу і є нейтральним. Це
загальний податок, який стягується з будь-якого виду комерційної діяльності
у сфері виробництва та розподілу товарів та надання послуг. Це
споживацький податок, тому що його врешті сплачує кінцевий споживач. Він
не є витратами самих компаній. Його величина розраховується як відсоток
від ціни, що означає, що величину самого податку можна визначити на
кожному з етапів процесу виробництва та розподілу. Він стягується поетапно
через систему відрахувань, завдяки чому платники податків зі своєї загальної
задекларованої суми ПДВ до сплати можуть віднімати суму податків, яку
вони сплатили іншим платникам податків при оплаті продуктів їхньої
комерційної діяльності. Цей механізм забезпечує нейтралітет ПДВ незалежно
від кількості операцій комерційної діяльності [3].
У таблиці 1 згруповано переваги та недоліки податку на додану вартість.
Таблиця 1 – Переваги та недоліки податку на додану вартість
Переваги:
Рівність умов щодо сплати як
продавцям, так і виробникам
Регулювання розміру ціни
Ритмічне надходження коштів до
бюджету
Виступає фактором, що стримує
кризу надвиробництва і прискореного
витіснення з ринку слабких виробників
Володіє економічними і
організаційно-технічними перевагами
стягнення, простотою нарахування
Дає можливість отримувати
кон'юнктурний прибуток, стримувати
неоправданий ріст цін
Універсальні ставки полегшують
обчислення податку для його платників
та здійснення контролю фіскальними
органами

Недоліки:
Значний вплив на загальний рівень цін
Складний механізм нарахування та сплати
Виступає фактором, що стимулює
інфляцію
Ускладнення певних етапів виробництва
товарів
Володіє масовим регресивним характером
як моментально, так і в часі
Володіє можливістю ухилення від податку
в умовах недосконалого бухгалтерського обліку
Потребує підготовки громадської думки,
пояснювальної роботи з платниками,
професійної підготовки персоналу податкових
органів та суб’єктів господарювання

Для досягнення більшого економічного ефекту при адмініструванні
ПДВ необхідні сучасні дії щодо виправлення виявлених недоліків у
механізмі нарахування та стягнення податку на практиці. При розробці будьяких змін у правилах справляння ПДВ слід враховувати податкову
гармонізацію, домагатися фіскальної привабливості для іноземних
інвестицій. Це дозволить використовувати ПДВ в якості дієвого важеля
підвищення ефективності виробництва, в повній мірі виконувати ПДВ своє
економічне призначення.
Недоліки адміністрування ПДВ передовсім пов’язані з проголошенням
законодавства, яке регулює цей податок, зокрема є норми, що сприяють
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зловживанням у сфері оподаткування і навіть стимулюють їх. Потребує
вдосконалення система адміністрування ПДВ, також маємо низьку правову
культуру та обізнаність усіх суб’єктів податкових відносин. Усунення цих
недоліків, яке можна здійснити в досить короткі строки, дасть змогу зробити
цей податок більш технологічним і придатним для застосування в Україні.
Для підвищення ефективності оподаткування і прозорості системи
адміністрування ПДВ бажано внести поправки до законодавства, а саме:
1. Зменшити основну ставку ПДВ;
2. Проаналізувати механізм обліку платників ПДВ, враховуючи
нормативні недоліки та технічну недосконалість;
Таким чином, податок на додану вартість в бюджеті країни відіграє
значну роль та слугує стимулюючим важелем впливу на всі сектори
економіки. Подальше вдосконалення податкового законодавства та усунення
окремих його недоліків позбавить противників цього податку підстав для
критики і збереже державні кошти в бюджеті.
Таким чином, законодавцям варто спрямувати зусиля на вдосконалення
побудови системи адміністрування ПДВ. Потрібно не збільшувати
контрольну функцію платників податків та штрафні санкції за порушення
податкового законодавства, а викреслити «білі плями» із чинних
нормативних документів, якими регулюється облік та адміністрування ПДВ,
зменшити тіньовий сектор економіки та звести на нуль фіктивний податок.
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АВТОМАТИЗАЦІЯ ОБЛІКОВИХ ПРОЦЕСІВ
В СФЕРІ РЕСТОРАННОГО БІЗНЕСУ
Складність процесів обліку продуктів в громадському харчуванні,
контролю за їх рухом, визначення собівартості відпускних страв, планування
закупівель продуктів диктує необхідність автоматизації бухгалтерського і
оперативного обліку в організаціях громадського харчування.
На сьогоднішній день існує безліч програм для автоматизації обліку в
організаціях громадського харчування. Однак при їх виборі в першу чергу
слід враховувати структуру підприємства громадського харчування, так як
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для підприємства, що має тільки один вузол обліку (наприклад, склад) і одне
місце реалізації (наприклад, їдальня), і підприємства, що включає кілька
складів, кухонь, точок оптової і роздрібної реалізації (наприклад, мережа
точок швидкого харчування), необхідні відповідні програми для
автоматизації обліку.
Автоматизована система для підприємств громадського харчування
повинна дозволяти:
- вести облік оптових і роздрібних продажів страв, продуктів;
- проводити розрахунок і списання собівартості страв і харчової
продукції;
- планувати виготовлення страв;
- вести облік внутрішніх переміщень;
- формувати і друкувати документи, характерні для підприємств
громадського харчування, типові форми і документи суворої звітності [1].
Всі ці можливості повинні поєднуватися з веденням бухгалтерського
обліку і автоматичним формуванням всієї необхідної бухгалтерської
звітності. Залежно від величини організації громадського харчування,
ступеня наповнюваності залів і потреб управління вибирається система
автоматизації виробничого обліку.
Це може бути система автоматизації обліку всього виробничого
процесу, інтегрована в систему бухгалтерського обліку підприємства, або ж
тільки
система
автоматизації
оперативного
обліку,
включаючи
автоматизацію обліку процесу реалізації, калькулювання собівартості страв і
складського обліку, або ж в найпростішому випадку – система автоматизації
обліку тільки на касі при веденні складського обліку і калькулювання
собівартості вручну.
Калькулювання собівартості страв. Автоматизована система дозволяє
вести картки страв і заготовок, де вказана рецептура кожного страви скільки і яких інгредієнтів необхідно затратити для приготування однієї і
більше порцій страви. Крім рецептури в картці страви можна вказати і
технологію його приготування. Після заповнення картки страви можна
розрахувати його собівартість, роздрукувати технологічну карту, яка буде
використана кухарями при підготовці страви. При складанні рецептури страв
можуть бути використані інгредієнти, які не включаються до собівартості,
наприклад, вода або лід. Можливе включення в рецептуру і супутніх товарів
(одноразового посуду, упаковки і т.д.), що потім також буде враховано при
списанні. Часто на підприємствах громадського харчування для
приготування однієї страви можуть бути використані різні взаємозамінні
інгредієнти (наприклад, в салаті можна використовувати соняшникове масла
різних марок), які також можна вказати в картці страви. При формуванні
документів автоматизована система дозволяє враховувати взаємозамінні
товари, і якщо на складі закінчився базовий інгредієнт, то вписує замість
нього в документ замінник. Також використання замінника враховується при
розрахунку собівартості, автоматичному списанні товарів.
Складський облік. Система автоматизації дозволяє вести облік в одній
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Прибуткові і видаткові накладні

базовій одиниці виміру. У зв'язку з тим, що закупівлі ведуться в одних
одиницях виміру (кілограмах, пляшках, банках), а витрата в інших (грамах,
працях, склянках), існує можливість автоматичного перерахунку з різних
одиниць виміру в базову. За допомогою автоматизованого програмного
комплексу можна вести не тільки облік переміщень на кухню, але і всіх
інших внутрішніх переміщень. Наприклад, можуть враховуватися
переміщення на виробництво, відпуск в роздрібні точки, повернення товару
на склад з роздрібних точок, переміщення між роздрібними точками і т.д. при
заповненні документів на переміщення автоматично враховується стан
складських залишків. Для проведення інвентаризації в програмах
передбачається порівняльна відомість, яка показує відповідність фактичних
показників залишків на складі і показників, які розраховані системою [2].
Облік проданих страв. Марочний звіт складається щодня касової
програмою. Складається він для кожної точки реалізації, а заповнюється на
підставі касових чеків, абонементів, талонів, накладних та інших документів.
Схема автоматизації оперативного обліку ресторану класичного типу
(кухня, склад, бар, зал) приведена на рисунку 1.
У ресторанах такого типу, як правило в барах, встановлюється касовий
термінал. До складу даного терміналу входить комп'ютер (робоча станція),
принтер для роздруківки попередніх і фіскальних чеків, контрольно-касовий
апарат (фіскальний реєстратор). Можливе придбання мобільних блокнотів
для офіціантів. На кухні встановлюється принтер для друку марок (замовлень
для кухарів на страви). У бухгалтерії встановлюється головний комп'ютер
(сервер), з якого контролюється процес продажів – завантаження столиків,
зайнятість офіціантів, в оперативному режимі відстежується виручка.

Бухгалтерія

Рисунок 1 – Схема автоматизації оперативного обліку ресторану
класичного типу
Через касовий термінал відбувається реєстрація всіх фактів, пов'язаних з
рухом страв: відпустку в зал, повернення на кухню при відмові гостя від
страви, списання повернутого страви при неможливості його подальшого
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продажу. При прийомі замовлення офіціантом і реєстрації його в комп'ютері
автоматично на кухні роздруковується марка із зазначенням найменування
страви, кількості порцій і різних модифікаторів.
Одночасно з видачею фіскального чека відбувається реєстрація факту
продажу страв, і вони потрапляють в автоматично формується денний
марочний звіт, який в подальшому копіюється на сервер в складську
програму.
У бухгалтерії в складській програмі відбувається реєстрація
прибуткових і видаткових накладних, документів на внутрішнє переміщення.
Далі на підставі марочного звіту списуються продукти, витрачені на
приготування страв, розраховується собівартість реалізованої сировини і
товарів. Ланкою, що пов'язує бухгалтерський фінансовий облік і оперативний
облік, є товарний звіт, який також автоматично формується в складській
програмі [3].
Отже, як бачимо, процес ведення бухгалтерського обліку на
підприємствах ресторанного господарства є об'ємним та трудомістким.
Проте, він вимагає не лише висого професіоналізму бухгалтерів, а й також
інноваційних і правильно підібраних систем автоматизації бухгалтерського
обліку на підприємствах.
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АНАЛІЗ ДОХОДІВ ЗА ВИДАМИ ДІЯЛЬНОСТІ
В умовах ринкової економіки підприємства, організації, установи
здійснюють свою діяльність з метою отримання належного прибутку. Аналіз
доходів підприємства має велике значення в системі загальної оцінки роботи
суб'єкта господарювання. Це пов'язано з тим, що доходи та витрати мають
безпосередній вплив на загальний результат діяльності підприємства, який
може мати як позитивний, так і негативний характер.
У МСФЗ 18 «Дохід» визначено, що дохід – це валове надходження
економічних вигод протягом періоду, що виникає у ході звичайної діяльності
суб’єкта господарювання, коли власний капітал зростає в результаті цього
надходження, а не в результаті внесків учасників капіталу. [2]
Доходи за видами діяльності ми поділяємо на:
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 інвестиційна (інвестування ресурсів юридичними або фізичними
особами для подальшої реалізації);
 операційна (операційної діяльністю підприємства ми можемо
назвати діяльність яка не є фінансовою та інвестиційною. Операційна – це
основна діяльність на підприємстві.)
 фінансова (діяльність, яка показує зміни розміру та складу власного
капіталу підприємства)
Завданнями аналізу доходів підприємства, установи, організації є:
- виконання плану та динаміка доходів підприємства;
- вплив факторів на доходи підприємства;
- визначення дії факторів на прибуток підприємства за видами діяльності
(фінансової, інвестиційної, надзвичайної);
- пошук та розробка ресурсів на зростання доходів .
Аналіз виконання плану, структури та динаміки доходів підприємства
здійснюється за наступними показниками:
1) абсолютне відхилення від планових показників (доходи фактичні
відняти доходи планові);
2) рівень виконання плану доходів ( доходи фактичні поділити на
планові і помножити на 100%);
3) абсолютна зміна доходів підприємства (доходи звітного періоду
відняти доходи базового);
4) темп приросту доходів;
5) структура доходів підприємства.
Відповідно до ПСБО 15 «Дохід», ми можемо класифікувати доходи за
такими групами:
1) дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) - загальний
дохід (виручка) від реалізації продукції, товарів, робіт або послуг без
вирахування наданих знижок, повернення раніше проданих товарів та
непрямих податків і зборів (податку на додану вартість, акцизного збору
тощо).
2) чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)
визначається шляхом вирахування з доходу від реалізації продукції, товарів,
робіт, послуг наданих знижок, вартості повернутих раніше проданих товарів,
доходів, що за договорами належать комітентам, та податків і зборів.
3) інші операційні доходи. До складу інших операційних доходів
включаються суми інших доходів від операційної діяльності підприємства,
крім чистого доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), зокрема:
дохід від операційної оренди активів; дохід від операційних курсових
різниць; відшкодування раніше списаних активів; дохід від роялті, відсотків,
отриманих на залишки коштів на поточних рахунках в банках, дохід від
реалізації оборотних активів (крім фінансових інвестицій), необоротних
активів, утримуваних для продажу, та групи вибуття тощо.
4) фінансові доходи. До складу фінансових доходів включаються
дивіденди, відсотки та інші доходи, отримані від фінансових інвестицій (крім
доходів, які обліковуються за методом участі в капіталі).
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5) інші доходи. До складу інших доходів, зокрема, включаються дохід
від реалізації фінансових інвестицій; дохід від курсових різниць та інші
доходи, які виникають у процесі господарської діяльності, але не пов'язані з
операційною діяльністю підприємства. [3]
Класифікація доходів, на думку вченого Ф.Ф. Бутинця, більше
відповідає цілям фінансового обліку, ніж управлінського. Він класифікує
доходи з метою визначення суми доходу від реалізації продукції, надання
послуг, використання активів; залежно від місця виникнення на доходи
центрів інвестицій, центрів доходів, центрів прибутку та загальний дохід
підприємства [1, с. 383].
Загальна класифікація доходів:
за можливістю передбачення, а саме звичайні та надзвичайні;
за видами діяльності ;
за можливістю планування;
за періодами виникнення;
за рівнем формування.
Отже, можна зробити висновки, що дохід – це широковживане,
багатозначне та розповсюджене поняття, яке застосовується всюди. Аналіз
доходів спрямований на створення економічних умов, що забезпечують
відшкодування постійних витрат підприємства. Класифікувати доходи ми
можемо за різними групами ( дохід від реалізації продукції, чистий дохід,
фінансові доходи і т. д). Існують різноманітні задачі аналізу доходів
підприємства, які дозволяють правильно і вчасно контролювати виконання
плану, структуру та динаміку доходів підприємства.
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ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ ТА КЛАСИФІКАЦІЯ
ПОЗИКОВОГО КАПІТАЛУ ПІДПРИЄМСТВА
В умовах ринкової економіки ефективність діяльності підприємств у
довгостроковій
перспективі,
темпи
його
розвитку
та
конкурентоспроможність
визначаються
головним
чином
рівнем
використання фінансових ресурсів. В теперішній час їм досить складно
покладатися на якісну виробничо-господарську діяльність без використання
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позикових коштів. Маючи в розпорядженні кошти кредиторів, компанія
повинна забезпечити не тільки додатковий прибуток, збереження та
повернення грошей, а й достатній рівень ліквідності своїх активів. Тому для
одержання прибутку підприємству в сучасних умовах потрібна чітка
стратегія ефективності використання позикових коштів, що має бути
спрямована на збільшення прибутків та мінімізацію ризиків.
Усі підприємства для забезпечення нормального функціонування
залучають позикові кошти, які займають досить вагоме місце в структурі
капіталу підприємства. Ефективне використання позикових коштів створює
умови для приросту рентабельності власного капіталу. Проте є і негативний
вплив позикових коштів, зокрема зниження рівнів рентабельності,
ліквідності, ділової активності та погіршення фінансового стану
підприємства в цілому.
В навчально-науковій літературі поняття «позиковий капітал»
трактується по-різному. За І.О. Бланком, позиковий капітал – це залучені для
фінансування розвитку підприємства на основі повернення грошові кошти та
інше майно, або кошти чи інші майнові цінності, що залучають для
фінансування розвитку підприємства,на поворотній основі [1, с. 60].
А.М. Поддєрьогін зазначає, що позичковий капітал – це кошти, які
залучаються для фінансування господарської діяльності підприємства на
принципах строковості та платності [5, с. 229]. В.М. Матвєєва розглядає
позиковий капітал як капітал компанії, отриманий в результаті випуску нею
облігацій [3, с. 67].
В економічному словнику С.В. Мочерного йдеться про те, що позиковий
капітал − це грошовий капітал, власник якого надає його іншим особам на
певний термін у користування за заздалегідь обумовлену плату у вигляді
процента. Позиковий капітал є відокремленою формою промислового
капіталу, він формується із тимчасово вільних коштів, які утворюються в
процесі обороту продуктивного та торгового капіталу із трудових
заощаджень населення та інших джерел [4, с. 256].
Позиковий капітал характеризує майнові цінності або грошові кошти,
залучені для фінансування розвитку підприємства на умовах платності та
цільового використання, а також строковості та повернення. До складу
позикового капіталу підприємства відносять:
1) короткостроковий позиковий капітал (є джерелом фінансування
частини необоротних активів): кредиторська заборгованість за товари;
короткострокові кредити банків; короткострокові кредити й позики
небанківських установ; поточні зобов’язання за розрахунками; інші поточні
зобов’язання.
2) довгостроковий позиковий капітал (є джерелом фінансування
оборотних і необоротних активів). У підприємстві позиковий фінансовий
капітал складається з двох основних груп джерел позикових коштів: зовнішні
та внутрішні джерела [1].
У процесі розвитку підприємства по мірі погашення його фінансових
зобов'язань виникає необхідність у залученні нових позик. Джерела та форми
запозичень підприємством дуже різноманітні (табл. 1).
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Таблиця 1 – Класифікація позикового капіталу підприємства
Ознака
Строковість
Умови одержання

Капіталодавець

Цілі використання
Забезпечення

Форми залучення

Класифікація
Короткостроковий (до 12 місяців)
Довгостроковий (понад 12 місяців)
Згідно з кредитним чи іншим договором
За відсутності договору
Банки та інші фінансово-кредитні установи
Постачальники та клієнти
Власники
Персонал
Держава
Здійснення інвестицій
Поповнення оборотних активів
Забезпечення заставою
Забезпечені гарантією
З іншими забезпеченнями
Незабезпечені
Грошова форма
Лізинг (у формі обладнання)
Товарна форма
Інші

Джерело: [6]
На основі класифікації організовується управління позиками. У процесі
цього управління вирішується багато завдань, що визначає необхідність
розробки спеціальної фінансової політики для підприємств, які
використовують значну кількість позикового капіталу.
Політика запозичення є частиною загальної фінансової стратегії, яка
полягає у забезпеченні найбільш ефективних форм та умов для залучення
боргу з різних джерел відповідно до потреб розвитку підприємства.
Процес формування політики запозичення підприємства включає такі
основні етапи:
1. Аналіз запозичень у попередньому періоді.
2. Визначення мети запозичення в майбутньому.
3. Визначення максимального обсягу запозичень.
4. Оцінка вартості запозичень з різних джерел.
5. Визначення співвідношення обсягу запозичень, які залучені на
коротко та довгостроковій основі.
6. Визначення форм запозичень.
7. Визначення складу кредиторів
8. Ефективні умови використання і залучення запозичень
9. Забезпечення розрахунків по кредитах
Отже, можна зробити висновки, що сутність поняття «позиковий
капітал» залишається нагальним питанням, оскільки більшість вітчизняних
підприємств мають обмежений обсяг власних фінансових ресурсів. При
цьому запозичення мають здійснюватися розумно та відповідно до обраної
фінансової політики кожного підприємства, оскільки чим більша частка
позикових коштів, тим вищий фінансовий ризик.
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СУТНІСТЬ ТА ПРИЗНАЧЕННЯ ТАРИ ТА ТАРНИХ МАТЕРІАЛІВ
За сучасних умов розвитку економіки ефективне управління
матеріально-технічним забезпеченням стає основою успішного розв'язання
проблеми виробництва — задоволення потреб виробництва в матеріалах з
максимально можливою економічною ефективністю. Тому особливої уваги
потребує розв'язання проблеми управління і раціональної організації
матеріально-технічного забезпечення підприємства, підґрунтям якої є
ефективний облік та аналіз запасів, у тому числі й тарними матеріалами.
Теоретичні та методологічні засади обліку запасів розглядалися та
продовжують досліджуватися у наукових працях вчених. Так, вагомий
внесок зробили вітчизняні вчені: О. Артюх, Ф. Бутинець, Б. Валуєв, О.
Галенко, С. Голов, Я. Крупка, П. Куцик, М. Корягін, А. Макаренко, Т.
Меліхова, Є. Мних, Г. Нашкерська, Й. Петрович, В. Сопко, Н. Шура та ін.
Метою роботи виступило сутності тари та тарних матеріалів
підприємства з метою налагодження ефективної системи управління
товарним забезпеченням підприємства.
Пакування є складовою процесу розподілу, необхідною для того, щоб
виріб (товар) був доставлений споживачу в належному вигляді. Пакування
товарів здійснюється за допомогою упаковки і/або тари [1].
Основні вимоги до упаковки залежать від врахування потреб ринку,
можливості уніфікації екологічної безпеки, врахування кліматичних
особливостей та ін. Крім цього, важливими вимогами є пристосування до
використання засобів механізації при транспортуванні, порівнянність витрат,
дизайн та форма упаковки, порівнянність з транспортними засобами,
збереження при транспортуванні, можливість повторного використання.
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Основне призначення тари можна узагальнити в наступному:
1) гарантування проти пошкоджень від механічних дій (ударів, трясіння,
бою), забруднення та псування матеріалів від впливів атмосферних опадів,
температури, тобто збереження фізико-хімічних якостей матеріалів та їх
кількості при переміщенні і складуванні;
2) створення відповідних умов для виконання вантажнорозвантажувальних та транспортних операцій на усіх видах транспорту;
3) збереження зручностей при укладанні та збереженні матеріалів на
складах;
4)
краще
використання
складських
об’ємів
приміщень,
вантажопідйомності транспортних засобів та збільшення їх продуктивності;
5) полегшення умов праці [1].
Тара відіграє особливу роль в раціоналізації торгово-логістичного
процесу, тобто скорочує час на виконання логістичних операцій з приймання
(відпуску) товарів; створює умови для механізації при завантаженні,
розвантаженні та укладці на зберігання; полегшує та підвищує
продуктивність праці торгового персоналу; полегшує отримання товарів;
забезпечує більш ефективне використання вантажопідйомності транспортних
засобів та ємності складських приміщень, зберігає товари від шкідливого
впливу зовнішнього середовища.
Використовування сучасної тари, їх барвисте оформлення з необхідним
рекламним інформаційним навантаженням дозволяють не тільки прискорити
процес продажу товарів, полегшити їх споживання, але і надають сильну
естетичну дію на покупців. Розфасовка товарів в дрібну, зручну для
споживачів тару полегшує процес продажу, сприяючи підвищенню
продуктивності праці торгових працівників [3]. Все це відображається на
результатах діяльності підприємства. В табл. 1 нами узагальнена
класифікація тари для цілей обліку.
Таблиця 1 – Класифікація тари для цілей обліку
Види тари
Оборотна
Необоротна
Одноразова
Багатооборотна
в т. ч.:
неповоротна

Характеристика
За періодом використання
Використовується менше 1 року
Використовується більше 1 року
Кратність використання
Використовується один раз, не підлягає поверненню і не
приймається від покупців
За вимогами технології може використовуватися багато разів
Не підлягає поверненню постачальникові (продається
покупцям, здається на приймальні пункти)
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Продовження таблиці 1
Поворотна
в т. ч.:
заставна

Тара багатократного використання, що відноситься до
вторинних матеріальних ресурсів і підлягає повторному
використанню .
Для забезпечення своєчасного повернення тари, що
поставляється разом з товаром, постачальник стягує з покупця
заставу, яка йому повертається після отримання від нього тари
Відпускається без умови про заставу

незаставна
Власна
Що належить
іншому
суб’єктові

Право власності
Є власністю підприємства
Знаходиться в користуванні підприємства (обліковується на
позабалансовому рахунку)

Уніфікація тари - це процес приведення всього різноманіття видів, форм
розмірів до обмеженої кількості найбільш раціональних типорозмірів,
закріплених за певними товарними групами. Тара уніфікується на основі
єдиного модуля - стандартного європіддону розмірами 800x1200 мм [3].
Загальні вимоги до інформації на упаковці наведено в ст. 15 Закону про
захист прав споживачів, де зазначено, що споживач має право на отримання
необхідної, доступної, достовірної та своєчасної інформації про продукцію,
що забезпечує можливість свідомого і компетентного вибору. Зазначеною
нормою Закону передбачено, що інформація про продукцію повинна містити,
зокрема:
1) назву товару, найменування або відтворення знаку для товарів і
послуг, за якими вони реалізуються;
2) найменування нормативних документів, вимогам яких повинна
відповідати вітчизняна продукція;
3) дані про основні властивості продукції, а щодо продуктів харчуванняпро склад (включаючи перелік використаної в процесі їх виготовлення
сировини, у тому числі харчових добавок), номінальну кількість (масу, об’єм
тощо), харчову та енергетичну цінність, умови використання та застереження
щодо вживання їх окремими категоріями споживачів, а також іншу
інформацію, що поширюється на конкретний продукт;
4) відомості про вміст шкідливих для здоров’я речовин, які встановлені
нормативно-правовими актами, та застереження щодо застосування окремої
продукції, якщо такі застереження встановлені нормативно-правовими
актами;
5) позначку про наявність або відсутність у складі продуктів харчування
генетично модифікованих компонентів;
6) дані про ціну (тариф), умови та правила придбання продукції;
7) дату виготовлення;
8) відомості про умови зберігання;
9) гарантійні зобов’язання виробника (виконавця);
10) правила та умови ефективного і безпечного використання продукції;
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11) строк придатності (строк служби) товару (наслідків роботи),
відомості про необхідні дії споживача після їх закінчення, а також про
можливі наслідки в разі невиконання цих дій;
12) найменування та місцезнаходження виробника / (виконавця,
продавця) і підприємства, яке здійснює його функції щодо прийняття
претензій від споживача, а також проводить ремонт і технічне
обслуговування.
З огляду на те, що вищезазначений перелік є досить значним, інколи
досить важко розмістити все вищенаведене на упаковці (особливо
невеликій), тому частина зазначеної інформації може бути розміщена не
лише на упаковці, але й на етикетці та/або в супровідній документації
(ч. 2 ст. 15 Закону про захист прав споживачів). При цьому
у ст. 15 зазначеного Закону не
конкретизовано,
яка
інформація
з
вищезазначеної має розміщуватися саме на упаковці, а яка - в інших місцях
[1].
Таким чином, тара, як різновид упаковки в більшості випадків є
обов’язковим елементом реалізації товару. Призначення упаковки забезпечити захист товару від пошкоджень і втрат, а довкілля - від
забруднень.
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СУТНІСТЬ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ
ВІД ОПЕРАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Основним економічним чинником, який в значній мірі визначає
прибутковість підприємства, є фінансовий результат підприємства. При
цьому фінансовий результат виступає тим комплексним показником, який
узагальнює усі результати виробничо-господарської діяльності підприємства
та визначає її ефективність.
Провідна роль у вирішені питань визначення й оптимізації величини
фінансових результатів належить бухгалтерському обліку, адже можливість
отримання найбільшого економічного ефекту при найменших витратах,
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трудових, матеріальних і фінансових ресурсів значною мірою залежить від
того, наскільки оперативно і точно підприємство здійснює облік власних
витрат та доходів. Разом з тим, не менш важливим є дослідження
формування фінансових результатів у складі доходів і витрат підприємства.
Це дозволить не тільки об'єктивно і своєчасно відображати витрати та
доходи, але й виявляти резерви зниження собівартості продукції, визначати
шляхи оптимізації доходів і витрат, що дасть можливість істотно поліпшити
фінансові
результати
підприємства
та
підвищити
його
конкурентоспроможність.
У розробку питань теорії й методології обліку фінансових результатів
від операційної діяльності суттєвий внесок зробили відомі вітчизняні
дослідники, а саме: Білуха М.Т., Бородкін О.С., Бутинець Ф.Ф., Гаращенко
О.В, Гуцайлюк З.В., Дем’яненко М.Я., Кірейцев Г.Г., Кужельний М.В.,
Лебедзевич Я.В., Лінник В.Г., Моссаковський В.Б., Огійчук М.Ф., Саблук
П.Т., Савчук В.К. та інші вчені. Значних результатів у вирішенні зазначених
проблем досягли зарубіжні вчені: Бабо А., Ван Бреда, Соколов Я.В.,
Хендріксен Е.С., Палій В.Ф., Шеремет А.Д. та багато інших.
Головною метою створення та подальшої діяльність будь-якого
господарюючого суб'єкту, не залежно від виду його діяльності чи форми
власності, є отримання кінцевого фінансового результату, тобто прибутку.
Отже, фінансовий результат ‒ це прибуток або збиток який отримує
підприємство внаслідок своєї діяльності. Таким чином, фінансовий результат
є одним з найважливіших економічних показників, який узагальнює усі
результати господарської діяльності та надає комплексної оцінки
ефективності цієї діяльності. Таким чином, поняття фінансового результату
тісно пов'язане з поняттями прибутків і витрат.
Фінансові результати поділяються на два види: фінансовий результат
від операційної діяльності та фінансовий результат від іншої операційної
діяльності.
Операційна діяльність – основна діяльність підприємства, а також інші
види діяльності, які не є інвестиційною або фінансовою діяльністю».
В НП(С)БО наведено визначення поняття основна діяльність
підприємства, яке не є найважливішою характеристикою його операційної
діяльності: «Основна діяльність – операції, що пов’язані із виробництвом або
реалізацією продукції (товарів, робіт, послуг), які є головною метою
створення підприємства і забезпечує основну частину його доходу». Будь-яка
основна діяльність підприємства, а також операції, що її забезпечують або
виникають внаслідок її проведення, стандартами бухгалтерського обліку
відносяться до «звичайної господарської діяльності».
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Фінансові результати підприємства

Доходи від операційної
діяльності

Дохід (виручка)
від основної
діяльності

Доходи від іншої
діяльності

Інші операційні
Доходи від
доходи
участі в капіталу

Інші
фінансові
доходи

Інші
доходи

Рисунок 1 – Фінансові результати підприємства
Щодо інших складників операційної діяльності, зазначимо, що вони
визначаються в даному понятті не чітко, а за методом виключення – не
«інвестиційна та фінансова діяльність». Виходячи з цього, до операційної
діяльності можуть бути віднесені й такі види, що обслуговують
господарський процес підприємства (включаючи інвестиційну та фінансову
діяльність).
Розглянемо порядок формування доходу від операційної діяльності
підприємства.
Дохід підприємства від операційної діяльності складається з доходу від
його основної діяльності та інших операційних доходів.
Основна діяльність підприємства пов'язана із виробництвом та збутом
продукції (наданням послуг, виконанням робіт) і має забезпечувати
отримання доходів, достатніх для відшкодування витрат виробництва й обігу
та отримання певного прибутку.
За касового методу доходом або виручкою підприємства за певний
період вважається сума грошових коштів, що надійшла від покупців
протягом цього періоду в його касу або на розрахунковий рахунок за
продукцію, що була фактично відвантажена покупцям (або за фактично
здійснені та надані для них роботи і послуги).
За методом нарахувань доходом або виручкою підприємства за певний
період визнається вартість продукції (наданих послуг, виконаних робіт),
відвантаженої покупцям протягом цього періоду, незалежно від того,
оплачена вона ними в цьому періоді чи ні.
В Україні визначення доходів підприємств здійснюється за методом
нарахувань. Розмір самого доходу або виручки підприємства від реалізації
продукції за однакових умов залежить від кількості, асортименту та якості
реалізованої продукції, розрахункової дисципліни й рівня реалізаційних цін.
Базою для встановлення вільної ціни на продукцію слугує її собівартість
та прибуток, який підприємство може отримати з урахуванням рівня
існуючих ринкових цін на аналогічну продукцію. Собівартість виготовлення
продукції та прибуток, що приходиться на одиницю продукції, формують її
ціну виробництва.
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Під час операційної діяльності підприємство, крім доходу від реалізації
продукції (товарів, робіт, послуг), отримує й інші операційні доходи. До
таких доходів належать: отримана орендна плата за майно, надане в
тимчасове користування іншим особам; дооцінка вартості запасів
матеріальних цінностей, що знаходяться на складі підприємства; дохід від
зростання курсу валюти, яку підприємство має на банківських рахунках.
Таким чином, фінансовий результат – це економічний підсумок
виробничої діяльності суб’єктів господарювання, який виражається у
вартісній (грошовій) формі. Фінансові результати розподіляються на два
види: фінансовий результат від операційної діяльності та фінансовий
результат від іншої операційної діяльності. Операційна діяльність – основна
діяльність підприємства, а також інші види діяльності, які не є інвестиційною
або фінансовою діяльністю.
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В УКРАЇНІ
Для ефективного функціонування будь-якої структури в умовах
ринкової економіки потрібно, щоб її учасники, приймаючи рішення, мали
правдиву й об’єктивну інформацію про майно, грошовий та фінансовий стан,
результати роботи організації, а також особливості їх формування і на своєму
підприємстві, і у партнерів. Таку інформацію надає бухгалтерський облік [1].
Питання розвитку бухгалтерського обліку відповідно до умов
сьогодення та перспективного розвитку економіки країни завжди було, є і
буде актуальним. Україна не є винятком з цього правила, а скоріше потребує
прориву наукової думки в означеному напрямі.
Облік надзвичайно важливий для управління господарством. В основу
його мають бути покладені інформаційна, контрольна та аналітична функції.
Свої вимоги до нього ставлять також внутрішні та зовнішні користувачі
облікової інформації [2].
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Колишня система обліку в Україні булла призначена для
обслуговування вимог командної економіки і єдиного користувача –
держави. Сьогодні ситуація змінилася. На шляху розбудови системи обліку
не можна відкинути все минуле і скопіювати систему обліку, що склалася в
«країнах-локомотивах» світової економіки.
Україна, на жаль, не відноситься до країн з достатньо конкурентним
рівнем розвитку економіки та не має досконалої податкової системи, що має
достатній вплив на формування сучасної моделі обліку, що склалася в нашій
державі. В даний час жодна з країн світу не може розвиватися в повній
ізоляції, крім того, в Україні склалися певні звичаї ділового обороту та етики,
які потрібно комбінувати при побудові ефективної системи бухгалтерського
обліку [3].
Рішення про зміни в бухгалтерському обліку повинні прийматися з
урахуванням його ролі в суспільному житті країни, поточних і
перспективних завдань. З огляду на історичні, соціальні та економічні
особливості розвитку України, доцільним є запровадження державного
регулювання і встановлення єдиних методологічних засад обліку. Водночас
такі заходи повинні будуватися на оновлених основах – через чітке
дотримання всіма суб’єктами господарювання вимог нормативних актів, що
формують українську систему бухгалтерського законодавства. Сьогодні
необхідна інституційна перебудова системи регулювання бухгалтерського
обліку та звітності, де держава відіграватиме провідну роль за активної участі
професійних громадських бухгалтерських організацій [1].
Бухгалтерський
облік
у
нашій
країні
організований
за
загальноприйнятими у міжнародній практиці принципами та стандартами
бухгалтерського обліку й чинного національного законодавства. Найбільш
жорстко у цій системі обліку має регулюватися фінансовий облік.
Управлінський облік підприємства організовують самостійно, як того
вимагають особливості діяльності, структура, потреби управління. Але
бухгалтерський облік у підприємствах повинен ґрунтуватися на єдиних
методологічних засадах, встановлених чинним законодавством, а також
способах і прийомах, за допомогою яких виробнича, фінансова, збутова
діяльність відображається у відповідному бухгалтерському обліку.
При реформуванні національної системи бухгалтерського обліку, що
охоплює її основи, актуальним є розвиток бухгалтерської науки через:
здійснення міждисциплінарних досліджень з урахуванням досягнень
економічної теорії; використання системного підходу для уточнення
суспільного значення обліку; визначення шляхів розвитку бухгалтерського
обліку в контексті інтернаціоналізації економіки; уточнення принципів та
методів бухгалтерського обліку; визначення ролі регуляторних інститутів та
нормативного забезпечення обліку; запровадження інституту професійного
судження; уточнення ролі плану рахунків і облікової політики в систем
регламентації бухгалтерського обліку; гармонізацію облікових методик на
основі міжнародних нормативних актів [4].
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Бухгалтерське законодавство потребує науково обґрунтованої
систематизації та узгодження з податковим кодексом України, іншим
господарським і фінансовим законодавством. Це дозволить законодавцям
усунути наявні протиріччя і недоліки. Тільки володіючи економічною
теорією, що відповідає умовам українського ринку, передбачаючи пріоритет
економічних підходів і стимулів в управлінні можна визначити місце і роль
обліку та прогнозувати шляхи його подальшого вдосконалення.
Сьогодні, завдяки спільним зусиллям економічно розвинутих країн
світу, поступово створюється загально світова уніфікована система
бухгалтерського обліку. Вплив світової практики на розвиток національної
облікової системи в Україні пов’язаний зі зміною зовнішньоекономічного
середовища [5].
Отже, дослідивши перспективи розвитку бухгалтерського обліку в
Україні можемо зробити такий висновок, що Україна не може економічно
розвиватись, не поринувши у європейський економічний простір, наприклад,
як торговий партнер, що потребує, зокрема, реформування бухгалтерського
обліку і звітності у виробництві та всіх без винятку сферах економічного
життя держави. Йдеться про запровадження міжнародних стандартів
бухгалтерського обліку. Водночас запровадження нових стандартів повинно
враховувати особливості національної економіки, економічні інтереси
держави в цілому.
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Формування сучасної ринкової фінансово-кредитної системи вимагає від
банківських установ підвищення ефективності своєї діяльності,
конкурентоспроможності банківських інструментів та послуг на основі
впровадження досягнень науково-технічного прогресу, ефективних форм
господарювання й управління банківською діяльністю. У таких умовах
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значна роль відводиться аудиту діяльності банку, зокрема, кредитної
діяльності. Регулярне проведення банком аудиту кредитних операцій дає
змогу ефективно управляти активними й пасивними операціями для
максимізації прибутку і забезпечення стабільного фінансового стану.
Теоретичні та методичні аспекти аудиту і аналізу діяльності банківських
установ досліджували провідні науковці та економісти: Б.П. Адамик,
А.М. Герасимович, М.Д. Алексеєнко, І.М. Парасій-Вергуненко, О.Д. Заруба,
Ф.Ф. Бутинець, Н.І. Некрасов, О.В. Васюренко, К.О. Волохатий,
Ю.А. Потійко та інші. Проте, питання контрольно-аналітичного процесу
діяльності банку, зокрема, його кредитної діяльності потребує подальшого
дослідження.
Мета дослідження узагальнити теоретико-методологічні аспекти аудиту
кредитних операцій банківської установи.
Основною метою аудиту кредитних операцій банку є визначення
достовірності бухгалтерського обліку та звітності, їх повноти та
відповідності здійснюваних банками кредитних операцій чинному
законодавству і нормативному забезпеченню НБУ.
Безпосередньо регулювання фінансового контролю в банківській
системі України покладено на НБУ, який здійснює сертифікацію, перевірку
банків, приймає нормативні документи, які регулюють організацію
фінансового контролю у банківській сфері, забезпечує систематичний нагляд
за методологією проведення перевірок та сприяє реалізації норм Законів
України.
Під аудитом кредитних операцій банку розуміють перевірку даних
бухгалтерського обліку і показників фінансової звітності стосовно активних
банківських операцій, які пов'язані з наданням кредитів або наданням
зобов'язань – гарантії, поручництва, авалю, з метою зниження кредитних
ризиків комерційного банку та формування акту перевірки про достовірність
показників фінансової звітності, обліку в банку, а також про відповідність
здійснених кредитних операцій чинному банківському законодавству та
внутрішнім Положенням самого банку.
Відповідно до Положення про порядок подання банками до
Національного банку України звіту аудитора за результатами щорічної
перевірки фінансової звітності [1]. Звіт аудитора, який подається
комерційним банком до Національного банку, крім іншого, має містити:
– висновок аудиторської перевірки про відповідність показників річної
фінансової звітності, консолідованої звітності дійсному фінансовому стану
банківської установи відповідно до МСФЗ;
– іншу інформацію щодо операцій з кредитування юридичних осіб, яка
має бути викладена в окремому розділі звіту стосовно:
– відповідності розподілу операцій з кредитування юридичних осіб за
строками до погашення у формі статистичної звітності про структуру та
строки;
– дотримання комерційним банком вимог, які встановлені нормативноправовими актами НБУ з питань регулювання операцій з кредитування
юридичних осіб в таких аспектах: внутрішній контроль, визначення розміру
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кредитного ризику за активними операціями комерційного банку, визнання
пов’язаних з банком осіб та здійснення операцій з ними і ведення обліку
операцій з кредитування юридичних осіб.
Отже, робоча програма аудиту кредитних операцій переважно включає
процедури щодо перевірки кредитних справ позичальників та процедури
надання кредитів, правильності нарахування й обліку процентних та
комісійних доходів за кредитними операціями, своєчасності й правильності
обліку погашення термінових кредитів, формування резервів під кредитні
ризики та перевірка окремих специфічних кредитних операцій. В загальному
вигляді фінансовий контроль кредитування юридичних та фізичних осіб
повинен передбачати три елементи (рис 1).
Враховуючи відповідні вимоги аудит кредитних операцій повинен
забезпечувати:
– контроль за обґрунтованістю надання нових позик та їх умов, а також
виду кредиту, розміром його суми, терміном погашення, ставкою,
забезпеченням або гарантією, порядком виплати та погашення;

Аудит кредитних операцій комерційного банку

Формування
обґрунтованого
висновку щодо
відповідність
здійснення кредитних
операцій чинним
законодавчим актам
України.

Ефективність даних
операцій з погляду їх
впливу на рівень
фінансової стійкості
комерційного банку та
їх відповідності
стратегічним цілям
банку.

Правильність та
достовірність
відображення
кредитних
операцій у
бухгалтерському
обліку і звітності
банку.

Рисунок 1 – Основні напрямки аудиту кредитних операцій
комерційного банку
– контроль за процесом моніторингу гарантій: за зміною фінансового
стану самого позичальника, за цільовим використанням позики, за
погашенням заборгованості, за станом поточного забезпечення;
– контроль за формуванням спеціальних резервів від ризиків;
– контроль за роботою з проблемними кредитами та позичальниками;
– контроль балансового та позабалансового обліку, обліку за сумнівними
та безнадійними кредитами;
– контроль індивідуального та портфельного кредитного ризику
комерційного банку, його концентрації й дотримання встановлених лімітів
кредитних операцій [2, с. 46].
Під час проведення перевірки дотримання юридичних норм кредитних
операцій необхідно:
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– Перевірити наявність та правильність оформлення кредитних
договорів, особових кредитних справ позичальників й документів, які до них
додаються. Для цього необхідно здійснити суцільну перевірку кредитних
справ позичальників. Результати дослідження відображають в робочих
документах.
– Окремо провести детальну перевірку тих документів, що розкривають
зміст забезпечення кредиту: перевірити відповідність фактичного переліку
предметів наданих у заставу або гарантію з тим, що зазначений в
документах; дослідити правову належність майна позичальнику та рівень
контролю за ним банку. Для цього необхідно перевірити акти, технічні
специфікації та інші документи, які характеризують заставлене майно і в разі
необхідності відвідати місце зберігайте предметів застави й вивчити умови
їхнього зберігання [3].
Перевірити достовірність наявної у банка інформації про характер
бізнесу та фактичний фінансовий стан позичальників, їх поручителів та
гарантів за кредитними операціями. При цьому необхідно звернутися до
місцевих органів влади за місцем реєстрації та до банківських установ за
місцем наявності поточних та інших рахунків позичальників, отримати
інформацію попередніх фінансових перевірок у разі наявності таких [4].
При здійсненні аудиту кредитних операцій окремої уваги заслуговує
резерв на покриття втрат за кредитами та позикам. Враховуючи вимоги
сучасного нормативно-правового забезпечення необхідно розглянути
питання щодо імовірності дефолта, рівня втрат за умов дефолта,
ідентифікації збитків за поточний і минулий періоди.
Отже, аудит кредитних операцій банку є найважливішим засобом в
боротьбі із значними втратами спричиненими зловживаннями, помилками
операційного персоналу та ризиками притаманними активним операціям.
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ОСОБЛИВОСТІ ОБЛІКУ ГОТОВОЇ ПРОДУКЦІЇ
НА ПІДПРИЄМСТВІ
В ринкових умовах господарювання готова продукція відіграє важливу
роль у складі його оборотних активів та займає домінуючу позицію у
здійсненні його діяльності. Готова продукція є уречевленим результатом
діяльності підприємства, а відповідно і об’єктом ведення бухгалтерського
обліку та здійснення внутрішнього контролю. Випуск й реалізація продукції
впливає на фінансові результати роботи суб’єкта підприємництва, адже
реалізація готової продукції – це основне джерело формування доходу
підприємства.
У відповідності до П(С)БО 9 «Запаси» готова продукція відноситься до
складу запасів [1]. Готова продукція – це продукція виготовлена
підприємством власними силами, яка пройшла всі методи обробки та види
виробничого процесу, оприбуткована на складі та відповідає всім
стандартам.
Облік готової продукції включає такий комплекс робіт, при виконанні
яких забезпечується своєчасний і якісний облік виробництва, випуску та
реалізації готових виробів не тільки в цілому за звітній період, але і за
коротші проміжки часу, контроль за цілісністю і своєчасним відвантаженням
готової продукції покупцям [2].
Бухгалтерський облік готової продукції має такі завдання:
– своєчасне оформлення відповідними документами готової продукції,
випущеної з виробництва;
– забезпечення контролю продукції на складах підприємства;
– своєчасне відображення операцій з відвантаження і реалізації
продукції й розрахунків з покупцями;
– забезпечення контролю за виконанням плану випуску і реалізації
продукції;
– визначення собівартості готової продукції в процесі її реалізації [3].
Готова продукція обліковується на рахунку 26 «Готова продукція». За
дебетом рахунку відображається надходження готової продукції за її
собівартістю. За кредитом рахунку відображається її вибуття, тобто
реалізація продукції.
Побічна продукція з’являється при виготовлені готової продукції, тобто
основної, але не потребує подальшої обробки. Прикладом такої продукції
може бути жом. Супутня продукція з’являється у процесі виготовлення
основної продукції, але для її завершення потрібно додаткова обробка.
Підприємство може обрати два способи реалізації такої продукції. У
незавершеному виді її можна реалізувати як сировину для іншого
підприємства або до завершити її виготовлення та реалізувати як готову
продукцію.
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Готова продукція є таким видом запасу, що може споживатися тим
самим підприємством який її і виробляє. Також продукція поділяється таким
чином : напівфабрикати, незавершене виробництво та готова продукція.
Різниця між напівфабрикатами та незавершеним виробництвом полягає в
тому, що незавершене виробництво не пройшло всіх технічних стадій
обробки на кінець звітного періоду, але залишається у виробництві. А
напівфабрикати хоч і потребують додаткового доопрацювання, але можуть
реалізуватися підприємством. У деяких підприємствах напівфабрикати є
основним видом продукції яку вони реалізують.
Готова продукція як вид запасу має декілька методів вибуття.
1) Метод ідентифікованої собівартості передбачає, що кожен вид запасу
має бути позначений, тобто індивідуально обліковувати. Він дозволяє точно
визначити вартість запасу, але такий метод зазвичай застосовують на
підприємствах де не багато запасів.
2) Найбільш поширенішим методом є метод середньозваженої
собівартості. Він передбачає в надані об’єктивної оцінці про витрачання
запасів, але цей метод не належно контролює їх правильність списання.
3) За методом ФІФО запаси вибувають у тій послідовності у якій вони
надійшли. Такий принцип називається перший прийшов, перший пішов.
4) Метод нормативних витрат полягає в оцінці запасів наближеної до їх
собівартості.
5) Метод ціни продажу, який передбачає вибуття запасу за середнім
відсотком торгової націнки.
Підприємство не може користуватися усіма методами, тому повинне
обрати лише один метод вибуття запасів.
Процес формування інформації про готову продукцію в
бухгалтерському обліку починається зі складання первинних документів
(рис. 1).
Документальне оформлення руху готової продукції
Виробництво

Накладна-вимога;
Виробниче замовлення;
Звіт виробництва за
зміну;
Акт на переміщення
продукції

Склад
Накладні;
Приймально-здавальні
документи;
Акт приймання готової
продукції;
Картки або книга
складського обліку;
Виробничий акт;

Реалізація
Накладна на відпуск
ТМЦ;
Товарно-транспортна
накладна;
Накладна-вимога;
Довіреність;

Рисунок 1 – Документальне оформлення руху готової продукції
При реалізації продукції підприємство отримує дохід, для відображення
якого використовується рахунок 701 «Дохід від реалізації готової продукції».
Реалізована готова продукція списується за дебетом рахунку 901
«Собівартість реалізованої готової продукції».
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Облік готової продукції у вартісному вираженні ведуть за місцем її
зберігання із зазначенням матеріально відповідальних осіб. У системі
бухгалтерського обліку продукція відображається за видами і сортами, а
також за ознакою місцезнаходження.
На складі в облікових регістрах (картках, відомостях, сальдових
відомостях, оборотних відомостях чи книзі складського обліку) готова
продукція обліковується у кількісному вираженні.
Провівши дослідження можна стверджувати, що високий рівень
використання облікової інформації є одним із складових ефективної
організації обліку наявності та руху готової продукції на підприємствії.
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ОСОБЛИВОСТІ ОБЛІКУ ПРОДАЖУ ТОВАРІВ НА
ПІДПРИЄМСТВАХ ОПТОВОЇ ТОРГІВЛІ
Основною проблемою оптової торгівлі на сьогоднішній день є те що
пропозицій на разі більше ніж попиту на товар, що продається та проблема з
підтримкою цього бізнесу від держави. В умовах нинішньої ситуації з
економікою країни важко спрогнозувати як будуть працювати підприємства
оптової торгівлі через кілька років.
Актуальність даної теми зумовлена збільшенням кількості підприємств,
що займаються оптовою торгівлею та постійним розширенням асортиментної
політики цих підприємств.
Як зазначено однією з проблем оптової торгівлі є наявність недостатньої
кількості покупців та велика кількість конкурентних фірм, що займаються
реалізацією одних і тих ж товарів. На сьогоднішній день ця проблема
спричинена тим що підприємства вітчизняного виробництва виготовляють
товари, що не завжди відповідають міжнародним стандартам. Це
відбувається тому, що для її оновлення необхідно додаткове фінансування.
Отож, для того щоб підприємствам оптової торгівлі заробити достатню
кількість коштів необхідно працювати більш ефективно та при можливості
продавати свої товари на світовому ринку. Але зрозуміло що для цього
потрібно мати достатню кількість ресурсів та їх раціональному
розподіленню.
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Отож маємо проблему: недостатня кількість вільних коштів для
розвитку підприємства. В усьому світі давно існує практика кредитування
розвитку бізнесу. Звісно в Україні, при такій величезній кількості банків
різної специфікації, також існує кредитування для малого та середнього
бізнесу.
На сьогоднішній день для того щоб взяти кредит існує кілька варіантів –
це може бути кредит під заставу або ж без застави, але на жаль в нашій
країні такі кредити видаються в середньому під відсоткову ставку від 18%
річних. Для підприємства оптової торгівлі яке реалізовує не досконалий
товар, оскільки вітчизняний виробник немає достатньої технічної бази, така
ставка досить велика і сплачувати цю ставку економічно не вигідно нікому,
ну крім банків звісно.
Вихід звісно є це запровадження кредитів на розвиток бізнесу, але під
ставку, яка дозволить підприємству отримати кошти на розвиток, можливо на
закупівлю власного приміщення, де можна буде зберігати більшу кількість
товару, але основна умова такого кредитування це низька відсоткова ставка.
Такі кредити також викликають ряд спірних запитань, але основна їх ідея як
ми вже вияснили це розвиток та модернізація підприємства, а для держави
вигода в тому, що вдосконалене підприємство оптової торгівлі
вдосконаливши свою господарську діяльність буде створювати додаткові
робочі місця та відповідно зменшить рівень безробіття в країні.
Отже, для оптимальної роботи підприємства та ведення раціонального
та своєчасного фінансового обліку необхідно вдосконалення заходів та
методів підтримки малого та середнього бізнесу, зокрема наведено заходи
для підвищення ефективності підприємств оптової торгівлі.
За результатами проведених досліджень можна визнати, що торговельна
діяльність – це ініціативна, самостійна діяльність юридичних осіб і покупців
щодо здійснення купівлі та продажу товарів народного споживання з метою
отримання прибутку. Торговельна діяльність підприємств забезпечує
безперервний процес руху активів у формі товарів від виробничих
підприємств різних форм власності до безпосередніх споживачів. Для
забезпечення торговельної діяльності підприємства здійснюють операції
купівлі-продажу товарів. Внесені пропозиції сприятимуть підвищенню
ефективності відображення реалізації товарів в обліковій системі
підприємства оптової торгівлі і забезпечать формування релевантної
інформації для прийняття ефективних і своєчасних управлінських рішень за
кожним напрямом продажу.
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СУЧАСНІ ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ
В БУХГАЛТЕРСЬКОМУ ОБЛІКУ
На сьогоднішній день спостерігається широке впровадження та
використання автоматизованих інформаційних систем в управлінні
підприємством, в тому числі і в обліку господарських процесів.
Автоматизація бухгалтерського обліку – важлива складова ведення
бухгалтерського обліку для будь-якого підприємства, особливо це стосується
великих. Завдяки автоматизації не тільки вдосконалюється ефективність
управління, а й зростає якість ведення бухгалтерського обліку. Використання
програм для розрахунків гарантує зменшення кількості помилок [5].
Від автоматизації бухгалтерського обліку варто очікувати наступні
результати. По-перше, впорядкування інформаційних потоків. При
автоматизованому бухгалтерському обліку з’являється можливість отримати
будь-яку вибірку даних натисканням кількох клавіш. По-друге, знижується
ризик виникнення помилок, що врятує підприємство від штрафів і санкцій.
По-третє, бухгалтерський облік стає більш економічним, з’являється
можливість оптимізувати оподаткування майже без ризиків. Автоматизація
бухгалтерського обліку підвищує його оперативність [1, с. 33-36].
Сучасна автоматизована система обліку будується на основі новітніх
засобів обчислювальної техніки і повинна задовольняти потреби
користувачів виконуючи такі функції:
- повне і своєчасне задоволення інформаційних потреб користувачів;
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- виконання контрольних та аудиторських завдань з метою одержання
необхідної інформації про наявні відхилення;
- одержання комп’ютерних управлінських рішень;
- здійснення аналізу та прогнозування господарсько-фінансової
діяльності підприємства [2, с. 27].
З розвитком інформаційних технологій, на сьогоднішній день на ринку
комп’ютерних бухгалтерських програм найбільшою популярністю
користуються наступні системні комплекси:
- «1С: Бухгалтерія 8 для України» – являється лідером серед
інформаційних технологій на ринку комп’ютеризації облікового процесу;
- Система «Парус» - комплексний модуль для автоматизації обліку на
малих, середніх та великих підприємствах;
- «БЕСТ-ЗВІТ ПЛЮС» - автоматизація облікової роботи з
бухгалтерською та звітною документацією відповідного зразка;
- «GrossBee XXI» - призначена для комплексної автоматизації торгових і
виробничих підприємств;
- «Проект X-DOOR» - автоматизація процесів роботи підприємства:
бухгалтерський, складський облік і торгівля.
- «M.E.Doc IS» - це програмний продукт, який допомагає в роботі з
документами різних форм, типів та призначення [5].
Будь-яка програма для ведення бухгалтерського обліку буде зручною,
так як забезпечує одночасну обробку даних, що відображають факт
здійснення найрізноманітніших господарських операцій як за рахунками
бухгалтерського обліку, так і в розрізі аналітичного, податкового, валютного
та кількісного обліку. Користувач при цьому самостійно може регулювати
процес обліку на основі методики, затвердженої облікової політики
підприємства.
Автоматизація бухгалтерського обліку з використанням будь-якої
програми дозволяє бухгалтерії вирішувати повний спектр завдань, що стоять
перед нею. Для великих підприємств зручно те, що інформацію про
здійснення деяких господарських операціях можуть вносити в базу даних
програми суміжні підрозділи, співробітники яких ніякого відношення до
бухгалтерії не мають. В цьому випадку на бухгалтерів покладається
обов’язок з контролю правильності введення даних та регулювання
налаштувань інформаційної бази програмного комплексу, що забезпечують
точне відображення проведених господарських операцій на основі даних, що
вводяться первинною документацією [3].
Отже, переваги автоматизації обліку очевидні, а вона в свою чергу:
- вплине на прийняття економічно обґрунтованих рішень на основі
фактичних даних про діяльність підприємства, його плани, прогнози та
показники;
- дає відповідь на запитання про вид і обсяг ресурсів для досягнення
цілей;
- дає можливість прозорого управління підприємством в цілому та його
конкретними підрозділами;
- зможе контролювати процес досягнення поставлених цілей та їх
закріплення за відповідальними співробітниками;
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- підвищить продуктивність та оборотність активів, а також зменшить
дебіторську заборгованість. При автоматизації бухгалтерської роботи,
підприємство отримує ефективний інструмент, що дозволяє керівництву
швидко отримувати всю необхідну інформацію та спрогнозувати його
подальший розвиток, а також автоматизує процеси пов’язані з обігом
капіталу та допоможе повністю виключити можливість фінансових втрат і
податкових ризиків [4].
Досвідчений бухгалтер – дуже важлива для підприємства людина, а
бухгалтер з навичками роботи в спеціалізованих облікових системах – просто
незамінний, так як автоматизація обліку значно спрощує роботу будь-якого
бухгалтера.
Враховуючи вищезазначене, можна стверджувати, що інформаційні
програмні комплекси стали основною складовою системи ведення облікового
процесу на підприємстві. Доцільно підібрані та вдало налагоджені програмні
комплекси для автоматизації бухгалтерського обліку забезпечують високу
ефективність управління підприємством в цілому та організацію облікового
процесу зокрема. Застосування комп’ютерно-інформаційних технологій в
процесі ведення бухгалтерського обліку забезпечує його достовірність,
правильність та оперативність. Це дає змогу проконтролювати в будь-який
момент часу стан розрахунків, активів та зобов'язань.
Отже, господарюючим суб’єктам необхідно визначитися з вибором
комп’ютерної програми, що забезпечить необхідні вимоги до обліку
підприємства і поряд з тим не вимагає великих фінансових затрат на його
придбання, а також не потребує від бухгалтера особливих навичок
програмування. Таким чином, завдяки тому, що існує велика кількість
бухгалтерських програмних продуктів можливо здійснити раціональний
вибір програмного забезпечення автоматизації бухгалтерського обліку для
конкретного підприємства, що буде сприяти його економічному зростанню,
підвищенню рентабельності та удосконаленню системи управління.
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В сучасних економічних умовах, коли майже всі сфери підприємницької
діяльності знаходяться під впливом кризових явищ, набуває актуальності
забезпечення належного рівня платоспроможності підприємства, адже саме
платоспроможність визначає здатність суб’єкта господарювання своєчасно та
в повному обсязі розраховуватися з боргами. Тобто платоспроможність
підприємства характеризує його здатність своєчасно задовольнити платіжні
вимоги постачальників, проводити розрахунки по банківським кредитам,
вчасно здійснювати оплату праці персоналу, сплачувати загальнообов’язкові
податки та платежі [2, с. 221].
Основною метою аналізу платоспроможності суб’єкта господарювання є
визначення поточної та перспективної здатності підприємства забезпечувати
сплату боргів і створювати умови для таких виплат.
При цьому завданнями аналізу платоспроможності є:
- визначення потреб підприємств у грошових коштах для сплати
боргових зобов’язань;
- оцінювання співвідношень наявних грошових коштів та ліквідних
активів із заборгованістю перед кредиторами;
- визначення обсягу активів підприємств, що доцільно перетворювати в
грошові кошти;
- оцінка здатності підприємств трансформувати активи в грошові
кошти;
- аналіз часу, що необхідний для перетворення активів в грошові кошти.
Суб’єкт господарювання вважається платоспроможним, якщо загальна
величина оборотних активів більша за короткотермінові зобов’язання. Для
детальної оцінки платоспроможності розраховують зміну величини чистого
оборотного капіталу. Його визначають як різницю оборотних активів і
короткотермінових зобов’язань. Чим більша величина чистих оборотних
активів, тим вищий рівень платоспроможності суб’єкта господарювання.
В залежності від того, якими видами оборотних активів підприємство
погашає свої зобов’язання виділяють три рівні платоспроможності:
1) грошова платоспроможність, яка характеризується коефіцієнтом
абсолютної платоспроможності, що визначає миттєву платоспроможність і
вказує на те, яку частину поточних зобов’язань підприємство може погасити
негайно високоліквідними оборотними активами. Крім того, даний показник
є найбільш жорстким критерієм в процесі оцінювання платоспроможності.
Нормативне значення даного коефіцієнта повинно бути > 0,2, яке означає, що
підприємство є грошово платоспроможним і високоліквідні оборотні активи
покривають поточні зобов’язання не менше ніж на 20%;
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2) розрахункова платоспроможність або коефіцієнт проміжної
платоспроможності визначає потенційну платоспроможність підприємства з
урахуванням майбутніх надходжень від дебіторів. Показник вказує на те, яку
частину поточних зобов’язань підприємство може погасити за рахунок
високо та середньоліквідних активів. Коефіцієнт дає змогу визначити рівень
платоспроможності підприємства за період, який дорівнює середній
тривалості одного обороту поточної дебіторської заборгованості за умови
повного та своєчасного її погашення і значення якого повинно перебувати в
діапазоні 0,7-0,8;
3)
майнова
платоспроможність
або
коефіцієнт
загальної
платоспроможності являється комплексним показником оцінювання
платоспроможності підприємства, що відображає відношення всієї суми
оборотних активів до величини поточних зобов’язань. Даний показник вказує
на прогнозні платіжні можливості на відносно віддалену перспективу.
Теоретичне значення показника становить 1,5-2 [3, с. 193].
Для більш глибокого аналізу платоспроможності використовується
метод грошових потоків, який орієнтується більшою мірою на управлінські
аспекти фінансової діяльності. Застосування цього методу має високу
практичну значущість, оскільки дає змогу розглянути внутрішньоструктурні
зміни грошових потоків та управляти їхніми окремими складниками з метою
забезпечення поточної платоспроможності підприємства і побічно впливає на
платоспроможність у стратегічному плані [1, с. 800].
Неплатоспроможним може бути будь-який суб’єкт господарювання
внаслідок невиконання виробничої програми, порушення договорів поставки
та втрати ринків збуту продукції; підвищення витрат за всіма видами
господарської діяльності; зниження платоспроможності, банкрутство клієнтів
і партнерів; формування понаднормативних запасів та значне відвернення
коштів у дебіторську заборгованість; інфляційні процеси та підвищення
податкового навантаження.
Таким чином, платоспроможність є однією з найважливіших
характеристик фінансово-економічної діяльності підприємства в умовах
ринкової економіки. Якщо підприємство платоспроможне, то воно має
перевагу перед іншими підприємствами в одержанні кредитів, у виборі
постачальників
та
підборі
кваліфікованих
кадрів.
Крім
того,
платоспроможність дає можливість стабільно фінансувати власну діяльність,
що відображається у забезпеченості фінансовими ресурсами та характеризує
надійність фінансових відносин з іншими фізичними та юридичними особами.
Список використаних джерел:
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С. 219-223.
3. Крейдич І.М., Наконечна О.С., Харченко О.С. Умови забезпечення
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АНАЛІЗ КАПІТАЛЬНИХ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЇХ КЛАСИФІКАЦІЯ
Задля ефективного функціонування підприємства використовують
інвестиційну діяльність. Вона являє собою комплекс реальних дій щодо
реалізації інвестицій.
Історично термін "капітальні інвестиції" почав використовуватися в
Україні лише впродовж останнього десятиліття, що пов'язано із ростом і
становленням ринкових відносин. У дaний час понад 10 законодавчих і
нормативних документів регулюють правові засади та методику обліку
капітальних інвестицій. Однак вони лишаються не узгодженими між собою, а
іноді і перечать один одному.
Капiтальні інвестиції – це кошти, що спрямовуються на вiдтворення
основних засобів, розширення, реконструкцію і модернізацію підприємств і
споруд, здійснення технічного прогресу у всіх галузях господарства,
спорудження житла, шкіл, лікарень тa iнших об’єктів соціально-культурного
призначення, геологорозвідувальні та проектні роботи.
Тобто, капiтальні iнвестиції – це переважно кошти, що спрямовуються
на збільшення основних засобів, інших необоротних матеріальних активів,
нематеріальних активів, а також на їх реконструкцію і модернізацію, що
призводять до збільшення первісно очікуваних майбутніх економічних вигод.
Кінцевою метою капітальних інвестицій є розширене суспільне виробництво
[1, с. 366].
Завдання аналізу інвестиційної діяльності, за твердженням
Ф.Ф. Бутинця, Є. В. Мниха, О. В. Олійник, полягає в наступному: загальнiй
оцінці інвестиційних потреб; виборi напрямків інвестиційної діяльності та
інвестиційних проектів підприємств; аналізі форм інвестування та їхнього
ризику; аналізі доходності фінансових інвестицій; аналізі ефективності
інвестиційних проектів та розробці заходів з поліпшення інвестиційної
діяльності підприємств.
Основними об’єктами аналізу інвестиційної діяльності є обсяг
iнвестицій (їхні види), структура інвестицій. Аналіз інвестиційної діяльності
доцільно проводити у 3 етапи: 1) аналіз інвестиційної привабливості;
2) аналіз інвестиційних проектів: а) способи оцінки, які базуються на даних
бухгалтерського обліку; б) способи оцінки, які ґрунтуються на
дисконтуванні; 3) аналіз фінансових інвестицій [2].
Аналіз капітальних інвестицій, на думку Я. О. Iзмайлова, повинен
здійснюватися у шість етапів: 1) аналіз динаміки і структури капітальних
інвестицій; 2) аналіз відтворення основних засобів як об’єктів капітальних
інвестицій; 3) аналіз впливу інвестиційної активності на рівень використання
основних засобів; 4) аналітична діагностика джерел капітальних інвестицій;
5) аналіз ефективності капітальних інвестицій; 6) аналіз інноваційної
спрямованості капітальних інвестицій. При цьому автор наголошує на
необхідності проведення внутрішньогалузевого порівняння [3].
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Клaсифікація кaпітальних інвестицій є основою організації
бухгaлтерського обліку та прaвдивого відображення інформації про них у
звітності підприємствa, a виділення клaсифікаційних ознак має на меті
забезпечення користувачів чітко структурованою інформацією, яка здатна
впливати на управлінські рішення і приносити реальні позитивні результати
в бізнесі.
Класифікація інвестицій наведена на рис. 1.
Види інвестицій
Матеріальні (реальні)
за видами цінностей

Нематеріальні (реальні)
Фінансові
Реінвестиції

за цілями застосування
Фінансові результати підприємства

Нетто - інвестиції
Короткострокові

за терміном інвестування

Довгострокові
Прямі

за характером участі суб’єкта в
інветуванні

Непрямі
Державні
Приватні

за походженням капіталу, що
інвестується

Змішані
Вітчизняні
Іноземні

Рисунок 1 – Класифікація інвестицій [4]
У питaннi клaсифікації інвестицій цікaвим є прaктичний досвід
європейських та aмериканських підприємств, які групують інвестиції
зaлежно від їхньої мети: 1) вимушенi інвестиції – здiйснюються для захисту
навколишнього середовища, підвищення нaдійності обладнання і
покращення техніки безпеки виробництва; 2) інвестиції, що спрямовані на
підтримання позицій підприємства на ринку, тобто збереження створеної
репутації й зaвоювання нових ринків; 3) інвестиції нa відновлення
виробничих основних зaсобів для раціоналізації виробництвa; 4) iнвестиції нa
зaбезпечення зменшення витрат, збільшення продуктивності праці та рівня
рентaбельності продукції; 5) інвестиції, якi спрямовані нa збільшення доходів
підприємствa шляхом збільшення обсягів випуску продукції та виробничих
потужностей; 6) ризиковaні інвестиції – фiнансовi інвестицiї у цiнні пaпери, в
розробку інноваційної продукцiї.
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Слід відмітити, що перші чотири класифікаційні групи є, переважно,
об’єктами внутрішніх інвестицій, а дві останні – зовнішніх. Таким чином,
класифікація інвестицій залежно від їхньої мети дає змогу краще зрозуміти
глибинну сутність і тип поведінки інвестицій; точніше визначити коло
потенційних інвесторів; вдаліше провести планування та моделювання
інвестиційних процесів, проектів; досягнути прийняття оптимальних
управлінських рішень щодо інвестицій; забезпечити своєчасний облік,
всебічний контроль і системний аналіз інвестицій тощо.
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Індустрія гостинності вже давно стала більшим, ніж просто діяльність з
обігу і купівлі-продажу особливого товару-послуги. До неї дотичні стали всі
комерційні сфери. Необхідний контроль над виконанням операцій з надання
послуг, а також суміжних до них покладено на бухгалтерський облік. При
здійсненні бухгалтерського обліку в індустрії гостинності повинні бути
відображені всі господарські процеси зі створення належних умов,
виробництва та надання послуги тощо. Грошові потоки в організації сфери
послуг повинні бути регульовані, так як відсутність контролю веде до
масштабних махінацій, відсутності контрольованої і злагодженої системи.
Найбільш розповсюдженими на ринку сфери послуг є малі підприємства
зі штатом до 10 осіб. Власники яких окрім основного напрямку своєї
діяльності паралельно займаються іншими процесами (ведення бухгалтерії,
перевірка договорів з контрагентами, контроль за станом техніки та
програмним забезпеченням, контроль стану безпеки та захист бізнесу тощо).
Саме у такому випадку аутсорсинг є дієвим інструментом для
оптимізації внутрішніх бізнес-процесів, що допомагає не розширювати
власний штат профільними спеціалістами та нести додаткові витрати на
забезпечення робочих місць.
Проблеми та зиски від використання аутсорсингу розглядаються в
працях закордонних та вітчизняних вчених Б.А. Анікіної, С.Н. Лєпіхіної,
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О.О. Нестерової, Т.Н. Шкоди та інших. Основний акцент науковці роблять на
теоретичні аспекти та особливості впровадження аутсорсингу в окремих
бізнес-процесах, але питання комплексного дослідження аутсорсингу як
важливого інструменту вдосконалення діяльності підприємств сфери послуг
висвітлено недостатньо.
Аутсорсинг - це передача неосновних функцій підприємства і всіх
пов'язаних з ним активів в управління професійному підряднику. Компанії,
що займаються аутсорсингом, постійно вкладають кошти в інноваційні
технології і працюють над вдосконаленням методології. Працюючи з
великою кількістю клієнтів, вони стикаються з аналогічними проблемами,
тим самим набувають великий досвід [2, с.157].
Основний сенс переходу на аутсорсинг полягає в оптимізації витрат
підприємства при помітному підвищенні якості послуг, що надаються.
Основними критеріями переходу на ведення частини бізнес-процесів на
умовах дистанційного аутсорсингу є відсутність конкурентних переваг і не
стратегічна позиція даної операції або функції для компанії. Серед таких
найпоширенішим у готельних підприємствах є ведення бухгалтерського
обліку. Підприємство зазвичай приймає рішення про використання
аутсорсингових послуг в розрахунку на те, що виконання деяких конкретних
функцій фірмою-підрядником є більш якісним, ефективним і менш
витратним, ніж їх виконання в даному підприємстві.
Серед послуг, наданих аутсорсинговою компанією з бухгалтерського
обліку є: введення первинних документів, які б підтверджували доходи
готелю, в облікову програму 1С (накладні, акти наданих послуг); складання
звітності по готовій продукції (переміщення товарів по складах, догляд
прихід продуктів на склад, калькуляція); розрахунок заробітної плати та
авансу для працівників готельного підприємства; перевірка всіх касових
операцій та операцій, що проводяться з підзвітними особами; контроль
бронювання номерів як індивідуальне, так і групове; проведення операцій
списання ТМЦ, робота за необоротними активами; звітності для зовнішніх та
можливість здачі їх за встановленими адресами (органи статистики, фонди
тощо) [2, с.162].
Таким чином, до переваг аутсорсингу відносяться:
1) скорочення управлінських витрат (зокрема, економія на оплаті
праці працівників бухгалтерії);
2) гарантована відповідальність за отримання кінцевого результату;
3) забезпечення високого рівня якості послуг;
4) оптимізація податкових платежів.
У той же час, з аутсорсингом, звичайно, пов'язаний і ряд недоліків,
основним з яких є проблема довіри, яка часто заважає клієнтові звернутися
до послуг аутсорсера, а звернувшись – укласти з ним контракт і передати
йому свою бухгалтерську звітність.
Компаніям завжди потрібно враховувати, що при передачі на аутсорсинг
відразу декількох важливих функцій виникає реальний ризик витоку
інформації і появи нового конкурента. Знизити цей ризик можна, замовивши
аутсорсинг різних бізнес-процесів різним аутсорсерам, хоча це і збільшує
витрати.
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Іншою небезпекою є втрата контролю над власними ресурсами, відрив
керівництва від частини діяльності компанії, внаслідок чого можливість
прийняття неадекватних управлінських рішень.
При співпраці з аутсорсинговою компанією є загроза зниження
продуктивності праці власних співробітників, через хибне сприйняття
аутсорсерів як конкурентних працівників.
Не менш важливим для успішної діяльності компанії-замовника є
економічний стан аутсорсера, адже через його банкрутство і раптове
припинення діяльності постає необхідність термінового пошуку нових
партнерів або самостійного виконання функцій, які раніше були на
аутсорсингу [1, с.124-128].
Таким чином, доцільно проводити оцінку ефективності застосування
аутсорсингу на підприємстві з метою уникнення ризиків діяльності та
прорахунку рентабельності інвестованих в аутсорсинг коштів.
Метод оцінки ефективності застосування аутсорсингу на підприємстві
включає аналіз критеріїв стратегічної оцінки – підвищення якості продукту,
що випускається, освоєння нових ринків, обсяги реалізації тощо. В основі
запропонованого методу лежить співвідношення показників, що
характеризують переваги, досягнуті за рахунок аутсорсингу і витрати,
понесені в процесі реалізації функцій із залученням спеціалізованих
виконавців.
Пропонується кілька основних показників оцінки ефективності
застосування аутсорсингу:
1. Коефіцієнт витрат, який розраховується шляхом співвідношення суми
витрат на виконання робіт власними силами із сумою витрат на виконання
цих робіт аутсорсером.
2. Коефіцієнт якості послуги, що надається, який розраховується шляхом
співвідношення якості до залучення аутсорсингової компанії та після. Оцінка
якості проводиться незалежними експертами або фокус-групами і
виражається в кількості голосів.
3. Коефіцієнт обсягів продажів, що отримується шляхом співвідношення
обсягів продажів до залучення аутсорсингової компанії та після.
За аналогією можна розрахувати й інші коефіцієнти. У разі, якщо
коефіцієнт витрат менше одиниці, а коефіцієнти обсягу продажів і якості
більше одиниці, то це свідчить про доцільність передачі певних бізнесфункцій підприємства на аутсорсинг [3, с. 63-68].
Таким чином, головним джерелом економії витрат та одночасно з тим
підвищення ефективності готельного підприємства є передача на аутсорсинг
певних бізнес-процесів. Це можливість звільнити відповідні організаційні,
фінансові та людські ресурси, щоб розвивати нові напрямки, або
сконцентрувати зусилля на існуючих, що вимагають підвищеної уваги.
Популярним аутсорсинговим бізнес процесом готельних підприємств є
ведення бухгалтерського обліку. Та окрім переваг залучення аутсорсингової
компанії, існує ряд недоліків, уникнення яких або зменшення ступеня ризику
від яких забезпечить проведення оцінки ефективності, яка включає аналіз
критеріїв стратегічної оцінки господарської діяльності.
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АНАЛІЗ ОПОДАТКУВАННЯ ДОХОДІВ ФІЗИЧНИХ ОСІБ
У ДЕРЖАВНОМУ БЮДЖЕТІ УКРАЇНИ
Податок з доходів фізичних осіб – це прямий особистий податок, що
сплачується безпосередньо з отриманого доходу фізичних осіб, тому від
ефективність стягнення даного податку безпосередньо буде залежати розмір
податкового надходження в розрізі доходів бюджетів. Виходячи з цього мета
аналізу полягає в досліджені ПДФО у Державному бюджеті України.
Теоретичною основою дослідження стали нормативно-правові акти, що
визначають основи оподаткування доходів фізичних осіб [1], звітність
Державної казначейської служби України [4-5], праці вітчизняних науковців,
зокрема, Андрущенка В.Л., Варналій З.С., Десятнюк О.М., Синчак В.М. [2].
В основу фіскальної функції податків покладенні завдання щодо
забезпечення держави грошовими коштами для фінансування державних
витрат. З підвищенням соціального значення податків та їх ролі у суспільстві,
фіскальна функція тісно пов’язана із соціальною, вплив якої полягає у
перерозподілі доходів між різними соціальними групами населення,
характерним поєднанням цих функції є податок на доходи фізичних осіб,
оскільки механізм його справляння включає і деяке послаблення податкового
навантаження соціально населення.
Платниками податку доходів фізичних осіб є фізичні особи резиденти та
нерезиденти, а також податкові агенти.
Об’єктом
оподаткування
є:
загальний
місячний
(річний)
оподатковуваний дохід; доходи з джерела їх походження в Україні, які
остаточно оподатковуються під час їх нарахування (виплати, надання);
іноземні доходи  доходи (прибуток), отримані з джерел за межами України.
Базою оподаткування є чистий річний оподатковуваний дохід, який
визначається шляхом зменшення загального оподатковуваного доходу на
суми податкової знижки такого звітного року [2, с. 221-222].
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Ставка податку становить 18% бази оподаткування щодо доходів,
одержаних, у тому числі, але не виключно у формі заробітної плати, інших
заохочувальних та компенсаційних виплат або інших виплат і винагород, які
виплачуються (надаються) платнику у зв’язку з трудовими відносинами та за
цивільно–правовими договорами [1].
Щоб краще зрозуміти важливість податку з доходів фізичних осіб у
доходах бюджету, оцінимо яку частку надходжень він складає у 2015 – 2019
роках (табл.1), дослідимо ефективність та динаміку податкових надходжень
до Державного та Зведеного бюджетів України (табл. 1).
З 2015 по 2017 рік, та у 2019 році ПДФО займав 2 місце по наповненості
дохідної частини Державного бюджету після податку на додану вартість,
виключення складає тільки 2018 рік, де ПДФО займає 3 місце після ПДВ та
податку на прибуток підприємств, що зображено у таблиці 1. Тобто, можемо
сказати про те, що роль даного податку є важливою для наповненості
бюджету, та загалом для розвитку країни.
Таблиця 1 – Аналіз приросту дохідної частини Державного бюджету
України за 2015–2019 роки (млн. грн.)

Показники

2015 р.

2016 р.

2017 р.

2018 р.

2019 р.

Темп
приросту,
% (2019 р.
/ 2015 р.)

Податкові
надходження, з них:

409 417,5

503 879,4

627 153,7

753 815,6

799 776,0

95 %

– податок та збір на
доходи
фізичних осіб

45 062,0

59 810,5

75 033,4

91 741,8

109 954,0

144 %

34 776,3

54 344,1

66 911,9

96 882,3

107 086,3

207,9 %

108 097,2

139 489,3

180 173,0

210 790,8

240 828,6

126,3 %

38 783,8

55 116,2

66 303,7

71 143,8

69 897,1

80,2 %

40 300,8

20 370,9

24 541,8

27 076,6

30 086,0

– 25,3 %

666,2

– 645,8

10 882,6

– 505,1

3 854,9

478,6 %

–
податок
на
прибуток
підприємств
– податок на додану
вартість
з
вироблених
в
Україні
товарів
(робіт, послуг)
– акцизний податок з
вироблених
в
Україні підакцизних
товарів (продукції)
–
податки
на
міжнародну
торгівлю
та зовнішні операції
– інші податкові
надходження

Джерело: [4,5]
61

Таблиця 2 – Динаміка надходжень ПДФО до Державного та
Зведеного бюджетів України за 2015–2019 рр., млн. грн.

Роки

Податкові
надходження
до
Державного
бюджету
України

Надходження
ПДФО до
Державного
бюджету
України

2015

409 417,5

2016

Частка,
%

Податкові
надходження
до Зведеного
бюджету
України

Надходження
ПДФО до
Зведеного
бюджету
України

Частка,
%

45 062,0

11,0

507 635,9

99 983,2

19,7

503 879,4

59 810,5

11,8

650 781,7

138 781,8

21,3

2017

627 153,7

75 033,4

12,0

828 158,8

185 686,1

22,4

2018

753 815,6

91 741,8

12,2

986 348,5

229 900,6

23,3

2019

799 776,0

109 954,0

13,7

1 070 321,8

275 458,4

25,7

Джерело: [4,5]
Як видно із таблиці 1 частка податку в зазначених бюджетах змінюється
з року в рік: до Державного бюджету України від 11% у 2015 р. до 13,7% у
2019 р.; до зведених бюджетів від 19,7% у 2015 р. до 25,7% у 2019 р.
Аналізуючи дані, можна стверджувати, що ПДФО продовжує зберігати
позицію найвагомішого за обсягом джерела дохідної частини бюджетів.
Отже, проаналізувавши дані Державного бюджету України, можна
зробити висновок, що податок на доходи фізичних осіб займає найбільшу
частку податкових надходжень та в загальному у доходах, що говорить про
вагому роль його справляння. Темпи зростання надходжень цього податку в
останні роки в основному обумовлені зростанням реальних доходів громадян
і рівнем інфляції.
Список використаних джерел:
1. Податковий кодекс України: Закон України № 533-IX від 17.03.2020.
URL: https://taxlink.ua/ua/normative_acts/podatkoviy-kodeks-ukraini-01-04-2020.
2. Андрущенко В.Л., Варналій З.С., Десятнюк О.М., Синчак В.М.:
Податкова система. Навч. посіб. Київ. 2015. 416 с.
3. Баранник Л.Б., Соломка Я. А. Аналіз фіскальної ефективності стягнення
податку на доходи фізичних осіб. Економічний вісник. 2017. Вип. 4. URL:
https://ev.nmu.org.ua/docs/2017/4/EV20174_113-123.pdf.
4. Офіційний
сайт
Міністерства
фінансів
України.
URL:
https://www.kmu.gov.ua/catalog/ministerstvo-finansiv-ukraini.
5. Офіційний сайт Державної казначейської служби України. URL:
https://www.treasury.gov.ua/ua.

62

Гичкало Юлія
Науковий керівник: Гладій І.О., к.е.н., доцент
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
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Як би там не було, але такі "дрібниці", як гарний посуд, є невід'ємною
частиною успіху ресторанного бізнесу. Однак немає нічого вічного, і посуд
не є винятком - він, зокрема, може бути розбитий або може просто втратити
свій естетичний вигляд. Для того, щоб бухгалтеру було легше працювати, він
застосовує бухгалтерський облік на підприємстві, установі, організації.
Особливості посуду залежать від терміну його використання та вартості.
Посуд може обліковуватись у складі малоцінних та швидкозношуваних
предметів (далі – МШП). Це рішення залежить від керівника, що традиційно
закріплюється у відповідному наказі по підприємству.
Малоцінні та швидкозношувані предмети це група інструментів, які
беруть участь у господарській діяльності підприємства як предмети праці
(інструменти, посуд), засоби захисту від шкідливого впливу виробничого
середовища (спецодяг, робоче взуття) тощо. Для цілей бухгалтерського
обліку малоцінні та швидкозношувані предмети відносять до такого об’єкту
бухгалтерського обліку як активи [1].
Згідно з Законом України «Про бухгалтерський облік та фінансову
звітність в Україні», активи - ресурси, контрольовані підприємством у
результаті минулих подій, використання яких, як очікується, приведе до
отримання економічних вигід у майбутньому [2].
Малоцінні та швидкозношувані предмети відносяться до складу
оборотних активів підприємства.
Згідно з НП(С)БО 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності», оборотні
активи – гроші та їх необмежені еквіваленти, a також інші активи, призначені
для продажу або споживання протягом операційного циклу чи протягом
дванадцяти місяців з дати балансу. Малоцінні та швидкозношувані предмети
належать до запасів підприємства, які є одночасно дебіторською
заборгованістю, поточною фінансовою інвестицією, грошовими коштами та
їх еквіваленти, витрати на майбутні періоди та інші оборотні активи , що є
складовими оборотними активами підприємства [2].
У складі малоцінних та швидкозношуваних предметів на вітчизняних
підприємствах можуть обліковуватися [1]:
1) інструменти та пристрої загального призначення;
2) побутове обладнання - портьєри, вішалки, протипожежний інвентар
тощо;
3) спеціальний одяг, спеціальне взуття (для обліку, це залежить від
терміну експлуатації такого "низького значення". У цьому випадку йдеться
про спецодяг та робоче взуття з терміном експлуатації менше одного року);
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4) інші предмети низької цінності та швидко зношені речі - посуд та
столові прилади, обладнання для проведення соціальних та культурних
заходів, спорту та пішохідні спорядження, брезент та ін.
Значну увагу сліди приділити посуду на підприємствах ресторанного
господарства.
Доцільно включити до МШП весь посуд, який може зламатися в будьякий час: келихи, фужери, тарілки тощо, тобто використання яких не
перевищує одного року. Часто посуд купують у вигляді сервізу і його
вартість, особливо за «кризовими» цінами - не з дешевих.
Посуд, який використовується у закладах ресторанного господарства,
буває двох видів:
1. Багаторазовий (порцеляно-фаянсовий, скляний або металевий).
2. Одноразовий (пластиковий).
До багаторазового посуду належать: вироблені з порцеляни тарілки,
миски, чашки, чайники; скляні бокали і чарки, а також металеві виделки,
ложки, ножі, каструлі, деякі екзотичні види металевих мисок, котелків
тощо [3]. Тобто, купуючи такий посуд, він має бути відображений на рахунку
22. Вартість посуду, що вводиться в експлуатацію, виключається з активів
(списується з балансу) з подальшою організацією оперативного кількісного
обліку за місцями експлуатації та відповідних осіб у період фактичного
використання такого посуду ( п. 23 П(С)БО 9; п. 2.22 Методрекомендацій
№ 2).
При списанні посуду в експлуатацію його вартість списується до складу
витрат в періоді фактичного введення посуду в експлуатацію. Оскільки посуд
- невід’ємний елемент реалізації страв клієнтам ресторану, вартість посуду
списується до складу витрат на збут [3]:
1) вартість порцелянового і скляного посуду списується в експлуатацію
проводкою Дт 93 - Кт 22;
2) вартість металевого посуду списується в експлуатацію проводками
Дт 93 - Кт 132 і Дт 132 - Кт 112.
До одноразового посуду належать пластикові тарілки, ложки,
стаканчики, виделки, палички для розмішування цукру, який кладеться в чай
або каву. Умовно до одноразового посуду можна віднести також серветки,
які в обов’язковому порядку видаються кожному відвідувачу ресторану [3].
Облік одноразового посуду трохи відрізняється від обліку посуду для
одноразового використання. Адже одноразовий посуд не повертається до
обслуговування, а викидається у смітник після його подачі. Тобто
одноразовий посуд може розглядатися як своєрідна «упаковка» для
приготованих страв.
Натомість при списанні в експлуатацію вартість одноразового посуду
списується до складу витрат як витрати на упаковку. А витрати на упаковку
при масовому характері продукції включаються до складу (згідно з п. 6.4
Методрекомендацій № 2) [3]:
- виробничої собівартості продукції - якщо пакування продукції
відбувається безпосередньо в процесі виробництва (Дт 23);
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- витрат на збут - якщо товари, готова продукція та інші запаси
пакуються на складах (Дт 93).
Виходячи із цього, більшість закладів ресторанного господарства при
списанні одноразового посуду відображають його вартість у складі витрат на
збут проводкою Дт 93 - Кт 209.
Таким чином, важливою складовою матеріальних активів є малоцінні та
швидкозношувані предмети, що застосовуються у господарській діяльності.
Особливостями обліку посуду, що він відноситься до МШП, і він
залежить від терміну його експлуатації та вартості.
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АНАЛІЗ ФОРМУВАННЯ ЧИСТОГО ФІНАНСОВОГО
РЕЗУЛЬТАТУ ПІДПРИЄМСТВА
Головною метою фінансової діяльності будь-якого підприємства є
отримання фінансового прибутку, при цьому витрачаючи як найменші
«фінансовий
результат»
широко
використовується
на
практиці
бухгалтерського обліку, проте, його тлумачення у законодавстві України не
існує.
Теоретико-методологічні аспекти поняття «фінансовий результат» як
економічної категорії викладені в працях таких відомих вчених, як Т. Веблен,
Дж. Гелбрейт, Ф. Кене, Дж.Б. Кларк, Т. Ман, К. Маркс, А. Маршалл,
А. Монкретьєн, А. Пігу, Д. Рікардо, А. Сміт, Р. Тюрго, Ф. Енгельс
Деякі вітчизняні автори під фінансовим результатом розуміють:
грошову форму підсумків господарської діяльності організацій або інших
підрозділів, виражена у прибутках або збитках (С.В. Мочерний); балансовий
прибуток (або збиток) підприємства, який складається із доходу (витрат) від
інших реалізацій і сум позареалізаційних доходів (витрат) (В.А. Луговий);
прибуток чи збиток, отримані в результаті господарської діяльності
(М.С. Пушкар).
В даний час розроблено значну кількість методик для проведення
аналітичних процедур, які розкривають результати діяльності підприємства,
які можна об'єднати в групи наступних підходів: економічний,
бухгалтерський, інвестиційний. Однак ці підходи не враховують належним
чином специфіку функціонування підприємства.
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Розкрито необхідність удосконалення інформаційної бази аналізу. Тому
вивчення даних методик, підходів і показників найістотніше для
дослідження, так як зростання значень фінансових результатів зміцнює
економічні, фінансові та інвестиційні позиції суб'єкта господарювання.
В залежності від методів, що використовуються. І.А. Бланк та А.Д.
Шеремет [1] пропонують такі основні системи проведення аналізу на
підприємстві:
− горизонтальний аналіз;
− вертикальний аналіз;
− порівняльний аналіз;
− аналіз коефіцієнтів;
− інтегральний аналіз.
Наприклад, В. Савицька пропонує здійснювати аналіз фінансових
результатів наступним шляхом:
1. Аналіз складу і динаміки прибутку підприємства. З метою зручності
аналізу дається класифікація прибутку
2. Аналіз фінансових результатів від реалізації продукції, товарів і
послуг для цього проводиться факторний аналіз прибутку від реалізації
продукції в загальному і від реалізації окремих видів продукції.
3. Аналіз показників рентабельності підприємства. Розраховуються такі
показники: рентабельність продукції, рентабельність операційної діяльності,
рентабельність продажів (обороту), рентабельність (прибутковість)
операційного капіталу, рентабельність сукупних активів. Потім здійснюється
факторний аналіз показників рентабельності в цілому по підприємству і по
кожному виду продукції.
Переваги методики: докладний опис етапів аналізу фінансових
результатів, детальний аналіз показників рентабельності, порядок їх
розрахунку і аналізу. Застосування методу порівняння з попередніми
періодами та підприємствами-конкурентами.
Недолік методики: трудомісткість роботи при розрахунку безлічі
показників[2].
Інші автори такі як: Н. В. Войтоловський, А. П. Калініна і І. І. Мазурова
пропонують проводити аналіз фінансових результатів діяльності
підприємства в наступній послідовності:
1. Для початку формується система показників прибутку, а саме:
валовий прибуток, прибуток від продажів, прибуток до оподаткування
(бухгалтерська прибуток) і чистий прибуток.
2. Проводиться факторний аналіз прибутку до оподаткування з
подальшим детальним вивченням кожного показника.
3. Аналізується зміна і динаміка чистого прибутку під впливом таких
чинників як: сума бухгалтерського прибутку, сума поточного податку на
прибуток, зміна суми відкладених податкових активів за звітний період,
зміна суми відкладених податкових зобов'язань за звітний період
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Переваги: методика містить два підходи до факторному аналізу
прибутку: експрес-аналіз і деталізований аналіз. Велика увага приділяється
аналізу рентабельності комерційних організацій. Застосування різних методів
для здійснення аналізу прибутку від продажів.
Недолік методики: збільшується трудомісткість роботи в зв'язку з
надмірністю показників [2].
Структура аналізу фінансових результатів у всіх авторів схожа, однак
застосування загальновідомих методик недостатньо для отримання
всебічного аналізу. Для більш детального і якісного наукового дослідження
доцільно об'єднувати методики виходячи з цілей, які хоче досягти
підприємство. Реалізація та варіативність запропонованих методологічних і
практичних підходів до оцінки орієнтована на формування і вдосконалення
високоефективної і результативної системи контролю, управління і
прогнозування фінансового результату в сучасних умовах. Таким чином,
необхідно відзначити, що дані фінансової звітності дозволяють визначити
розглядаються показники без залучення додаткової інформації.
Спираючись на раніше проведені дослідження різними авторами,
необхідно відзначити, що основними складовими підходу до аналізу
фінансових
результатів
підприємства
виступають:
традиційний,
коефіцієнтний підходи, EBIT-EPS методи, метод доданої економічної
вартості (EVA), оцінка впливу факторів на результативний показник і ін.
Показники, на думку багатьох аналітиків, стосовно українських умов
діяльності і стандартами бухгалтерського обліку показники можуть бути
спотворені за рахунок та на підставі: EBIT, EPS, EBITDA, метод «Cash Flow»
[3].
Отже, результатом практичних досліджень стало методичне
обґрунтування і реалізація комплексного підходу до аналізу фінансового
результату, адаптованого до специфіки діяльності підприємства. Крім того,
представлена система показників може бути використана для аналізу
фінансового результату від окремо взятого господарюючого суб'єкта.
Отримані теоретичні та практичні результати дослідження можуть бути
спрямовані на подальше вивчення і вдосконалення методики аналізу
фінансових результатів діяльності підприємства. Реалізація і варіативність
запропонованих методологічних і практичних підходів до оцінки орієнтована
на формування і вдосконалення високоефективної і результативної системи
контролю, управління і прогнозування фінансового результату в сучасних
умовах.
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Ефективне функціонування суб’єктів господарювання є неможливим без
постійного управління витратами та обґрунтованого визначення їх величини.
Фактично від витрат залежить саме діяльність підприємства. Від їх рівня
суттєво залежить конкурентоспроможність підприємства, процеси
ціноутворення тощо. Адміністративні витрати – це комплекс усіх витрат
підприємства, які не пов'язані з виробництвом, але суттєво пов'язані з
управлінням підприємством. Від адміністративних витрат не залежить
цінність готової продукції, але збільшують витрати підприємства та без їх
здійснення діяльність буде неможливою. Витрати на управління потребують
своєчасного, повного та об'єктивного відображення в обліку.
У наукових та фахових літературних джерелах існує безліч думок щодо
сутності та тлумачення поняття «витрати».
О.В. Павелко вважає, що витрати розглядаються з двох позицій:
«придбання засобів виробництва та з позиції використання в процесі
виробництва» [1].
Економісти Е.С. Хандріксен та М.Ф. Ван Бреда зазначають, що «витрати
є несприятливим рухом ресурсів, який зменшує прибуток фірми. Проте не
кожен несприятливий рух є витратами. Більше того, витрати – це
використання або споживання товарів і послуг у процесі отримання доходу»
[2].
Л.О. Меренкова групує витрати залежно від таких цілей надання
інформації [3]:
• для визначення собівартості та фінансового результату (основні,
накладні; прямі, непрямі; вхідні, вихідні; витрати на продукцію, витрати
періоду);
• для стратегічного і поточного планування діяльності підприємства
(обов’язкові, дискреційні; напівпостійні, напівзмінні; загальні, питомі;
релевантні, нерелевантні; реальні, альтернативні, маржинальні, інкрементні,
витрати, що не повертаються);
• для планування поточних витрат (постійні, змінні, змішані; по
елементах, по статтях калькуляції; одноелементні, комплексні);
• для контролю поточних витрат (контрольовані, неконтрольовані;
регульовані, нерегульовані).
Група науковців у складі В.Б. Івашкевич, В.Ф. Палій, М.Г. Чумаченко
пропонують класифікувати витрати за центрами відповідальності, що, на
їхню думку, дасть можливість отримувати повну, чітку та детальну
інформацію про собівартість продукції. Місцями виникнення витрат
уважаються підрозділи підприємства (робочі місця, бригади, дільниці, цехи),
які є початковим етапом у використанні виробничих ресурсів.
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Систематизувавши складові компоненти поняття «витрати» за усіх
підходів отримаємо схему, що розкриває цю категорію (рис. 1).
Відповідно до НП(С)БО 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності» [4],
у формі 2 «Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупні доходи)»
передбачено розподіл витрат, доходів та отриманих прибутків (понесених
збитків) за видами діяльності, внаслідок якої вони виникають. Згідно з
НП(С)БО 1, витрати поділяють на витрати від основної (операційної та
іншої), інвестиційної та фінансової діяльності. У складі витрат операційної
діяльності знаходяться й адміністративні витрати.
Зменшення активів або
збільшення зобов’язань, що
приводить до зменшення
капіталу
Чинник формування
прибутку та
складова для його
аналізу

Чинник, необхідний для
прийняття управлінського
рішення, що може мати цільову
спрямованість для забезпечення
різних функцій управління

Спожиті ресурси,
використані у
виробництві

Витрати – це

Внутрішній
ціноутворюючий
чинник

Усі ресурси, необхідні для
забезпечення виробництва і
збуту продукції

Виражені у грошовій
формі витрачені
ресурси

Важлива складова
діяльності підприємства,
що споживається для
отримання доходу і
потребує обліку

Рисунок 1 – Сутність поняття «витрати» за бухгалтерським
підходом
Адміністративні витрати – це загальногосподарські витрати, спрямовані
на обслуговування та управління підприємством. Відповідно до П(С)БО 16
«Витрати» [5] до адміністративних витрат відносять:
– загальні корпоративні витрати (організаційні витрати, витрати на
проведення річних зборів, представницькі витрати тощо);
– витрати на службові відрядження і утримання апарату управління
підприємством та іншого загальногосподарського персоналу;
– витрати на утримання основних засобів, інших матеріальних
необоротних активів загальногосподарського використання (операційна
оренда, страхування майна, амортизація, ремонт, опалення, освітлення,
водопостачання, водовідведення, охорона);
– винагороди за професійні послуги (юридичні, аудиторські, з оцінки
майна тощо);
– витрати на зв’язок (поштові, телеграфні, телефонні, факс тощо);
– амортизація нематеріальних активів загальногосподарського
використання;
69

– витрати на врегулювання спорів у судових органах;
– податки;
– збори та інші передбачені законодавством обов’язкові платежі (крім
податків, зборів та обов’язкових платежів, що включаються до виробничої
собівартості продукції, робіт, послуг);
– плата за розрахунково-касове обслуговування та інші послуги банків;
– інші витрати загальногосподарського призначення.
Провівши дослідження, можемо зробити висновок, що основою
успішного бізнесу на сьогодні виступає не наявність значної суми стартового
капіталу, а вміння розподіляти отримані доходи та вміло планувати витрати.
Адміністративні витрати – це сукупність всіх витрат підприємства, які не
відносяться до виробництва, але діяльність без яких буде неможлива.
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Гордій Віталій
Науковий керівник: Гладій І.О., к.е.н., доцент
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
УЗАГАЛЬНЕННЯ ДАНИХ ОБЛІКУ ТА МЕТОДИКА СКЛАДАННЯ
ЗВІТУ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
(ЗВІТУ ПРО СУКУПНИЙ ДОХІД) ПІДПРИЄМСТВА
Діяльність підприємства спрямована на те, щоб забезпечити зростання
величини прибутку або принаймні стабілізувати її на певному рівні, оскільки
саме за прибуткової діяльності створюються необхідні умови для
розширення виробництва та відкриваються перспективи щодо подальшого
розвитку суб’єкта підприємницької діяльності. Результати діяльності
відображаються у фінансово-економічних показниках, які найбільш точно
характеризують фінансовий стан суб’єкта господарювання та дають уявлення
про економічний потенціал його розвитку.
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Метою роботи є дослідження формування фінансових результатів і
методики складання звіту про фінансові результати на підприємстві.
Дослідження теоретичних та практичних аспектів формування доходів і
витрат діяльності підприємства – прямих складових фінансового результату
діяльності, находять своє відображення в працях багатьох відомих вчених
економістів, таких як Ф. Ф. Бутинець, Л. В. Дікань, Є. В. Калюга,
Р. О. Костирко, С. Ф. Голов, В. Ф. Максімова, В. М. Мурашко,
Л. В. Нападовська, А. В. Озеран, В. О. Овсійчук, С. М. Петренко,
М. А. Проданчук, В. П. Суйц, Б. Ф. Усач, Т. В. Фоміна, В. О. Шевчук,
Н. М. Шульга.
Нормативною базою для складання найважливішої форми фінансової
звітності – Звіт про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) є
НП(С)БО 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності». Цим національним
Положенням (стандартом) визначаються зміст і форма Звіту про фінансові
результати (Звіту про сукупний дохід).[1]
Методичними рекомендаціями щодо заповнення форм фінансової
звітності можна ознайомитись в НП(С)БО 1 "Загальні вимоги до фінансової
звітності", який є аналогом Звіту про прибутки та збитки за Міжнародними
стандартами бухгалтерського обліку МСБО 1. Вимоги цього Звіту
стосуються підприємств, організацій, установ та інших юридичних осіб усіх
форм власності (крім банків і бюджетних установ). Складання
консолідованого Звіту про фінансові результати визначається окремим
П(С)БО 20 «Консолідована фінансова звітність».
Серед головних позитивних сторін застосування МСФЗ і для суб'єктів
господарювання, що складають фінансову звітність, і для її користувачів
слід виділити наступні :
1) забезпечення порівнянності звітності з іншими господарюючими
суб’єктами, незалежно від того, на якій території відбувається їх фінансовогосподарська діяльність;
2) можливість залучення іноземних інвесторів, партнерів та позикового
капіталу;
3) підвищення можливостей виходу на зарубіжні ринки;
4) прозорість показників звітності та можливість перевірки їх
достовірності міжнародними аудиторськими компаніями.
Важливою при визначенні фінансового результату діяльності
підприємства є детальна та достовірна інформація про доходи і витрати,
облік яких регламентують П(С)БО 15 «Дохід» та П(С)БО 16 «Витрати». Ці
Положення (стандарти) визначають методологічні засади формування в
обліку інформації про доходи і витрати підприємства та її розкриття у
фінансовій звітності. Зокрема, у Положеннях (стандартах) бухгалтерського
обліку 15 «Доходи» та 16 «Витрати» наводяться умови визнання, оцінка та
класифікація доходів і витрат. Така інформація надає можливість
користувачам фінансової звітності порівнювати, оцінювати та прогнозувати
доходи і витрати підприємства, досліджувати його прибутковість,
платоспроможність, а також здійснювати аналіз фінансових результатів в
динаміці та виявляти причини відхилень [2,3].
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Класифікація фінансових результатів містить вагоме значення для
організації аналітичного обліку.
Так, облік витрат може здійснюватися за допомогою рахунків класу 8.
Підприємства, які для узагальнення інформації про витрати застосовують
тільки рахунки класу 8 «Витрати за елементами», субрахунки рахунку 79
«Фінансові результати» дебетують у кореспонденції з кредитом рахунків 23
«Виробництво»,
26
«Готова
продукція»,
27
«Продукція
сільськогосподарського призначення» і з кредитом рахунків класу 8
«Витрати за елементами» у порядку закриття цих рахунків.
Розмір доходів (збитків) операційної діяльності підприємства
визначається за результатами 7 класу рахунків. За кредитом субрахунків
відображається в порядку закриття рахунків сума доходів від реалізації
готової продукції, товарів, робіт, послуг та від іншої операційної діяльності
(рахунки 70 «Доходи від реалізації», 71 «Іншій операційний дохід»), за
дебетом – сума в порядку закриття рахунків обліку собівартості реалізованої
готової продукції, товарів, робіт і послуг, адміністративних витрат, витрат на
збут, інших операційних витрат (90 «Собівартість реалізації», 92
«Адміністративні витрати», 93 «Витрати на збут», 94 «Інші витрати
операційної діяльності»)
Важливим при визначенні фінансового результату діяльності
підприємства є детальна та достовірна інформація про доходи і витрати, які
ведуться на зазначених вище рахунках.
Також є доцільним ведення такого рахунка, як 79 «Фінансові
результати» та цих субрахунків: 791 «Результат операційної діяльності», 792
« Результат фінансових операцій», 793 «Результат інвестиційної діяльності»,
794 «Інший сукупний дохід»[4].
Звіт про фінансові результати (форма № 2) (Звіт про сукупний дохід)
складається із чотирьох розділів:
1. Фінансові результати.
2. Сукупний дохід.
3. Елементи операційних витрат.
4. Розрахунок показників прибутковості акцій.
У першому розділі наводиться інформація про доходи (витрати) та
прибутки (збитки) підприємства у розрізі різних видів діяльності, що надає
змогу користувачам фінансової звітності здійснювати оцінку як результатів
основної діяльності підприємства, так і результатів іншої діяльності, що не
відбувається на постійній основі.
У розділі 2 звіту про фінансові результати наводиться інформація про
інший сукупний дохід та розраховується сукупний дохід підприємства,
отриманий у звітному періоді.
У третьому розділі наводиться інформація щодо відповідних елементів
операційних витрат, які зазнало підприємство у процесі своєї діяльності
протягом звітного періоду, за вирахуванням внутрішнього обороту, тобто за
вирахуванням тих витрат, які становлять собівартість продукції (робіт,
послуг), виробленої і спожитої підприємством.
72

Четвертий розділ «Розрахунок показників прибутковості акцій»
заповнюється лише акціонерними товариствами, прості акції яких вільно
продаються і купуються на фондових біржах.
Складання звітних показників пов'язано з вибором облікової політики
підприємства. Щоб домогтися високоякісної конфігурації в методиці і
організації звітності потрібно мати чіткі визначення показників, узгодженість
їх, уніфікації способів визначення (розрахунку) для цілей відображення в
звітності. В наслідок цього подальша стандартизація звітності містить
здійснення на базі основної уніфікації способів визначення їх показників,
власне що має можливість бути забезпечена єдиною методологічною
обліковою політикою в державі.
Отже, складання звітності вважається досить необхідною і важливою
роботою. В наслідок цього в сучасному суспільстві змінюються не лише
тільки способи бухгалтерського обліку, а й вимоги до бухгалтера, який
зобов'язаний скласти даний звіт і вміти аналізувати нововведення в обліку.
Це вимагає ґрунтовного усвідомлення бізнес-процесів і їх зв'язку і впливу
один на одного. В наслідок цього виконання лише тільки однієї функції функції запису проводок вже давним-давно не вважається необхідною
умовою для кваліфікованого знавця по бухгалтерії.
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ОСОБЛИВОСТІ ОБЛІКУ ВАЛЮТНИХ ОПЕРАЦІЙ У БАНКАХ
Найзначнішим в світі фінансовим ринком є валютний, де щодня
відбуваються валютні операції комерційних банків. Частка операцій з
іноземною валютою в загальній масі активів банку щорічно зростає. Це
пов'язано в першу чергу з нестабільною внутрішньою економічною
ситуацією в Україні, яка супроводжується інфляційними процесами. В
сучасних ринкових умовах облік валютних операцій повинен бути
спрямований не тільки на оцінку змін валютних курсів, а й на аналіз впливу
валютного фактора на валютну позицію банку. Саме тому особливості обліку
валютних операцій знаходять свою актуальність.
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Дослідженню питання обліку валютних операцій присвячені праці таких
вчених, як: Васюренко О. В., Коцовський Р. Р., Стойко О. Я. та інші. Однак
дана тема вимагає і подальших досліджень.
Метою даного дослідження є розгляд аналізу особливостей облікових
процедур з валютних операцій банку.
Гроші в іноземній валюті ведеться в аналітичному облік в 2 формах:
1.
в іноземній грошовій одиниці за номінальною вартістю;
2.
у державній грошовій одиниці України за офіційним курсом.
Відображення іноземної валюти в синтетичному обліку комерційних
банків здійснюється тільки в державній грошовій одиниці України.
До основних операцій банку в іноземній валюті відносяться:
- придбання, перепродаж у готівковій та безготівковій іноземній
грошовій одиниці, невідкладні операції, за якими з'являються запити в
іноземних валютах;
- нарахування, отримання, сплата зарубіжної грошової одиниці у вигляді
прибутків і витрат;
- надходження коштів в іноземній грошовій одиниці в статутний капітал;
- погашення банком безнадійної заборгованості в іноземній валюті;
- створення резервів в зарубіжній грошовій одиниці за рахунок витрат;
- купівля-продаж основних засобів і товарно-матеріальних цінностей за
іноземну валюту;
- інші обмінні операції з іноземною валютою [2].
Поточний план рахунків передбачає спільні рахунки для обліку доходів і
витрат, отриманих як від операцій в іноземній валюті, так і від операцій, що
проводяться в національній валюті.
Зв'язок між операціями в іноземній і національній валютах
забезпечується за використанням рахунків, таких як 3800 «Позиція банку
щодо іноземної валюти та банківських металів» і рахунку 3801 «Еквівалент
позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів».[1,3] Рахунок
3800 відкривається за кодами валют в іноземній валюті та в гривнях, а
рахунок 3801 відкривається тільки в гривнях, аналітичний облік при цьому
ведеться за видами валют. Використання даних рахунків є необхідним при
обліку відкритої валютної позиції банку, що дає змогу проаналізувати у
подальшому її структуру та характер. Якщо ж валютна позиція закрита,
тобто сальдо за рахунками 3800 і 3801 дорівнює нулю, то облікові
записи за даними рахунками вважаємо недоречними і обтяжливими для
облікової системи в цілому.
У процесі відображення операцій в іноземній валюті може виникати
різниця сум в іноземній валюті за аналітичними рахунками 3800 і 3801, а
також за результатами переоцінки позабалансових вимог і зобов'язань. Дана
різниця повинна відображатися за балансовим рахунком 6204 «Результат від
переоцінки іноземної валюти та банківських металів».[3]
Серед валютних операцій є ті, які відображаються на
позабалансових рахунках. До них належать: вимоги та зобов'язання
банку, які можуть виникнути в майбутні періоди та за якими банк зазнає
ризику; документи й цінності. Усі угоди, за якими в банку виникають
вимоги або зобов'язання, відображаються у балансі за датою операції. Дана
операція відображається на технічному рахунку 9920 «Позабалансова
позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами».[3]
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Але залежно від потреб банку в аналітичній інформації,
можливостей програмного забезпечення комерційний банк самостійно
визначає порядок ведення аналітичного обліку за технічними рахунками
та технічні аспекти переоцінки рахунків в іноземній валюті.
Виконання зазначених
операцій,
безумовно,
спрямоване
на
одержання прибутків, тому даний процес має базуватися на чітких та
обґрунтованих аналітичних дослідженнях. Валютні операції можна віднести
до одних з найбільш ризикових операцій комерційного банку, так як
здійснюючи їх, банк може отримувати як прибуток, так і збиток. З метою
зниження ризику і запобігання банкрутства доцільно використовувати
диверсифікацію коштів банку в іноземній валюті, страхувати валютні ризики,
а також надавати позики в одній валюті за умови, що її погашення буде в
іншій валюті, зафіксовані в кредитному договорі.
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ОБЛІК РОЗРАХУНКОВО-КАСОВИХ ОПЕРАЦІЙ
З КЛІЄНТАМИ БАНКІВСЬКОЇ УСТАНОВИ
Розрахунково-касові операції мають велике значення для самих банків,
для їх клієнтів і для банківської системи загалом. Так, приймаючи готівку від
клієнтів - юридичних та фізичних осіб, банки збільшують свої резерви, за
рахунок чого розширюють активні операції та забезпечують зростання своїх
доходів. Видаючи готівку клієнтам, банки стягують комісійну плату, яка
поповнює їхні доходи. В операціях з готівкою банки можуть надавати своїм
клієнтам чимало додаткових послуг (з інкасації, самообслуговування тощо),
які також дають додаткові доходи.
Особливо важливим і відповідальним для банку є своєчасне і повне
задоволення вимог клієнтів на видачу готівки. Від цього залежить довіра
клієнтів до банку, їх можливість вільно розпоряджатися своїми коштами,
своєчасно виконувати свої зобов'язання з оплати праці та інших платежів, що
здійснюються готівкою [1].
В останні роки дослідження проблеми організації обліку розрахунково75

касових операцій у системі розрахунково-касового обслуговування клієнтів
банків набувають все більшого значення. Облік розрахунково-касових
операцій у банківській установі досліджували такі вчені: О. С. Булатов,
О. В. Васюренко, А. Г. Грязнова, В. Е. Крутських, О. І. Лаврушин.
Організація бухгалтерського обліку розрахунково-касових операцій
комерційних банків регламентується Постановою Правління Національного
банку України від 25.09.2018 № 103 «Інструкція про ведення касових
операцій банками в Україні», Постановою Правління Національного банку
України від 12.02.2019 № 37 «Положення про ведення касових операцій у
національній валюті в Україні» [2].
До розрахунково-касових документів, які оформляються банками
(філіями, відділеннями) належать:
1) заява на переказ готівки
2) прибутково-видатковий касовий ордер
3) заява на видачу готівки
4) прибутковий касовий ордер
5) видатковий касовий ордер
6) грошовий чек
7) квитанція про прийняття на інкасо банкнот іноземних держав ;
8) квитанція про приймання до сплати на інкасо чеків у іноземній
валюті, рахунки на сплату платежів, а також сліп, квитанція, чек банкомата,
що формуються платіжними пристроями, документи для відправлення
переказу готівки та отримання його в готівковій формі, установлені
відповідною платіжною системою;
9) заява про приймання/видачу банківських металів [3].
Операції з приймання готівки в національній та іноземній валютах від
клієнтів через каси банків України відображаються в обліку на підставі
відповідних прибуткових касових документів, визначених нормативноправовими актами Національного банку, що регулюють порядок ведення
розрахунково-касових операцій у банках України [4]. Основні бухгалтерські
проведення з обліку надходження грошових коштів в банк (табл.1).
Таблиця 1 – Облік надходження грошових коштів у банк
№ Найменування господарської операції
1 Приймання готівки від юридичних осіб для зарахування
на власні поточні, вкладні рахунки
2 Приймання готівки від фізичних осіб для зарахування на
власні поточні, вкладні рахунки
3 Прийоми готівки від фізичних осіб та юридичних осіб
для зарахування на рахунки інших юридичних або
фізичних осіб
4 Прийняття готівки від працівників банку як повернення
невикористаної підзвітної суми
5 Утримання з клієнтів комісійної винагороди банку
6 Приймання податкових комунікальних та інших
платежів від фізичних та юридичних осіб з дорученням
подальшого перерахуванням за призначенням
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Дебет
1001,1002

Кредит
2600,2650

1001,1002

2600,2630

1001,1002

2600,2620,
2650,2635

1001,1002

3551

1001,1002
1001,1002

6510
2909

Основні бухгалтерські проведення з обліку вибуття грошових коштів з
банку, наведений у таблиці 2.
Таблиця 2 – Облік вибуття грошових коштів з банку
№ Найменування господарської операції

Дебет

Кредит

1

Видача готівки юридичним особам з їх поточного та
іншого рахунка

2600,2650

1001,1002

2

Видача готівки фізичним особа з поточних,
вкладених рахунків .

2620,2630,2635

1001,1002

3

Видача авансу на господарські потреби працівникам
банку

3551

1001,1002

4

Видача заробітної плати працівникам банку

3652

1001,1002

5

Видача з каси переказу клієнту без відкриття рахунка
в банку

2902,2909

1001,1002

6

Видача клієнту кредиту

2202

1001,1002

Отже , облік розрахунково-касових операцій є важливим і необхідним
для усіх для усіх ланок сучасної економіки в тому числі і для самих банків.
Важливість розрахунково-касових операцій обумовлена їх функцією
регулювання та прогнозування готівкового обігу. Регулюючи розрахунковокасові операції банки залучають готівку у оборот, що значно збільшує
резерви, покращує структуру усієї грошової маси, та зменшує, навіть
обмежує розрахунки у тіньовому секторі економіки.
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ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ ТОВАРНИХ ЗАПАСІВ ЯК ОБ’ЄКТІВ
ОБЛІКУ ПІДПРИЄМСТВ ОПТОВОЇ ТОРГІВЛІ
Сфера торгівлі є однією з найбільш прибуткових та провідних галузей
економіки, що інтенсивне розвивається. За останні декілька десятиліть
глобалізаційні процеси, зміни економічних систем, поглиблення конкуренції,
значне зростання та диверсифікація негативних чинників значно вплинули на
діяльність економічних суб’єктів, зокрема і в сфері торгівлі. У сучасних
умовах господарювання одним з важливих напрямків підвищення
ефективності функціонування сфери торгівлі виступає удосконалення
управління товарними запасами [1].
В ринковій економіці оптова торгівля є розповсюдженою сферою
підприємницької діяльності та сферою використання найманої праці. Однією
з обов’язкових умов для здійснення процесу оптової торгівлі є забезпечення
його товарними запасами.
Товарні запаси для оптового торговельного підприємства є основною
статтею обігових коштів, за рахунок яких у процесі торговельної діяльності
підприємство отримує прибутки, які є метою та основою життєдіяльності
підприємства. Отже, дослідження економічної суті товарних запасів та
достовірний їх облік є невід’ємною частиною управління підприємством, без
якого не можливе досягнення його стратегічних цілей.
Дослідження варто розпочати з визначення сутності поняття «товарні
запаси». Відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 9
«Запаси», товарні запаси ‒ активи, які утримуються підприємством для
подальшого продажу в умовах здійснення звичайної господарської
діяльності; перебувають у процесі виробництва з метою подальшого продажу
[2].
Проблеми управління товарними запасами як складової оборотних
активів досліджувались у роботах відомих вітчизняних та зарубіжних
вчених.
Серед дослідників цієї проблеми слід назвати Л. О. Лігоненко та
А. А. Мазаракі [3], які сформулювали сучасне наукове визначення товарних
запасів як маси товарів, призначеної для наступного продажу, і яка
знаходиться у сфері обігу в процесі переміщення від виробництва до
споживача.
Група полтавських науковців Н. В. Хоменко, О. В. Карпенко та
Ю. А. Верига зазначають що: «товарні запаси – це товари, які очікують
моменту реалізації. Вони формуються з метою безперебійної реалізації
товарів на випадок збоїв у процесі постачання і постійного оновлення. Обсяг
запасів залежить від масштабів діяльності. Головною їх особливістю є
підвищення мобільності, тобто можливість маневрування товарами для
задоволення більшого числа споживачів, потреби яких у товарах не
співпадають в часі» [4].
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Науковці Г. А. Смоквіна, Н. А. Оніщенко та К. С. Міхалєва значну увагу
приділили законодавчому забезпеченню обліку товарних запасів. Зокрема,
автори проаналізували нормативно-законодавчі документи, які регулюють
методологію та організацію обліку, а також аудит товарних запасів,
визначення суб’єктів та об’єктів обліку товарних запасів. О Рудницька в
своїй праці наголосила на проблемах налагодження системи управлінського
обліку товарів у місцях зберігання [5].
Розширена класифікацію товарних запасів наведена на рис. 1.
Ознаки класифікації

За призначенням

Види товарних запасів

Поточного, сезонного зберігання, цільові

За місцем знаходження

Складські, збутові, в дорозі

За термінами звітного
періоду

На початок, кінець звітного періоду, на певну
дату, середні за період

За розмірами

Максимальні, середні, мінімальні, відповідно
до іншого показника

За джерелами виникнення

За ступенем лімітування

За одиниця виміру

Власні, позикові
Нормовані, ненормовані
У власному вимірі, у натуральному вимірі,
відносні

Рисунок 1 – Класифікація товарних запасів [6]
Н. В. Хоменко, О. В. Карпенко і Ю. А. Верига для підприємств торгівлі
додатково виділяють ще п’ять ознак класифікації товарних запасів, зокрема:
1) за джерелами виникнення;
2) за ступенем лімітування;
3) за ступенем використання;
4) за функціональними типами;
5) за видами товарів [4].
Без товарних запасів торговельний оборот підприємства є неможливим.
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Зокрема, дане твердження підтверджується визначальними функціями, які
виконують товарні запаси:
1) амортизуюча ‒ за допомогою товарних запасів підприємство може
зменшити негативні наслідки зміни попиту, не релевантного прогнозу та
фактичних обсягів попиту, його структурою. Правильне управління
товарними запасами може убезпечити підприємство від зупинки постачання
товарів, або ж нерегулярності поставок;
2) економічна ‒ обґрунтовані обсяги товарних запасів на підприємстві,
дозволяють йому досягти певний рівень самостійності та незалежності від
постачальників, бізнес-партнерів тощо.
Отже, не існує єдиної точки зору щодо визначення товарних запасів,
оскільки при трактуванні даного визначення враховується один із факторів,
що впливають на сутність товарних запасів. Необхідність врахування
кожного із факторів визначення товарного запасу допоможе підприємству
сформувати мету утворення товарних запасів та їх завдання.
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ОСОБЛИВОСТІ ОБЛІКУ РОЗРАХУНКІВ
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Виплати працівникам тісно пов’язані з зобов’язаннями та витратами
підприємства а отже вони являються важливим об’єктом бухгалтерського
обліку. Виплати працівникам розглядаються як активи , від яких очікуються
економічні вигоди , а також як зобов’язання , в результаті зменшення вигід
при вибутті фінансових активів в результаті погашення зобов’язань.
Актуальність теми полягає в тому , що облік виплат є великою складовою
діяльності будь-якої організації, тому правильність
та своєчасність
відображення в обліку оплати праці спричиняє вплив на фінансовий
результат господарської діяльності.
Дослідження, пов’язані з виплатами працівникам, проводились багатьма
вітчизняними та зарубіжними вченими. Зокрема, А. Шевченко [1],
Н.В. Овсюк та О.Ю. Лєско розглядає особливості організації обліку виплат
працівникам, резервів на додаткове пенсійне забезпечення та інші виплати
персоналу, а також принципи формування витрат на персонал для
відображення у звітності гірничо-збагачувальних комбінатів ; Радченко [3]
досліджували складові виплат працівникам на підставі міжнародних і
національних стандартів бухгалтерського обліку та основні їх відмінності й
особливості; О.Ф. Ярмолюк та Н.В. Оляднічук досліджували облікові
аспекти виплат працівникам підприємства ; О.В. Цятковська вивчала питання
організації бухгалтерського обліку виплат працівникам . Н.В. Оляднічук
досліджувала також законодавчо-нормативне забезпечення обліку праці, її
оплати та інших соціально захищених виплат [5];І.О. І.В. Орлов досліджував
методику формування та відображення інформації про оплату праці і доходи
працівників у частині бухгалтерських розрахунків .
Класики економічної теорії А.Сміт та Д.Рікардо у своїх наукових
дослідженнях пропонують своє визначення поняття «заробітна плата». Так,
А.Сміт зазначає, що «заробітна плата включає в себе вартість життєвих
засобів людини, щоб вона могла «працювати», а Д.Рікардо вважав, що
«заробітна плата є грошовим виразом «мінімуму засобів існування» [7].
Виплати працівникам - це всі форми компенсації, що надає суб'єкт
господарювання в обмін на послуги, надані працівникам.
Економічні, правові та організаційні засади оплати праці працівників,
які перебувають у трудових відносинах, на підставі трудового договору з
підприємствами, установами, організаціями усіх форм власності та
господарювання, а також з окремими громадянами та сфери державного і
договірного регулювання оплати праці визначені Законом України «Про
оплату праці» [6].
Для визначення поняття «виплати працівникам» розглянемо структуру
таких виплат згідно з міжнародними на національними стандартами
бухгалтерського обліку (табл. 1).
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Таблиця 1 – Структура виплат працівникам за МСБО 19 та ПСБО 26
Структура виплат працівникам
За МСБО 19

За П(с)БО 26

1. Короткострокові виплати працівникам,
такі як вказані далі, якщо очікується, що
вони будуть повністю сплачені у повному
обсязі протягом дванадцяти місяців після
закінчення річного звітного періоду, у
якому працівники надавали відповідні
послуги
2. Виплати після закінчення трудової
діяльності
3. Інші довгострокові виплати
працівникам
4. Виплати при звільненні

1. Поточні виплати працівникам – виплати,
що підлягають сплаті протягом дванадцяти
місяців після закінчення періоду, у якому
працівники виконують відповідну роботу

2. Виплати після закінчення трудової
діяльності
3. Інші виплати працівникам
4. Виплати при звільненні

В наслідок виплати працівникам можна виділити також балансові та
позабалансові зобов’язання.
Відповідно до Плану рахунків бухгалтерського обліку План рахунків
бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських
операцій підприємств і організацій, затвердженого наказом Міністерства
фінансів України 30.11.1999 р. №291 інформація про розрахунки за
виплатами працівникам узагальнюється на синтетичному рахунку №66
«Розрахунки за виплатами працівникам».
Складовою частиною ефективності діяльності будь –якої організації є
доскональне ведення бухгалтерського обліку. Проведене дослідження
доводить недоскональну аналітичність інформації. Отже підбиваючи
підсумки можна винести пропозицію щодо збільшення субрахунків по
виплатам працівникам , це допоможе більш точно обліковувати інформацію
по оплаті праці.
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В процесі діяльності підприємства необхідною умовою підтримання
виробництва продукції на певному рівні, є постійна наявність основних
засобів, які є одним із найважливіших факторів виробництва.
Щоб організувати облік основних засобів на підприємстві на найвищому
рівні необхідно забезпечити своєчасне і правильне документальне
оформлення операцій з обліку основних засобів.
Від правильності
заповнення первинних документів залежить повнота, правдивість та
ефективність всієї структури обліку.
Розглянемо особливості оформлення документів первинного обліку
основних засобів.
Призначення первинного документа з обліку основних засобів – це
підтвердження певних господарських фактів та операцій з надходження руху
та вибуття основних засобів на підприємстві.
Не залежно від того в паперовому чи в електронному вигляді складені
документи, до обліку вони приймаються лише в правильно оформленому
вигляді, з дотриманням вимог щодо форми, змісту та законності
господарської операції. Первинні документи повинні містити обов’язкові
реквізити, їх необхідність визначає ЗУ «Про бухгалтерський облік та
фінансову звітність»[1],
За необхідності, для повного висвітлення господарської операції до
первинних документів можна вносити також додаткові реквізити [2];
У процесі здійснення заходів з реалізації Державної програми переходу
України на міжнародну систему обліку Міністерство статистики України
затвердило типові форми первинних документів з обліку основних засобів,
які використовуються підприємствами з 1 січня 1996 року. [3]
Але необхідно зазначити, що показники типових форм не завжди
враховують вимоги сьогодення, зокрема нормативно-правові зміни у системі
обліку та оподаткування щодо основних засобів. Тому достатньо об'єктивно
можна сказати, що дані типові форми мають певні недоліки. Так в наприклад
у формах ОЗ-1 та ОЗ-3 відсутні такі показники як: група основних засобів,
строк корисного використання, метод нарахування амортизації, ліквідаційна
вартість.
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Саме тому часто підприємства застосовують не всі форми, що визначені
цим наказом, а лише ті, що найбільше відповідають потребам щодо
накопичення та висвітлення інформації про наявність і рух основних засобів
або змінюють типові бланки до відповідно сучасних вимог.
Зближення української законодавчої бази з міжнародною викликає
потребу в зміні типових форм бухгалтерських документів, зокрема з обліку
основних засобів. Проблемні питання з типовими формами можна вирішити
застосувавши для обліку основних засобів типові форми, затверджені
Наказом Мінфіну від 13.09.2016 № 818 [4]. Хоч вони були затверджені для
бюджетних установ, це не забороняє використовувати ці форми для обліку
основних засобів усім юридичним особам не залежно від організаційноправової форми та форми власності.
Наказ № 818 регламентує та затверджує п'ятнадцять типових форм для
документування операцій з обліку основних засобів. Порядок заповнення та
реквізити цих форм подібні з типовими формами, що затверджені
Міністерством статистики України. Тому якщо на підприємстві буде
вирішено користуватись новими типовими формами то труднощів із
заповненням не виникне. [5]
Ще однією особливістю первинного обліку є те, що на сьогодні
законодавство не зобов’язує, щоб документування господарських операцій
проводилося лише на типових формах. Підприємство мають право вести
облік в самостійно розроблених бланках, якщо вони містять всі обов’язкові
реквізити.
Дослідивши нормативно правову базу з обліку основних засобів можна
зробити висновок, що незалежно від варіанта який обере підприємство для
документального оформлення господарських операцій з обліку основних
засобів головним є дотримання всіх критеріїв та вимог до оформлення
первинних документів.
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Функціонування підприємств в умовах ринку перш за все це
безперервний рух грошових коштів, ось чому вони вважаються є важливим
ресурсом та результатом роботи підприємств. Для роботи підприємства
значення та роль грошових коштів зумовлює потребу їх окремого
дослідження, визначення методу аналіза, розробку стратегій і тактик
управління формуванням та застосуванням грошових потоків, інформація
про які суттєво впливає на ефективність процесу управління економічними
суб’єктами [1].
Відомі вітчизняні та зарубіжні економісти, зокрема Л.О. Лігоненка, Ф.Ф.
Бутинця, І.О. Бланка, М.Г. Чумаченка, В.І. Головка, А.В. Гриліцької, Г.В.
Савицької та ін. Саме їх дослідженням присвячені питанню аналізу грошових
активів. Здійснивши аналіз літературних джерел свідчить, до формування
системи показників аналізу грошових потоків вчені роблять різні підходи, що
в свою чергу робить велику плутанину у виробленні чіткого та поетапного
підходу до організації та проведення аналізу. У доробку вітчизняних
економістів бракує комплексних досліджень методики аналізу грошових
коштів, спрямованих на їх удосконалення, створенню нових поглядів щодо
забезпечення аналітичного управління.
Мета тез - викладення власного бачення методики аналізу грошових
активів підприємства на основі узагальнення позицій зазначених вище
авторів.
Всі підприємства формують різні грошові активи у процесі
господарювання, які мають вплив в його інвестиційній, операційній, та
фінансовій діяльності. Саме у кінцевому рахунку, ефективне управління
грошовими потоками визначає, досягнення поставлених поточних і
стратегічних цілей, що має позитивний вплив на формуванню фінансових
результатів від звичайної діяльності. Значною мірою визначення якістю
аналізу є ефективне управління його грошовими потоками, що, на мій
погляд, передбачає відповідність аналітичного процесу наступним вимогам:
– точність, що полягає у розробці та застосуванню аналітичних
показників певного змісту, раціонального з точки зору аналізу грошових
активів та коректності їхніх розрахунків у процесі аналізу; – комплексність –
окреслення певного набору показників, що відображають стан та тенденції
розвитку всіх аспектів грошових потоків підприємства;
– логічність – застосування показників у систематичності, яка дозволяє
плавно поглиблювати, деталізувати та узагальнювати висновки про стан
підприємства та тенденції зміни грошових потоків;
– своєчасність полягає в логічному поєднанні ретроспективного,
своєчасного та далекосяжного аналізу.
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– інтерпретованість результатів аналізу, тобто обґрунтування критеріїв
(нормативів, критичних меж) аналітичних показників, що дозволяють
тлумачити результати аналітичної роботи [3,ст.48].
Враховуючи вищенаведені вимоги до аналітичної роботи, її
характеристики як складник системи управління, існуючі підходи до
розв'язання проблеми, методика аналізу грошових потоків повинна
охоплювати аналіз:
– динаміки;
– структури;
– ритмічності;
– синхронності;
– стабільності;
– результативності управління.
Саме звіт про рух грошових коштів є основним джерелом інформації для
аналізу грошових потоків, який формується в розрізі трьох видів діяльності
підприємства – операційної, фінансової та інвестиційної. На сьогодні формат
цього звіту в цілому відповідає як вимогам Міжнародних стандартів
фінансової звітності (МСФЗ), так і принципам GAAP. Завдяки даними цього
звіту є можливість об’єктивної оцінки змін, які відбулися у структурі
притоку і відтоку грошових ресурсів підприємства. Починається аналіз
грошових потоків з дослідження їх динаміки в цілому на підприємстві, у
перетині окремих видів господарської діяльності в окремих структурних
підрозділах чи центрах відповідальності, якщо такі є в суб'єкта
господарювання. Розглядаючи динаміку обсягів грошових потоків
підприємства доцільно зіставити темпами збільшення позитивних грошових
потоків з темпами збільшення активів, доходу від товарів, з різними
показником прибутків (прибутків від доходу, чистого прибутку). Створенню
позитивних грошових потоків – внутрішніх (виручки від реалізації) і
зовнішніх (отриманих позик, кредитів), виявленню ступеня залежності від
зовнішніх джерел,необхідно приділити особливу увагу. Визначити найбільш
«грошомісткі» напрямки надходження і витрачання коштів та, відповідно,
зосередити увагу на процесі їх формування, можливих резервів скорочення,
ефективного розподілу в часі дозволить оцінка структури вхідного і
вихідного потоків за видами діяльності[2,ст33]. Рівномірність розподілу
грошових потоків за періодами оцінюється за допомогою коефіцієнта
рівномірності, який розраховується на підставі середньоквадратичного
відхилення та середнього обсягу грошового потоку. В наступному етапі
аналізу грошових активів слід провести коефіцієнтний аналіз, у процесі якого
розрахувати необхідні відносні показники, що характеризують ефективність
використання грошових коштів на підприємстві. Важливим моментом у
проведенні коефіцієнтного аналізу є вивчення динаміки і статистичних
характеристик різних коефіцієнтів,які дозволять встановити позитивні та
негативні тенденції, що визначають якість управління грошовими потоками
підприємства, а також розробити необхідні заходи для оптимізації
управлінських рішень у процесі функціонування підприємства [4].
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Застосування наведеної методики аналізу грошових потоків дозволить
контролювати фінансову стійкість підприємства, його платоспроможність.
Аналіз змогу робити прогнози на майбутнє, що сприяє виявленню
внутрішніх і зовнішніх резервів підвищення платоспроможності
підприємства, підвищенню ефективності господарювання.
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ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ ЯК ІНФОРМАЦІЙНА БАЗА
ДЛЯ ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ
Успішне функціонування та розвиток кожного підприємства,
забезпечується ефективністю фінансово-господарської діяльності. Що в свою
чергу можливе за умов поліпшення умов управління виробництвом,
створення якісної та конкурентоспроможної продукції. Тому питання
створення такої інформаційної бази, яка б змогла задовольнити всіх
зацікавлених користувачів для обумовлення та прийняття управлінських
рішень є не тільки актуальним, але й нагальним до вирішення.
Особливості складання звітності вітчизняних підприємств всебічно
висвітлили у своїх працях вчені: Ф. Ф. Бутинець, Ю. А. Верига, С. В.
Івахненков, С. Ф. Голов, О. В. Карпенко, Г. Г. Кірейцев, М. Д. Корінько, Я. Д.
Крупка.
Складання фінансової звітності регламентується Законом України «Про
бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», а також
Національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку
НП(С)БО 1 [2].
Фінансова звітність в першу чергу покликана для того, щоб надавати
повну, достовірну та неупереджену інформацію про поточний стан
підприємства та результати його діяльності. Варто зазначити й те, що
фінансова звітність повинна бути надійним джерелом аналітичних висновків
щодо подальшого розвитку та визначення економічного потенціалу
підприємства.
Розглянемо склад фінансової звітності відповідно до НП(С)БО 1 (рис 1):
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Форми фінансової звітності

Форма 1
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Форма 4

Звіт про
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звітності

Форма 5

Рисунок 1 – Стандартні форми фінансової звітності підприємства [2]
Фінансову звітність найчастіше прирівнюють до облікової інформації
або розглядають як її продукт. Ми розділяємо точку зору професора Хомина
П. Я., який вказує, що «звітність є самостійною системою подання даних,
необхідних для інформаційного забезпечення менеджменту» [4]. Вартим
уваги є й те, що звітність повинна задовольняти потреби тих користувачів,
які не можуть вимагати звітів, складених з урахуванням їх конкретних
інформаційних потреб [1, с. 134].
На даний час головним проблемним питанням під час аналізу фінансової
звітності виступає придатність показників до порівняння. В свою чергу,
найбільш повному використанню показників звітності при обґрунтуванні
рішень посприяє упровадження у практику можливості вибору принципів,
методів і прийомів ведення бухгалтерського обліку під час формування
показників звітності. Вартим уваги є й те, що фінансова звітність не надає
користувачам інформації про інтелектуальний капітал, який в свою чергу
відіграє важливу роль у формуванні ринкової вартості суб’єкта
господарювання. Як зазначає М. С. Пушкар, «система фінансової звітності,
яку використовують у діловому світі, не може відобразити всієї складності
бізнесу в економіці знань, коли основна роль належить нематеріальним
активам, до складу яких потрібно зарахувати також інформаційні ресурси
підприємства» [3].
Також виникає необхідність забезпечення бухгалтерської звітності
більш надійною інформацією про такі невідчутні активи, як людський
капітал та його вплив на майбутню дохідність компанії [5]. Тому в даному
випадку, перехід до складання підприємством інтегрованої звітності є
доречним.
Правильна побудова звітних форм повинна максимально полегшити
вивчення господарських взаємозв’язків. Однак, НП(С)БО 1 не надає
детального опису до кожної статті Балансу та Звіту про фінансові результати,
тому що метою створення стандарту було максимальне зближення форм
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фінансової звітності з нормами МСФЗ. Що стало проблематичним для
підприємств, які не використовують міжнародні стандарти фінансової
звітності.
На сьогоднішній день посприяти розвитку бухгалтерської фінансової
звітності можливо за допомогою посилення акценту саме на примітки й
пояснення до звітності. Поліпшення яких можна здійснити за рахунок
глибшої прив’язки до основних форм, що підвищить їх аналітичну цінність.
В підсумку варто зазначити, що важливість налагодженої інформаційної
бази на підприємстві полягає в наданні даних, які є систематизованими та
упорядкованими, незалежно від обсягу, для прийняття управлінських рішень.
Удосконалення принципів складання, змістовності форм фінансової
звітності, додаткове розкриття інформації забезпечать підвищення її
інформативності.
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ЗАСТОСУВАННЯ КОМП'ЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
В ЕКОНОМІЧНОМУ АНАЛІЗІ
Процес переходу соціуму в інформаційну еру призвів до масштабної
інтелектуалізації господарської діяльності, в тому числі це вплинуло на
швидкість створення штучного інтелекту – комп’ютеризації. Її розвиток дав
можливість розв’язати різноманітні по складності наукові завдання.
Програмне забезпечення (ПЗ) розробляється багатьма як великими світовими
організаціями, так і малими компаніями, а спеціалізовані програми
застосовуються для різних дисциплін. На даний момент без ПЗ не можливо
здійснювати наукові дослідження, прогнози та відтворювати їх у графіках,
обробляти великі масиви інформації.
Актуальність теми полягає в тому, щоб розглянути основні програмні
пакети, які є незмінним інструментом для здійснення економічного аналізу у
всіх сферах.
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Науковий інтерес до комп’ютеризації сфери економічного аналізу та
взаємопов’язаних тем цікавила не лише вітчизняних, а й іноземних
науковців, а саме: Вітер М.Б., Засадна Х.О., Ісакова Т.О., Орлов О.В,
Шевчук І.Б., Грицунов О.В. та ін.
Мета – ознайомитися з програмними продуктами, їх функціональними
можливостями для здійснення аналізу виробничої діяльності підприємств.
Комп’ютерні технології – це один із способів підвищення
інтелектуального потенціалу як суспільства, так і для економічного аналізу
діяльності підприємств. Широке використання комп’ютерних технологій
сприяє не лише збільшенню й підвищенню методичного рівня економічного
аналізу, а й створенню його оптимальної організаційної моделі. У практиці
удосконалення інформаційного забезпечення має два напрямки:
1) удосконалення засобів пошуку, збору, обробки, збереження та
розповсюдження інформації;
2) удосконалення процесу сприйняття, обробки та створення інформації.
Аналіз даних – це невід’ємна частина процесу дослідження системи
будь-яких типів. На даний момент ринок програмних послуг пропонує
велику кількість програмного забезпечення. Відштовхуючись від поставленої
перед нами сукупності завдань науково-дослідницької діяльності, необхідно
кожного разу обирати оптимальний варіант, який поєднує в собі високий
рівень продуктивності програми, функціональні особливості та помірну ціну.
Такий пакет програм повинен відповідати вимогам: модульність; можливість
асистування при виборі способу обробки даних; використання простої
проблемно-орієнтованої мови для формулювання завдання користувача;
автоматична організація процесу обробки даних та зв’язків з модулями
пакета; ведення банку даних користувача і складання звіту про результати
зробленого аналізу; діалоговий режим роботи користувача з пакетом;
сумісність з іншим програмами [1].
Дуже популярним є ринок статистичних пакетів, який поєднує в собі
багато функції. Насамперед, за функціональністю програми розділяють на 3
групи:
1) на універсальні або загального призначення:
- STADIA – це вичерпний набір методів аналізу. Він включає в себе
набір ділової та наукової графіки (графіки, всі види діаграм, карти, поверхні
обертання і т. д.), кореляційний, спектральний, категоріальний, дисперсійний
аналізи, прогнозування, методи контролю якості, аналіз виживаності та
багато іншого. Вміщує повний комплект ділової та наукової графіки: функції,
залежно, розподілу, діаграми розсіювання, багатовимірні діаграми, карти,
поверхні, обертання, сплайни, прогнози, гістограми, стовпчикові, баштові та
кругові діаграми, установка розмірів, написів по осях і під малюнком,
графічний архів та ін. Є можливість використання безкоштовно для
навчання, проте графічні зображення, побудовані в цій програмі, виглядають
у сучасних презентаціях застаріло і вбудована кольорова гамма
програми(червоний шрифт на зеленому) дуже стомлює в роботі.
- STATGRAPHICS Plus for Windows – це комп'ютерна
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система планування експерименту, яка істотно змінила практику
моделювання. Якщо раніше це вважалося сферою обмеженого кола
кваліфікованих професіоналів у математичній статистиці, то нині планування
стало доступне широкому колу фахівців в інших галузях знань, зокрема в
техніці й технологіях.
- STATISTICA – це збалансоване програмне забезпечення за
співвідношенням «потужність/зручність» і має широке коло функціональних
алгоритмів, розвинену графіку та засоби їх редагування. Може виконувати
більше 250 функцій для аналізу. Її застосовують такі провідні компанії:
Adidas, Amazon.com, Bayer, Boehringer Ingelheim, Bosch, Danone, Ford Motor
Compan, HP та ін.
2) професійні:
- SAS – інтерактивне та командне програмне середовище, що утворене з
модулів для аналізу даних, статистики та написання звітів . SAS також
забезпечує підключення до баз даних ORACLE та INGRES, забезпечує аналіз
часових рядів та прогнозування, оптимізацію та автоматизацію даних,
відтворює кольорові графіки, забезпечує матричне програмування та
розвинену статистику, виконує експертну підтримку. Допоможе при
дослідженні дисперсійного аналізу та таких регресій як лінійна, нелінійна,
RSQUARE-регресія, ступенева. Застосовується такими компаніями: Honda,
Orlando magic logo, DSW, Discover [1].
- BMDP – це статистичний біомедичний пакет і бібліотека із більш ніж
сорока статистичних процедур, BMDP вперше була реалізована в Fortran для
IBM. BMDP є другою ітерацією вихідних BIMED програм. Вона була
розроблена в UCLA медичних наук. Забезпечує такі функції: ступенева
регресія, всі можливі підмножини регресії, поліноміальна регресія, ступенева
логістична регресія, дисперсійний та коваріаційний аналіз.
3) спеціалізовані:
- BIOSTAT – це простий і доступний пакет статистичного аналізу,
розроблений для фахівців, що працюють в області медицини, біології,
фармакології та біохімії. BioStat заснований на пакеті StatPlus і містить
практично всі його функціональні можливості, включаючи ANOVA,
регресійний аналіз і аналіз виживаності (таблиці дожиття, метод КапланМайера, регресія Кокса, пробіт-аналіз методами Фінні і Прозоровського,
аналіз ROC-кривих, порівняння ROC-кривих);
- MESOSAUR – це програма аналізу часових рядів. У цій формі можуть
виступати дані з економіки, демографії, техніки, медицини тощо. Головною
відмінністю від інших систем є те, що в ній кожному значенню часового ряду
автоматично зіставляється відповідний момент часу, що враховується при
здійсненні будь-яких операцій над часовими рядами, побудові графіків,
побудові моделей тощо. Перевага – ведення та зберігання інформації, а саме:
свій стандарт файлів, введення інформації, яке здійснюється через
вбудований редактор даних типу «електронної таблиці»; надає можливість
збереження в стандартних файлах будь-яких даних, отриманих в ході аналізу;
допускає експорт та імпорт інформації з текстових файлів.
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Отже, використання комп’ютерних технологій при проведенні
економічного аналізу забезпечує дві основні переваги – це поєднання
процесу обробки вхідних даних з процесом прийняття управлінських рішень
і можливість вирішувати аналітичні завдання безпосередньо на робочому
місці без аналітиків та робити прогнози. Дослідивши застосування
комп’ютерних програм в аналізі, можна зауважити те, що вони дуже стрімко
розвиваються і змінюються. На жаль, висока вартість програм не дає змогу
компаніям змінювати застарілі програми на нові, саме тому варто
ознайомитися з демо-версіями. Якщо програма необхідна для простого,
зрозумілого, але потужного пакету для початківців, то можна вибрати SPSS.
Також можна використовувати STATISTICA – це більш потужне
забезпечення, де краще представлена 3D графіків та ілюстрацій; дане ПЗ є
сертифікованим та надійним засобом обробки статистичних даних; дозволяє
використовувати сучасні та надійні методи покладені в розробку ПЗ.
Список використаних джерел:
1. Роїк М.В., Присяжнюк О.І., Денисюк В.О. Огляд програмних засобів
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аналізу. Актуальні задачі сучасних технологій. 2016. Тернопіль. С. 376-377.
Данішевська Наталія
Науковий керівник: Лобачева І.Ф., к.пед.н., доцент
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
АНАЛІЗ ВИДАТКІВ НА ВИЩУ ОСВІТУ
З ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ
Одним із найважливіших завдань повноправного входження України у
світовий економічний простір є підготовка кадрів, яких потребує національна
економіка та які мають бути конкурентоспроможними на світовому ринку
праці. Однією з умов досягнення поставленого завдання є фінансування
української системи вищої освіти, яке відповідає потребам економічного
розвитку країни на сучасному етапі. Ця тема дуже актуальна в наш час,адже
держава надає більше можливості на розвиток вищої освіти в Україні.
Проблемами аналізу видатків на вищу освіту, займалися такі вчені та
економісти-практики, як: Дехтяр Н.А., Янченко В.О., Коверник Н.В.,
Овчарова Л.П. та інші.
Метою дослідження є аналіз видатків на вищу освіту з державного
бюджету.
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Основним джерелом фінансування видатків на освіту в Україні є кошти
з державного бюджету, які покривають більшу частину витратних статей
закладів освіти. В останнє десятиліття в умовах гострої недостатності
держбюджетного фінансування вищої освіти в Україні актуальною
економічною і соціальною проблемою є питання реформування механізму
фінансування вищої школи [1, c. 668].
Проаналізуємо витрати державного бюджету на забезпечення діяльності
освіти. Про динаміку видатків державного бюджету на фінансування освіти
свідчать дані, показані у табл. 1.
Дані таблиці 1 свідчать, що видатки державного бюджету на протязі
2015-2019 років зростають, зокрема видатки на вищу освіту в 2015 році
складають 27952,2 млн. грн., в 2019 році зросли на 59,7% до 43035,9 млн.
грн. Фінансування вищої освіти протягом аналізованого періоду
здійснювалося в розрізі ВНЗ І-ІІ та III-IV рівнів акредитації. Лише в 2018
році відсутнє фінансування з державного бюджету видатків ВНЗ I, II рівнів
акредитації.
Таблиця 1 – Динаміка видатків на вищу освіту з Державного
бюджету України на протязі 2015-2019 рр.
Показники
Видатки державного
бюджету на освіту,
всього, млн. грн., у т.ч.:
на вищу освіту:
ВНЗ I і II рівнів
акредитації
ВНЗ III і IV рівнів
акредитації
Частка витрат на вищу
освіту, %

Роки
2017

2015

2016

2018

2019

576911,4

684883,7

839453,0

985851,8

27952,2

31876,8

34616,7

36689,6

43035,9

4732,0

4965,4

5164,1

0,0

27,7

23220,2

26911,4

29452,6

36689,6

43008,3

4,8

4,7

4,1

3,7

4,0

1075122,1

Джерело: згруповано на основі [2]
Не зважаючи на тенденцію до зростання обсягів фінансування вищої
освіти, спостерігається негативна тенденція зменшення частки витрат на
вищу освіту з 4,8% до 4,0%. Найнижче значення припадає на 2018 рік – 3,7%.
Дана ситуація є негативною, адже ВНЗ на сучасному етапі розвитку
відчувають дефіцит коштів, змушені шукати інші джерела покриття видатків.
Досліджуючи тему аналізу видатків ми розглянемо її на прикладі
Вінницького торговельно-економічного коледжу КНТЕУ динаміку джерел
фінансування видатків на протязі 2017-2019 років (табл. 2).
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Таблиця 2 – Динаміка складу джерел фінансування видатків
Вінницького торговельно-економічного коледжу КНТЕУ на протязі
2017-2019 років, млн. грн.
Періоди
Показники
Бюджетні асигнування
Доходи від надання послуг
Доходи від продажу акцій
Інші доходи від обмінних
операцій
Інші доходи від необмінних
операцій
Разом

Відхилення даних
2018 р.
2019 р. до
до 2017р.
2018 р.
1524,5
1279
503,6
467,8
3,4
-3,3

2017 р.

2018 р.

2019 р.

8924,3
5124,8
0,7

10448,8
5628,4
4,1

11727,8
6096,2
0,8

0,5

0,4

0

-0,1

-0,4

95,4

95,4

184,7

0

89,3

14145,8

15977,2

18009,6

1831,4

2032,4

Джерело: згруповано на основі [3]
Дані таблиці 2 свідчать, що загальна сума джерел фінансування видатків
Вінницького торговельно-економічного коледжу КНТЕУ в 2019 році складає
18009,6 млн. грн., порівняно з попереднім роком зросла на 2032,4 млн. грн.
Доходи складаються з наступних джерел: бюджетні асигнування, доходи від
надання послуг, від продажу акцій, а також інші доходи від обмінних та
необмінних операцій.
Що стосується спрямування державних коштів на фінансування видатків
Вінницького торговельно-економічного коледжу КНТЕУ, їх сума в 2017 році
складає 8924,3 млн. грн., в 2018 році 10448,8 млн. грн., в 2019 році 11727,8
млн. грн., порівняно з попереднім роком зросла на 1279 млн. грн., що є
позитивною тенденцією.
Отже, нині ситуація у галузі вищої освіти визначається недостатніми
обсягами бюджетного забезпечення, що надається державою, для успішного
функціонування цієї сфери діяльності. У результаті недостатнього
бюджетного фінансування закладів вищої освіти, а також браку власних
фінансових ресурсів обмежуються можливості розвитку матеріальнотехнічної бази, знижуються якість та рівень підготовки фахівців, ставиться
під загрозу існування освітнього і науково-дослідного потенціалу, при цьому
негативно позначаючись на рівні соціально-економічного розвитку держави.
Протягом останніх років частка бюджетного фінансування на вищу освіту
знаходиться на низькому, тому необхідною стає диверсифікація джерел
фінансування та зростає значення коштів спеціального фонду, які є важливим
джерелом фінансування вищих навчальних закладів.
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4. Коверник Н.В. Особливості планування і фінансування видатків
бюджету на освіту. Молодий вчений. 2016. № 11 (38). С. 614-617.
5. Черевиков
Є.Л.
Сучасний
інструментарій
фінансування
інфраструктурних проектів. Наукові праці НДФІ. 2013. № 1 (62). С. 3-9.
6. Ящук Т.А. Аналіз сучасного стану фінансового забезпечення вищої
освіти. Молодий вчений. 2018. № 1 (53). С. 1026-1030.
Десятник Анна
Науковий керівник: Гладій І.О., к.е.н., доцент
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ІНВЕНТАРИЗАЦІЯ ЯК МЕТОД БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ
Поточна економічна ситуація потребує модернізованого підходу до
виконання господарської діяльності підприємства: зараз головне місце
посідає раціональність, логічність, гнучкість та ефективність управління. Для
прийняття певних оперативних і стратегічних рішень є абсолютна, правдива і
достовірна інформація про економічний стан підприємства, джерелом цієї
інформації вважається бухгалтерський облік та фінансова звітність.
Однак через існування як об'єктивних, так і суб'єктивних причин існує
невідповідність між даними бухгалтерського обліку та фактичною діловою
активністю, в результаті чого відбувається трансформація показників
звітності підприємства.
Метод бухгалтерського обліку - це сукупність способів та прийомів, за
допомогою яких ведеться господарська діяльність підприємства, що
відображається в обліковому записі [1].
До основних елементів методу бухгалтерського обліку відносять [1]:
- документація;
- інвентаризація;
- система рахунків бухгалтерського обліку;
- подвійний запис;
- оцінка;
- калькуляція;
- баланс;
- звітність.
Особливе значення приділимо інвентаризації.
Будучи важливим механізмом процедури внутрішнього контролю,
інвентаризація
покликана
забезпечити
максимальну
відповідність
законодавства у галузі бухгалтерського обліку, підтвердженням повноти та
достовірності інформації, яка генерується системою обліку.
У сьогоднішньому контексті функціонал інвентаризації як методичного
прийому бухгалтерського обліку та контролю значно розширюється – вона
перетворюється на дієвий засіб підтримки прийняття рішень у сфері
управління якістю на підприємстві.
Інвентаризація – це співставлення даних бухгалтерського обліку з
фактичною наявністю об’єктів обліку для виявлення відхилень, виправлення
помилок та контролю за збереженням цінностей [1].
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Головними завданнями інвентаризації є [3]:
- розкриття фактичної наявності основних засобів, матеріальних активів,
форм суворої звітності, готівки на касах, при реєстрації, бюджетних,
валютних та поточних рахунків;
- розкриття невикористовуваних матеріальних цінностей;
- дотримання умов зберігання матеріальних цінностей та грошові кошти,
правила технічного обслуговування та експлуатації матеріальних активів;
- перевірка реальної вартості тих, що відображаються на балансі
матеріальної вартості, суми дебіторської та кредиторської заборгованості,
включаючи ті, для яких строк позовної давності минув, та інші статті
балансу.
Інвентаризація проводиться інвентаризаційною комісією, склад якої
затверджується керівником підприємства. Відповідальність за організацію
інвентаризації здійснює власник (керівник) підприємства, установи,
організації.
Здійснення інвентаризації обов’язкове у випадках [2]:
- перетворення державного підприємства в акціонерне товариство,
передача майна державного підприємства в оренду та приватизація майна
державного підприємства;
- зміна відповідальних осіб;
- виявлення обставин крадіжки або зловживань, зіпсування цінностей, а
також припис судово-слідчих органів;
- пожежі, стихійного лиха та техногенної аварії;
- ліквідація підприємства.
Інвентаризація, як елемент методу обліку, дозволяє виявити їх
фактичний стан шляхом перевірки в натурі матеріальних цінностей,
грошових коштах та фінансових зобов’язаннях. Інвентаризація або
підтверджує дані бухгалтерського обліку, або виявляє певні неурахувані
значення та резерви збитків, крадіжок та нестач.
Проводиться моніторинг інвентаризації для збереження матеріальних
активів та грошових коштів, що перевіряються повнота та достовірність
даних бухгалтерського обліку та звітність. За допомогою цього визначаються
основні функції інвентаризації [4]:
1. Інформаційна:
- перевірка наявності майна, інших цінностей та зобов’язань.
2. Контрольна:
- зіставлення фактичної наявності майна, інших цінностей із даними
бухгалтерського обліку.
3. Організаційно-допоміжна функція:
- виявлення недоліків в умовах зберігання та механізмі використання
майна, інших цінностей та напрацювання рекомендацій щодо їх усунення.
Остаточні результати інвентаризації після затвердження керівником
реєструються в бухгалтерському обліку підприємства за місяць, в якому
проводиться (завершена) інвентаризація, але не пізніше грудня звітного року.
Результати інвентаризаційної роботи повинні бути відображені в
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примітках до річного фінансового (бухгалтерського) звіту, зокрема,
інформації про виявлені різниці в запасах та рішеннях, прийнятих щодо них
рішеннями (скільки зараховується, скільки списується в межах природних
втрат, приписаних винними особами чи результатам діяльності) [5].
Таким чином, інвентаризація як метод обліку забезпечує дотримання
загальних принципів звітності та отримання всієї інформації про наявність та
стан активів та зобов'язань.
Інвентаризація відіграє важливу роль не тільки в підвищенні точності
даних бухгалтерського обліку, але і в інвентаризації, що є потужним
інструментом контролю матеріальних цінностей підприємств, проведення
документальних перевірок та розслідування корисливих злочинів.
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УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДИКИ ОБЛІКУ РОЗРАХУНКІВ ЗА
ПОДАТКАМИ І ПЛАТЕЖАМИ НА ПРИКЛАДІ ТОВ «ЄВРО-2012»
Оподаткування підприємств є однією із невід’ємних складових
податкової політики та системи бухгалтерського обліку будь-якої країни.
При організації бухгалтерського обліку на підприємстві особливе місце
відводиться обліку розрахунків з бюджетом, оскільки нарахування і сплата
податків спричиняє зміни у структурі зобов’язань та активів підприємства
[1]. А нарахуванням великих штрафів ще більше ускладнює вирішення цих
питань на підприємстві. Актуальність цього питання посилюється ще й тим,
що в сучасних умовах здійснюється адаптація існуючої системи обліку та
контролю до міжнародних стандартів. Тому наукове дослідження напрямів
удосконалення методики розрахунків за податками є одним із
найважливіших завдань науки і практики на сучасному етапі економічного
розвитку держави.
Метою дослідження є вивчення організаційних засад обліку розрахунків
за податками і платежами та розробка практичних рекомендацій стосовно
напрямів вдосконалення його обліку.
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Методологічною основою дослідження є діалектичний метод пізнання,
який включає у себе аналіз і синтез, порівняння й узагальнення.
Складанню податкової звітності, як на будь-якому підприємстві,
приділяється значно більша увага, в порівнянні з фінансовою та
статистичною звітністю. Це пояснюється тим, що податковими органами
перевіряється достовірність формування бази оподаткування в основному за
даними податкового обліку і, в окремих випадках, за даними фінансового
обліку. Дослідження складу і структури податкової звітності показує, що
інформація щодо більшості податків та зборів дублюється, зокрема, спочатку
подається у спеціальних додатках, а потім відображається у податкових
деклараціях. Крім того, значна кількість додатків, що подаються одночасно з
податковими деклараціями, не містять суттєвого інформаційного
навантаження, а використовуються лише як допоміжні таблиці. Шляхом
удосконалення формування податкової звітності є скорочення додатків до
деяких декларацій, зокрема декларації з ПДВ, що містить п’ять додатків,
задля уникнення несуттєвого інформативного навантаження. Зазначена
пропозиція дозволить в кінцевому результаті скоротити затрати часу на
формування даних документів та підвищити продуктивність праці
адміністративно-управлінського персоналу.
Згідно із вимогами Закону України «Про бухгалтерський облік і
фінансову звітність в Україні» обов’язковою основою організації та
методології обліку є облікова політика підприємства [2]. Тому
проаналізувавши наказ про облікову політику підприємства, виявлений
вагомий недолік відсутності методики та організації обліку податкових
платежів до бюджету. Адже для удосконалення обліку податкових
розрахунків необхідна розробка відповідних організаційних принципів.
Пропонується формування в наказі про облікову політику окремого розділу
«Організація обліку податкових платежів», що забезпечить можливість
описати всі методичні аспекти організації податкового обліку з урахуванням
технологічного процесу підприємства, а саме: обрана система оподаткування,
відомості про реєстрацію платником ПДВ, форма ведення обліку,податковий
календар бухгалтера тощо.
Вважаємо, що на ефективність облікового процесу підприємства
суттєвий вплив здійснює своєчасність складання первинних документів та
реєстрації окремих їх видів в податкових органах. Доцільним є
запровадження графіку документообігу, під час розроблення якого необхідне
врахування всіх особливостей підприємства, форми ведення обліку та
задіяння у ньому виробничого підрозділу та відділу логістики, що зменшить
навантаження на головного бухгалтера. Графік документообігу повинен бути
зрозумілим для усіх працівників та носити системний характер із детальним
зазначенням форм первинних документів, відповідальних осіб за їх
переміщення, виконавців своєчасного опрацювання та терміни виконання.
Безперечним шляхом удосконалення обліку є перехід до оновленого
програмного забезпечення «1С:Бухгалтерія 8.3» для спрощення ведення
обліку. Враховуючи те, що нині не кожне підприємство має можливість
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перейти на використання більш нового програмного забезпечення, адже таке
нововведення потребує значних затрат часу, залучення додаткового
персоналу і, безперечно, понесе за собою чималі додаткові витрати. Проте
дані фінансові витрати підприємства є цілком обґрунтованими та
самоокупними через компенсацію їх за рахунок можливості відмови від
оплачуваної програми для надсилання звітності за умови реєстрації
податкових накладних із використанням Електронного кабінету платника
податків, що є безкоштовним. Крім того, нове програмне оновлення матиме
низку переваг. Наприклад, удосконаленість налаштувань конфігуратора,
наявність елементів помічника з податкового обліку, ручне коригування
показників, експрес-перевірка ведення обліку згідно чинного законодавства,
що є не менш важливим.
Також для удосконалення інформаційного забезпечення процесу
прийняття економічних рішень щодо податкових розрахунків на наш погляд
підприємство доцільно складати Примітки до фінансової звітності, як це
зазначено в П(С)БО [3], що регламентує складання фінансової звітності.
Вважаємо, що запропонований документ представить інформацію
керівництву підприємства про стан заборгованості за окремими податками та
зборами, суми нарахованих та сплачених податків і зборів, нарахування
штрафних санкцій щодо несплати або простроченої сплати податків та
зборів. Складання приміток до фінансової звітності на постійній основі
дозволить деталізувати інформацію до рівня, необхідного для прийняття
управлінських рішень щодо податкових платежів, врахування можливості
контролю показників у податковому середовищі підприємства та
випередження уникнення нарахування штрафних санкцій за прострочення
подання звітності.
Провівши дослідження організаційних та методичних аспектів
удосконалення обліку розрахунків за податками і платежами підприємства,
сформовано висновок про те, що необхідним є: внесення змін до Наказу про
облікову політику щодо уточнення методики ведення податкового обліку,
формування графіку документообігу на підприємстві, перехід до оновленого
програмного забезпечення «1С:Бухгалтерія 8.3», складання головним
бухгалтером приміток до податкової звітності на постійній основі та
перегляд кадрової політику з боку збільшення працюючих осіб відділу
бухгалтерії. З боку вдосконалення податкової системи України пропонується
скорочення додатків до податкових декларацій, які не містять суттєвої
інформації для здачі податкової звітності та сплати податкових платежів
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АНАЛІЗ ВИРОБНИЦТВА ТА РЕАЛІЗАЦІЇ ГОТОВОЇ ПРОДУКЦІЇ
В сучасних ринкових умовах успішна діяльність кожного суб'єкта
господарювання полягає у підвищенні рівня економічної ефективності
виробництва продукції. Облік готової продукції є важливою темою для
розгляду та її актуальність полягає в тому, що більшість підприємств України
займається виробництвом та реалізацією продукції.
Результатом діяльності будь-якого підприємства є випуск готової
продукції, виконання робіт або надання послуг. Адже саме завдяки цьому
вони і отримують свій основний прибуток [1].
Поліпшення організації обліку готової продукції є основним способом
досягнення соціальної та економічної ефективності діяльності підприємства
[1].
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 чи технічним умовам, прийняті відділом технічного контролю і
здані на склад або безпосередньо замовнику [2].
З метою кращого уявлення про призначення готової продукції доцільно
дослідити її класифікацію. При організації обліку готової продукції основним
моментом є визначення її характеру. Згідно з цією ознакою готову продукцію
групують за формою, ступенем готовності та технологічною складністю [3].
За технологічною складністю продукція поділяється на просту і складну.
При цьому вона може бути основною, побічною або супутньою. За своїми
технічними та іншими характеристиками побічна та супутня продукція
майже не відрізняється від основної, тому їх кількісні та якісні параметри
визначають аналогічно основній продукції [4].
Основна продукція – її отримання є для підприємства метою організації
виробництва.
Супутня продукція – її отримання не є метою виробництва, вона
потребує додаткової обробки для доведення її до стану можливого
використання (реалізації) і може мати порівняну з основною продукцією
вартість, зазвичай її отримують уже на завершальних стадіях виробництва;
Побічна продукція – це складові частини сировини, які перетворюються
в процесі виробництва. Така продукція зазвичай не потребує додаткової
переробки і вимагає мінімальних витрат на доведення її до стану, придатного
для подальшого використання (реалізації). Характеризується низькою
вартістю порівняно з основною продукцією [5].
Готова продукція на підприємстві проходить такі операції:
випуск продукції з виробництва і здача її на склад або в експедицію;
зберігання продукції на складах підприємства;
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відпуск продукції на місці місцевим і відправка (відвантаження)
іногороднім покупцям;
відпуск продукції для внутрішніх потреб основних цехів, для збуту
продукції;
реалізація продукції [6].
Для обліку виготовленої продукції Планом рахунків передбачено два
рахунки – 26 та 27. Ці рахунки активні, балансові, призначені для обліку
господарських засобів.
Рахунок 26 «Готова продукція» використовується для узагальнення
інформації про наявність та рух продукції, виготовленої підприємством. По
дебету рахунку 26 відображається надходження готової продукції власного
виробництва за первісною вартістю, по кредиту – списання готової продукції
за сумою відхилень фактичної виробничої собівартості готової продукції від
її вартості за обліковими цінами, що відноситься до реалізованої продукції,
яка визначається у відсотках та обчислюється як відношення відхилень по
залишку готової продукції на початок місяця та відхилень по продукції, яка
здана на склад протягом місяця, до вартості продукції за обліковими цінами
[4].
Одним із основних завдань цінового обліку готової продукції є
приведення різної продукції промисловості до єдиного вираження: ціновий
показник дає можливість зробити підсумок різної продукції як одиничних
виробничих одиниць, так і промисловості в цілому. В отриманні єдиного
підсумку по різних видах продукції і полягає основне завдання оцінки
продукції [4].
Облік готової продукції включає такий комплекс робіт, при виконанні
яких забезпечується своєчасний і якісний облік виробництва, випуску та
реалізації готових виробів не тільки в цілому за звітній період, але і за
коротші проміжки часу, контроль за цілісністю і своєчасним відвантаженням
готової продукції покупцям.
Реалізація випущеної готової продукції – кінцева мета діяльності
підприємства, заключний етап кругообігу його засобів, по завершенні якого
визначаються результати господарювання та ефективність виробництва. [1].
За економічним змістом сутність категорії «реалізація продукції»
характеризується кінцевим результатом роботи підприємства, виконання ним
обов’язків перед споживачами та ступенем участі в задоволенні потреб ринку
тощо.
В умовах обмежених виробничих можливостей і необмеженому попиті
на перше місце висувається обсяг виробництва продукції. Але в міру
насичення ринку і посилення конкуренції не виробництво визначає обсяг
реалізації, а навпаки, можливий обсяг реалізації продукції є основою
розробки виробничої програми. Адже в ході процесу реалізації визначається
додаткова вартість, створена в процесі виробництва. Продукція (роботи,
послуги) перетворюється в грошові кошти, які необхідні для продовження
господарської діяльності - постачання, виробництва тощо. Триває
формування собівартості реалізованої продукції, визначається фінансовий
результат[4].
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Обсяг готової продукції може бути виражений у натуральних, умовнонатуральних, вартісних вимірах. Узагальнюючі показники обсягу готової
продукції отримують за допомогою вартісної оцінки – в оптових цінах.
Основними показниками обсягу виробництва є товарна і валова продукція.
Валова продукція-це вартість всієї виробленої продукції та виконаних робіт,
враховуючи незавершене виробництво. Виражається в порівняних цінах.
Товарна продукція відрізняється від валової тим, що до її складу не
відносять залишки незавершеного виробництва та внутрішньогосподарський
обіг. Вона визначається в оптових цінах, діючи у звітному році. За своїм
складом на багатьох підприємствах валова продукція співпадає з товарною,
якщо немає внутрішньогосподарського обігу та незавершеного виробництва.
Важливе значення для оцінки виконання виробничої програми мають і
натуральні показники обсягів виробництва та реалізації готової продукції
(штуки, метри, тонни і т. ін.).Їх використовують при аналізі обсягів
виробництва та реалізації за окремими видами однорідної продукції.
Умовно-натуральні показники, як і вартісні, застосовуються для
узагальненої характеристики обсягів виробництва та реалізації продукції.
Реалізованою вважається продукція, за яку надійшли кошти від покупця
за рахунок підприємця - виробника . В умовах проведення передоплати
продукція вважається реалізованою в міру її відвантаження покупцям, а при
бартерному обміні – при надходженні товарів обміну на відповідну вартість
відпущеної продукції, на яку належним чином оформлено документи.
Оцінка виконання планових завдань з реалізації, вивчення динаміки
обсягу реалізації продукції проводиться за показником виторгу від реалізації
продукції.
Основними завданнями аналізу готової продукції є :
- оцінка виконання плану і динаміки виробництва та реалізації
продукції;
- визначення впливу чинників на зміну величини цих показників;
- виявлення внутрішньогосподарських резервів збільшення випуску та
реалізації продукції;
- розробка заходів щодо освоєння виявлених резервів.
Отже, основною метою діяльності підприємства є забезпечення
конкурентоспроможності, де процес реалізації відіграє значну роль, оскільки
істотно впливає на фінансовий результат. Тому чітке і належне ведення
обліку процесу реалізації готової продукції та оформлення необхідних
документів при реалізації готової продукції покращить взаємовідносини з
покупцями.
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Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ТА ПРАКТИКА ФІНАНСОВОГО
ОБЛІКУ ВИТРАТ ЗА ЕЛЕМЕНТИ
Витрати виробництва є важливою не тільки економічною, але й
обліково-аналітичною категорією, яка істотно впливає на обсяги та динаміку
прибутку. Тому здійснення дієвого контролю витрат виробництва з метою
постійного зниження їх величини стає однією із важливих задач системи
управління
виробництвом
на
підприємстві.
Створення
системи
господарювання зумовлює необхідність розвитку однієї із основних ділянок
обліково-аналітичного процесу - обліку витрат виробництва.
Елемент витрат — це сукупність економічно однорідних витрат. ПСБО
16 «Витрати»
регламентує порядок групування витрат операційної
діяльності за такими економічними елементами: матеріальні витрати
(за мінусом вартості зворотних відходів);
- витрати на оплату праці;
- відрахування на соціальні потреби;
- амортизація основних засобів;
- інші витрати [2].
Вагому частку витрат за елементами становлять витрати, пов'язані з
витратами капітальних ресурсів - машин, обладнання, виробничих
приміщень тобто витрат на амортизацію основних засобів. Використання у
виробництві цього виду ресурсів, а значить, і формування відповідних витрат
мають ряд особливостей. Одна із таких особливостей: на відміну від таких
матеріальних ресурсів, як паливо, енергія, матеріали (тобто предмети праці),
капітальні ресурси не витрачаються за один цикл виробництва.
Таким чином, амортизація - це планомірний процес перенесення
вартості засобів праці у міру їх зносу на вироблений з їх допомогою продукт.
Відповідно до пункту 7 МСФО 16 «Основні засоби», амортизація – це
систематичний розподіл суми активу, що амортизується, потягом строку його
корисної експлуатації [2].
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Амортизація - це найважливіше джерело відтворення і науковотехнічного розвитку господарства. Це пов'язано не тільки з її сумарною
величиною (її частка в собівартості продукції складає в середньому по
промисловості від 20% до 40%), а й з мінімальною порівняно з прибутком
залежністю від результатів поточної господарської та фінансової діяльності,
отже, надійністю одержання коштів [5].
Амортизація є грошовим виразом фізичного та морального зносу
основних засобів. Сума нарахованої за час функціонування основних засобів
амортизації повинна дорівнювати їх первісної (відновлювальної) вартості.
Норма амортизації - частка (у відсотках) вартості об'єкта, що підлягає
включенню у витрати виробництва з встановленою періодичністю протягом
строку корисного використання або віднесенню за рахунок відповідних
джерел.
Організації при прийнятті об'єкта основних засобів до бухгалтерського
(податкового) обліку самостійно визначають норми амортизації відповідно
до обраного способу її нарахування в рамках встановлених діапазонів строків
корисного використання.
Амортизація по об'єктах основних засобів нараховується щомісячно.
В даний час нарахування амортизації по об'єктах основних засобів
здійснюється одним з таких способів:
- Прямолінійного;
- Зменшення залишкової вартості;
- Прискореного зменшення залишкової вартості;
- Кумулятивного;
- Виробничого [1].
Обов'язковою умовою є те, що застосування одного із способів
нарахування амортизації по групі однорідних об'єктів основних засобів
здійснюється протягом усього строку корисного використання об'єктів, що
входять в цю групу.
Строк корисного використання об'єкта основних засобів визначається
організацією при прийнятті об'єкта до бухгалтерського обліку. Визначення
цього терміну проводиться, виходячи з:
- очікуваного терміну використання цього об'єкта в відповідно до
очікуваної продуктивністю або потужністю;
- очікуваного фізичного зносу, залежить від режиму експлуатації
(кількості змін), природних умов і впливу агресивного середовища, системи
проведення ремонту;
- нормативно-правових та інших обмежень використання цього об'єкта
(наприклад, термін оренди).
У випадках поліпшення (підвищення) спочатку прийнятих нормативних
показників функціонування об'єкта основних засобів в результаті проведеної
реконструкції або модернізації організацією переглядається строк корисного
використання по цьому об'єкту.
Нарахування амортизаційних відрахувань по об'єкту основних засобів
починається з першого числа місяця, наступного за місяцем прийняття
об'єкта до бухгалтерського (податкового) обліку [4]. Нарахування
амортизації по об'єкту майна, що амортизується припиняється з 1-го числа
місяця, наступного за місяцем, коли відбулося повне списання вартості
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такого об'єкта або, коли даний об'єкт вибув зі складу амортизується майна
платника податків за будь-яких підстав. Протягом терміну корисного
використання об'єкта основних засобів нарахування амортизаційних
відрахувань не припиняється, крім випадків переведення його за рішенням
керівника організації на консервацію на термін більше трьох місяців, а також
у період відновлення об'єкта, тривалість якого перевищує 12 місяців.
Нарахування амортизаційних відрахувань по об'єктах основних засобів
проводиться незалежно від результатів діяльності організації в звітному
періоді і відображається в бухгалтерському обліку звітного періоду, до якого
воно відноситься [3].
Нарахування амортизації об'єктів основних засобів, що не
використовуються у виробничій діяльності, відбувається за рахунок власних
джерел, утворених з прибутку, що залишається в розпорядженні
підприємства.
Відповідно до пункту 7 МСФО 16 «Основні засоби», амортизація – це
систематичний розподіл суми активу, що амортизується, потягом строку його
корисної експлуатації [2].
Вартість основних засобів, яка підлягає амортизації, визначається як
різниця між собівартістю конкретного об’єкту та його ліквідаційною
вартістю. У свою чергу ліквідаційною вартістю вважається чиста сума, яку
підприємство очікує отримати за актив по закінченні строку його корисної
експлуатації, зменшена на суму очікуваних витрат, пов’язаних з його
вибуттям.
У МСФЗ 16 «Основні засоби» не вказані конкретні методи нарахування
амортизації, але обраний метод повинен найточніше враховувати реальні
умови отримання економічних вигоди від використання того чи іншого
об’єкта на підставі принципу співвідношення отриманих за його участю
доходів та понесених витрат [3].
Облік нарахованої амортизації здійснюють на регулюючому рахунку
«Накопичена амортизація основних засобів» з одночасним збільшенням
витрат. При цьому вибір рахунків витрат залежить від обраного варіанту їх
обліку:
- якщо облік витрат ведеться за елементами, то нарахування амортизації
відображається записом:
Дебет рахунку «Витрати на амортизацію»
Кредит рахунку «Накопичена амортизація основних засобів».
- якщо облік витрат здійснюється за функціональною ознакою,
нарахування амортизації відображається записом:
Дебет рахунку «Виробничі накладні витрати»
Дебет рахунку «Загальні і адміністративні витрати»
Кредит рахунку «Накопичена амортизація основних засобів» та ін.
Отже, Поступове перенесення вартості діючих основних фондів на
готовий продукт та накопичення грошового фонду для заміни зношених
об’єктів називається амортизацією. У світі декілька різноманітних концепцій
амортизації.
Таким чином, амортизаційна політика перехідного періоду повинна
органічно поєднувати директивні та ринкові важелі при посиленні останніх;
держава повинна регламентувати принципи побудови амортизаційної
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системи спеціальним Законом України «Про амортизацію»; законодавчо
затверджений порядок амортизацій повинен збутися недоліків діючої
методології.
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ПРОБЛЕМА ОБЛІКУ ГРОШОВИХ КОШТІВ НА ПІДПРИЄМСТВІ
Грошові кошти займають ключову позицію у діяльності підприємства і
відіграють важливу роль у його функціонуванні. Саме тому облік грошових
коштів займає основне місце в обліку підприємства. Грошові кошти в касі, на
рахунках в банку, грошові документи є складовою частиною оборотних
активів підприємства. Вони потрібні для розрахунків з основними
постачальниками, оплати праці персоналу, розрахунків з кредитними
організаціями, розрахунків з органами
страхування, бюджетними і
позабюджетними органами, покупцями і замовниками. Наявність чи
відсутність грошових коштів впливає на платоспроможність підприємства,
його фінансову стійкість
Облік грошових коштів ведуть всі підприємства, тому від точності
відображення в обліку операцій з коштами залежить ефективне його
функціонування. [1].
За умов нестабільності та ризику сучасного фінансового середовища,
зростаючих темпів інфляції, розширення міжнародних фінансових відносин
складовою управління грошовими потоками є ефективна система обліку,
контролю та аналізу грошових коштів та їх руху на підприємстві.
Серед основних проблем системи організації та обліку грошових
потоків можна виділити наступні. По-перше, не зважаючи на останні
вдосконалення системи організації та обліку грошових коштів в Україні,
існує проблема неузгодженості національних положень, що регламентують
цю сферу бухгалтерського обліку, із міжнародними стандартами. Другою
проблемою є недосконалість системи управлінського обліку та відсутність
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управлінської звітності з пересування грошових коштів на підприємстві, що
зумовлює нестачу аналітичних та оперативних даних що характеризують
реальні фінансові процеси на підприємстві для подальшого проведення цих
операцій у бухгалтерському обліку, формування і складання повної та
достовірної фінансової звітності та прийняття ефективних управлінських
рішень. Крім того, до загальних облікових проблем у сфері управління
грошовими коштами можна віднести: недостатність та недосконалість форм
та методів розрахунків, особливо для здійснення зовнішньоекономічної
діяльності; слабе матеріально-технічне та організаційне забезпечення
ведення обліку грошових коштів; наявність грубих порушень платіжної
дисципліни та недосконалість механізмів контролю за дотриманням касової
дисципліни, тощо [2].
Отже, вище зазначені проблеми вимагають негайного вирішення:
1. Розроблення фінансових планів руху готівки на наступний рік в якому
заплануємо обсяг доходів обсяг доходів та обґрунтуємо статті витрат;
2. Розроблення звіту про рух грошових коштів за минулий місяць та
порівняння його з плановими показниками підприємства;
3. Впровадження автоматизованого обліку касових операцій дасть
можливість отримувати фінансові дані з високою точністю і правильно
відображати касові операції в обліку;
Застосування на підприємствах системи контролю грошових коштів
дасть змогу значно підвищити ефективність усього процесу управління його
діяльністю, а також пропонується на підприємствах здійснювати розробку
фінансових планів надходження та витрачання грошових коштів на
наступний рік, в якому буде розрахунок планового доходу від основної
діяльності та витрати грошових коштів у розрізі статей витрат. Також на
початку кожного місяця підприємствам доцільно було б формувати звіт за
попередній місяць про надходження і використання грошових коштів та
порівнювати його з нормативними (плановими) показниками. Ця процедура
забезпечить оперативний контроль над рухом грошових коштів на
підприємствах [3].
Таким чином, діяльність кожного підприємства прямо залежить від
правильної організації обліку грошових коштів, оскільки основу діяльності
підприємства становлять операції, пов'язані з рухом грошових коштів.
Побудова належної системи бухгалтерського обліку грошових коштів
передбачає правильність здійснення та відображення всіх етапів їх руху,
починаючи з нормативно-правових вимог, заповнення первинних документів,
узагальнення та систематизації інформації в регістрах і завершуючи
складанням звітності.
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АНАЛІЗ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА
Для забезпечення ефективної діяльності економічних суб’єктів в
динамічних умовах, у управлінського персоналу виникає необхідність в
реальному оцінювані фінансового стану підприємства, що є основною
характеристикою виробничої та комерційної діяльності. Аналіз фінансового
стану підприємства в залежить від повноти, обґрунтування, доцільності і
достовірності інформації про господарські процеси, їх характер та обсяг,
наявність матеріальних, трудових і фінансових ресурсів, їх використання,
фінансові результати діяльності.
Фінансовий стан – повна фінансово-господарська характеристика через
показники, які відображають наявність, розміщення, забезпечення і
використання фінансових ресурсів підприємства.
Головною метою фінансового аналізу є поточного стану та фінансового
стану підприємства в перспективі, пошук шляхів його покращення. [1].
Для оцінки фінансового стану використовуються показники, які
характеризують зміни:
- структури та складу майна та джерел його походження;
- платоспроможності та ліквідності підприємства;
- фінансової стійкості;
- ефективності використання оборотних активів [3].
Таблиця 1 – Характеристика основних прийомів аналізу фінансового
стану [4]
Назва

Сутність

Переваги

горизонтальний
аналіз

полягає у
порівнянні
кожної позиції
поточної
звітності з
минулим
періодом

дозволяє одержати
найбільш загальне
уявлення про якісні
зміни, які мали місце, у
структурі коштів і їх
джерел, а також динаміці
цих змін

вертикальний
аналіз

забезпечує
визначення
структури
фінансових
показників з
виявленням
впливу кожної
позиції звітності

дозволяє одержати
найбільш загальне
уявлення про якісні
зміни, які мали місце, у
структурі коштів і їх
джерел
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Недоліки
не містять
механізму
порівняння окремих
варіантів
економічних
рішень і не
передбачають
заміни ресурсів
не містять
механізму
порівняння окремих
варіантів
економічних
рішень і не
передбачають
взаємозамінюваност
і різних ресурсів

Продовження таблиці 1
Назва
Трендовий аналіз

метод фінансових
коефіцієнтів

порівняльний
аналіз

Сутність

Переваги

полягає в
порівнянні
кожної позиції
звітності з
минулими
періодами і
виявлення
тренду
полягає в
розрахунку
числових
відношень
показників
різних форм
звітності,
визначенні
взаємозв’язку
між ними.

дозволяє простежити за
показниках тенденцію
розвитку, зробити
прогноз на перспективу

це внутрішній
аналіз показників
звітності
підприємства,
дочірніх
підприємств,
підрозділів,
цехів, а також
порівняння
показників
даного
підприємства з
відповідними
показниками
конкурентів

гнучкий, динамічний, є
основою комплексної
оцінки показників
фінансово-господарської
діяльності

простота
обчислення величин;
логіка відбору
показників,
правильність їх
інтерпретації;
використання
коефіцієнтів у
просторово-часовому
аспекті

Недоліки
складність вибору
моделі; проблеми
інтерпретації
інформації та
формування
системи
аналізованих
показників;
трудомісткість;
відсутність
нормативних
значень ряду
коефіцієнтів;
окремі методики
мають застарілі
назви форм
звітності;
рекомендовані
методики
направлені на
ретроспективний
аналіз;
трудомісткий;
можливий при
наявності доступної,
повної і достовірної
інформації;
необхідно
забезпечити
відповідність
показників та їх
однорідність за
календарними
строками,
методами оцінки,
умовами роботи,
інфляційними
процесами

Недоліками методик і вітчизняних, і іноземних фахівців полягають у
тому, що ігноруються галузеві особливості. Міжнародна система оцінок , яка
не є адаптованою під нашу економіку є причиною невірних управлінських
рішень, використання коштів в низькорентабельних напрямах діяльності,
затвердження стратегії розвитку підприємства, що не відповідає сучасним
реаліям розвитку ситуації на ринку [2].
Проте основною проблемою для проведення аналізу варто відзначити
те, що при аналізі українські підприємства стикаються з проблемою,
пов’язаною з нестабільністю економіки.
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У зв’язку з нестабільністю національної валюти, в умовах постійної
зміни інформації багато фінансово-економічних показників, розрахованих на
певний час, повністю втрачають свою цінність для аналізу, тобто в результаті
проведення аналізу не можна стверджувати про його достовірність та
актуальність [5].
У таких умовах рекоменовано :
- проводити декілька разів на рік оцінку найважливіших показників
фінансового стану підприємства (індивідуальний підхід до визначення
найголовніших показників);
- розробляти нові методи оцінки фінансового стану, а також способи
покращення фінансового стану, підвищення платоспроможності і ліквідності,
зокрема комплексного характеру;
- удосконалювати інформаційно-методичне забезпечення аналізу та
уніфікувати методики форм фінансової звітності, що дозволить підвищити її
аналітичні можливості та реальність оцінки майна;
- адаптувати закордонні методики аналізу фінансового стану, що на
сьогоднішній день виступають основними у процесі його здійснення, до
соціально-економічних умов та практики господарювання суб’єктів
національного господарства;
Основна мета цих рекомендацій полягає у тому, що здійснюється пошук
нових, більш адаптованих і гнучких методів для кожного окремого
підприємства, так і покращення організації його здійснення.
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ФІНАНСОВА ГРАМОТНІСТЬ – ОСНОВА ПЛАНУВАННЯ
ДОХОДІВ ТА ВИТРАТ
Кожна людина протягом всього свого життя змушена вирішувати
фінансові питання, приймати рішення в області формування особистих
доходів і здійснення особистих витрат. Більшість людей відчувають при
цьому чималі труднощі, пов'язані з відсутністю необхідного рівня фінансової
грамотності.
Лише незначна частина людей вміє змусити гроші працювати на себе.
Велика частина населення Землі все життя вчиться працювати за гроші. Як
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доказ існуючої проблеми і її масштабів можна навести такий факт – половина
світового багатства (нерухомість і фінансові активи) зосереджена в руках 2%
населення Землі.
Так що таке фінансова грамотність і як поводиться фінансово грамотне
населення:
1) щомісяця веде облік витрат і доходів;
2) живе за коштами - без зайвих боргів;
3) фінансово планує на перспективу (відкладати на «чорний день»;
підготовка до пенсії);
4) купує фінансові продукти і послуги на основі раціонального вибору;
5) орієнтується в фінансовій сфері.
В Україні менше половини українців (45%) здійснюють облік особистих
фінансів. Але у них дуже короткий горизонт фінансового планування – 2/3
планують на місяць, і лише 9% - на період більше одного року. Відсутня
стала звичка порівнювати різні умови отримання фінансових послуг – більше
50% не роблять цього ніколи або лише зрідка. Лише 11% українців мають
стратегію накопичень на забезпечення старості (для порівняння - 63% у
Великобританії). Значна частина населення не готова нести відповідальність
за свої фінансові рішення. 28% вважає, що держава повинна компенсувати
втрати, пов'язані з падінням цін на паї / акції / нерухомість. Фінансова
безграмотність населення впливає на економіку будь-якої країни. За
підсумками дослідження індекс фінансової грамотності українців за 2019 рік
склав 1,6, при цьому рівень грамотності чоловіків виявився трохи вище - 1,8,
проти 1,4 у жінок.
Такий низький рівень фінансової грамотності призводить до негативних
наслідків для суспільства, держави, бізнесу і споживачів фінансових послуг:
Для суспільства – низький рівень залучення широких верств населення в
споживання фінансових послуг призводить до обмеження заощаджень і
інвестицій, що визначають потенціал економічного зростання.
Для держави – обмежує можливість і знижує ефективність регулювання
фінансових ринків, захисту прав споживачів; перешкоджає переходу до
пенсійної системи, заснованої на більшій індивідуальній участі.
Для бізнеса – сприяє зростанню негативних зовнішніх ефектів,
вироблених недобросовісними постачальниками фінансових послуг, що
знижує довіру до бізнесу в цілому.
Для споживачів фінансових послуг – призводить до прийняття
неефективних рішень, що тягнуть за собою в тому числі високий рівень
боргових зобов'язань і банкрутство, і "виключеності" з можливості
використання переваги фінансового ринку: - призводить до низького рівня
заощаджень для життєво важливих цілей і т.д.
Рішення перерахованих проблем може позитивно вплинути на всіх
зацікавлених «гравців». Йдеться, перш за все, про населення, державу і
фінансово-кредитні установи.
Переваги, які отримають сторони в разі позитивного вирішення
зазначених основних проблем:
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Дітям – краще розуміти, що таке гроші, навіщо вони потрібні і звідки
вони з'являються у батьків.
Молодим людям – вже на початку самостійного життя грамотно і
ефективно використовувати свої фінансові ресурси, планувати на
довгострокову перспективу свій бюджет і відповідно планувати і
накопичувати заощадження з метою інвестицій.
Людям середнього віку – краще підготуватися до пенсійного віку,
забезпечити собі додаткові джерела доходів, які будуть служити додатковою
підтримкою під час виходу на пенсію.
Людям пенсійного віку – ефективно використовувати свої пенсійні
доходи, берегтися від шахраїв і фінансових пірамід, користуватися
сучасними фінансовими продуктами, призначеними, зокрема, для
пенсіонерів.
Переваги для держави:
1. Активний розвиток кредитно-банківської системи, ринку страхових
послуг, а також в цілому сфери фінансових послуг.
2. Збільшення вливань в економіку вільних грошових ресурсів населення
через розвиток депозитних послуг.
3. Збільшення масштабів безготівкових платежів.
4. Підвищення прозорості фінансових операцій населення.
В даний час проблема підвищення фінансової грамотності усвідомлена,
що відбилося в розробці стратегії розвитку країни. У Концепції
довгострокового соціально-економічного розвитку України, підвищення
фінансової грамотності названо серед основних напрямків формування
інвестиційного ресурсу.
В Україні також створені окремі програми та ініціативи щодо
підвищення фінансової грамотності, серед них можна виділити
найосновніші:
1. Школа початкової фінансової освіти
2. Проекти та конкурси щодо підвищення фінансової грамотності.
3. Інтернет. ЗМІ. Соціальні мережі.
Таким чином, хороший рівень фінансової грамотності необхідний
кожній людині не тільки для досягнення його особистих фінансових цілей,
але і для забезпечення життєвого циклу. Якою б не була конкретна мета,
виграшем від фінансової грамотності буде підвищення рівня життя і
впевненість у майбутньому, стабільність і процвітання економіки і
суспільства в цілому.
Список використаних джерел:
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КАЛЬКУЛЯЦІЯ ЯК МЕТОД БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ
Система бухгалтерського обліку характеризується наявністю елементів і
зв’язків між ними. Основними елементами системи бухгалтерського обліку є
елементи його методу, які хоч і мають самостійне значення та виконують
визначені функції, але підпорядковуються всій системі. Бухгалтерський облік
має свій метод, який стає інструментом вирішення головних завдань наук −
пізнання об'єктивних законів дійсності з метою відображення їх у практичній
діяльності людей (рис.1).
Елементи методу бухгалтерського обліку
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Рисунок 1 – Елементи методу бухгалтерського обліку
Калькуляційна справа є однією із найважливіших блоків системи
управлінського обліку, без якого нереально систематизувати у логічній
послідовності витрати які понесло виробництво.
Калькулювання забезпечує визначення собівартості - суми витрат,
пов'язаних із процесами постачання, виробництва та збуту. В процесі
постачання визначається собівартість придбання (постачання, закупівлі),
виробництва - виробнича собівартість, збуту - собівартість реалізованої
продукції (робіт, послуг). В управлінні витратами розрізняють різні методи
обліку та калькулювання витрат, що передбачає розробку планових та
нормативних калькуляцій, калькуляцій на певні періоди, замовлення або
технологічні етапи виробництва, калькуляції з урахуванням всіх витрат
підприємства або з виключенням деяких з них тощо.
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Калькуляція складається зі статей витрат, склад яких встановлюється
кожним підприємством самостійно, виходячи з особливостей виготовленої
продукції (виконаних робіт, наданих послуг), технології виробництва,
структури та масштабів підприємства. Кожна стаття має назву та відображає
певний вид витрат підприємства (рис. 2). У статтях калькуляції витрати
групуються за місцем їх виникнення та економічним призначенням.
Типовий перелік калькуляційних статей виробничого підприємства
· сировина і матеріали;
· паливо на технологічні потреби;
· електроенергія на технологічні потреби;
· покупні ресурси, комплектуючі вироби, напівфабрикати;
· роботи і послуги виробничого характеру сторонніх підприємств і організацій;
· витрати інших матеріальних ресурсів;
· відрахування на соціальні заходи;
· основна заробітна плата виробничих працівників;
· додаткова заробітна плата виробничих працівників;
· амортизація основних виробничих засобів та інших необоротних матеріальних
активів;
· витрати по орендній платі основних засобів;
· загально-виробничі витрати.

Рисунок 2 – Типовий перелік калькуляційних статей підприємства
Принципова відмінність групування витрат за статтями калькуляції від
групування витрат за економічними елементами полягає в наявності в
калькуляції комплексних статей, що об'єднують різні за економічним змістом
елементи за призначенням витрат, за місцем їх виникнення і способами
розподілу між окремими видами продукції залежно від обсягів виробництва
кожного виду. Групування витрат за статтями калькуляції дає змогу виділити
витрати, безпосередньо пов'язані з технологічним процесом, і витрати, що
стосуються обслуговування виробництва й управління.
На основі методів обліку витрат підприємство обирає метод
калькулювання, що зазначається в положенні про облікову політику. Методи
обліку витрат на виробництво та методи калькулювання характеризуються
власними способами й прийомами, користувачами, завданнями. Метод
обліку витрат є сукупністю способів відображення, групування та
систематизації інформації про витрати, які виникли у процесі досягнення
поставлених цілей та забезпечують досягнення поставленої мети. Метод
калькулювання є відображенням розподілу витрат підприємства за
встановленими статтями калькуляції для визначення собівартості певних
видів або груп продукції.
Ефективність застосування системи управління витратами виробничої
діяльності суб’єктів господарювання залежить від формування її обліковоаналітичного забезпечення. Інструментом такого забезпечення виступає
калькулювання собівартості продукції, забезпечення об’єктивності якого дає
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можливість здійснювати контроль за виникненням витрат, виявити резерви за
їх зниженням, сформувати економічно-обґрунтовану ціну та визначити
рентабельність різних видів продукції.
Таким чином, сутність калькулювання полягає у деталізації вартісної
оцінки результатів господарських процесів (придбані активи, виготовлена
продукція, реалізовані активи) і поданні їх у формі, зручній для аналізу
доцільності такого процесу, тобто у формі калькуляції. Встановлено, що
калькулювання – це обчислення в грошовому вимірнику результатів будьякого господарського процесу (в широкому розумінні) та обчислення
собівартості одиниці продукції, послуги, роботи (в вузькому розумінні).
Калькуляцію слід вживати у значені форми внутрішнього документу, в якому
здійснюється калькулювання і подаються його результати. Удосконалення
управлінського обліку і приведення його до відповідності теперішнім
запитам апарату управління неможливе без подальшого розвитку
калькулювання.
Список використаних джерел:
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ДОКУМЕНТАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПЕРВИННОГО ОБЛІКУ
МАТЕРІАЛЬНИХ ВИТРАТ ПІДПРИЄМСТВА
При веденні бухгалтерського обліку витрат обробка та оформлення
первинних документів має велике значення для ведення безпомилкового та
прозорого обліку. Технологічно бухгалтерський облік як процес
розпочинається з виявлення, вимірювання і реєстрації фактів, дій і подій з
метою отримання інформації про господарські операції. Суцільне і
безперервне спостереження за всіма господарськими операціями на
підприємстві здійснюється за допомогою документування. Документування це основа бухгалтерського обліку, що передбачає відображення в документах
всіх господарських операцій та фактів господарської діяльності, проте ми
зосередимося на документуванні операцій, що підтверджують витрати.
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Основою бухгалтерського обліку матеріальних витрат є первинний
облік, як сукупність робіт з утворення доказів про господарські факти, тобто
процес документування – створення носіїв первинних даних. Цей процес
вміщує таку послідовність операцій: виявлення інформаційних даних
стосовно об’єктів обліку; вимірювання у межах системи показників, що
застосовуються в бухгалтерському обліку (грошові, натуральні, трудові);
фіксація інформації у відповідних носіях облікових даних – документах.
Якість і швидкість руху облікової інформації залежать від ступеня
оптимальності переліку даних про об’єкти обліку, їх стан, форму
функціонування, що у спеціальній літературі має назву «облікової
номенклатури».
Формування облікової номенклатури важлива складова організації
бухгалтерського процесу. Їх наявність сприяє ліквідації дублювання в обліку,
обґрунтованому вибору первинних документів, облікових регістрів,
формуванню документообігу, документопотоків тощо.
Бухгалтерський документ – письмове свідоцтво певної форми і змісту,
яке містить відомості про господарську операцію і є доказом її здійснення.
Первинні документи, які фіксують факти здійснення господарських операцій,
є підставою для бухгалтерського обліку цих операцій [1].
Якщо у первинному документі немає будь-якого обов'язкового реквізиту
такий документ недоказовий і не може бути підставою у бухгалтерському
обліку. До оформлення первинних бухгалтерських документів, які
підтверджують здійснення матеріальних витрат, ставлять наступні вимоги:
 первинні документи мають бути складені в момент здійснення операції,
а якщо це неможливо, безпосередньо після її закінчення;
 документи складають на бланках типових форм або на бланках
спеціалізованих форм, затверджених відповідними міністерствами і
відомствами, а також виготовлених самостійно, які мають містити
обов'язкові реквізити типових або спеціалізованих форм;
 у разі складання та зберігання первинних документів на машинних
носіях інформації підприємство зобов'язане за свій рахунок виготовити їх
копії на паперових носіях на вимогу інших учасників господарських
операцій, а також правоохоронних органів та відповідних органів у межах
їхніх повноважень, передбачених законами;
 записи в первинних документах роблять у темному кольорі чорнилом,
кульковою ручкою, друкарськими засобами чи принтером, що забезпечує
зберігання цих записів протягом встановленого терміну зберігання
документа;
 вільні рядки в первинних документах прокреслюють;
 кожен первинний документ має містити дані про посаду, прізвище і
підписи осіб, відповідальних за його оформлення;
 керівник підприємства затверджує перелік осіб, які мають право давати
дозвіл (підписувати первинні документи) на здійснення господарських
операцій, пов'язаних з відпуском товарно-матеріальних цінностей тощо;
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забороняється приймати до виконання документи на господарські
операції, які суперечать законодавчим і нормативним актам, встановленому
порядку обліку коштів і матеріальних цінностей, завдають шкоди власникам;
 відповідальність за несвоєчасне складання первинних документів та
недостовірність відображених у них даних несуть особи, які склали та
підписали ці документи [2].
В первинних облікових документах на відпуск матеріалів зі складів
підприємства в підрозділи вказується назва матеріалу, кількість, облікова
ціна, сума, а також призначення: номер та назва замовлення (виробу,
продукції), для виготовлення якого відпускаються матеріали, або номер та
назва затрат. Підприємство може здійснювати відпуск матеріалів чи їх
окремих груп, видів своїм підрозділам без вказівки призначення – відпуск
матеріалів враховується як внутрішнє переміщення, а самі матеріали
вважаються у підзвіті підрозділу, що їх одержав. На фактично витрачені
матеріали підрозділ – одержувач складає акт витрат, в якому вказується
назва, кількість, облікова ціна і сума за кожною позицією, номер та назва
замовлення для виготовлення якого їх було витрачено, або номер та назва
затрат, кількість та сума за нормами витрачання, кількість та сума витрат над
норму та причини таких витрат; за потреби вказується кількість виготовленої
продукції або об’єми виконаних робіт. У звіті дається пояснення перевитрат
чи економії по матеріалам. Списання матеріалів з підзвіту відповідного
підрозділу підприємства та віднесення їх вартості на затрати виробництва (в
залежності від того, на які цілі витрачено матеріали) здійснюються на основі
вище зазначеного акту.
Відпуск матеріалів зі складів підприємства на виробництво, як правило,
має здійснюватися на підставі попередньо встановлених лімітів. Ліміти на
відпуск матеріальних цінностей у виробництво встановлюється службами
планування за участі відповідних технічних служб та відділу матеріальнотехнічного постачання на основі діючих норм витрат матеріалів і виробничої
програми підрозділів підприємства, з урахуванням залишків матеріалів на
початок та кінець періоду планування.
Первинними обліковими документами по відпуску матеріалів зі складів
підприємства в підрозділи є лімітно-забірні карти, накладна-вимога на
відпуск (внутрішнє переміщення) матеріалів, акт-вимога на заміну
(додатковий відпуск) матеріалів. Виходячи з конкретних умов діяльності
підприємства можна окрім затверджених форм первинних облікових
документів застосовувати самостійно розроблені форми первинних
облікових документів по руху виробничих запасів.
Застосовуються три види контролю використання сировини і матеріалів
на виготовлення продукції:
– попередній контроль (лімітування відпуску матеріалів зі складу в цехи
на основі норм витрати);
– облік використання виданого у виробництво сировини і матеріалів
(партії сировини і матеріалів);
– інвентарний.
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В основі всіх видів контролю знаходиться порівняння фактичної витрати
матеріалів із витратою їх за нормами на той самий фактичний обсяг
продукції, тобто виявлення відхилень від норм [3].
Викладане вище дає підстави зробити висновок, що у ринкових умовах
господарювання головними умовами ефективного управління виробничим
підприємством є повнота, достовірність та оперативність інформації про
витрати, які формують собівартість виготовленої продукції. Таку інформацію
надає облік витрат виробництва, що є центральною підсистемою в
інформаційній системі бухгалтерського обліку. Від належної організації
обліку витрат та калькулювання собівартості продукції залежать рівень
економічного управління підприємством, ступінь впливу результатів
діяльності окремих підрозділів на підвищення ефективності виробництва,
обґрунтованість планування якісних та кількісних показників й оптимальне
ціноутворення.
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ХАРАКТЕРИСТИКА РОЗРАХУНКІВ З ПОКУПЦЯМИ
ТА ЗАМОВНИКАМИ
У сферу нормативного регулювання розрахунків з покупцями і
замовниками крім кодексів України в них входять вказівки, стандарти,
правила, постанови, які дозволяють фізичним і юридичним особам
правильно організувати свою діяльність, застерегти від невірних кроків.
Нормативні документи також є і щодо розрахунків з покупцями і
замовниками, і відображення цих операцій в бухгалтерському обліку є
обов'язковим до виконання для конкретних організацій.
Будь-яка комерційна фірма регулярно розраховується з покупцями і
замовниками. Всі ці операції повинні бути правильно враховані. Для
достовірного узагальнення інформації в рамках взаємин по реалізованих
товарів, продукції, інших ТМЦ або наданих послуг необхідний облік
розрахунків з покупцями і замовниками. Основні нюанси виконання
зобов'язань закріплюються в договорах, а виконання / невиконання умов по
оплаті і відвантаження веде до виникнення дебіторської або кредиторської
заборгованості.
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Правила розрахунків з покупцями вимагають, щоб облік вівся в розрізі:
- розрахункових документів, терміни виконання яких поки не настав;
- розрахункових документів, терміни виконання яких прострочені;
- одержаних авансів;
- векселів - з терміном погашення; дисконтованих в банківській
установі; не сплачених в строк.
Облік – багато складова операція, яка передбачає складання документів,
внесення проводок. Документальне оформлення розрахунків з покупцями і
замовниками ведеться на підставі виправдувальних первинних документів.
Відвантаження товару здійснюється на підставі наказу, відправленого на
склад, і накладної на відпуск продукції. Останній документ оформляється в
двох примірниках. На підставі накладної бухгалтерський відділ оформляє
платіжну вимогу для розрахунків. Рахунки-фактури виписує будь-яка фірма
незалежно від того, чи обкладається продукція податком. ПДВ нараховується
на підставі рахунку-фактури. Однак і покупцеві потрібен цей документ.
Потрібно він для відшкодування суми ПДВ [1, c. 56].
Розрахунки з покупцями і замовниками виникають в тому випадку, коли
організація укладає договір, відповідно до якого зобов'язується перед
контрагентом в тому, що вона виконає всі умови договору щодо поставки
товару, надання послуг або виконання робіт на оплатній основі. Контрагент в
свою чергу зобов'язується, що в повному обсязі і у встановлені договором.
Рішення з постачання приймаються в умовах, коли змінюються як
зовнішні фактори господарювання, так і внутрішні, що породжує наявність
проблеми й обмеження.
Структура управління відносинами з постачальниками: зі зростанням
значення і стратегічних завдань постачання на перший план висуваються
постачальники й управління відносин із ними. Організація та управління
відносинами з постачальниками ґрунтуються на цілому ряді стратегічних дій.
Облік розрахунків з покупцями в організації є важливим і складним
ділянкою обліку. Помилки та неточності у відображенні даних про
розрахунки з покупцями і замовниками, недотримання норм законодавства,
можуть привести до виникнення бухгалтерських помилок, недоїмки коштів,
конфліктів з контрагентами і штрафами [1, c. 58].
Складність дослідження розрахунків з покупцями та замовниками
спричинена впливом законодавства, маркетингу, технологію виробництв та
розвитком всієї економіки.
Щодо питання договірних зобов’язань, останні виступають базою для
розрахунків дальшого розвитку підприємства, багато підприємств створюють
для виконання окремого замовлення чи замовлень, що дозволяє замовнику
звести до мінімуму свої витрати від втрати собівартості нереалізованої
продукції. Дані усіх договірних зобов’язань дозволяє краще спрогнозувати
очікуваний обсяг продукції, рух грошових коштів та виникнення чи
погашення зобов’язань.
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При відображенні зобов’язань на рахунках бухгалтерського обліку
головним є дотримання принципу переважання сутності над формою. Аналіз
сутності принципу переважання сутності над формою може мінятись як в
часі, так і в просторі. Зміна економічної сутності в часі зумовлюється тим, що
з часом економічна сутність операції, що відбувається сьогодні, не відповідає
юридичній формі що є на сьогоднішній день [2, c. 351].
Законодавством України передбачається відображення в обліку
реальних невідкладних зобов’язань на бухгалтерських рахунках та в балансі
підприємства в цілому. Умовні зобов’язання підлягають обліку на усіх
позабалансових рахунках. Коли підприємство повинно погасити
заборгованість за цими зобов’язаннями, вони перетворюються на безумовні,
їх переводять на балансові рахунки, а позабалансові усі закривають. На
бухгалтерських рахунках відображається дебіторська заборгованість осіб, за
яку здійснюється платіж і кредиторська заборгованість на користь осіб, яким
необхідно сплатити весь борг [2, c. 352].
Розвиток розрахунків з покупцями та замовниками, а також
відображення на рахунках бухгалтерського обліку, відбуватиметься в таких
напрямах:
- змінити завдання використання даних щодо розміру собівартості
продукції та розробити нові методи розрахунку;
- розробити методику аналізу договірних зобов’язань, їх взаємозв’язок з
іншими показниками фінансового стану підприємства, відобразити в обліку
витрат на формування клієнтської бази підприємства, проведення
маркетингових досліджень, а це дозволить визначити збільшення показників
реалізації та прибутку підприємства.
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ОСОБЛИВОСТІ ОПЛАТИ ПРАЦІ У ЗАКЛАДАХ МЕДИЧНОЇ
ДОПОМОГИ
Обсяг платних послуг у медичних установах, напевно, найбільший серед
бюджетних установ усіх сфер діяльності. Водночас надання платних послуг
та розрахунок їх вартості в медичних установах найскладніший, адже для цієї
галузі законодавчо затверджених порядків надання платних послуг і досі
немає. Тож фахівцям таких установ у цьому питанні доводиться розбиратись
самостійно.
Згідно з положеннями статті 17 Закону України «Про оплату праці» для
працівників, які виконують роботи, не властиві основній діяльності галузі,
умови оплати праці встановлюються відповідно до актів чинного
законодавства тих галузей, до яких належать ці роботи за характером.
А також для закладів з погодинною оплатою праці необхідні відомості
про посадові оклади, що вказуються у штатному розписі, присвоєні розряди
(затверджуються наказами та розпорядженнями по установі), годинні
тарифні ставки і дані табельного обліку відпрацьованого за місяць.
Нормативними актами для розрахунку в медичних закладах являються:
Постанова Кабінету міністрів України «Деякі питання оплати праці
працівників закладів охорони здоров’я», Порядок «Про затвердження
Порядку виплати надбавки за вислугу років медичним та фармацевтичним
працівникам державних та комунальних закладів охорони здоров'я», Наказ
МОЗ України «Про впорядкування умов оплати праці працівників закладів
охорони здоров'я та установ соціального захисту» та інші. Усі вони
врегульовують питання оплати праці в медичних закладах України.
Медичним працівникам посадовий оклад установлюється з урахуванням
кваліфікаційної категорії за умови їх роботи за тією спеціальністю, за якою
присвоєно кваліфікаційну категорію. Професіоналам, фахівцям, технічним
службовцям та робітникам, які виконують у тому ж самому закладі, установі
поряд зі своєю основною роботою додаткову роботу за іншою професією
(посадою) або обов'язки тимчасово відсутнього працівника без звільнення від
своєї основної роботи, провадиться доплата за суміщення професії (посади)
або виконання обов'язків тимчасово відсутнього працівника в розмірі до 50
відсотків посадового окладу за основною посадою.
Працівникам можуть встановлюватись надбавки в розмірі до 50
відсотків посадового окладу (тарифної ставки):
- за високі досягнення у праці;
- за виконання особливо важливої роботи (на строк її виконання);
- за складність, напруженість у роботі.
Граничний розмір зазначених надбавок для одного працівника не
повинен перевищувати 50 відсотків посадового окладу
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Надбавка за вислугу років установлюється медичним працівникам
державних та комунальних закладів охорони здоров'я залежно від стажу
роботи у наступних розмірах (табл. 1).
Таблиця 1 – Розміри надбавки за вислугу років у закладах медичної
допомоги
Стаж роботи у державних та комунальних
закладах охорони здоров’я
Понад 3 роки
Понад 10 років
Понад 20 років

Розмір щомісячної надбавки до
посадового окладу, відсотків
10
20
30

Надбавки за тривалість безперервної роботи в нараховуються лікарям,
дільничним медичним сестрам, медичним сестрам загальної практики –
сімейної медицини за наступними ставками:
- від 3 до 5 років безперервної роботи – 10%;
- від 5 до 7 років – 20%;
- понад 9 років – 40%
Щомісяця також виплачується надбавка за обсяг виконаної роботи
лікарям (сестрам медичним). Розмір зазначеної надбавки обчислюється за
такою формулою:

де – надбавка за обсяг виконаної роботи лікаря (медсестри);
ПН – фактична чисельність населення, прикріпленого за місцем
проживання;
НН – норма навантаження лікаря (медсестри);
– різниця між фактичною чисельністю прикріпленого населення
та нормою навантаження, якщо така чисельність не перевищує подвійної
норми навантаження;
– різниця між фактичною чисельністю прикріпленого
населення та подвійною нормою навантаження, якщо така чисельність
перевищує подвійну норму навантаження, але не більше, ніж у 2,5 разу;
– різниця між фактичною чисельністю прикріпленого
населення та подвійною нормою навантаження, якщо така чисельність
перевищує подвійну норму навантаження у 2,5 разу і більше;
– норматив оплати праці лікаря (медсестри) з урахуванням
фактичної чисельності прикріпленого населення.
Норматив оплати праці лікаря (сестри медичної) з урахуванням
фактичної чисельності прикріпленого населення визначається за такою
формулою:

де ПО – посадовий оклад лікаря (медсестри), з урахуванням підвищень.
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Надбавка за обсяг виконаної роботи лікаря (сестри медичної)
коригується з урахуванням коефіцієнтів віково-статевої структури
прикріпленого населення за такою формулою:

де СНо – скоригована надбавка за обсяг виконаної роботи лікаря
(медсестри) з урахуванням коефіцієнтів віково-статевої структури
прикріпленого населення;
Чн – фактична чисельність прикріпленого населення станом на 1 січня
поточного року;
Ч0-1 – чисельність прикріпленого населення віком до 1 року включно;
Ч1-14 – чисельність прикріпленого населення віком від 1 до 14 років
включно;
ЧЧ15-49, ЧЖ15-49, – чисельність прикріпленого населення відповідно
чоловіків і жінок віком від 15 до 49 років включно;
Ч50 – чисельність прикріпленого населення віком від 50 років.
Надбавка за якість виконаної роботи лікарів (сестер медичних)
визначається за такою формулою:

де НЯ – надбавка за якість виконаної роботи;
Σ К1-10 – сума балів, які визначені на основі оцінки кожного з
показників якості.
Отже, дослідивши та узагальнивши нормативні акти з регулювання
питань оплати праці в медичних закладах України, було отримано наступні
висновки. Питання оплати праці в медичних закладах України залежать від
перебігу реформи в медичній галузі, яка проводиться останні роки. Згідно із
політикою уряду наступні роки реформа набуде суттєвих змін, що напевно
вплине на зміни і в оплаті праці медичних працівників у майбутньому.
Постійні зміни в законодавчій базі, відсутність єдиного чіткого бачення
шляхів та напрямків реформи охорони здоров’я в Україні сприяють
невизначеності в питаннях оплати праці та ускладненню обґрунтованого
планування видатків медичних закладів. Оплата праці в закладах первинної
медико-санітарної допомоги має ряд особливостей порівняно з іншими
медичними закладами, зокрема медичні працівники мають право на
отримання надбавок за обсяг та якість виконаної роботи.
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СУТНІСТЬ ОСНОВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
ЯК ОБ’ЄКТА ЕКОНОМІЧНОГО АНАЛІЗУ
Орієнтація економічної політики держави на стабільний розвиток
суб’єктів господарської діяльності потребує удосконалення обліковоаналітичного забезпечення стратегічного управління. Цей напрям потребує
конкретизації методів аналізу основної діяльності підприємств та
вдосконалення відповідних методик дослідження.
Характер основної діяльності підприємства залежить від особливостей
галузі економіки, в якій здійснює діяльність конкретне підприємство.
Основна діяльність підприємства має наступні характеристики, що і
визначають характер формування прибутку:
1. Основна діяльність є найважливішою складовою всієї господарської
діяльності підприємства та являється основною метою здійснення його
діяльності. Загальна сума активів, що формуються на балансі підприємстві,
основна частини виробничого та адміністративного персоналу забезпечує
саме основну діяльність. Тому прибуток від основної діяльності (реалізація
продукції, робіт, послуг) за звичайних умов функціонування підприємства
має найбільшу питому вагу в загальній структурі прибутку підприємства.
2. По відношенню до інших видів діяльності підприємства (фінансової,
інвестиційної) основна діяльність є пріоритетною. Ведення інших видів
діяльності не має суперечити розвитку основної діяльності, а лише сприяти її
розвитку.
3. Основним критерієм оцінки окремих етапів діяльності підприємства є
інтенсивність розвитку основної діяльності. Відповідно до можливості
формування прибутку від основної діяльності на всіх етапах діяльності
підприємства визначають мету та завдання не лише політики управління
прибутком, але й стратегії загального розвитку підприємства [2].
4. Господарські операції, що забезпечують основну діяльність
підприємства, мають постійний характер та велику кількість повторювань. У
порівнянні з іншими операціями частота операцій по ній найбільша.
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5. Основна діяльність підприємства орієнтована переважно на товарний
ринок (фінансова та інвестиційна діяльність здійснюються в більшості на
фінансовому ринку). Основна діяльність пов’язана з багатьма різновидами та
сегментами товарного ринку, що обумовлюються специфікою запасів, видом
виробничого обладнання, яке застосовується, видом готової продукції.
6. Здійснення основної діяльності базується на інвестованому капіталі, у
той час як інвестування капіталу, що заплановано здійснити, є предметом
інших видів діяльності (інвестиційної та фінансової). Інвестований в основну
діяльність капітал змінює свою форму і перетворюється на операційні активи
підприємства. Від структури інвестованих активів, їх збалансованості,
швидкості обертання та інших аналітичних характеристик залежить
можливість підприємства генерувати прибуток від основної діяльності.
7. У процесі основної діяльності реалізуються затрати людської праці.
Тому можливість підприємства отримувати прибуток від основної діяльності
має залежність від забезпеченості трудовими ресурсами, його кваліфікації та
професіоналізму. Використання живої праці в значній мірі визначає
специфіку витрат, пов’язаних із стимулюванням персоналу, забезпеченням
належних умов праці, формуванням особливих видів податкових платежів
підприємства, що відображаються і на умовах формування його прибутку від
основної діяльності.
8. Основній діяльності притаманні, разом із загальними, і специфічні
види ризиків. Тому рівень прибутку від основної діяльності, який отримує
підприємство при різноманітних альтернативних варіантах господарювання,
повинен, у першу чергу, порівнюватися з рівнем операційного ризику [3].
Такі науковці-аналітики, як Є.В.Мних, С.З. Мошенський, Г.В. Савицька,
В.М. Серединська та інші, предметне поле цілей і завдань, що вирішуються в
процесі аналізу основної діяльності, окреслюють такими аспектами:
– аналіз виконання плану з виробництва та реалізації продукції та
проведення факторного аналізу з визначенням основних чинників впливу на
відхилення;
– аналіз динаміки обсягів виробництва та реалізації продукції;
– аналіз якості продукції;
– аналіз ритмічності виробництва і реалізації продукції;
− аналіз фінансових результатів від реалізації товарів, робіт, послуг;
– пошук резервів щодо збільшення обсягу виробництва та реалізації
готової продукції, робіт, послуг [2-5].
Аналіз основної діяльності займає важливе місце в системі фінансового
аналізу, оскільки від його результатів залежить інформаційно-аналітичне
забезпечення прийняття ефективних управлінських рішень, спрямованих на
підвищення конкурентоспроможності підприємства та пошук резервів
покращення результатів його діяльності [3].
І.В.Сіменко та Т.Д. Косовою запропоновано дослідження основної
діяльності підприємства в розрізі бізнес-процесів:
1) процеси матеріально-технічного постачання;
2) процес виробництва готової продукції, робіт, послуг;
3) процес реалізації готової продукції, робіт, послуг;
4) процес розрахунків з покупцями та замовниками [1].
125

Методичні підходи до аналізу основної діяльності, що запропоновані
вищезазначеними авторами, передбачають вирішення таких аналітичних
завдань як визначення економічної ефективності використання ресурсів;
оцінка виконання планів, прогнозів, управлінських рішень; вивчення впливу
об’єктивних і суб’єктивних причин, зовнішніх і внутрішніх факторів на
результати бізнес-процесів підприємства; пошук та обґрунтування заходів,
спрямованих на оптимізацію бізнес-процесів підприємства.
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На сучасному етапі економічного розвитку важливе значення
відводиться системі управління фінансовою діяльністю підприємства. Це
обумовлено тим, що від ефективності її організації залежить формування
необхідного обсягу фінансових ресурсів, які потрібні для здійснення
виробничо-господарської та фінансової діяльності підприємств.
За сучасних умов трансформації української економіки підвищуються
вимоги до якості обліково-аналітичного забезпечення процесу управління
діяльністю підприємств. Бухгалтерський облік повинен забезпечувати
прозорість формування фінансових результатів діяльності підприємств та
об’єктивну оцінку вкладів їх структурних підрозділів у загальний результат.
Питання обліку формування фінансових результатів діяльності
підприємств досліджували ряд вчених та практиків, зокрема: Ф.Ф. Бутинець,
В.В. Сопко, В.М. Ткаченко та багато інших. Однак, за сучасних умов
актуальність залишається дискусійною.
Ефективність функціонування операційної діяльності підприємства
відображається у досягнутих ним фінансових результатах. Отримання
значних позитивних фінансових результатів є головною та важливою метою
функціонування суб’єктів підприємницької діяльності. У фінансових
результатах безпосередньо відображаються усі сфери діяльності
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підприємства: рівень його технологій та організації виробництва,
ефективність системи управління та контролю за рівнем витрат та рівнем
реалізаційних цін, особливості господарського механізму, завдяки яким
визначається якість і обсяг виготовленої продукції, її собівартість,
продуктивність праці та державне регулювання розвитку певної галузі.
Зважаючи на те, що головною метою діяльності будь-якого
підприємства є одержання та максимізація прибутку, слід ретельно та
кваліфіковано досліджувати формування його складових, а саме: доходів та
витрат. Прибуток, займаючи центральне місце у ринковій економіці, є
стимулом
для
суб’єктів
господарювання
найбільш
ефективно
використовувати його наявні трудові, матеріальні і фінансові ресурси.
Позитивний фінансовий результат, а саме отриманий прибуток - це та
мета, заради якої працює або, принаймні, повинно працювати підприємство.
У величині фінансових результатів віддзеркалюються усі аспекти діяльності
господарюючого суб’єкта: технологія і організація виробництва, особливості
діяльності, які визначають якість та обсяг виготовленого продукту, рівень
собівартості, стан продуктивності праці тощо.
Саме тому питання обліку доходів і витрат, визначення фінансових
результатів від операційної діяльності та їх формування є досить
актуальними, їх досліджують як науковці, так і менеджери. На сучасному
етапі розвитку української економіки важливе значення відводиться системі
управління фінансовою діяльністю підприємства. Однією з найбільш
актуальних проблем вітчизняного бухгалтерського обліку є облік доходів та
порядок формування фінансових результатів діяльності підприємства.
Проблема достовірності постала перед обліком фінансових результатів в
ринкових умовах.
Поняття «фінансові результати» трактують як різницю між доходами та
витратами підприємства за певний час, «прибуток» – зростання, збільшення,
приріст, зиск, «збиток» – матеріальні втрати, протилежність прибутку [1].
Однією з головних загальноекономічних проблем як у практичному, так
і в науковому плані, є проблема трактування фінансового результату
діяльності підприємства, методологія й методика його визначення й
оподаткування.
Значна увага вчених, науковців та практиків концентрується на ведення
обліку фінансових результатів діяльності підприємств. З її допомогою
реалізовується стратегія і тактика розвитку підприємства, обгрунтовуються
плани й управлінські рішення та оцінюються результати діяльності
підприємства вцілому.
Головним показником, який характеризує фінансову результативність
підприємства є прибуток. Даний показник визначає основну мету його
діяльності. Отримання прибутку створює базу для самофінансування,
розширеного відтворення, вирішення соціальних проблем. За показником
прибутку визначаються частка доходів засновників і власників, розміри
дивідендів й інших доходів. За рахунок прибутку погашається частина
зобов’язань підприємства перед бюджетом, банками та постачальниками
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(підприємствами та організаціями). Показник прибутку є найважливішим для
оцінки виробничої і фінансової діяльності підприємства. Від використання
прибутку у значній мірі залежить ефективність виробництва та управління,
рівень фінансової самостійності, функціональність системи товарногрошових відносин та інших економічних факторів впливу на виробництво.
Для розкриття сутності доходу і прибутку доцільно розглянути процеси
їх формування, історію розвитку концепції прибутку та обліку фінансових
результатів, сучасне розуміння і перспективи розвитку концепції прибутку,
методологію визначення доходу і прибутку в Україні.
Різні підходи щодо визначення поняття «прибутку» виникли у
результаті спроби відшукати найбільш доцільне визначення даного поняття.
Усі автори погоджуються з тим, що прибуток - це різниця, залишок. Вони
одностайно розглядають прибуток як «дещо» у складі виручки від реалізації.
Відмінності виникають лише тоді, коли дослідники намагаються встановити
з яких компонентів складається це «дещо».
Спочатку прибуток розглядався і досліджувався в якості загальної
форми доходу на капітал, при цьому між ним і процентом не проводиться
розмежування. Сутність цього вчення базується на теорії трьох факторів
виробництва, якими є земля, капітал і праця. Використання кожного з них
породжує прибуток, відповідно, ренту на землю, прибуток на капітал і
заробітну плату на працю. Прибуток, як наслідок, має самостійне
походження.
Тому, слід зазначити, що прибуток – це загальноекономічна категорія,
яка являє собою частину доходу конкретного підприємства, отриманого
під впливом внутрішнього і зовнішнього середовища та рівня розвитку
підприємництва. Прибуток є різницею між доходами, які були отримані від
усіх видів його діяльності, і витратами підприємства, що були понесені в
процесі отримання цих доходів та використовується для здійснення
процесу розширеного відтворення та задоволення інтересів власників
підприємства, працівників, інвесторів і держави.
Таким чином, підводячи підсумок даного розділу, відмітимо, що
основними завданнями обліку фінансових результатів є:
1. Формування повної та достовірної інформації про фінансову
діяльність підприємства.
2. Забезпечення контролю за наявністю і рухом майна, використанням
матеріальних, трудових і фінансових ресурсів у відповідності з
затвердженими нормами.
3. Своєчасне, повне та правдиве відображення фінансових результатів
на рахунках і в регістрах бухгалтерського обліку.
4. Своєчасне надання звітності про фінансові результати.
Фінансові результати господарської діяльності підприємства за звітний
період відображаються у Звіті про фінансові результати, що складається
згідно з НП(С)БО 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності». Даним
Положенням визначені зміст і форма Звіту про фінансові результати, а також
загальні вимоги до розкриття його статей.
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ВДОСКОНАЛЕННЯ МЕХАНІЗМУ ФОРМУВАННЯ
ТА ВИКОРИСТАННЯ ПРИБУТКУ
Діяльність підприємств у сучасних умовах конкуренції потребує чітких
управлінських рішень та стратегій розвитку. Метою кожного підприємства є
отримання прибутку, тому важливим є дослідження цього показника та
факторів, що впливають на формування та використання прибутку.
Дослідженням проблем механізму формування та використання
прибутку займалися такі вчені: Жадько К.С., Котенко В.С., Міакова Г.І.,
Бабич М.С.
Згідно НП(С)БО 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності» прибуток –
сума, на яку доходи перевищують пов’язані з ними витрати [1]. Прибуток –
не лише фінансовий результат, а й ознака дохідності діяльності
підприємства.
Управління прибутком можна дослідити як систему функцій,
інструментів, методів, пов’язаних з формуванням і використанням прибутку,
які застосовують для досягнення цілей підприємства.
Прибуток допомагає на підприємстві визначити ефективність
використання основних ресурсів підприємства; запровадити інновації для
розширення масштабів виробництва; забезпечити інформацією про оцінку
діяльності підприємства та визначити рівень попиту на ринку.
На формування прибутку впливають фінансові результати, сфера та
галузь діяльності підприємства. До зовнішніх факторів належать створення
інфраструктури ринку, суттєве коливання попиту та пропозиції, рівень
доходів населення, політична та економічна нестабільність. Існують також і
внутрішні фактори, такі як рівень трудового потенціалу, витрати
інвестиційних ресурсів, використання матеріально-технічної бази [2, 15-17 с].
Формування прибутку може здійснюватися двома методами. У
першому– основу становить планове відображення обсягів виробництва і
реалізації продукції з урахуванням ресурсних можливостей підприємства та
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потреб ринку. Тобто, відбувається формування валового прибутку
підприємства шляхом різниці від доходу (виручки) від реалізації продукції
(товарів, робіт, послуг) податку на додану вартість, акцизного збору, інших
відрахувань з доходу та собівартості реалізованої продукції.
Відповідно до другого методу, в основі формування прибутку лежить
планова потреба фінансування основних напрямів стратегічного розвитку
підприємства. Такий метод може бути доцільний, якщо вся вироблена
підприємством товарна продукція може бути реалізована у повному обсязі.
Основна вимога максимізації прибутку полягає у прибутковості кожної
одиниці випуску, а виробництво додаткової продукції збільшує обсяг на
величину граничних витрат, але одночасно підвищується і загальний дохід –
на величину граничного доходу. Якщо граничний дохід більше граничних
витрат, прибуток підприємства підвищується, але гранична максимізація ще
не досягнута і підприємство має можливість збільшувати обсяг виробництва.
Як тільки граничні витрати будуть перевищувати граничний дохід, зростання
узагальненого прибутку сповільнюється, а збільшення випуску продукції
стає збитковим. Таким чином, величина прибутку досягає максимуму за
такого обсягу випуску продукції, при якому граничний дохід дорівнює
граничним витратам [3, С. 375-376].
Також для підвищення ефективності управління прибутком
підприємства потрібно: запланувати таку стратегію, яка б сприяла
виконанню цілей розвитку підприємства, наприклад, підвищення
прибутковості кожної одиниці випуску; планувати та слідкувати за тим, щоб
витрати не перевищували доходи; враховувати доходи від усіх видів
діяльності; орієнтуватися при використанні прибутку на потреби самого
підприємства.
Отже, результатом будь-якої підприємницької діяльності є прибуток,
який допомагає підприємству реалізовувати свої плани та цілі. Тому для
вдосконалення механізму формування та використання прибутку потрібно:
- контролювати діяльність підприємства
- забезпечення максимізації розміру прибутку, що формується;
- забезпечення ліквідності підприємства та його платоспроможності.
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УПРАВЛІННЯ ПРОБЛЕМНИМИ КРЕДИТАМИ БАНКУ
Управління кредитною діяльністю банку є одним із головних напрямів
діяльності, так як кредитування завжди було й залишається пріоритетною
економічною функцією банків. Значна проблемна заборгованість в
кредитному портфелі банків може призвести не тільки до фінансових втрат, а
й до погіршення іміджу тих банків, для яких проблема повернення
прострочених кредитів є найгострішою. Зазвичай у структурі банківських
операцій на кредитні припадає близько 70 %, які характеризуються
концентрацією високого рівня як доходу, так і ризику.
Причини виникнення проблемної заборгованості можна поділити на
зовнішні та внутрішні. До зовнішніх (макроекономічних) факторів можна
віднести: загальний фінансово-економічний стан країни, в якому банк
здійснює свою діяльність; рівень захисту економічних інтересів банківської
системи і кожного окремо узятого банку, передбачений законодавством
країни; діюча податкова система і рівень оподаткування; середній рівень
кредитоспроможності позичальників та інші [1, с.40-42].
Усі ці фактори визначають рівень ризику неповернення кредитів і
відповідно регіональну складову величини показника питомої ваги
простроченої заборгованості. Внутрішні ж чинники виникнення проблемної
заборгованості пов'язані з діяльністю самого банку такі як: недостатня
кваліфікація персоналу та система перепідготовки кадрів; неповна та
недостовірна інформація про позичальника; недостатньо продумана та
розроблена кредитна політика банку; неякісна оцінка кредитоспроможності
позичальника та інші [1, с.43-46]. За даними НБУ, сума проблемних кредитів
на початок 2020 року складала 530,8 млрд грн. (табл. 1). Основними
чинниками покращення якості кредитних портфелів стало зростання нового
роздрібного кредитування, через що за 2019 рік частка непрацюючих
кредитів у цьому сегменті зменшилася на 11,9 в.п. до 34,1%.
Крім того, вплинули значні реструктуризації кредитного портфеля двома
держбанками на суму понад 30 млрд грн . Частка проблемних кредитів у
банках іноземних банківських груп (крім російських) скоротилася з 23,1% до
16%. Існуюча частка проблемних кредитів може створити суттєві ризики для
фінансового сектору.
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Таблиця 1 – Проблемні кредити в Україні, млн грн. [2]
Кредитні операції:

01.01.2018

01.01.2020

кредити корпоративному сектору

892 900

847 259

непрацюючі кредити

500 263

456 074

частка непрацюючих кредитів, %

56,03

53,83

кредити фізичним особам

174 448

214 252

непрацюючі кредити

93 353

73 077

частка непрацюючих кредитів, %

53,51

34,11

міжбанківські кредити, депозити (за виключенням
коррахунків)

22 046

31 368

непрацюючі кредити

1 372

946

частка непрацюючих кредитів, %

6,22

3,02

кредити органам державної влади та місцевого
самоврядування

1 519

4 717

непрацюючі кредити

10

683

частка непрацюючих кредитів, %

0,69

14,48

всі кредити

1 090 914

1 097 595

Проблемні кредити

594 999

530 780

Отже, частка проблемної заборгованості в банківських активах є досить
великою, що з часом може призвести до виникнення проблем з
платоспроможністю та лівідністю. Тому ефективна організація управління
проблемними кредитами в банках України набуває у даний час особливо
важливого значення та необхідності розробки нових підходів до визначення
оцінки проблемних кредитів та кредитоспроможності позичальника.
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АУДИТ НЕМАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ СУЧАСНІ СТАВЛЕННЯ
Для ефективного здійснення господарської діяльності є існування
відповідних засобів праці. Особливої уваги надають нематеріальні складові
активів підприємства. На сьогодні перед підприємствами виникає нове
завдання, що потребує швидкого та ефективного вирішення, використання
можливостей підприємства для досягнення конкурентних переваг. В свою
чергу, сучасні тенденції виділяють основну роль саме нематеріальних
активів, тому постає необхідність в удосконаленні проведення їх аудиту та
оцінки тому що жодне підприємство не працює без використання у своїй
діяльності різних об’єктів нематеріальних активів, наявність яких забезпечує
розвиток даного суб’єкта господарювання.
Тому в сучасних умовах господарювання виникає велика потреба
фінансово-економічного контролю діяльності суб’єктів. Останім часом
найбільшу увагу приділяють аудиторам, а саме, до формування ними
незалежної думки щодо правдивості здійснення господарської діяльності
суб’єкта господарювання, відображення її в бухгалтерському обліку та у
складеній фінансовій звітності.
Для вирішення поставленої проблеми необхідно дати визначення
нематеріальним активам. Згідно П(С)БО 8 «Нематеріальні активи» це- не
монетарні активи, які не мають матеріальної форми, можуть бути
ідентифіковані та утримуються підприємством з метою використання
протягом періоду більше одного року,для виробництва, торгівлі, в
адміністративних цілях чи надання в оренду іншим особам. Граничний строк
амортизації нематеріальних активів становить 20 років.[1]
Надходження і оприбуткування будь-якого об'єкта нематеріальних
активів необхідно засвідчити відповідним первинним документом, у якому
вказують докладну характеристику об'єкта, термін корисного використання,
його первісну вартість, амортизація, підрозділ у якому буде
використовуватися об'єкт; підписи посадових осіб, що прийняли об'єкт, із
доданням документів, у яких описується даний об'єкт нематеріальних,
активів або порядок його використання.
При дослідженні теоретичних аспектів бухгалтерського обліку, аналізу
та аудиту нематеріальних активів існує багато проблемних питань, які
стосуються визнання, оцінки, та класифікації нематеріальних активів,
документального оформлення операцій з ними та шляхів підвищення
ефективності їх використання на підприємствах. Якість аудиту
нематеріальних активів тісно пов'язаний з методикою аудиту. Аудитор
повинен дотримуватись чітко визначений правил та методів проведення
аудиту нематеріальних активів, які впливають на якість аудиту і надання
аудиторських послуг. Чим вище якість інформації, сформованої в системі
бухгалтерського обліку, тим вище якість проведеного аудиту.
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Мета аудиту відповідно до МСА 200 "Ціль і основні принципи аудиту
фінансової звітності" полягає у висловленні аудитором незалежної
професійної думки щодо правильності відображення у звітності
підприємства інформації щодо нематеріальних активів.[2]
Враховуючи сучасні проблеми аудиту нематеріальних активів та
своєрідність вітчизняної практики його проведення наведемо певний перелік
джерел інформації аудиту нематеріальних активів.
Джерелами інформації аудиту нематеріальних активів є:
-наказ про облікову політику підприємства;
-установчі та первині документи ;
-регістри синтетичного і аналітичного обліку по рахункам:
-акти та довідки попередніх ревізій, аудиторські висновки, дані
внутрішнього контролю та інша документація, що узагальнює результати
контролю;
-контракти, угоди про оренду, страхові поліси, кошториси;
-фінансова та статистична звітність (ф. 1 "Баланс", ф. 5 "Примітки до
річної фінансової звітності" тощо);
- відповіді на запити аудитора;
- результати, отримані в ході аудиторської перевірки тощо.[4]
Проводячи перевірку є також певні етапи її формування, кожний
аудитор самостійно обирає послідовність проведення перевірки, виходячи з
особливостей підприємства, умов договору з клієнтом, а також свого
особистого досвіду. Застосування методів аудиторської перевірки дозволяє
зменшити аудиторський ризик і провести аудит у короткі строки. В ході
перевірки можна виділити такі традиційні етапи:
1.Ознайомлення з підприємством.
2. Укладання договору на аудиторську перевірку.
3. Складання загального плану і програми аудиту.
4. Детальне вивчення статутних документів.
5.Вивчення інших документів.
6.Уточнення і коригування загального плану і коригування аудиторської
перевірки.
7. Здійснення аудиту достовірності показників фінансової звітності
підприємства.
8.Підписання аудиторського висновку і акта приймання-передачі
виконаних робіт за договором на проведення аудиторської перевірки.[2, c.59]
У роботі аудиторської перевірки встановлюється правильність
відображення в балансі інформації про нематеріальні активи. При цьому
визначається чи всі нематеріальні активи відображені в звіті; чи всі
документи використані в звіті; наскільки фактична методика оцінки активів
відхиляється від прийнятої при визначенні облікової політики підприємства.
Тому аудит нематеріальних активів відіграє важливу роль у пошуку
невиявлених відхилень підприємства для підвищення результатів ефективної
діяльності та розвитку. Проведений прискіпливий аналіз підходів аудиту
нематеріальних активів та ефективності їх використання дозволяє
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встановити, що існуючі підходи недостатньо пристосовані до вітчизняних
умов. Тому в сучасних умовах для вітчизняних підприємств слід
дотримуватися наведених етапів проведення аудиту нематеріальних активів,
що можуть бути використані на практиці та забезпечити надходження на
підприємство додаткових майбутніх економічних вигод.
Список використаних джерел:
1. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 8 «Нематеріальні
активи»: Наказ Міністерства фінансів України від 18.10.1999 р. № 242.
2. Гуменюк А., Яцюк В. Аудит нематеріальних активів: методика
проведення / // Бухгалтерський облік і аудит. 2008. № 2. С. 57-62.
3. Чуб Ю.В. Проблемы аудита нематериальных активов. Інноваційна
економіка. 2015. № 1. С. 130-132.
4. Організація і методика аудиту нематеріальних активів. URL:
https://pidruchniki.com.
Килимник Вікторія
Науковий керівник: Откаленко О.М., к.е.н., доцент
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
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РОЗРАХУНКІВ В УКРАЇНІ
Завдяки стрімкому розвитку комп`ютерних технологій, з`являються нові
можливості ведення бізнесу, розширення міжнародних зв`язків та загалом
підвищення рівня життя звичайного населення. Сьогодні безготівкові
розрахунки стали невід`ємною частиною існування будь-якої сфери
діяльності в будь-якій точці світу. Розрахунки без використання готівки
широко застосовуються на підприємствах, тому що вони спрощують
завдання та економлять час, а головне зменшують ризики при розрахунках з
постачальниками, що дуже важливо у теперішньому динамічному та
мінливому світі. Безготівкові розрахунки є дійсно зручними та ефективними,
їх використання призводить до економії
витрат на їх здійснення,
прискорення операцій та руху коштів. Крім того, так грошова маса
акумулюється в банках і створюються умови контролю за їх цільовим
використанням.
Проблемою розвитку безготівкових коштів займаються вчені, як
вітчизняного, так і світового рівня. Це можна прослідкувати в їх наукових
працях. Серед українських науковців слід виділити С. Л. Березу,
Ф. Ф. Бутинець, С. Ф. Голов, Є. В. Калюга, М. В. Кужельний, Л. Г. Ловінська,
В. О. Озеран, О. М. Петрук, А. А. Пилипенко, В. В. Сопко, Л. К. Сук,
В. О. Шевчук та інших.
Національний банк підтримує рух економіки України до безготівкових
розрахунків і сприяє розвитку платіжної інфраструктури. Безготівкові
розрахунки – швидкий, зручний та безпечний спосіб оплатити товари та
послуги. Розширення сфери безготівкових розрахунків забезпечує прозорість
здійснення платежів та забезпечує економічний ріст країни. Національний
банк встановлює правила для здійснення безготівкових розрахунків та сприяє
їх безпеці та надійності [1].
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Безготівкові операції переважають за обсягом і кількістю. Загальна
кількість операцій (безготівкових та отримання готівки) з використанням
платіжних карток, емітованих банками України, за 2019 рік становила 5057,3
млн шт., а їхній обсяг – 3 576,7 млрд грн. Порівняно з 2018 роком кількість
зазначених операцій зросла на 29,2%, а сума – на 24,3%. За кількістю
операцій переважали безготівкові – 4 167,1 млн шт. (82,4%), тобто вісім із
десяти операцій із платіжними картками були без використання готівки.
Обсяг безготівкових операцій становив 1 798,3 млрд грн, що склало 50,3%
від усіх карткових операцій (за підсумками 2018 року – 45,1%). П’ять років
тому цей показник становив лише 25%. Отже, безготівкові розрахунки з
використанням платіжних карток стають все більш популярними серед
українців. Розподіл безготівкових операцій за видами операцій свідчить, що у
минулому році найбільша кількість операцій із використанням карток
припадала на розрахунки в торговельних мережах – 51,2 %, за обсягами –
домінували перекази з картки на картку – 42,4 % [2].
Безготівкові операції мають ряд переваг, зокрема:
- зменшення використання ресурсів для виготовлення, оновлення та
зберігання банкнот;
- зменшення вірогідності втрати грошей (крадіжки, загублення,
псування);
- оплата придбаних товарів, послуг, продукції стає швидшою та
надійнішою, що позитивно відображається на стосунках між суб`єктами
господарювання та постачальниками;
- такі розрахунки допомагають зменшити кількість тінізованих операцій
і як наслідок-зменшують частку тіньoвої еконoміки; банки та служби
контролю можуть відслідковувати рух грошових коштів юридичних та
фізичних осіб:
- безготівкові платежі ускладнюють розвиток наркобізнесу, тероризму та
іншої незаконної діяльності. Так, як їх запровадження потребує використання
готівки;
- безготівкові платежі вигідні для бізнесу; їх використання допомагає
збільшити обсяги продажу продукції, товарів та послуг, залучити нових
клієнтів та запроваджувати нові бізнес-ідеї;
- зменшується корупція, країна стає привабливішою для іноземних
інвесторів та безліч інших переваг.
У високорозвинутих країнах таких як: Швеція, Данія, Фінляндія,
Норвегія частка паперових грошей в економіці зовсім мала (близько 3%).
Існує ймовірність, що готівкові кошти в цих країнах зникнуть зовсім [3]. Такі
показники свідчать про високий розвиток держави та науково-технічний
прогрес, відсутність недовіри до держави та влади. Громадяни таких країн не
бояться зберігати свої кошти на банківських рахунках, що не можна сказати
про Україну, населенню навпаки зручно і спокійно тримати гроші у
готівковому вигляді. До того ж, в Україні не всі володіють відповідними
технічними засобами та підключенням до інтернету, не на всіх підприємствах
можна побачити термінал для оплати товарів та послуг, особливо в
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маленьких містечках та селах. Ця проблема залишається невирішеною,
незважаючи на весь прогрес. Важливо, що не все населення вміє
користуватись електронними платіжними засобами навіть на базовому рівні,
особливо серед громадян старшого віку.
Проаналізувавши стан безготівкових розрахунків в Україні, можна
зробити висновок, що розвиток інноваційних сервісів позитивно впливає на
життя громадян. Помітно, що населення стрімко переходить на розрахунки
без використання готівки. Проте повністю позбутися використання готівки
Україні вдасться не скоро, так як на це впливає безліч факторів, а саме:
юридична та економічна безграмотність, менталітет, висoкий рівeнь тіньовoї
екoноміки, низький науково-технічний прогрес та недовіра до органів
державної влади. Тож дане питання ще не один рік буде залишатись
актуальним та викликатиме безліч дискусій.
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Нa кожному пiдприємстві розрaхунки з підзвiтними особами є важливою
ланкою діяльності робіт підприємства. Однією з важливих ланок роботи з
підзвітними особами є документальне оформлення розрахунків з ними.
Пiдзвiтною особою є довірена особа, яка отримала грошові кошти від
підприємства у підзвіт для здійснення господарських витрат, службових
відряджень або інших витрат згідно з наказом керівника для певних цілей
підприємства.
Коли працівник направляється у відрядження керівник підприємства
видає наказ для направлення у відрядження, в якому вказує пункт
призначення, назву підприємства або організації,термін перебування у
відрядженні і мета відрядження.
Haказ пpo нaправлення прaцівника у вiдряджeння є пiдставою для видaчi
йoму пocвiдчення про вiдрядження. Вiдмiтки в даному документi звiряється
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печаткою, що зазвичай використовується в господарськiй дiяльності
пiдприємства. Якщо працiвник вiдряджається у рiзні насeлeні пункти, тo
відповiдні вiдмітки повинні бути звiрені печаткою пiдприємства, що
відправляє i приймає працівника. При цьoму фактичний час перебування у
мiсцi вiдрядження визначається за даними вiдмiтками про день перебування
в місце відрядження і день вибуття з нього[1].
Підзвітній особі перед чи після відрядження видають грошові кошти, які
вона витрачає під час відрядження на свої чи господарські потреби згідно зі
звіту про використання готівки разом з підтвердними документами, які
подали до бухгалтерії в готівковій або безготівковій формі згідно з наказом
керівника. Якшо грошові кошти видають з каси то дя оформлення операції
використовують видатковий касовий ордер, якщо з поточного рахунку –
платіжне доручення.
До звiтy дoдaють oригiнaли пеpвинних дoкументiв, якi пiдтверджують
сyми пoнeсeних прaцiвником витpат. Дo них нaлежaть: білети, чeки,
квитанцiї , poзpахунковi квитанцiї, тoварнi чеки, видаткові накладні тощо.
Якщо після повернення з відрядження в дорученої особи залишились
кошти, які її видало підприємство то вона їх має повернути або в касу
прибутковим касовим ордером, або на поточний рахунок в банк і пред'явити
квитанцію в оригіналі з перерахування коштів на рахунок підприємства.
За час, який працівник перебуває у відрядженні йому відшкодовують
витрати, які пов'язані з відрядженням, а саме витрати: на проїзд, на
проживання, на харчування,на проїзд місцевим транспортом, на оплату
телефонних рахунків, на оформлення за кордонних паспортів (якщо
працівник їде у відрядження за кордон),старухвання, а також всі інші
документи й витрати, що пов'язані з відрядженням включаючи збори,
платежі та податки.
Якщо працівник отримав аванс на відрядження в інший населений пункт
або закордон і не поїхав, в такому випадку він зобов'язаний протягом трьох
робочих днів з дня скасування поїздки повернути грошові кошти, які йому
були видані в тій валюті і кількості в якій він їх отримав. Також працівник
повинен подати наказ про скасування відрядження,а також на ім’я керівника
підприємства (організації) підготувати службову записку, в якій вказана
причина скасування відрядження. Цю записку може готувати сам працівник,
якого направили у відрядження або керівник відповідного структурного
підрозділу.
Для віднесення витрат на відрядження обов'язковою умовою віднесення
витрат на відрядження до складу витрат підприємства є наявність
документів, які підтверджують взаємозв'язок такого вiдрядження iз
здійснення діяльності платникiв податкiв, як до бюджету так і до
позабюджетних фондів.
Підприємство згідно з П(С)БО 16 «Витрати» має віднести витрати на
відрядження в тому звітному періоді, в якому відображене завершення
відрядження.[2].
Якщо в кінці відрядження в підзвітної особи залишились кошти, вона
має їх повернути підприємству в касу або на рахунок в банк. Якщо пiдзвітна
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особа не надала звiти та необхiдні виправдовуючi документи у встановленi
строки або не повернула в касу залишки невикористаних сум авансів,
бухгалтер має право утримати таку заборгованість iз нарахованої зaробітної
плaти в порядку, встановленому чинним законодавством.
Бyвають випaдки кoли пiдзвітній oсобі прoтягом вiдрядження не
вистачилo коштiв які видaли на вiдрядження, в тaкому випадку після
закінчення відрядження і подання звіту про використання коштів на
відрядженнi пiдзвiтній особi повертаються кошти.
Якщо під час відрядження виникла проблема незалежна від працівника
(наприклад хвороба, відсутність квитків чи транспорту тощо) то він може з
дозволу керівника взяти вимушену затримку у відряджені за наявності
підтверджувальних документів в оригіналі.
Заробітна плата працівникам, які перебувають у відряджені оплачується
відповідного трудового кодексу чи колективного договору згідно зі ст. 121
КЗпП, а нараховується згідно з тарифної сітки [3].
Великий обсяг економічної інформації, який постійно збільшується,
потребує подальшого вдосконалення облікової і контрольно-аналітичної
роботи. В умовах ручної обробки знижується якість інформації,
продовжуються строки її опрацювання, а зростання затрат праці призводить
до різкого збільшення управлінського персоналу.
На сучасному етапі удосконаленню управління і поліпшенню якості
економічної інформації сприяє використання засобів обчислювальної техніки
для обліку та аналізу розрaхунків з підзвiтними особами.
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СУТНІСТЬ ТА АУДИТ АДМІНІСТРАТИВНИХ ВИТРАТ
ПІДПРИЄМСТВ
У процесі виробництва підприємства несуть витрати на ефективне
управління, які можна віднести до неоднорідних груп витрат. Ці витрати
пов'язані з усією діяльністю компанії, а саме: процесом постачання,
виробництва та продажу товарів чи послуг.
Понесені витрати для підприємств протягом певного періоду часу
характеризуються збільшенням боргів підприємства або зменшенням
оборотних активів, що, в свою чергу, призводить до зменшення власного
капіталу, якщо всі ці витрати були правильно оцінені.
Згідно ПСБО №16 «Витрати», адміністративні витрати містять в собі
загальногосподарські витрати, поєднанні з здійсненням управління та
виконання робіт, пов’язаних із задоволенням цілей підприємства [1].
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Адміністративні витрати – загальногосподарські витрати, що включають
витрати на утримання управлінського персоналу, витрати на їх відрядження,
на утримання основних засобів що перебувають в загальному користуванні
та інших матеріальних не обігових активів загального призначення
(амортизація, ремонт, комунальні послуги, оренда) послуги юристів та
аудиторів, транспортні послуги, витрати на пошту та канцелярію, суми
винагород охоронним агенціям, перераховані податки та збори. Величина
адміністративних витрат впливає на фінансові результати господарства [2].
Виходячи з особливостей багатогранності категорії "адміністративні
витрати" підприємство повинно визначити їх перелік витрати відповідно до
чинного законодавства та умови праці конкретного суб’єкта. На основі
отриманого списку керівництво має проаналізувати виявлені витрати,
згрупувати їх у конкретні класифікаційні групи та відобразити їх у облікової
політики.
Варто зазначити, що досить багато науковців висвітлювали тему
адміністративних витрат. Серед таких науковців важливо відзначити
М. Т. Білуха, Ф. Ф. Бутинця, Т. Т. Горнгена, А. В. Головача, К. Дрюрі,
П. Самуельсона.
Ч.
Хорнгрен
зазначає,
що
більшість
компаній
частину
загальногосподарських витрат відносять на підрозділи, і пропонує бази
розподілу для окремих видів адміністративних витрат. Зокрема, об’єкт
продажу – для розподілу витрат на оплату праці управлінського персоналу,
кількість працівників – для витрат на утримання відділу кадрів, час надання
послуг – для витрат на утримання юридичного відділу [5, c. 277].
Також відомо, що М. С. Пушкар зазначив, що наведений у п. 18 П(С)БО
16 «Витрати» перелік складових адміністративних витрат обґрунтований на
чисто бухгалтерському підході до проблеми відображення витрат, пов’язаних
із утриманням персоналу адміністраціі, і господарськими витратами,
послугами різних кредиторів та податками [3, с. 260].
Для здійснення більшої ефективності застосування своїх зусиль у
господарстві підприємства постає проблема у здійснені обліку витрат , а
особливо адміністративних.
Одним із важливих напрямків здійснення управління є керування
витратами. Управління витратами на підприємстві можна назвати цілим
комплексом робіт, які мають великий вплив на ефективність розподілу
витрат під час здійснення господарської діяльності.
Ефективне управління на підприємстві передбачає виконання таких
функцій як : прийняття та розробка управлінських рішень, а також контроль
за виконанням цих рішень.
Загалом до адміністративних витрат можна віднести такі загальногосподарські витрати, які використовують для обслуговування та здійснення
управління на підприємстві.
На сьогодні є важливим здійснення управління та правильна організація
обліку витрат
для всіх ланок управління. Зростання питомої ваги
адміністративних витрат у відношенні до загальних витрат підприємства
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обумовлено необхідністю в нових методиках аналізу та обліку, адаптованих
до потреб підприємства. Оновлення методик обліку і аудиту
адміністративних витрат є важливим кроком в подальшому розвитку
управління діяльністю підприємства у ринкових відносинах та покращення
фінансових результатів.
Здійснення управління витратами складний процес, який включає в себе
управлінську діяльність, завданням якої є одержання ефективного
економічного результату.
Для ефективної організації обліку адміністративних витрат та
внутрішнього контролю адміністративні витрати вимагають їх класифікації
за однорідною ознакою. Це можуть бути класифікаційні групи або елементи,
кожен з яких чітко розділений певні статті. Класифікувати адміністративні
витрати варто в залежності від особливості виробництва чи надані послуг ,
від потреб дотримуючись правил та норм.
Адміністративні витрати – це витрати періоду , тому важливо є
правильне віднесення витрат до певного звітного періоду. Для отримання
незалежної думки щодо правильності здійсненні обліку адміністративних
витрат підприємства користуються послугами незалежного зовнішнього
аудиту. За результатами незалежного аудитора матимемо інформацію про
надійність фінансової звітності в усіх суттєвих аспектах, про адміністративні
витрати підприємства.
Аудит адміністративних витрат науковці розглядають одночасно з
аудитом витрат загалом, хоча й адміністративний витрати мають особливості
їх формування та бухгалтерського обліку, а тому потребують певних
особливостей у визначенні методології аудиту. Такою особливістю можна
назвати формування складу адміністративних витрат, для запобігання
включення до складу адміністративних витрат собівартість продукції, витрат
на збут та інших.
Тому для аудитора є важливим перевірка правильності віднесення
витрат до відповідних статей.
Невід'ємна частина процесу аудиту - це аналіз витрат. Аналізуючи
адміністративні витрати, аудитор визначає, як змінюються адміністративні
витрати протягом декількох звітних періодів.
Планування розміру витрат призводить до визначення рівня витрат для
здійснення ефективно роботи на підприємстві, а також для визначення
розміру прибутку.
Для здіснення точного планування адміністративних витат, потрібно
розглянути нормування, тобто максимальної суми основних витрат на
виробництві.
Нормативи основних витрат можна визначити так :
1.
Статистичним методом – в основі якого рівень витрат та інш
показники у порівняні базового року зі плановим періодом;
2.
Розрахунковим методом, при якому витрати за рік
визначатимутьсяза кожною статею.
Отже , можна зробити висновки, що адміністративні витрати - це всі
витрати, які пов'язані з управлінням господарською діяльністю підприємства
і пов'язані з підтриманням виробничого процесу.
141

Для повноти визначення собівартості продукції потрібно прийняти
наукове рішення розподілу адміністративних витрат та визначення
нормативного значення величини адміністративних витрат в залежності від
загальної суми витрат підприємства. Зменшення суми адміністративних
витрат приведе до зростання прибутку підприємства від основної діяльності.
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ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ОБЛІКУ КРЕДИТНИХ ОПЕРАЦІЙ
ПІДПРИЄМСТВА
Основним законодавчо-нормативним актом з регулювання органiзацiї та
ведення бухгалтерського облiку i складання фiнансової звiтностi, зокрема,
зобов’язань перед банком за кредитними операціями, є Закон України «Про
бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi» [1].
Метою ведення бухгалтерського облiку i складання фiнансової звiтностi
щодо кредитниїх операцій є надання користувачам для прийняття рiшень
повної, правдивої та неупередженої iнформацiї про стан та погашення таких
зобов’язань, що впливає на визначення фiнансового стану пiдприємства.
Зміст облікової політики щодо кредитних операцій повинен розкривати
такі її елементи як:
– види кредитів, що використовуються підприємством;
– схема виплат за кредитом (ануїтет чи на залишок боргу);
– методи оцінки кредитів та їх визнання;
– документальне забезпечення обліку кредитів;
– рахунки обліку для відображення кредитних операцій за аналітичними
зрізами;
– склад і порядок ведення обліку витрат із обслуговування кредитних
операцій;
– формування забезпечення для відшкодування можливих втрат за
кредитними операціями;
– розкриття інформації про зобов’язання за кредитами у формах
фінансової звітності;
– розкриття інформації про кредитні операції у формах управлінської
звітності відповідно потреб користувачів.
Процес організації обліку вимагає визнання та оцінки зобов’язань за
кредитами.
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Завдання бухгалтерського обліку кредитних операцій підприємства

Завданнями бухгалтерського обліку кредитних операцій відображені на
рис. 1.
Сама методика облiку отриманих кредитiв пiдприємством включає такі
основнi складовi: облiк основної суми боргу; суми одержаного кредиту; облiк
суми процентiв, якi нараховуються за користування кредитом.
Це пояснюється тим, що данi елементи бухгалтерського облiку
зобов’язань за кредитами вiдображаються на рiзних рахунках, а також
визнаються та оцiнюються за рiзними принципами. Хоча й заборгованiсть за
відсотками, як i за основною сумою боргу, в облiку пiдприємства також
визнається зобов’язаннями. Крiм відсотків за користування кредитом, у
пiдприємства, як правило, виникають й iншi витрати, безпосередньо
пов’язанi з залученням кредитних ресурсiв [2].
Першим кроком до реєстрацiї зобов’язання за кредитами є питання його
визнання.
Заборгованість
підприємства
за
кредитами
буде
визнаною
зобов’язаннями за дотримання двох умов, що визначеннi у П(С)БО 11
«Зобов’язання» [3]:
– їх оцiнка може бути достовiрно визначена;
– iснує ймовiрнiсть зменшення економiчних вигод внаслiдок їх
погашення.
Забезпечення наявності усіх документів щодо оформлення
кредитів
Щомісячне нарахування відсотків та правильність їх
відображення за джерелами покриття
Дотримання встановлених правил з оцінювання та оформлення
застави при отриманні кредиту
Цільове використання одержаних підприємством кредитів
Своєчасність погашення основного боргу та нарахованих
відсотків
Забезпечення наявності та правильності оформлення всіх
документів за операціями лізингу
Правильність віднесення на рахунки бухгалтерського обліку
сплачених відсотків за користування кредитом (у тому числі за
простроченими кредитами)
Обґрунтованість віднесення відсотків за користування
кредитами до собівартості продукції (робіт, послуг) залежно від
джерела отримання кредиту, а також суми відсотків

Рисунок 1 – Завдання бухгалтерського обліку кредитних операцій
підприємства
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Підставою для бухгалтерського обліку господарських операцій є
первинні документи, якi фіксують факти здiйснення господарських операцiй.
Первиннi документи повиннi бути складенi пiд час здiйснення господарських
операцiй, а якщо це неможливао – безпосередньо пiсля її закiнчення [1].
Предметом оцiнки є рiзнi види зобов’язань за кредитами, якi згiдно
П(С)БО 11 «Зобов’язання» подiляються на довгостроковi та поточнi
(короткостроковi). Зобов’язання по сплатi за обслуговування розрахункових
рахункiв є поточними.
Отримання кредитів та їх погашення супроводжується обставинами, що
призводять до виникнення витрат, зокрема, фінансових.
Визнаються зобов’язання за кредитами, якщо їх оцінка може бути
достовірно визначена, існує ймовірність зменшення економічних вигод
внаслідок їх погашення. У системі фінансового обліку отримані суми
кредитів (позик) не визнаються доходами підприємства та не підлягають
віднесенню до складу витрат при поверненні.
Оцінка банківських кредитів здійснюється за принципом обачності, який
передбачає використання в бухгалтерському обліку методів оцінки, які
повинні запобігати заниженню сум визнаних зобов’язань. Відповідно МСБО
базовими оцінками зобов’язань є історична собівартість, поточна
собівартість, вартість реалізації (погашення), теперішня вартість.
В Україні для відображення зобов’язань за кредитами (відповідно
строкам їх погашення) в бухгалтерському балансі використовують поточну
собівартість і теперішню вартість.
Так, поточні зобов’язання за кредитами на дату балансу оцінюються за
поточною собівартістю, а довгострокові – за теперішньою вартістю.
Оцінку за довгостроковими кредитами вважаємо здійснювати за
справедливою вартістю, яка дорівнює сумі заборгованості щодо основної
суми боргу на будь-який момент часу без врахування відсотків.
Таким чином, можна зробити висновок, що система бухгалтерського
обліку має мету забезпечити вчасне і правильне складання і подання банку
документації, яка необхідна для того, щоб одержати кредит, контроль за
цільовим використанням і дотриманням строків користування кредитом.
Також повинна надаватись інформація про ефективність залучення
кредитних коштів, яку використовують при прийнятті управлінських рішень
та плануючи діяльність підприємства на майбутнє. Процес кредитування
потребує правильного ведення бухгалтерського обліку, адже має певні
особливості. Тому, необхідно слідкувати за точністю ведення обліку на цій
ділянці, щоб забезпечити підприємство інформацією про фінансовий стан,
ефективність кредитування і використання банківських кредитів.
Список використаних джерел:
1. Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні : Закон
України
від
16.07.1999
р.
№996-XIV.
URL
:
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/996-14.
2. Чебан Ю.Ю. Облік зобов’язань перед банком: законодавчо-нормативні
аспекти і напрями удосконалення. Глобальні та національні проблеми
економіки.
2015.
Вип.
4.
С.
1060-1065.
URL:
http://globalnational.in.ua/archive/4-2015/223.pdf.
144

3. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 11 «Зобов’язання» : Наказ
Міністерства
фінансів
України
від
31.01.2000
№20.
URL:
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/z0085-00.
Кондратюк Інна
Науковий керівник: Гладій І.О., к.е.н., доцент
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
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ФОРМУВАННЯ СТАТУТНОГО, РЕЗЕРВНОГО ТА ДОДАТКОВОГО
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Сучасні
умови
господарювання
вимагають
раціонального
функціонування всіх учасників ринку, інформаційне забезпечення яких
визначає належна організація обліку, завдяки якому приймаються виважені
управлінські рішення. Категорія капітал є однією з найбільш вживаних
економічних категорій. Капітал підприємства є базою його створення та
розвитку. Також у процесі функціонування підприємства він забезпечує
реалізацію інтересів держави, інвесторів, які авансують капітал у
підприємство, та персоналу.
Питання щодо відтворення і формування інформації про власний капітал
розглядаються у працях вітчизняних і зарубіжних науковців: Р.Н. Антоні,
Т.О. Гуренко, Н.О. Гура, К.П. Свистільник, В.В. Селезньов, В.В. Сопко та ін.
Метою дослідження виступило вивчення економічної сутності власного
капіталу як основи формування статутного, резервного та додаткового
капіталу підприємства.
Для цілей бухгалтерського обліку дефініція категорії «власний капітал»
потребує уточнення через призму кругообороту капіталу в процесі
господарської діяльності, його економічної та правової сутності.
Економічна роль власного капіталу полягає в забезпеченні підприємства
власними фінансовими ресурсами, необхідними як для початку, так і для
продовження реальної господарської діяльності. Правова сутність капіталу
полягає передусім в тому, що його розмір визначає межі мінімальної
матеріальної відповідальності, які суб’єкт господарювання має за своїми
зобов’язаннями. Відтак під власним капіталом слід розуміти загальну суму
власних джерел фінансування активів, які по праву належать підприємству і
сформовані за рахунок внесків власників та додатково створених і отриманих
в процесі господарської діяльності власних коштів підприємства.
У тлумаченні поняття капіталу є суттєва неоднозначність. Тому
економісти розглядають поняття капіталу в двох аспектах. З одного боку
капітал підприємства виражає загальну суму засобів у грошовій, матеріальній
та нематеріальній формах, які інвестовані у формування активів. Таким
чином характеризують напрями вкладення засобів підприємства. З іншого
боку капітал розглядають як джерела фінансування. За такого підходу
вважають, що капітал – це можливість та сукупність форм мобілізації
фінансових ресурсів з метою реалізації цілей [4]. Для підприємства такими
цілями є задоволення інтересів власників.
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Капітал – виступає гарантією ведення господарської діяльності,
задоволення потреб у формуванні необхідних активів, їх оптимізації з
формуванням забезпечення умов ефективного використання. Тому ефективне
управління капіталом вимагає його наукової класифікації.
В складі власного капіталу підприємства можна виділити дві складові:
інвестований та накопичений капітали. Інвестований – це той капітал, що
авансований власниками в підприємство. Накопичений – це капітал, який
створений на підприємстві в процесі його діяльності поверх того, що
початково інвестувався власниками [1].
Інвестований капітал складається з номінальної вартості акцій, а також
включає додатково оплачений капітал. Також до нього відносять і безоплатно
отримані цінності. Перша складова інвестованого капіталу наводиться в
балансі як статутний капітал, друга – як додатковий капітал у частині
отриманого емісійного доходу, третя – як додатковий капітал у частині
безоплатно отриманого майна.
Накопичений капітал в балансі відображається у статтях, які виникають
у наслідок розподілу чистого прибутку підприємства. Такими статтями є
резервний капітал, нерозподілений прибуток. Джерелом утворення складових
накопиченого капіталу є нерозподілений прибуток підприємства. Проте, цілі
і порядок їх формування та напрями використання істотно відрізняються.
Основною класифікаційною ознакою є поділ за джерелами формування,
згідно якої капітал поділяється власний та залучений.
Власний капітал підприємства – це частина в активах підприємства, що
залишається після вирахування його зобов’язань. Власний капітал має
складну структуру, яка залежить від організаційно-правової форми
підприємства.
Залучений (позичковий) капітал – це частина вартості майна суб’єкта
господарювання, придбаного за рахунок виникнення зобов’язань, які
необхідно повернути банкам, постачальникам, інвесторам: коштами,
цінностями, які еквівалентні до вартості майна.
Видатний вчений Бутинець Ф.Ф. приводить класифікацію власного
капіталу за формою та рівнем відповідальності [1]:
1. За формою:
 інвестований капітал – сума простих і привілейованих акцій за їх
номінальною вартістю;
 додатково вкладений капітал;
 подарований капітал – безоплатно отримані активи, безповоротна
допомога;
 нерозподілений прибуток – частина прибутку, отриманого внаслідок
ефективної діяльності підприємства, яка не була розподілена між
акціонерами, власниками, а реінвестована у підприємство.
2. За рівнем відповідальності:
- статутний капітал – його сума визначена в установчих документах і
підлягає обов'язковій реєстрації в Єдиному державному реєстрі підприємств,
організацій;
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- додатковий капітал – незареєстрований капітал, тобто додатково
вкладений капітал;
- резервний капітал; - нерозподілений прибуток тощо.
За діючим Національним положенням (стандартом) бухгалтерського
обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності», власний капітал
поділяють на [2]: зареєстрований (пайовий) капітал, капітал у дооцінках,
додатковий капітал; резервний капітал; нерозподілений прибуток
(непокритий збиток); неоплачений капітал; вилучений капітал.
Отже, власний капітал відіграє визначальну роль при створенні
підприємства, визначає право власників на частку розподіленого прибутку, є
одним із факторів фінансової стійкості підприємства. Тому його облік є
досить важливим завданням управління підприємством.
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ВИРОБНИЧОГО ПІДПРИЄМСТВА
На даний час в економіці спостерігаються складні кризові процеси. В
таких умовах важливо шукати доступні резерви підвищення рентабельності,
які дозволили б суб’єктам господарювання проводити безперебійну
діяльність, здійснювати просте та розширене відтворення. Великий рівень
експорту, робота на міжнародному ринку, коливання національної валюти –
усі ці фактори сприяють підвищенню актуальності дослідження аспектів
управління рентабельністю підприємства, з метою забезпечення його
ефективного надходження коштів.
Концепція прибутку як економічної категорії потерпала значних змін та
розвитку, але до теперішнього часу в економічній літературі існують різні
точки зору щодо прибутку як економічної категорії. Зокрема, Власюк Н.І.
вважає, що прибуток - це грошове вираження основної частини грошових
накопичень, що створюється підприємствами будь-якої форми власності [1].
Фінансовий результат - це прибуток або збиток, який отримує
господарюючий суб'єкт внаслідок своєї діяльності. Фінансовий результат є
одним з найважливіших економічних показників, який узагальнює усі
результати господарської діяльності та надає комплексну оцінку
ефективності цієї діяльності[2].
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Бухгалтерський прибуток є різницею між загальним доходом і
бухгалтерськими (зовнішніми) витратами. У разі, якщо необхідно
проаналізувати стан підприємства з урахуванням перспектив його розвитку
тоді слід обчислювати економічний (чистий) прибуток підприємства, який є
різницею між загальним доходом і економічними витратами (рис. 1).
Економічні альтернативні витрати

Валовий дохід

Економічний
прибуток

Бухгалтерський
прибуток

Внутрішні (невиявлені)
витрати включаючи
економічний прибуток

Бухгалтерські
витрати тільки
зовнішні

Зовнішні (явні)
витрати

Рисунок 1 – Економічний та бухгалтерський прибуток підприємства
Рентабельність – відносний показник, що характеризує ефективність
роботи підприємства та вказує на прибутковість виробництва і реалізації
продукції (або її окремих видів) підприємства, галузей економіки [3].
Для
розрахунку
рівня
рентабельності
підприємств
можуть
використовуватися: чистий прибуток; прибуток від реалізації продукції
(робіт, послуг), тобто від основної діяльності. Прибуток зіставляється з
авансованою вартістю, яку можна визначити в різних варіантах (весь капітал
підприємства, власний капітал, позичковий капітал, основний капітал,
оборотний капітал).
Для розрахунку рентабельності галузей економіки береться загальна
сума прибутку, отримана підприємствами, об’єднаннями, іншими
госпрозрахунковими формуваннями, що входять у відповідну галузь
економіки. На рівень рентабельності галузі впливатиме наявність у ній
низькорентабельних і збиткових підприємств.
До показників рентабельності продукції відносять:
 Рентабельність окремих виробів – розраховується як відношення
прибутку від виробу до собівартості самого виробу;
 рентабельність реалізованої продукції - розраховується як відношення
прибутку від реалізації продукції (або чистого прибутку) до виручки від
реалізації продукції;
 рентабельність виробництва – розраховується як відношення прибутку
від реалізації до вартості основних фондів і матеріальних оборотних коштів.
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Показники рентабельності показують частку прибутку в кожній
грошовій одиниці витрат, або частку товарної продукції в собівартості
продукції. Показники рентабельності можна розраховувати і за окремими
структурними підрозділами, і за видами діяльності.
Джерелами інформації для проведення аналізу рентабельності є:
 Форма №1 “Баланс підприємства”;
 Форма №2 “Звіт про фінансові результати”;
 Форма №5 “Звіт про затрати на виробництво”;
 Інформація про ціни та ін.
Фінансова звітність є найважливішою частиною інформаційного
забезпечення фінансової стійкості та платоспроможності підприємства,
оскільки на її основі визначається тип фінансової стійкості, розраховуються
та
аналізуються
основні
показники
фінансової
стійкості
та
платоспроможності, проводиться розрахунок та прогнозування запасу
фінансової стійкості, здійснюється факторний аналіз даних показників [4].
Завданнями аналізу рентабельності підприємства є:
 оцінка виконання визначених параметрів (плану, прогнозу тощо);
 вивчення динаміки показників;
 визначення факторів зміни їх рівня;
 пошук резервів зростання рентабельності;
 розробка заходів для використання виявлених резервів.
Вибір і послідовність аналізу рентабельності визначається його
завданням.
Так, для оцінки результатів діяльності підприємства аналізують
рентабельність реалізованої продукції для вивчення виробництва окремих
видів продукції з погляду попиту на них, доцільності їх випуску –
рентабельність окремих виробів і фактори її зміни.
Сукупність показників рентабельності всебічно відбиває ефективність
виробничої (операційної), інвестиційної та фінансової діяльності
підприємства і відповідає інтересам учасників економічного процесу.
На рівень показників рентабельності, які, по суті, є узагальнюючими,
впливає багато чинників, що відбивають різні аспекти діяльності
підприємства.
Фактори, під впливом яких відбувається зміна рентабельності окремих
видів продукції, показано на рис 2.
Рентабельність реалізованої продукції доцільно аналізувати, враховуючи
вплив таких факторів: зміна структури та асортименту продукції; зміна
собівартості продукції; зміна відпускних цін на продукцію. На рівень
рентабельності виробництва впливають такі фактори: зміна частки прибутку
на 1грн. реалізованої продукції; зміна фондомісткості продукції; зміна
оборотності оборотних коштів.
Прибуток та рентабельність відіграють значну роль фактору та рушійної
сили як на мікро- так і на макрорівні, виступають не тільки стимулом
господарської діяльності, а й основним джерелом розвитку діяльності
підприємства, а також впливають на стан економічного розвитку держави [3].
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Рентабельність виробу

Ціна виробу

Собівартість виробу

Якість продукції

Прямі матеріальні
витрати

Попит ринку
Прямі трудові
витрати

Показники
інфляції

Непрямі витрати

Рисунок 2 – Фактори, які впливають на рентабельність виробу
Отже, при визначенні рентабельності підприємства важливе значення
має врахування темпів інфляції, відповідно до яких потрібно скоригувати
бухгалтерську звітність.
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ІНВЕСТИЦІЙ
Інвестиції відіграють важливу роль в економіці будь-якого підприємства
та країни загалом, оскільки вони є основою для систематичного оновлення та
розширення виробничого капіталу, прискорення науково-технічного
прогресу та поліпшення якості продукції, структурної перебудови
суспільного виробництва і збалансованого розвитку всіх галузей економіки в
умовах глобальних трансформацій. Без інвестицій неможлива підготовка та
запуск у виробництво нових видів продукції, підвищення якості та дизайну
товарів, використання нових видів матеріалів, енергозбереження тощо.
Згідно податкового кодексу, капітальні інвестиції – господарські
операції, що передбачають придбання будинків, споруд, інших об'єктів
нерухомої власності, інших основних засобів і нематеріальних активів, що
підлягають амортизації [2]. Капітальні інвестиції – це особливий вид
інвестицій, який уособлює у собі широкий спектр напрямів та процесів, що
відбуваються у суспільному відтворенні. Їх вплив на економіку країни
пов'язаний із утворенням капіталу. Наявний капітал постійно зношується в
процесі виробництва і потребує відновлювальних інвестицій. Це означає, що
обсяг капіталу формується під впливом двох протилежних сил: інвестування,
яке збільшує обсяг капіталу, і зношення (амортизації), яке зменшує обсяг
капіталу [1, с. 14].
У науковій та навчально-методичній літературі, а також у нормативноправових актах визначення поняття «капітальних інвестицій» розглядається
по-різному. Та більшість науковців як К. Паливода, В. Шевчук, П. Рогожин
та ін. вважають, що це видатки на створення, розширення, реконструкцію,
модернізацію основних виробничих фондів чи основного капіталу. Інші
фахівці – І. Бланк, В. Федоренко, А. Гойко, А. Пересада замість поняття
«капітальні інвестиції» розглядають «реальні інвестиції» – вкладення коштів
у реальні активи – матеріальні та нематеріальні.
На основі опрацювання економічної літератури щодо трактування
поняття «капітальні інвестиції» вважаємо, що найбільш вдале визначення
досліджуваного поняття запропоновано Н. Сергєєвою, яка під капітальними
інвестиціями розглядає вкладення всіх видів ресурсів, що в довгостроковому
періоді призводить до утворення активів, які дозволяють в процесі
господарської діяльності приносити додатковий дохід та підлягають
амортизації, призначені не для продажу [5, с. 52].
Ефективність управління процесами інвестування в засоби виробництва
корелює з рівнем організації облікового процесу на підприємстві та якісними
характеристиками вихідної облікової інформації. З огляду на зазначене,
теоретичним,
організаційно-методичним
та
практичним
аспектам
бухгалтерського обліку операцій з інвестування в засоби виробництва
необхідно приділяти особливу увагу [4, с. 6].
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Облік капітальних інвестицій ведуть на рахунку 15 «Капітальні
інвестиції», за дебетом якого відображають фактичні витрати на капітальні
інвестиції, за кредитом - оприбуткування об'єктів у складі основних засобів
або списання витрат. Синтетичний рахунок 15 «Капітальні інвестиції» має
такі субрахунки: 151 «Капітальне будівництво», 152 «Придбання
(виготовлення) основних засобів», 153 «Придбання (виготовлення) інших
необоротних матеріальних активів», 154 «Придбання (створення)
нематеріальних активів», 155 «Придбання (вирощування) довгострокових
біологічних активів».
Організація обліку капітальних інвестицій розглядається як організація
обліку витрат на капітальне будівництво, на придбання або створення
основних засобів, інших необоротних матеріальних і нематеріальних активів.
Об’єктами інвестиційної діяльності (інвестицій) варто вважати довгострокові
матеріальні ресурси (основні засоби і довгострокові біологічні активи), а
також нематеріальні активи, незавершені капітальні інвестиції, інновації,
довгострокові і поточні фінансові інвестиції, цільові грошові вклади, запаси,
майнові права [3, с. 163].
Таким чином, за сучасних умов Україна постала перед об'єктивною
необхідністю активізації інвестиційного процесу. Структурне та якісне
оновлення виробництва та створення ринкової інфраструктури практично
повністю відбуваються шляхом і за рахунок капітальних інвестицій. Чим
масштабнішими є обсяги та вищою ефективність інвестицій, тим швидшим є
відтворювальний процес, здійснюються позитивні ринкові перетворення.
При цьому необхідно розуміти, що ефективне управління інвестиційними
процесами на підприємстві потребує налагодженої системи облікового
забезпечення, здатної своєчасно формувати достовірну інформацію про
понесені інвестиції у створення виробничих фондів. Адже управлінські
рішення, прийняті на основі неактуальної та обмеженої інформації, можуть
не тільки не принести бажаного ефекту, а й деструктивно вплинути на хід
виробничого процесу загалом.
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СУТНІСТЬ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ ПЕРЕД ПОСТАЧАЛЬНИКАМИ
В умовах фінансової кризи, що утворилась в економіці України, гостро
постає питання своєчасності проведення розрахунків між суб’єктами
господарської діяльності. Порушення строків погашення зобов’язань
призводить до їх накопичення та знецінення грошових коштів для
кредиторів. Це негативно впливає на фінансовий стан підприємств.
Вирішення зазначеної проблеми можливе за умов ефективного управління
поточними зобов’язаннями. Прийняття управлінських рішень здійснюється
на підставі інформації про зобов’язання перед постачальниками, що
формується у системі бухгалтерського обліку.
Незважаючи на давній історичний характер таких категорій обліку як
«зобов’язання», «заборгованість» та «розрахунки», на сьогоднішній день
серед науковців все ще існують суперечності щодо визначення даних
категорій. За результатами критичного аналізу і порівняння думок різних
вчених в галузях бухгалтерського обліку, економіки та права щодо
трактування категорій «зобов’язання», «заборгованість», «розрахунки»
пропонуємо виокремити та розглянути їх з трьох точок зору (табл. 1).
Таблиця
1
–
Розмежування
«заборгованість», розрахунки»
Ознака

Зобов’язання

категорій

Заборгованість

«зобов’язання»,
Розрахунки

Юридична
сутність

Цивільні правовідносини, в Боргові
силу яких одна сторона зобов’язання
(боржник)
зобов’язана
здійснити на користь іншої
сторони (кредитора) певну
дію або утриматися від цієї
дії, а кредитор має право
вимагати
від
боржника
виконання його зобов’язань

Різновид
цивільних
відносин, які виникають
внаслідок
вчинення
платником
дій,
що
спрямовані
на
здійснення платежу на
користь іншої особи

Економічна
сутність

Зобов’язання
організації
перед контрагентами повинні
розглядатися як статті його
доходів,
а
зобов’язання
контрагентів
перед
організацією - як статті його
витрат

Грошові
взаємовідносини,
що
виникають
між
організаціями
по
товарних і нетоварних
операціях

Грошові суми,
які підлягають
сплаті, але не
сплачені
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Продовження таблиці 1
Бухгалтерська
сутність

Заборгованість
підприємства,
що
виникла в наслідок
минулих
подій
і
погашення
якої
в
майбутньому,
як
очікується, призведе до
зменшення
ресурсів
підприємства,
що
втілюють
в
собі
економічні вигоди

Сума
боргів
належних
фірмі
(суспільству,
компанії і т.д.) від
фізичних
або
юридичних осіб, які
виникли
в
ході
господарських
взаємовідносин
з ними

Розрахунки
за
товарними операціями
–
безготівкові
розрахунки за товарно
- матеріальні цінності,
виконані роботи та
надані послуг чеками,
акредитивами
чи
іншими
розрахунковими

У результаті проведеного дослідження трактування терміну
«зобов’язання» встановлено, що зобов’язання мають одночасно юридичний
та економічний характер. З точки зору бухгалтерського обліку використання
поняття «зобов’язання» є більш вузьким, ніж з юридичної. На практиці
зобов’язання реєструються в обліку тільки в тому разі, якщо за ними виникає
заборгованість, тобто зобов’язання, які передбачені договором і підлягають
виконанню в майбутньому, не є заборгованістю і не відображуються в
обліку. Отже, зобов’язання перед постачальниками і підрядниками
виникають після отримання товарів, робіт, послуг, тобто як наслідок
минулих подій.
Як об’єкт обліку, зобов’язання – один з основних чинників, що впливає
на ліквідність, кредитоспроможність і стійкість підприємства. Раціональна
організація обліку зобов’язань сприяє зміцненню договірної і розрахункової
дисципліни, прискоренню оборотності оборотних коштів а, отже,
поліпшенню фінансового стану підприємства, а правильно розроблена
стратегія управління зобов’язаннями сприяє формуванню репутації надійної і
відповідальної фірми [1].
Без врахування юридичної сторони зобов’язання не можна дати
однозначного трактування даного терміна в бухгалтерському обліку. Тому
виникає необхідність в інтеграції економічного і юридичного поглядів на
даний об’єкт.
Основними нормативними документами, які регулюють зобов’язання
переред постачальниками та підрядниками в Україні, є Господарський та
Цивільний кодекси України. Методологічні засади формування в обліку
інформації про зобов’язання перед постачальниками (підрядниками) та її
розкриття у фінансовій звітності визначені НП(С)БО 1 «Загальні вимоги до
фінансової звітності» та П(С)БО 11 «Зобов’язання».
Особливості господарських операцій, що призводять до виникнення
зобов’язань перед постачальниками та підрядниками, впливають на
документування операції в процесі її ідентифікації, вартісне вимірювання та
зміну вартості в результаті економічних та юридичних трансформацій, а
також при здійсненні класифікації зобов’язань для цілей коректного вибору
об’єкта бухгалтерського обліку та визначення податкових наслідків
господарських операцій [2].
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Науковці виділяють три проблеми, які є основою більшості питань
сучасного бухгалтерського обліку: проблема ідентифікації (recognition issue),
проблема оцінки (valuation issue), проблема класифікації (classification issue)
[3].
Побудова системи бухгалтерського обліку зобов’язань підприємства
перед постачальниками та підрядниками вимагає ґрунтовного дослідження
методології їх обліку, яке доцільно здійснювати в контексті адаптації
застосування елементів методу бухгалтерського обліку при відображенні
виникнення, трансформації та припинення зобов’язань [4].
Документування як спосіб первинного спостереження дозволяє виявити
і зареєструвати господарську операцію у первинному документі, який є
засобом обґрунтування облікових записів. Первинні документи, які
оформлені у встановленому порядку як свідчення факту господарського
життя, надають останньому юридичної сили, а тому повинні повною мірою і
точно відображати факти господарського життя, бути зрозумілими за своїм
змістом, а також відповідати установленій формі, що дозволить зафіксувати
всі параметри здійсненої господарської операції та за реквізитами документа
відновити факти, що відбулися в господарській діяльності [5]. Крім того, на
основі первинних документів можливе здійснення контролю за правильністю
проведення господарської операції, аналізу господарської діяльності та
виявлення порушень і зловживань, вчинених персоналом підприємства.
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 стан та перспективи розвитку підприємства. Задля розширення
ринку збуту товарів, а також залучення нових реалізаторів продукції
необхідна ефективна політика управління кредиторською заборгованістю.
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Красінський Олександр
Науковий керівник: Дзюба О.М., к.е.н., доцент
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
УХИЛЕННЯ ВІД СПЛАТИ ПОДАТКІВ, ТА БОРОТЬБА З НИМИ
Для поповнення своїх доходів, підтримки соціальної справедливості,
впливу на господарську діяльність підприємств та формування сприятливої
кон'юнктури на ринку, держава проводить податкову політику. Така політика
передбачає наявність сукупності певних форм, методів і способів, які
забезпечують процес оподаткування, і характеризується формуванням
податкового механізму. Саме податковий механізм є найскладнішим
елементом у апараті процесу оподаткування. Він охоплює інтереси усіх
суб'єктів оподаткування, у тому числі і держави. Податковий механізм
кожного року, а особливо з приходом нової влади характеризується
неодноразовими спробами вдосконалити податкову систему шляхом
прийняття змін і уточнень до законодавчих актів. Насамперед це пов'язано з
протидією ухилення від сплати податків [1].
В Україні, як ніде інше, ухилення від податків є особливо актуальним,
ураховуючи розміри тіньового сектору України і проблеми які викликаються
таким явищем. Дане явище пов’язується низьким рівнем національної
свідомості українців, який є набагато нижчим за свідомість платників
податків багатьох країн Європи. Тут нема нічого дивного, адже в країні зі
стрімким розвитком корупції у владі та недотриманням демократичних засад,
громадяни вбачають у податках примусові стягнення на незрозумілі цілі,
оскільки не бачать позитивних результатів від оподаткування. Отже,
платники податків в Україні всіма можливими способами ухиляються від
сплати податків, йдуть на великий ризик, ризикуючи своєю репутацією
[3, с. 122-124].
Тему ухилень від сплати податків та пошук основних шляхів боротьби з
ними у своїх наукових працях розкрили такі вчені економісти:
М. Д. Андрущенко, Р. Р. Бідник, О. О. Мельник, С. Л. Василечко,
Т. К. Германчук, В. А. Дедекаєва, І. М. Таранова, А. В. Безкревна,
Ю. Ю. Якимчук, Парфентій Л. А. та інші.
Згідно досліджень податкових експертів та наукових вчених
встановлено, що в Україні, 40-50% ВВП не оподатковується, досить часто
неоподаткованими в Україні є також заробітні плати та інші виплати
працівникам, і навіть прибуток. Ухилення від сплати податків, на думку
вчених, - це ті дії по зменшенню податкових зобов'язань, наслідками яких, у
випадку їх виявлення може бути відповідальність за порушення податкового
законодавства. Відповідно до чинного законодавства, застосовуються
наступні види відповідальності за порушення у сплаті податків: штрафні
(фінансові) санкції, адміністративна, дисциплінарна та кримінальна
відповідальність. Відповідальність за ухилення від сплати податків, зборів,
інших обов’язкових платежів в Україні регулює стаття 212 Кримінального
кодексу України, якою встановлюється покарання в виді штрафу, пені,
позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю
[2].
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Уникнення від сплати податків може бути законним та не законним,
відповідно існує чотири способи ухилень від сплати податків:
1) вкладання коштів (прибутку) в благодійну діяльність;
2) використання податкових пільг;
3) використання податкових лазівок;
4.) незаконні методи уникнення від податків (у тому числі при:
постачанні ТМЦ, коригуванні ПДВ, заповненні податкових документів та
декларації, нарахуванні заробітної плати працівникам, визначенні фінансових
результатів).
Відповідно до законності перших трьох способів уникнень від сплати
податків, то такі способи не несуть відповідальності за таке уникнення (проте
третій спосіб може бути винятком).
Якщо з визначенням першого способу все зрозуміло, то наступні
способи потребують значного уточнення. Використання податкових пільг
надає можливість звільнити від оподаткування окремі предмети та об’єкти
оподаткування. Зокрема це такі пільги як: перенесення балансових збитків на
наступні податкові періоди, звільнення процентів по вкладах від
оподаткування, стягнення ПДВ за ставкою 0%, застосування ліберальних
правил списання безнадійних боргів, тощо. Що стосується податкових
лазівок, то їх створення пов'язане з прийняттям законопроектів розробниками
яких є ті самі платники податків які таким чином відстоюють свої інтереси.
Обидва способи ухилень дуже актуальні в Україні, але найбільш
розповсюдженим способом уникнення оподаткування для України є
податкові пільги.
Якщо з уникненням від сплати податків можна боротись шляхом
зменшення податкових пільг і лазівок, то проблема незаконного ухилення від
оподаткування є найбільш гострою. Такий спосіб ухилення включає:
нелегальну діяльність з виробництва товарів та надання послуг, або
іншими словами «тіньову економіку» (здійснення діяльності без відповідної
державної реєстрації, ліцензії, тощо);
приховування об'єктів оподаткування (приховування виручки, подання
декларацій з неправдивими даними, заниження сум виплаченої заробітної
плати, завищення витрат тощо);
невідображення у податковому обліку деяких операцій (товари
продаються фактично, але продовжують обліковуватись на складах
постачальника і навпаки [1].
Отже, шляхів для того щоб уникнути оподаткування є багато. Саме вони
обумовлюють виникнення значних негативних наслідків у державі. Поперше, зведений бюджет втрачає належні йому кошти, що призводить до
зменшення його доходів, утворення бюджетного дефіциту, скорочення його
видаткової функції, соціальної сфери, закриття державних соціальних
програм, затримки заробітної плати працівникам бюджетних установ тощо.
По-друге, ухилення від сплати податків призводить до порушення принципів
ринкової конкуренції, оскільки суб’єкт господарювання, що сумлінно
сплачує податки, не має змоги повноцінно конкурувати з підприємством, яке
ухиляється від оподаткування [4, с. 271].
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Сьогодні, державі з важким соціальним, політичним, військовим та
економічним становищем, дуже важко боротися з податковими
порушеннями. Але все ж таки, для мінімізації ухилення від сплати податків,
основні зусилля податкової політики держави мають бути спрямовані на:
1) підвищення ефективності податкового контролю та мінімізацію
корупційних схем цього контролю;
2) підвищення податкової грамотності, податкової культури та
свідомості населення;
3) зниження податкового тиску;
4) підвищення якості та спрощення податкового законодавства,
податкової звітності та різних процедур податкового адміністрування;
5) забезпечення адекватної жорсткості податкових санкцій
[5, с. 415-416].
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АНАЛІЗ ВИКОНАННЯ ДОГОВІРНИХ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ,
ЯК ЗАПОРУКА РИТМІЧНОЇ РОБОТИ ПІДПРИЄМСТВА
Для здійснення процесу виробництва на підприємстві, важливим
фактором э забезпеченість виробничими запасами. Разом з новими
ринковими відносинами, змінилася і процедура постачання таких ресурсів.
Суттєво розширюється кількість контрагентів-постачальників, підприємства
враховують можливість та доцільність створення товарно-сировинних
ресурсів, коректуючи їх на зміну умов процесу виробництва та рівень
інфляції. Під час процесу управління рівнем товарно-сировинних ресурсів,
використовують низку кількісних методів економічного аналізу, оскільки
поточний рівень наявних таких ресурсів, в подальшому може стати
ключовим фактором для успішного результату виробничої діяльності
підприємства.
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Для аналізу виконання договірних зобов’язань щодо постачання
товарно-сировинних ресурсів використовують таку інформацію:
– план матеріально-технічного постачання;
– замовлення;
– наряди;
– договори на постачання матеріалів;
– оперативні дані відділу постачання про виконання договорів;
– первинні облікові документи, тощо;
– претензії до постачальників;
– акти про повний або частковий виробничий брак;
– результати проведених досліджень якості матеріалів заводськими
лабораторіями
– статистична звітність [1].
Аналіз договірної роботи та виконання договірних зобов’язань
проводять у декілька етапів:
Перший етап. Проводиться розрахунок коефіцієнту задоволення заявок
та коефіцієнту виконання догорів:
Коефіцієнт задоволення заявок = (Кількість укладених договорів /
Кількість заявок на укладення договорів) *100.
(1)
Коефіцієнт виконання договорів = (Кількість виконаних договорів /
Кількість укладених договорів)*100.
(2)
Високе значення вищенаведених показників, буде свідчити про те, що
багато контрагентів які хочуть постачати матеріали на базове підприємство
мають успішну репутацію, а таким чином підприємство-покупець, бажає з
ними укладати договір та виконувати надалі договірні зобов’язання, та
навпаки, коли підприємство-покупець бажає укласти договір з бажаними для
нього постачальниками, а ті в свою чергу задовольняють його потреби,
беручи до уваги його позитивну кредитну історію та показники його
платоспроможності, а таким чином, також беруть на себе зобов’язання
виконувати договір [2, с. 200-202].
Другий етап. Проводиться загальна оцінка виконання плану постачання.
Для оцінки розраховують коефіцієнт ритмічності поставок, формула якого
наведена нижче :
Коефіцієнт ритмічності постачання матеріалів = (факт постачання
матеріалів / план постачання матеріалів) *100.
(3)
Нормативне значення коефіцієнту ритмічності постачання матеріалів
дорівнює близькому значенню до одиниці. Якщо на підприємстві кількість
фактичних постачань майже або повністю дорівнюють плановим то це є
позитивним явищем для підприємства. Вище наведену формулу можна
застосовувати до всіх договорів в цілому, до договорів окремого
постачальника, а також до кожного асортименту матеріалів. В процесі такого
аналізу можна виявити матеріали в постачанні яких виникають певні
труднощі, а також постачальників що не виконують прийняті і зафіксовані в
договорах зобов’язання постачання ресурсів і не бажаних для співпраці в
майбутньому.
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Третій етап. Окрім оцінки укладених та виконаних договорів, повноти
надходження матеріалів, працівники відділу матеріально-технічного
постачання разом з працівниками відповідних служб здійснюють
оперативний аналіз якості матеріалів у момент їх надходження на
підприємство. За результатами аналізу оформлюють претензії до винуватців і
вживають відповідних заходів до своєчасного забезпечення виробництва
необхідними високоякісними матеріальними ресурсами [3, с. 264]. Оцінка
якості постачань матеріалів розраховується за формулою:
Коефіцієнт якості постачань = (факт якісних постачань / факт усіх
постачань)*100.
(4)
Четвертий етап. Проводиться загальна характеристика виконання
договорів. Типовий аналіз виконання договорів матеріально-технічного
постачання уявного підприємства ТОВ «ВЕСНА-БЕТА» представлено нижче
(табл. 1.).
Таким чином, згідно аналізу виконання договорів матеріальнотехнічного постачання підприємства ТОВ «ВЕСНА-БЕТА» за 2019 рік можна
зробити наступні висновки. Підприємство успішно укладає договори зі всіма
постачальниками, з 102 заявок , підприємство уклало 100 договорів. Всі ці
укладені договори було виконано, а це свідчить про те що усі бажанні для
підприємства постачальники поставили свою продукцію своєчасно, проте не
у повному запланованому обсязі, а лише на 94,15%. Якість отриманих від
постачальників матеріалів бажає бути кращою. 19,1% отриманих матеріалів
не задовольняють вимоги якості, а це сильно впливає на ритмічність та
стабільність виробництва підприємства-покупця, в результаті підприємство
недовиконує своїх планів щодо випуску продукції та її реалізації. Для оцінки
виконання договірних зобов’язань підприємства в цілому, слід застосувати
наступну формулу звідного коефіцієнту організації зовнішніх постачань:
ЗКозп=100 – (100 – Кзз) + (100 – Квд) + (100 – Крпм) + (100 – Кяп)

(5)

Таблиця 1 – Аналіз виконання договорів матеріально-технічного
постачання підприємства ТОВ «ВЕСНА-БЕТА» за 2019 рік [2]
Рядок

Показник

Значення

1.

Кількість заявок на укладення договорів

102

Одиниця
виміру
шт.

2.

Кількість укладених договорів

100

шт.

3.

Кількість виконаних догорів

100

шт.

4.

План постачання матеріалів

340 000

грн.

5.

Вартість поставлених матеріалів

320 127

6.

Вартість матеріалів, при постачанні яких не порушена 259 003
якість
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шт.

Продовження таблиці 1
7.
8.

Коефіцієнт задоволення заявок (Кзз), ((р2/р1)*100)
Коефіцієнт виконання договорів (Квд), ((р3/р2)*100)

98,04
100

%
%

9.

Коефіцієнт ритмічності постачання матеріалів (Крпм), 94,15
((р5/р4)*100)
Коефіцієнт якості постачань (Кяп), ((р6/5)*100)
80,9
Звідний коефіцієнт організації зовнішніх постачань 72,09
(ЗКозп),

%

10.
11.

%
%

Для досліджуваного підприємства «ВЕСНА-БЕТА», звідний коефіцієнт
організації зовнішніх постачань дорівнює 72,09%, таке значення показника є
незадовільним. У майбутньому підприємству варто укладати договори лише
з надійними постачальниками що постачають якісні матеріали, а замість
старих не надійних постачальників, спробувати знайти нових. Якщо знайти
нових постачальників підприємству не здасться, то варто зменшити обсяг
виробництва, а таким чином і обсяг необхідних для того матеріалів. Краще
такий варіант, чим витрачати грошові активи та робочий час працівників на
поставку не якісних матеріалів та оформлення відповідних документів.
Отже, успішне функціонування виробничого підприємства залежить від
виконання плану своєчасного і якісного забезпечення матеріалами.
Правильне і своєчасне встановлення обсягів закупівлі та наявність
налагодженої системи зв’язків із постачальниками – запорука ритмічної
роботи підприємства.
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ОСОБЛИВОСТІ АНАЛІЗУ ОБОРОТНИХ КОШТІВ
В умовах ринкової економіки для нормального функціонування
організації і забезпечення безперебійної її роботи необхідний достатній
розмір оборотних коштів, їх оптимальної структури. У процесі діяльності
організації величина активів, їх структура постійно змінюється. Основним
джерелом інформації про стан і структуру оборотних активів компанії є
бухгалтерський баланс (форма №1) [1, с. 72].
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Аналіз оборотних коштів виступає в якості важливого етапу оцінки
фінансового стану організації, оскільки по відношенню до її фінансовогосподарської діяльності виконують обслуговуючу функцію, формуючи в
процесі кругообігу прибуток від продажів, яка є основним джерелом коштів,
що забезпечує успішне функціонування організації. Результати аналізу
оборотних активів є інформаційною складовою прийняття управлінських
рішень на різних рівнях управління. Управлінські рішення включені в якості
необхідного компонента в реалізацію всіх функцій управління. Вони є
своєрідним механізмом їх здійснення. Зокрема, визначення цілей розвитку
організації пов’язано з їх вибором з певної альтернативної їх безлічі. Будь це
етап управлінської діяльності пов’язаний з вибором і оцінкою ступеня
досяжності вирішуваних завдань, що здійснюється за допомогою прийняття
управлінських рішень [2, с. 66].
В економічній літературі запропоновані різні методики аналізу
оборотних коштів і в рамках даної роботи всі їх розглянути неможливо.
Внаслідок цього, систематизуємо актуальні підходи до аналізу
оборотних коштів:
1. Особливе значення в аналізі оборотних коштів варто приділяти їх
оборотності, тобто швидкості обороту, а також тривалості повного
операційного циклу. Слід оцінити показники відносної економії або
додаткового залучення оборотних коштів, коефіцієнт забезпеченості
оборотних активів власними коштами [3, с. 73].
2. Для аналізу ефективності використання оборотних коштів
використовуються коефіцієнти оборотності, закріплення, завантаження,
використання матеріальних ресурсів. Для розрахунку обсягу реалізації на 1
грн. вкладених у виробництво ресурсів і матеріальних витрат на 1 грн. обсягу
реалізації виділені показники: матеріаловіддача і матеріаломісткість.
Особлива увага приділяється аналізу дебіторської заборгованості за
допомогою розрахунку коефіцієнтів: простроченої заборгованості,
оборотності, завантаження, тривалості обороту в днях і ефект від
інвестування коштів в дебіторську заборгованість.
3. Аналіз оборотності поточних і сукупних активів для оцінки частки
оборотних активів у балансі організації. Аналізується оборотність оборотних
коштів за видами [3, с. 76].
Для аналізу тривалості виробничо-комерційного циклу необхідно
розраховувати: тривалість заготовлення; тривалість зберігання запасів;
тривалість процесу виробництва. Як складовою частиною аналізу оборотних
активів виділений аналіз грошових коштів, дебіторської та кредиторської
заборгованості.
Практично в кожній методиці аналізу оборотних коштів організації
виділяється оцінка ефективності їх використання, яка характеризується
показниками оборотності як в цілому, так і по окремих елементах оборотних
активів. Серед показників розраховуються такі:
 коефіцієнт оборотності коштів;
 тривалість одного обороту;
 середній залишок оборотних коштів;
 коефіцієнт завантаження коштів в обороті [3, с. 106].
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Ефективність використовуваної методики аналізу оборотних активів
залежить від сфери діяльності організації, на підставі даних якої проводиться
аналіз. Окремі показники і коефіцієнти призначені для організацій зайнятих в
сфері торгівлі, а окремі для виробничих організацій. Від вибраних показників
для аналізу оборотних активів залежить правильність отриманого результату,
на основі якого прогнозується подальший розвиток організації.
З усього вищевикладеного можна зробити висновок, що сутнісне
наповнення методики аналізу оборотних активів залежить від специфіки
діяльності організації, її масштабу, фінансової політики, організаційних
аспектів і інших чинників.
Також слід зазначити, що методики аналізу оборотних активів, що
пропонуються закордонними вченими мають різні напрямки аналізу. Якщо
результати методик науковців спрямовані в першу чергу на внутрішніх
користувачів, тобто на оптимізацію процесу діяльності організації, то
результати методик зарубіжних авторів спрямовані не тільки на внутрішніх
користувачів, а й зовнішніх. Тому автори вважають за потрібне аналізувати
не тільки стан оборотних активів і ефективність їх використання, а й
показники на які безпосередньо впливають оборотні активи – рентабельність,
ліквідність, платоспроможність.
У свою чергу, показники ефективності використання оборотних активів
визначаються через результативні показники діяльності організації.
Показники результативності діяльності організації, які об’єктивно
відображають її виробничий і фінансовий потенціал і є основою для
розрахунку
показників
ефективності
діяльності
організації,
які
характеризуються використанням залучених в господарський оборот
виробничих і фінансових ресурсів. Отже, необхідно удосконалювати
інформаційну складову бухгалтерського фінансового обліку в частині
формування результативних показників діяльності організації [3, с. 74].
Таким чином, рішення проблем аналізу оборотних активів полягає в
розробці єдиного підходу до методики аналізу і вдосконалення
інформаційної складової аналізу оборотних активів.
Збалансована система показників – це інструмент управління обіговими
коштами на основі оцінок ефективності їх використання по набору
показників підібраному таким чином, щоб врахувати всі суттєві з позиції
реалізації стратегії й аспекти їх функціонування. Система показників
дозволить оцінювати досяжність поставлених цілей і отримувати швидкий
зворотний зв’язок [2, с. 92].
Отже, аналіз оборотних коштів проводиться в кілька етапів. На першому
етапі проводиться оцінка динаміки оборотних активів. Наступним етапом
аналізу є оцінка динаміки складу і структури оборотних активів організації в
розрізі основних їх елементів. Далі оцінюється ефективність використання
оборотних активів.
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У сучасній ринковій економіці в умовах конкуренції найважливішим з
показників ефективності діяльності підприємства є фінансовий результат, що
охоплює підприємницьку, фінансову та інвестиційну сферу. Він є підсумком
ділової активності підприємства і показує прибутковість проведеної політики
підприємства, конкурентоспроможність продукції, що випускається ним та
послуг, що надаються.
Важливим завданням при цьому є економічний аналіз фінансових
результатів підприємства. Він допомагає знайти шляхи поліпшення
фінансових показників діяльності фірми і за результатами розрахунків
прийняти економічно обґрунтовані рішення, крім того, аналіз фінансових
підсумків дає можливість визначити найбільш доцільні способи
використання ресурсів і сформувати структуру коштів підприємства.
Питанням аналізу фінансових результатів діяльності підприємства
присвячені наукові праці Андрєєвої Г.І., Антонюка О.П., Базілінської О.Я.,
Бойчика І.М., Болюха М.А., Бурчевського В.З., Власюк Т.М., Гадзевича О.І.,
Герасима П.М., Горицької Н.Г., Журавель Г.П., Івахненко В.М., Ізмайлової
К.В., Кіндрацької Г.І. та інші.
При проведенні аналізу фінансових результатів основними джерелами
інформації є бухгалтерський баланс, звіт про фінансові результати і
пояснення до звітності. Проведення аналізу фінансових результатів за
даними звіту про фінансові результати дозволяє зацікавленим користувачам
зробити висновки про ефективність діяльності організації та допомагає в
прийнятті обгрунтованих управлінських рішень [1]. Питання аналітичної
оцінки фінансових результатів проводиться за такими напрямами (рис.1).
Структурно-динамічний аналіз доходів, витрат і прибутку - показників
звіту про фінансові результати – є першим етапом оцінки фінансових
результатів діяльності організації. При дослідженні доходів і витрат
важливим є вивчення їх рівня і структури в звітному і попередньому
періодах, оцінка динаміки, і з'ясування її причин.
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Рисунок 1 – Напрями аналізу фінансових результатів діяльності
підприємства
Необхідно зазначити, що важливим показником якості доходів служить
найбільша питома вага доходів від основної діяльності організації. Також на
цьому етапі розраховують такі відносні показники як, відношення витрат до
доходів, а також відношення доходів від основної діяльності до витрат від
основної діяльності, інших доходів до інших витрат, що доповнює
стуктурно-динамічний аналіз і допомагає побачити відсоток одержуваних
доходів від витрат організації.
Другим етапом оцінки фінансових результатів є горизонтальний аналіз
показників прибутку. Він допомагає побачити рівень і динаміку показників, а
також дає можливість досліджувати стабільність отримання доходів і витрат,
за рахунок чого можна зробити прогнози про їх зміну в майбутньому.
В ході вертикального аналізу проводиться оцінка частки участі окремих
статей доходів і витрат у формуванні показників прибутку. Важливим на
даному етапі є оцінка участі валового прибутку, прибутку від продажів і
прибутку до оподаткування в загальній величині виручки. Збільшення в
динаміці частки прибутку від продажів і чистого прибутку говорить про
успішності діяльності організації.
За підсумками робляться висновки про вплив на відхилення загальної
суми прибутку зміни величини кожного її виду, а також дається оцінка змін
складу і структури фінансових результатів, що відбулися в звітному році.
Наступним етапом є факторний аналіз прибутку, а пізніше і показників
рентабельності з метою з'ясування причин зміни даних показників. Провести
дослідження можна методом ланцюгових підстановок або абсолютних
різниць виходячи з їх порядку формування показників. Головною метою тут
є виявлення ступеня впливу на різні види прибутку ряду факторів, в тому
числі зростання або збільшення виробництва товарів, обсягів продажів,
підвищення якості та розширення асортименту товарів, збільшення
рентабельності, виявлення резервів збільшення прибутку і інші.
Серед відносних показників, що виділяються при дослідженні
фінансових результатів, найбільш важливими є коефіцієнти рентабельності,
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які відображають прибутковість активів, зобов'язань і капіталу. Тут можна
виділити такі показники, як рентабельність активів, рентабельність
продукції, виробництва, рентабельність продажів, власного капіталу, чиста
рентабельність і інші [2, c. 127].
Зростання показників рентабельності підприємства в перспективі
свідчить про збільшення доходу, що припадає на одиницю витрат. За
підсумками ж аналізу показників рентабельності можна судити про
успішність діяльності підприємства, його фінансової стійкості, про
можливість вкладення в нього інвестицій, надання кредитування, про
перспективи розвитку організації та інші.
Як вже говорилося, на наступному етапі проводиться факторний аналіз
рентабельності для всебічного аналізу організації. Дослідження проводиться
за аналогією з факторним аналізом показників прибутку методом
ланцюгових підстановок або абсолютних різниць.
Завершальним етапом проведення оцінки фінансових результатів є
узагальнення отриманих даних, формування висновків. Також дається оцінка
поточної діяльності організації і формуються прогнози її розвитку на
перспективу, а також виявляються можливі резерви підвищення ефективності
діяльності.
Отже, аналіз фінансових результатів не може бути обмежений виключно
аналізом прибутку або аналізом чистого грошового потоку. Кожен із цих
показників дає інформацію про фінансовий стан підприємства в певному
розрізі й лише комплексний розгляд обох індикаторів уможливить отримання
найбільш повного уявлення про поточний стан і подальші можливості
підприємства
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Кожне підприємство має на балансі багато активів та зобов’язань. Вони
мають правильно та вчасно обліковуватись під час надходження та вибуття.
Кожна операція має бути підтверджена первинними документами. Але
інколи у роботі підприємств бувають нестачі або лишки. Це свідчить про
неправильність ведення обліку або навмисні злодіяння працівників або інших
людей.
Для виявлення порушень на підприємствах існує метод бухгалтерського
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обліку, який називається інвентаризація. Згідно із визначеннями, що наведені
у підручниках з бухгалтерського обліку, інвентаризація – це перевірка
фактичної наявності майна підприємства і співставлення даних
інвентаризації з бухгалтерським обліком. [1]
Даним питанням займалися такі вчені як: Садовська І. Б.,
Божидарнік Т. В., Нагівська К. Є., Тігова Т. М.,Процюк Т. Б. та багато інших.
Ці вчені розглядали види інвентаризації, пропонували свої визначення,
правила проведення інвентаризацій на підприємствах різних форм власності,
розглядали особливості обліку результатів проведених інвентаризацій та
багато іншого.
Так, Процюк Т. Б. виділяє такі види інвентаризації: повна і часткова.
Повна інвентаризація передбачає суцільну перевірку всіх засобів та джерел
підприємства. Часткова інвентаризація охоплює визначену частину засобів і
джерел, наприклад, наявність грошей у касі, готової продукції на складі,
незавершеного виробництва тощо. [2]
Положення про інвентаризацію активів та зобов’язань, затверджене
наказом №879 Міністерством фінансів України від 02.09.2014 року, визначає
терміни проведення інвентаризації, у тому числі обов’язкової, висвітлює
основні правила проведення інвентаризації, оформлення результатів та інше.
Згідно Закону України про бухгалтерський облік та фінансову звітність в
Україні, об’єкти і періодичність проведення інвентаризації визначаються
власником (керівником) підприємства, крім випадків, коли її проведення є
обов’язковим згідно з законодавством. [3]
Обов’язковим є проведення інвентаризації перед складанням річної
фінансової звітності, а саме до дати балансу у період трьох місяців для
необоротних активів, дебіторської та кредиторської заборгованостей,
зобов’язань та інших статей балансу; та у період двох місяців для
незавершених капітальних інвестицій, незавершеного виробництва,
напівфабрикатів, фінансових інвестицій, грошових коштів, коштів цільового
фінансування, зобов’язань у частині невикористаних забезпечень,
розрахунків з бюджетом та з відрахувань на загальнообов’язкове державне
соціальне страхування. За рішенням керівника підприємства інвентаризація
інструментів, приладів, інвентарю (меблів) може проводитися щороку в
обсязі не менше 30 відсотків усіх зазначених об’єктів з обов’язковим
охопленням інвентаризацією всіх інструментів, приладів, інвентарю (меблів)
протягом трьох років. [4] До того ж, така інвентаризація повинна бути
здійснена суцільним способом, що означає повна перевірка та звірка всіх
наявних на підприємстві активів та зобов’язань.
Також інвентаризація повинна бути обов’язково проведена під час зміни
керівництва підприємства або певного відділу, матеріально-відповідальної
особи, за рішенням суду.
Звичайно ж, інвентаризація має бути обов’язково проведена у разі
встановлення крадіжок товарно-матеріальних цінностей. У такому випадку
проводять часткову інвентаризацію у відділі, де було здійснене злодіяння.
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Перед проведенням інвентаризації визначається інвентаризаційна
комісія, яка складається із керівника підприємства, бухгалтерської служби, за
наявності – аудитора та працівників, які орієнтуються в об’єктах, що
належать до перевірки. Не можуть входити до складу інвентаризаційної
комісії матеріально-відповідальні особи того відділу, який перевіряється.
Після призначення учасників інвентаризаційної комісії керівництво
підприємства видає розпорядчий документ задля підтвердження цього
складу.
Завдання інвентаризаційної комісії полягають у проведенні
інвентаризації, правильному підрахунку усіх показників, веденні протоколу
інвентаризації, достовірності даних в інвентаризаційному описі, та
визначенні результатів проведеної перевірки.
Наявність активів при інвентаризації встановлюється шляхом
обов’язкового підрахунку, зважування, обміру. Переважування, обмір,
підрахунок проводяться у порядку розміщення активів у приміщенні, де вони
зберігаються. [4]
Після закінчення інвентаризації оформлені інвентаризаційні описи (акти
інвентаризації) здаються до бухгалтерської служби для перевірки, виявлення
і відображення в обліку результатів інвентаризації. При цьому кількісні та
цінові показники за даними бухгалтерського обліку проставляються проти
відповідних даних інвентаризаційного опису і шляхом співставлення
виявляються розходження між даними інвентаризації і даними обліку. [4]
Результатом проведеної інвентаризації може бути надлишки або нестачі
товарно-матеріальних цінностей, також може бути й все нормально – дані
інвентаризації збіглись із даними бухгалтерського обліку.
Отже, проведення інвентаризації є обов’язковим елементом на будьякому підприємстві, адже завдяки їй можуть бути вчасно встановлені певні
порушення, що можуть призвести до втрати частини доходу. Інвентаризація
ж дозволяє виявити ці порушення, встановити винну особу та здійснити
повернення товарно-матеріальних цінностей – у разі нестач, або ж
оприбуткувати лишки, що не були включені до активів підприємства.
Список використаних джерел:
1. Інвентаризація,
її
види
та
порядок
проведення
URL
:
https://pidruchniki.com/1313042853232/buhgalterskiy_oblik_ta_audit/inventarizat
siya_vidi_poryadok_provedennya
2. Класифікація
інвентаризацій.
URL
:
https://pidruchniki.com/1356061545685/buhgalterskiy_oblik_ta_audit/ponyattya_i
nventarizatsiya_priznachennya_klasifikatsiya_inventarizatsiy
3. Положення про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні.
Законодавство
України
від
02.04.2020
URL
:
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/996-14
4. Положення Про затвердження Положення про інвентаризацію активів та
зобов'язань.
Законодавство
України
від
18.11.2016.
URL
:
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1365-14
168

Мальована Яна
Науковий керівник: Майстер Л.А., к.е.н., доцент
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ ОБЛІКУ ВИТРАТ НА ЗБУТ
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За економічною сутністю поточні витрати підприємства являють собою
сукупність затрат живої та уречевленої праці на здійснення поточної
торговельно-виробничої діяльності підприємства; а за натурально-речовим
складом - спожиту частину матеріальних, трудових та фінансових ресурсів.
Характеризуючи витрати з бухгалтерської точки зору можна визначити,
що вони включають тільки конкретні витрати ресурсів. У подальшому є сенс
трактувати витрати в цьому розумінні. Американські вчені Г.А. Велш і Д.Г.
Шорт визначають поняття „витрати” як певну величину ресурсів,
використаних підприємством за деякий період часу для одержання доходу.
Відомі економісти Е.С. Хендріксен та М.Ф. Ван Бреда зазначають що,
„витрати” представляють собою несприятливий рух ресурсів, який зменшує
прибуток фірми. Проте не кожен несприятливий рух є витратами. Більше
того, витрати – це використання або споживання товарів і послуг в процесі
отримання доходу”. [1].
Облік витрат на збут висвітлюють такі відомі вчені:Ф.Ф. Бутинець, В.А.
Дерій, Н.М. Ткаченко, А.П. Мака ренко, А.В. Шиманська, І.В. Мельничук,
О.В. Пальчук,Н.М. Нечай, А.О. Шиманська та інші.
Витрати – це грошова форма витрачених за певний період задіяних
чинників виробництва, необхідних для здійснення підприємництвом своєї
виробничої і реалізаційної діяльності
Проте, в бухгалтерському обліку ми користуємось П(С)БО 16
«Витрати». Згідно цього положення витрати визнаються за наступних умов :
1) Зменшення активів або збільшення зобов'язань, яке призводять до
зменшення власного капіталу підприємства;
2) Визнання на підставі систематичного і раціонального розподілу
економічних вигод, які забезпечує актив протягом декількох звітних періодів
(наприклад, нарахування амортизації основних засобів, нематеріальних
активів, тощо).
3) Негайне визнання, якщо економічні вигоди не відповідають критеріям
активів підприємства (наприклад, уцінка товарів, створення резерву
сумнівних боргів);
5) Можлива достовірна оцінка суми витрат [3].
Дотримання зазначених умов означає, що оцінка витрат відбувається на
підставі положень національних стандартів.
Витрати, які пов’язані з операційною діяльністю, однак не включаються
до собівартості реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), поділяються
на адміністративні витрати, витрати на збут та інші операційні витрати.
Витрати на збут включають витрати, пов’язані з реалізацією (збутом)
продукції (товарів, робіт, послуг), а саме:
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- витрати пакувальних матеріалів для затарювання готової продукції на
складах готової продукції;
- витрати на ремонт тари;
- оплата праці та комісійні винагороди продавцям, торговим агентам та
працівникам підрозділів, що забезпечують збут;
- витрати на рекламу та дослідження ринку (маркетинг);
- витрати на передпродажну підготовку товарів;
- витрати на відрядження працівників, зайнятих збутом;
- витрати на утримання основних засобів, інших матеріальних
необоротних активів, пов’язаних зі збутом продукції, товарів, робіт, послуг
(операційна оренда, страхування, амортизація, ремонт, опалення, освітлення,
охорона);
- витрати на транспортування, перевалку і страхування готової продукції
(товарів), транспортно-експедиційні та інші послуги, пов’язані з
транспортуванням продукції (товарів) відповідно до умов договору (базису)
поставки;
- витрати на гарантійний ремонт і гарантійне обслуговування;
- інші витрати, пов’язані зі збутом продукції, товарів, робіт, послуг [3].
Відповідно до Плану рахунків бухгалтерського обліку та Інструкції
щодо його застосування облік витрат, пов’язаних із збутом (реалізацією,
продажем) продукції, товарів, робіт і послуг ведеться на рахунку 93 «Витрати
на збут». За дебетом даного рахунку протягом усього періоду відображається
сума визнаних витрат на збут, за кредитом – їх списання на рахунок 79
«Фінансові результати» у кінці періоду. [4].
Таким чином, витрати на збут відіграють велику роль в діяльності
підприємства, адже від збуту продукції залежить дохід підприємства.
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РЕСУРСІВ ПІДПРИЄМСТВА
Значну роль у фінансовій діяльності підприємства відіграють фінансові
ресурси. В умовах ринкової економіки на внутрішніх ринках спостерігається
нестача фінансових ресурсів підприємства, що негативно позначається на
діяльності підприємств, викликає формування та зростання боргу перед
іншими суб'єктами господарювання управління, державою, службовцями
тощо.
Управління фінансовими ресурсами, їх розподіл та використання у
складних економічних умовах на сьогодні недостатньо ефективні, що
призводить до таких негативних наслідків, як втрата платоспроможності та
фінансової незалежності підприємства.
Фінанси підприємств мають важливе значення в структурі фінансових
відносин суспільства. Вони діють у сфері суспільного виробництва, де
створюється суспільний продукт, матеріальні та нематеріальні блага,
національний дохід. Важливість задоволення суспільних потреб та
покращення фінансового стану залежить від стану фінансів держави.
Фінансова стійкість держави багато в чому визначається надійністю та
стійкістю фінансового стану підприємства.
Під фінансовими ресурсами підприємства слід розуміти грошові
ресурси, що є в його розпорядженні. Їх можна направити на розвиток
виробництва, утримання невиробничих потужностей, створення резервів
тощо [1]. Та частина фінансових ресурсів, що спрямовується на розвиток
виробничо-комерційного процесу, представляє капітал у його грошовій
формі.
Фінансові ресурси підприємства формуються за рахунок обліку ряду
джерел, серед яких є власні та залучені. Джерелами фінансових ресурсів
можуть бути:
- прибуток;
- амортизація;
- виручка від продажу цінних паперів;
- статутних та інших юридичних внесків та фізичним особам;
- позики;
- кошти від реалізації страхового полісу.
Характерними ознаками фінансових ресурсів підприємств є [2]:
- джерело доходу;
- обмежена мобільність;
- трансформаційна здатність;
- цільовий характер використання;
- право власності та розпорядження;
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- специфічні правила формування і використання суб’єктами
господарювання різних організаційно-правових форм тощо.
Аналізуючи фінансові ресурси підприємства, можна сказати, що до них
відносяться такі елементи [3]:
1. Статутний фонд.
2. Резервний фонд.
3. Додатковий капітал.
4. Фінансування капітальних вкладень.
5. Спеціальні фонди і цільове фінансування.
6. Амортизаційний фонд на повне відновлення основних засобів і фонд
зносу нематеріальних активів.
7. Відстрочена податкова заборгованість тощо.
Складним та ризиковим неефективного використання ресурсів держави
є механізм державного управління фінансовими ресурсами. Великого
значення в цих умовах має аналіз ефективності використання фінансових
ресурсів держави підприємствами, установами та організаціями.
Ефективність
використання
фінансових
ресурсів
найчастіше
розраховують за допомогою коефіцієнта фінансування або заборгованості,
фінансової стійкості, коефіцієнта автономії (незалежності), коефіцієнта
фінансової залежності, коефіцієнта маневреності власних коштів, коефіцієнта
співвідношення власних та залучених коштів і коефіцієнту фінансового
левериджу. Це пояснюється тим, що такі коефіцієнти найбільш повноцінно
та інформативно характеризують використання фінансових ресурсів, їх
структуру і вже потім, під час аналізу таких коефіцієнтів, аналітики роблять
висновки щодо оптимізації структури капіталу.
Фінансові ресурси, що формуються на рівні підприємств, забезпечують
можливість здійснення виробництва продукції, інвестування, формування
оборотних коштів, створення фондів економічного стимулювання, виконання
зобов’язань
перед
бюджетом,
фінансово-кредитною
системою,
постачальниками
та
працівниками,
здійснення
міжгосподарських
розрахунків. Їх рух опосередковує рух матеріальних та трудових ресурсів,
необхідних складових організації виробничого процесу.
Для оцінки ефективності використання ресурсів ідентифікуються
підприємства державного сектору (мікрорівні), визначаються відповідні
критерії та показники, які розраховуються та відповідають кожному
конкретному аналізу, залежно від поставлених цілей. Критерії повинні
враховувати ефективність систем внутрішнього контролю підприємства в
галузі аналізу аудиторських досліджень, правил, стандартів, а також
ґрунтуючись на результатах попередніх аналізів.
Обґрунтовано, що формування та використання фінансових ресурсів
мають важливе значення для функціонування і розвитку підприємства.
Доведено, що для пiдвищення ефективнoстi упрaвлiння фiнaнсoвим
пoтенцiaлoм пiдприємствa неoбхiднo брaти дo увaги всi мoжливi вaжелi тa
фaктoри впливу. Проаналізовано стан, проблеми і переваги ефективного
використання фінансових ресурсів підприємства. Охарактеризовано чинники,
172

які будуть мaти пoзитивний вплив нa упрaвлiння фiнaнсoвими ресурсaми
пiдприємствa тa йoгo зaгaльний рoзвитoк. Підприємства пoвиннi нaмaгaтися
рoзширити i пoглибити дoслiдження у сферi теoрiї тa прaктики ефективнoгo
тa oптимaльнoгo викoристaння власних фiнaнсoвих ресурсiв. Такі
дослідження дадуть змогу оптимізувати структуру наявних ресурсів,
зменшити витрати на оплату залучених коштів, покращити ефективність
використання наявних фінансових ресурсів.
Таким чином, фінансові ресурси підприємства - це всі кошти підприємства,
накопичені в процесі розподілу та перерозподілу валового внутрішнього
продукту, зібрані в цільових джерелах і перетворені у відповідну матеріальну
форму, або призначені для здійснення певних витрат. [4]
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АНАЛІЗ ВИТРАТ ПІДПРИЄМСТВА ЗА ВИДАМИ ДІЯЛЬНОСТІ
Промислове виробництво визначає рівень економічного розвитку
країни, оскільки виступає як важливе джерело поповнення бюджету.
Ефективне функціонування підприємства залежить від раціонального
використання ресурсів та грошових коштів. Для збільшення прибутку та
конкурентоспроможності підприємства, успішного керівництва такою
діяльністю, керівники та менеджери потребують дієвих методів щодо аналізу
витрат підприємства. Це дасть змогу підвищити конкурентоздатність
продукції за рахунок низьких витрат і цін.
Витрати – це вартість ресурсів, що використовуються в подальшому для
отримання прибутку, чи досягнення інших цілей підприємства. До витрат
належать вартість матеріальних і трудових ресурсів, необхідних для
виробництва тієї, чи іншої продукції чи послуг. Матеріальні витрати, в свою
чергу, можна поділити на матеріали і обладнання. Характер цих витрат
різний, але всі вони підпорядковані одній меті – отримання прибутку[3].
Мета аналізу витрат діяльності підприємства полягає у всебічній оцінці
рівня, динаміки та структури витрат, обґрунтуванні управлінських рішень
щодо подальшої оптимізації витрат. Для досягнення цієї мети здійснюється
аналіз на основі принципів системного та комплексного підходів.
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Системний підхід до аналізу витрат передбачає:
 виявлення місця і ролі показників витрат в оцінці досягнутої
ефективності виробництва;
 розробку схеми аналізу на основі класифікації факторів і резервів
раціоналізації витрат;
 вимірювання факторів і резервів оптимізації витрат;
 встановлення основних напрямів мобілізації виявлених резервів,
раціонального використання виробничих ресурсів у поточному і
перспективному плануванні собівартості.
Комплексний підхід означає вивчення об'єктів як системи з точки зору
формування інформації для прийняття управлінських рішень. Комплексний
підхід виступає як принцип системного підходу. Він означає узгодження і
одночасне дослідження у взаємозв'язку різних аспектів господарської
діяльності на основі вивчення системи показників з метою отримання
кінцевих результатів, визначення і вимірювання факторів, що їх зумовлюють,
виявлення резервів підвищення ефективності виробництва, отримання
інформації для обґрунтування управлінських рішень.
Комплексність економічного аналізу проявляється в трьох напрямах: поперше, в процесі аналізу враховуються не лише економічні, а й технічні,
соціальні, технологічні та інші фактори; по-друге, в більш тісному зв'язку
його цілей і задач з цілями управління; по-третє, в багаторівневому аспекті
аналізу.
Інформаційна база проведення аналітичних досліджень витрат
формується за вихідною інформацією про кошториси (нормативи) витрат, за
даними бухгалтерського і статистичного обліку, за матеріалами ревізій і
спеціальних обстежень тощо.
Аналіз витрат проводиться в наступній послідовності:
І етап – загальна оцінка виконання кошторису витрат в розрізі
економічних елементів;
ІІ етап – оцінка прямих витрат та їх відхилень від плану;
ІІІ етап – аналіз виконання бюджету (кошторису) накладних витрат;
ІV етап – аналіз собівартості (калькуляції) окремих виробів;
V етап – оцінка впливу зміни витрат на кінцеві виробничо-фінансові
результати діяльності підприємства.
Для удосконалення аналізу витрат на підприємствах, необхідно
приділяти особливу увагу складу та походженню витрат, а також
формуванню аналітичної інформації щодо витрат і відображення їх в обліку
та звітності.
В умовах динамічних змін економічних відносин, облік та аналіз витрат
не є досконалим. Якість проведення аналізу витрат безпосередньо залежить
від чіткості та достовірності подання інформації в обліку. Оскільки аналіз
витрат проводиться на основі первинних облікових даних, наявні
суперечності, щодо розподілення витрат по рахунках за видами діяльності,
може призвести до допущення помилок при формуванні висновків після
проведеного аналізу, а в подальшому і до прийняття неефективних
управлінських рішень.
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Тому, першочергово потрібно звернути увагу на повноту та коректність
відображення інформації про витрати підприємства на рахунках
бухгалтерського обліку.
Згідно діючого Плану рахунків, у складі рахунку 94 «Інші витрати
операційної діяльності» є наступні субрахунки: 941 «Втрати на дослідження
та розробки» та 944 «Сумнівні та безнадійні борги», застосування яких, на
мою думку, є не досить доцільним.
По-перше, доцільним буде включення в рахунок 95 «Фінансові витрати»
новий субрахунок 950 «Сумнівні та безнадійні борги від фінансової
діяльності», що буде цілком логічним, виходячи з методики обліку витрат
діяльності підприємства, при цьому не виключаючи його з рахунку 94 «Інші
витрати операційної діяльності». Це дозволить більш широко розкрити
інформацію про формування резерву сумнівних боргів, які виникають у
результаті реалізації підприємством готової продукції, виконанням робіт,
наданням послуг по рахунку 94 «Інші витрати операційної діяльності».
Звичайно, що створення такого резерву може бути спричинене також
реалізацією фінансових інвестицій, собівартість яких при реалізації
відображають на рахунку 97 «Інші витрати».
При цьому пропонуємо включити до аналітичного рахунка 97 «Інші
витрати» субрахунок 978 «Сумнівні та безнадійні борги від інвестиційної
діяльності».
Для систематизації аналітичного обліку адміністративних витрат
підприємства до рахунку 92 «Адміністративні витрати» доцільно присвоїти
наступні субрахунки: 920 – «Адміністративні витрати, пов’язані з
управлінням»; 921 – «Адміністративні витрати, на ведення господарства»;
922 – «Адміністративні витрати, пов’язані з головним користуванням»; 923 –
«Адміністративні витрати, пов’язані зі збереженням».[2, с. 166-167]
Зазначені вище зміни до відображення інформації про витрати, які були
понесені підприємством, у процесі здійснення господарської діяльності
допоможуть ефективніше розглянути структуру витрат та здійснити аналіз
діяльності підприємства, виявити фактори впливу на прибуток та
сформулювати чіткі дії для зниження витрат та збільшення прибутку
підприємства.
Отже, в умовах сьогодення, коли підприємства притримуються
провадження господарської діяльності з економією понесення витрат, то
постає необхідність суттєво розширити межі аналітичних досліджень витрат
ресурсів, доповнити їх новими аспектами, упорядкувати і, по можливості,
опрацювати галузеві аналітичні програми, рекомендації, зробивши при цьому
зміни на змістовному рівні, в діючу методику.[1, с. 49].
Список використаних джерел:
1. Бородкін О. Внутрішньогосподарський (управлінський облік: концепція
і організація. Бухгалтерський облік і аудит. 2001. № 2. С. 45-53.
2. Мельник О. Шляхи вдосконалення обліку операційних витрат
підприємства. Вісник студентського наукового товариства «ВАТРА»
Вінницького торговельно-економічного інституту КНТЕУ. Вінниця:
Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2019. Вип.65. С. 165-168.
3. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 «Витрати».
Затверджено
наказом
МФУ
від
31.12.1999р.
№318.
URL
:
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0027-00
175

Мельничук Аліна
Науковий керівник: Лобачева І.Ф., к.пед.н., доцент
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
АНАЛІЗ РОЗВИТКУ МАЛОГО БІЗНЕСУ В УКРАЇНІ
Одним із перспективних напрямів покращення економічної ситуації в
будь-якій країні є сталий розвиток сфери малого бізнесу. Зростання
підприємницької активності безпосередньо впливає на розвиток системи
господарювання в Україні. На сьогодні в Україні малий бізнес є важливим і
невід’ємним елементом ринкового середовища. А світовий досвід показує,
що мале підприємництво є осередком інноваційної діяльності, оскільки вклад
коштів в даний сегменту ринку є вигідним капіталовкладенням.
Підприємництво забезпечує вирішення багатьох соціально-економічних
проблем перехідного періоду і до становлення ринкових відносин: сприяє
насиченню ринку товарами та послугами, наповненню дохідної частини
бюджету, стимулює структурні зміни в економіці, створює робочі місця.
Саме розвиток малих підприємств в Україні є найбільш актуальною та
дуже важливою проблемою в наш час. Її вирішення суттєво вплине на
поповнення державного бюджету, подальший розвиток підприємництва,
інвестування галузей національної економіки та соціальний захист
населення.
Аналіз стану та перспектив розвитку підприємництва в Україні
проводили такі вчені, як С. Дрига [1], Я. Жаліло [2], В. Овчаренко [3],
З. Варналій [4], Т. Васильців [5], П. Мельник, В. Юрчишин [6-8].
В зазначених дослідженнях було висвітлено показники розвитку малих
підприємств, проаналізовано динаміку збільшення кількості суб’єктів малого
бізнесу. При цьому, питання щодо вирішення проблем гальмування розвитку
малого та середнього бізнесу залишається актуальним, хоча вже є чимало
напрацювань по покращенню ситуації з становленням та розвитком малого
підприємництва.
Метою даної роботи є статистико-економічний аналіз стану та розвитку
малого підприємництва та аналіз його внеску в економічний розвиток країни.
Проаналізуємо останні данні, які надав світовий банк, щодо стану
малого бізнесу в Україні. Світовий банк оприлюднив рейтинг Doing Business2020 щодо легкості ведення бізнесу. У ньому Україна посіла 64 сходинку зі
190 країн, опинившись між Індією і Пуерто-Ріко. І цей результат є
найкращим за всю історію ведення рейтингу з 2005 року. Порівняно з
попереднім роком наша країна піднялася на 7 позицій. Зокрема, в Україні
покращилася ситуація із реєстрацією власності, захистом міноритарних
інвесторів, міжнародною торгівлею тощо. А от з отриманням кредитів,
оподаткуванням, забезпеченням виконання контрактів та іншим все стало
трішки гірше.
В економічному напрямку одними із головних подій стали ріст ВВП,
зміцнення гривні, зниження інфляції. Економічне зростання до кінця 2019
176

року прискорилось до 3,5% (після 3,3% у 2018-го). З іншого боку, у 2019 році
спостерігалось падіння обсягів промвиробництва. Від початку 2019 року і до
листопада кількість підприємств в Україні змінилася в більшу сторону –
майже на 37 тис. – і досягла 971 тис. Тож протягом 2019 року створювалося
більше підприємств, ніж остаточно припиняло свою роботу [9].
Загалом протягом 2019 року прослідковувался тенденція до збільшення
кількості ТОВ (на 6% з початку року до листопада) і падіння — публічних
акціонерних товариств (аж на 14%).
Підприємства, що відкривалися протягом 2019 року, найчастіше
обирали для роботи напрямок неспеціалізованої оптової торгівлі. Майже 13%
підприємств зі всіх новостворених 2019 року року саме такий КВЕД вказали
при реєстрації. Також популярною серед підприємств-новачків була робота з
нерухомістю – надання в оренду та будівництво [9].
Протягом останніх років вітчизняна податкова система фактично
перебуває в постійному реформуванні, проте однозначного ефекту від
впроваджених змін очікувати важко. За даними Державного Казначейства
України станом на 2015 р. діяло 327 814 малих підприємств та 1630571
фізичних осіб-підприємців. З 2015 по 2017 роки , спостерігається значний
спад кількості підприємств, це означає, що новий бізнес не створювався, а
вже існуючий на ринку зупиняв свою діяльність. У 2018 році ситуація значно
покращилась порівняно з попереднім роком, де спостерігалась найменша
кількість підприємств за останні 5 років. За 2019 рік кількість підприємств
значно зросла, але не піднялась до рівню, який був у 2015. Найбільша
кількість суб’єктів малого підприємництва припадає на торгівлю, сільське,
лісове та рибне господарство. Розглянемо динаміку зміни суб’єктів малого
підприємництва в Україні за досліджуваний період (див рис.1) [10].

Рисунок 1 – Кількість суб’єктів малого бізнесу в Україні
Джерело: розроблено автором на основі [10].
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Кількість фізичних осіб-підприємців значно більша за кількість малих
підприємств, така статистика говорить про те що, для фізичних осібпідприємців створені кращі умови функціонування і їм легше працювати на
ринку аніж юридичним особам. Як ми знаємо ФОП-и сплачують менший
податок і ведення обліку підприємницької діяльності значно простіший. Ще
один фактор який безпосередньо впливає на кількість новостворених малих
підприємств це значні затрати на відкриття бізнесу і неспроможність
підприємства «вижити» в конкурентному середовищі, яке витісняє слабкі
нестабільні підприємства (табл.1).
Водночас про галузеві тенденції розвитку економіки України може
свідчити не лише кількість відкритих підприємств. Те, які сектори є
перспективними, говорить, наприклад, схильність банків їх кредитувати. За
розрахунками YouControl на основі даних НБУ, найбільший приріст кредитів
протягом 10 місяців 2019 року отримали компанії із галузей:
Таблиця 1 – Аналіз кількості малих підприємств та фізичних осібпідприємців з 2015 по 2019 роки.

Показник

2015

2016

2017

2018

2019

Абсолютн
е
відхиленн
я
2019/2018

Відносне
відхиленн
я
2019/2018
,%

Малі
підприємства

327814

291154

322920

339374

356978

17604

5,2

Фізичні
особипідприємці

1630571 1558880 1466486 1483297 1515475

32178

2,2

Загальна
кількість
суб'єктів
малого
бізнесу

1958385 1850034 1789406 1822671 1872453

49782

2,7

Джерело: розроблено автором на основі [10].
1)будівництва споруд (+1,3 млрд. грн.);
2) роздрібної торгівлі (+1,2 млрд. грн.);
3) логістики і складського господарства (+0,9 млрд. грн.).
Якщо ж розглянути не грошове, а відсоткове вираження, найбільший
приріст кредитування був у сегментах:
1. Наукових досліджень та розробок (+19,8%);
2. Збирання, оброблення й видалення відходів (+12%);
3. Виробництві автотранспортних засобів (+9,6%)[10].
Отже, можемо зробити висновки, що економіка країни буде розвиватись,
поки на ринку є малий бізнес, оскільки він є основним рушієм стабільного
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розвитку держави. При здійсненні якісного економічного аналізу з метою
розробки конкретних механізмів державної підтримки, доцільно
відокремлювати малий бізнес від середнього та великого. Таким чином, для
максимального використання підприємницького потенціалу в Україні,
необхідно створити всі умови для демонополізації великих підприємств і
надати державну підтримку сектору малого бізнесу.
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СУТНIСТЬ ГPOШOВИХ КOШТIВ ЯК OБ’ЄКТIВ OБЛIКУ
В сучасних умoвах пiдставoю ефективнoгo функцioнування
пiдпpиємства є безпеpеpвний pух гpoшoвих кoштiв. Гpoшoвi кoшти є
найбільш лiквiдними активами та oбмеженими pесуpсами, i успiх дiяльнoстi
пiдпpиємства пpoявляється у здатнoстi їх pацioнальнoгo poзпoдiлу та
викopистання, саме тoму пpавильна opганiзацiя їх oблiку є дoсить важливим
питанням пiд час кoнтpoлю oпеpацiй iз ними.
179

В екoнoмiчнiй лiтеpатуpi мoжна зустpiти багатo piзнoманiтних
визначень пoняття «гpoшoвi кoшти», для пoзначення якoгo у наукoвoму
oбopoтi викopистoвується шиpoкий спектp теpмiнiв: «гpoшi», «гpoшoвi
активи», «гoтiвка», «фiнансoвi pесуpси», щo пpизвoдить дo неoднoзначнoгo
poзумiння сутнoстi цих пoнять та зумoвлює пpoблемнi питання в
бухгалтеpськoму oблiку цих oб’єктiв. Сьoгoднi найважливiшими
пoлoженнями щoдo фopмування iнфopмацiї пpo гpoшoвi кoшти є НП(С)БO 1
«Загальнi вимoги дo фiнансoвoї звiтнoстi» та М(С)БO 7 «Звіт про рух
грошових коштів». Вiдпoвiднo дo НП(С)БO 1, гpoшoвi кoшти – гoтiвка,
кoшти на pахунках у банках та депoзити дo запитання, а – еквiваленти
гpoшoвих кoштiв – кopoткoстpoкoвi висoкoлiквiднi фiнансoвi iнвестицiї, якi
вiльнo кoнвеpтуються у певнi суми гpoшoвих кoштiв i якi хаpактеpизуються
незначним pизикoм змiни ваpтoстi [1].
Класифікація грошових кoштів має важливе значення, oскільки дає
мoжливість підприємству визначити oптимальний склад і структуру, пoтребу
та джерела їх фoрмування. Система oрганізації обліку грошових кoштів
пoбудoвана на певних принципах.
Пo-перше, надання підприємствам самoстійнoсті щoдo рoзпoрядження,
управління грошовими кoштами. Це oзначає oперативну самoстійність у
викoристанні грошових кoштів.
Пo-друге, визначення планoвoї пoтреби та рoзміщення грошових кoштів
за oкремими елементами й підрoзділами. Мається на увазі рoзрахунoк
oптимальнoї пoтреби в грошових кoштах, яка б забезпечила безперервність
виробничого прoцесу, викoнання планoвих завдань за ритмічнoї рoбoти.
Пo-третє, кoригування рoзрахoваних і чинних нoрмативів з урахуванням
вимoг гoспoдарювання, щo змінюються: oбсягів вирoбництва, цін на
сирoвину та матеріали; пoстачальників і спoживачів; фoрм застoсoвуваних
рoзрахунків.
Пo-четверте, раціoнальна система фінансування. Це oзначає фoрмування
грошових кoштів за рахунoк власних ресурсів і залучених кoштів у рoзмірах,
щo забезпечують нoрмальний фінансoвий стан підприємства.
Пo-п'яте, кoнтрoль за раціoнальним рoзміщенням і викoристанням
грошових кoштів. Мається на увазі прoведення аналізу ефективнoсті
кругoобігу кoштів, щo викoристoвуються, з метoю прискoрення їхньoгo
oбертання.
На наш пoгляд, oснoвoпoлoжними oзнаками класифікації грoшoвих
кoштів є:
1) фoрма існування: гoтівкoві та безгoтівкoві грoшoві кoшти;
2) вид валюти: грoшoві кoшти в націoнальній валюті та грoшoві кoшти в
інoземних валютах (за видами валют).
Гoтівкoві грoшoві кoшти (грoшoві кoшти сфери гoтівкoвoгo грoшoвoгo
oбігу) – грoшoві кoшти у вигляді паперoвих грoшей, мoнет, грoшoвих знаків,
файлів в пам’яті кoмп’ютера (якщo вoни викoристoвуються без прямoгo
зв’язку з банківськими рахунками).
Безгoтівкoві грoшoві кoшти (грoшoві кoшти сфери безгoтівкoвoгo
грoшoвoгo oбігу) – грoшoві кoшти на банківських рахунках, щo
викoристoвуються для oплати, взаємних рoзрахунків шляхoм перерахування
з oднoгo рахунку на інший.
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Грoшoві кoшти в націoнальній валюті – грoшoві кoшти (як гoтівкoві так
і безгoтівкoві) у валюті, випущеній певнoю державoю, яка, в oснoвнoму,
знахoдиться в oбігу на її теритoрії.
Грoшoві кoшти в інoземній валюті – грoшoві кoшти (як гoтівкoві так і
безгoтівкoві) які знахoдяться в oбігу і являються закoнним засoбoм платежу
на теритoрії відпoвіднoї інoземнoї держави (групи інoземних держав) [2].
Oднак наведені вище класифікації важкo назвати вичерпними, а крім
тoгo, на наш пoгляд, їм притаманні певні недoліки. Скажімo, кoшти у
підзвітних oсіб та кoнтрагентів, з пoзиції бухгалтерськoгo oбліку на
підприємстві, яке авансувалo ці ресурси, є дебітoрськoю забoргoваністю,
кoшти вкладені в цінні папери – фінансoвими інвестиціями (пoтoчними абo
дoвгoстрoкoвими). Тoму включати їх в oзнаку класифікації «місце
зберігання», на наш пoгляд, недoречнo. В данoму випадку присутня певна
підміна екoнoмічних категoрій, щo є недoпустимим для бухгалтерськoгo
oбліку, oскільки викривляє реальний стан речей на підприємстві.
Крім тoгo, всі грoшoві кoшти є oбoрoтними активами. Нагадаємo, щo
грoшoві кoшти є активами, щo характеризуються абсoлютнoю ліквідністю,
щo автoматичнo рoбить немoжливим їх віднесення дo неoбoрoтних.
Для більш зрозумілого та наочного сприйняття, на рис. 1 наведена
класифікація грошових коштів, яка буде доступною для будь-якого
користувача інформацією.
Щo стoсується класифікації грoшей з бухгалтерськoї тoчки зoру, тo
Планoм бухгалтерських рахунків в Україні передбачені спеціальні
субрахунки, які призначені для oбліку і кoнтрoлю за наявністю і рухoм
грoшoвих кoштів та грoшoвих дoкументів підприємства. Дo них належать
рахунки: 30 «Готівка», 31 «Рахунки в банках», 33 «Інші кoшти».
Будoва рахунків грoшoвих кoштів пoдібна дo будoви матеріальних
рахунків: рахунки – активні, сальдo мають тільки дебетoве; oбoрoт пo дебету
пoказує збільшення грoшoвих кoштів, oбoрoт пo кредиту – їх зменшення.
Залишoк грoшoвих кoштів, щo пoказані в oбліку на тoму абo іншoму
рахунку, мoжна завжди перевірити за дoпoмoгoю інвентаризації.
Грoшoві кoшти підприємства підрoзділяються на два види:
Класифікація грошових коштів підприємства
За призначенням

За місцем зберігання

Оборотні

У касі

Необоротні (довгострокові
фінансові інвестиції)

В банку
У підзвітних осіб
У контрагентів

Рисунок 1 – Класифікація грошових коштів підприємства для потреб
обліку
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1) кoшти в касі підприємства;
2) кoшти на рахунках у банках:
1) пoтoчні рахунки в націoнальній валюті відкриваються юридичним
oсoбам в устанoвах банків для зберігання вільних кoштів і ведення
безгoтівкoвих рoзрахунків у націoнальній валюті;
2) пoтoчні рахунки в інoземній валюті, призначені для збереження
вільних кoштів і здійснення безгoтівкoвих рoзрахунків в інoземній валюті;
3) спеціальні рахунки для безгoтівкoвих рoзрахунків з кoнтрагентами
(рахунoк акредитива, рахунoк лімітoванoї чекoвoї книжки);
4) спеціальні рахунки для бюджетнoгo фінансування і цільoвих
надхoджень (бюджетні рахунки для цільoвих захoдів);
5) пoзикoві рахунки, щo відкриваються для oбліку пoзик шляхoм oплати
рoзрахункoвих чи дoкументів перерахування пoзикoвих кoштів на пoтoчні,
акредитивний чи інші рахунки відпoвіднo дo умoв кредитнoї угoди;
6) депoзитні рахунки відкриваються на певний стрoк для збереження
вільних кoштів, щo перелічуються з пoтoчних рахунків на рахунoк депoзиту,
а після закінчення терміну збереження відпoвіднo дo депoзитнoгo дoгoвoру
пoвертаються на тoй же рахунoк з відсoтoк пo депoзитних вкладах.
Отже, оснoвнoю хаpактеpистикoю, яка видiляє гpoшoвi кoшти з-пoмiж
iнших oбopoтних активiв i є базoвoю для тoчнoгo їх визначення як oкpемoї
екoнoмiчнoї категopiї, є їхня лiквiднiсть. Саме тoму гpoшoвi кoшти нами
poзглядаються як гoтiвка в касi, електpoннi гpoшi, залишки кoштiв на
пoтoчних та iнших pахунках у банках, якi мoжуть бути викopистанi
гoспoдаpюючим суб’єктoм пpoтягoм будь-якoгo мoменту часу для
пpoведення poзpахункiв у пpoцесi здiйснення гoспoдаpських oпеpацiй.
Список використаних джерел:
1. Нацioнальне пoлoження (стандаpт) бухгалтеpськoгo oблiку 1 «Загальнi
вимoги дo фiнансoвoї звiтнoстi» : Наказ Мiнiстеpства фiнансiв Укpаїни вiд
07.02.2013
№
73.
Дата
оновлення
:
23.07.2019.
URL
:
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0336-13 (дата звернення 13.04.2020).
2. Максименко Д. В., Віщак К. І. Класифікація грошових коштів для потреб
обліку. Науковий вісник Мукачівського державного університету. 2016. №21
(16). С. 203 - 207. URL : http://dspace.msu.edu.ua:8080/bitstream/
123456789/981/1/n21-204-209.pdf
Невкипіла Анна
Науковий керівник: Дзюба О.М., к.е.н., доцент
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ ЯК ДЖЕРЕЛО ЕКОНОМІЧНОЇ
ІНФОРМАЦІЇ
Для ефективної діяльності та прийняття відповідних управлінських
рішень необхідні дані, що надають вичерпану інформацію про економічну
ситуацію фірми. Такі дані надають можливість встановити чи вірно вибрано
стратегію управління та вчасно зреагувати на недоліки для їх усунення.
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Відповідно, основним джерелом інформаційного забезпечення фінансового
стану виробництва виступає фінансова звітність. Вона надає повну, правдиву
та неупереджену інформацію про фінансовий стан, результат діяльності та
рух коштів підприємства. Згідно з Положенням (стандартом)
бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності"
(П(с)БО №1) фінансова звітність – це звітність, що містить інформацію про
фінансовий стан та результати діяльності підприємства [1].
Звітування за період про фінансовий стан підприємства відбувається за
рік, проміжна звітність здійснюється з початку року зростаючим підсумком,
її формування регламентується законодавство.
Складання фінансової звітності відбувається за даними поточного
(аналітичного та синтетичного) обліку та належно до встановлених форм
центральним органом виконавчої влади, тобто Міністерством фінансів і
Державним комітетом статистики України та склад [2].
Подання звітності здійснюється відповідними користувачам, а саме:
1. внутрішнім:
- органи сфери управління до яких належить підприємство;
- на вимогу трудовим колективам;
- засновникам (власникам) підприємства;
2. зовнішні:
- органи статистики та казначейства;
- інвестори;
- інші органи.
Річна фінансова звітність надає можливість вивчення внутрішнім та
зовнішнім користувачам забезпечення свої потреб в одержанні, аналізі,
оцінці певної інформації, такої як [3]:
- придбання, продаж та володіння цінними паперами;
- участь у капіталі виробництва;
- оцінка якості управління;
- оцінка здатності фірми своєчасно виконувати свої зобов’язання;
- забезпеченість зобов'язань підприємства;
- визначення суми дивідендів, які підлягають розподілу;
- регулювання діяльності підприємства;
- інші рішення.
Внутрішні та зовнішні користувачі здійснюють аналіз діяльності
підприємства, але мета здійснення такого аналізу відмінна. Внутрішні
встановлюють вірність ведення управлінського обліку та рішень, що
приймаються при операційній діяльності підприємства, встановлюють
можливі покращення здійснення управління. Зовнішні ж визначають
наскільки підприємство є прибутком і чи має воно відповідний рівень
економічної привабливості для ним (інвестори) та чи всі податки
підприємство нараховує.
В основі прийняття фінансових рішень знаходиться багатофакторна
характеристика фінансового стану підприємства. Ці характеристики
визначаються на основі аналізу даних, наведених в основних документах
фінансової звітності підприємства: баланс, звіт про фінансові результати, звіт
про власний капітал, звіт про рух грошових коштів та примітки до
фінансових звітів [3].
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Такі відповідні документи дають розширені змістовні дані про загальний
стан фірми та згідно із метою самого фінансового обліку, можна бути
впевненими, що така інформація достовірно, неупереджено подає кінцевий
результат діяльності підприємства за звітний період.
В останні роки реформування національного обліку та його зближення з
нормами міжнародних практик нововведення вітчизняного нормативного
законодавства в області обліку спрямовані на підвищення достовірності та
прозорості інформації про результати діяльності, як в рамках окремого
підприємства, так і економіки країни в цілому.
Отже, фінансова звітність є основним джерелом інформації про
фінансовий та майновий стан підприємства. Вона є найціннішим товаром в
умовах ринкових відносин, що надає інформацію, згідно якої зацікавлені в
партнерських відносинах суб'єкти господарювання приймають управлінські
рішення та здійснюють необхідні зміни в операційної діяльності
виробництва.
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В сучасних умовах ринку підвищення конкурентоспроможності та
ефективної діяльності вітчизняних підприємств змушує до пошуку
ефективних методів управління господарською діяльністю. Для забезпечення
успішної діяльності підприємств в умовах негативних наслідків фінансовоекономічної кризи особливу увагу необхідно приділити розробці та реалізації
ефективних методів щодо управління витратами.
Методологічною базою обліку витрат та їх визначення є велика кількість
нормативно-правових
документів
національного
та
міжнародного
призначення, кожен з яких займають вагоме місце при дослідженні даної
теми.
Основним із них є П(С)БО 16 «Витрати», в якому визначаються основи
формування в обліку інформації про витрати та її розкриття в фінансовій
звітності підприємства. Відповідно до П(С)БО 16 витратами визнаються ті з
них, які або зменшують активи або збільшують зобов'язання [1]. Такі витрати
носять назву витрат діяльності підприємства або витрат звітного періоду.
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Елемент витрат – сукупність економічно однорідних витрат. Непрямі
витрати – витрати, що не можуть бути віднесені безпосередньо до
конкретного об’єкта витрат економічно доцільним шляхом [1].
Об’єкт витрат – це продукція, роботи, послуги, або вид діяльності
підприємства, які потребують визначення пов’язаних з їх виробництвом
(виконанням) витрат [1].
У Податковому кодексі України визначено, що витрати – це сума,
платника податку, в будь-яких формах витрат, які здійснюються для
проведення діяльності платника податку та в результаті яких відбувається
зменшення активів або збільшення зобов'язань, внаслідок чого відбувається
зменшення власного капіталу (крім зміни капіталу за рахунок його вилучення
або розподілу власником) [2].
Згідно з НП(С)БО 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності», витрати
– це зменшення активів або збільшення зобов'язань, які призводять до
зменшення власного капіталу (крім зміни капіталу за рахунок його вилучення
або розподілу власником) за звітний період [3]. Отже ми маємо узгодження
визначення поняття «витрат».
Вся діяльність суб’єктів господарювання поділяється на операційну,
фінансову та інвестиційну.
За визначенням згідно Національного положення (стандарту)
бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності»
операційна діяльність - це основна діяльність суб'єкта господарювання, яка
приносить дохід, а також інші види діяльності, які не є інвестиційною або
фінансовою діяльністю [3].
В широкому розумінні «операційною діяльністю» прийнято вважати
основну діяльність підприємства, яка пов’язана з виробництвом і реалізацією
продукції (робіт, послуг), забезпечує основну частку доходу і є головною
метою створення підприємства [4].
Операційна діяльність – це основна діяльність підприємства, яка
пов’язана з виробництвом і реалізацією продукції (робіт, послуг), забезпечує
основну частку доходу і є головною метою створення підприємства.
Характер операційної діяльності підприємства визначається, перш за
все, специфікою галузі економіки, до якої воно належить.
Основу операційної діяльності більшості підприємств становить
виробничо-комерційна або торгівельна діяльність, яка доповнюється
здійсненням інвестиційної та фінансової діяльності.
Операційні витрати підприємства, що складаються з витрат
виробництва, загальновиробничих витрат, адміністративних витрат та витрат
на збут, інших операційних витрат.
Склад операційних витрат наведено на рис. 1.
Витрати операційної діяльності групуються за такими економічними
елементами [1] :
1. матеріальні затрати;
2. витрати на оплату праці;
3. відрахування на соціальні заходи;
4. амортизація;
5.інші операційні витрати.
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До адміністративних витрат відносяться загальногосподарські витрати,
які спрямовані на обслуговування та управління підприємством.
Адміністративні витрати відносяться до витрат періоду – це витрати, що не
включаються до собівартості послуг та запасів і розглядаються як витрати
того періоду, в якому вони були здійснені. Важливою рисою витрат як у
виробничій, так і в невиробничій сфері є характер їх зв’язку з певним
об’єктом: підрозділом, проектом тощо.
Операційні витрати

Витрати, які включаються до виробничої
собівартості продукції
Прямі матеріальні витрати

Витрати, які не включаються до
виробничої собівартості продукції
Адміністративні витрати

Прямі витрати на оплату праці

Витрати на збут

Інші прямі витрати

Інші операційні витрати

Загальновиробничі витрати

Рисунок 1 – Склад операційних витрат підприємства відповідно до
П(С)БО 16 «Витрати»
Адміністративні витрати хоч і не беруть участі у створенні продукції,
але необхідні для нормального функціонування виробництва. Щоб мати
інформацію про повну собівартість виробленої продукції для прийняття
рішень про доцільність подальшого виробництва того чи іншого виду
продукції та для потреб ціноутворення, потрібно здійснювати науково
обґрунтований розподіл адміністративних витрат. У цьому випадку проблема
виникає у правильному виборі бази розподілу цих витрат.
Витрати на збут включають усі витрати, які пов'язані з реалізацією
(збутом) продукції (товарів, робіт, послуг). Витрати на збут потрібно
правильно та в повному обсязі обліковувати, інакше це може тягнути за
собою негативні наслідки, а саме невірне визначення суми витрат, об’єкта
оподаткування, фінансового результату та ефективності підприємства.
До складу інших витрат включаються витрати, які виникають під час
діяльності (крім фінансових витрат), але не пов'язані безпосередньо з
виробництвом та/або реалізацією продукції (товарів, робіт, послуг). До таких
витрат належать: витрати на дослідження та розробки, собівартість
реалізованої валюти, визнані штрафи та пені, безнадійні борги тощо.
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Операційні витрати відображаються у звітності ф. № 2 «Звіт про
фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)». Операційні витрати
впливають на величину фінансового результату.
Зниження операційних витрат призведе до збільшення прибутку від
операційної діяльності, тому це завдання є значущим для кожного
підприємства.
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НАПРЯМИ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІЧНОГО АНАЛІЗУ
В СУЧАСНИХ УМОВАХ
Економічний аналіз є важливим елементом економічних наук, він
визначає достовірність та надійність висновків, перспектив розвитку та
ефективності діяльності суб'єктів господарювання. У країнах з розвиненою
економікою, ринкові відносини характеризується нестабільністю попиту та
пропозиції, мінливістю конкурентного середовища, існує велика потреба у
використанні нових теоретичних підходів економічного аналізу, які б дали
можливість розробляти успішну ринкову стратегію, напрямок розвитку та
оцінку перспектив суб’єктів господарювання. Все це набуває особливої
актуальності в умовах обмеженості ресурсів, дефіциту джерел фінансування,
періодичними фінансовими кризами, які присутні в сучасному етапі розвитку
економіки країни.
З розвитком ринкових відносин відбуватиметься розширення сфери
застосування економічного аналізу. Передусім аналітичні дослідження
будуть спрямовані на:
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 глибоке вивчення потреб ринку, вимог споживачів щодо
конкурентоспроможності продукції;
 визначення пріоритетних напрямів зовнішньоекономічної діяльності;
 ефективність інвестицій;
 вивчення кредитної і конкурентної здатності суб’єктів
господарювання всіх організаційно-правових форм власності [1 с. 124].
Теоретико-методологічним аспектам економічного аналізу присвячені
праці багатьох вітчизняних та зарубіжних науковців. Серед них:
М.І. Баканов, С.Б. Барнгольц, І.А. Бланк, Н.Р. Вейцман, В.М. Івахненко,
І.І. Каракоз, С.З. Мошенський , Г.В. Савицька, М.І. Туган-Барановський,
В.І. Самборський, А.Я. Усачов, М.Г. Чумаченко, Г.В. Шадрина,
А.Д. Шеремет та інші вчені.
Метою дослідження є поповнення нових теоретичних підходів до
економічного аналізу, які надають можливість розробляти успішну ринкову
стратегію, оцінку перспектив і напрямок розвитку суб’єктів господарювання.
З розвитком виробництва виникає розвиток інвестицій, тому саме
інвестиційний аналіз стає перспективним напрямком економічного аналізу і
потребує залучення зарубіжного досвіду та розробки власних методик
інвестиційного аналізу.
Для сучасного світу характерною є інноваційна діяльність. Саме
впровадження інноваційних технологій, методик є рушійною силою як для
розвитку окремих підприємств так і для розвитку економіки країни в цілому.
Тому розвиток ще одного напрямку економічного аналізу такого як
інноваційний аналіз є необхідною умовою розвитку економіки країни.
У XXI столітті зростає роль фінансового аналізу підприємства так і його
партнерів по бізнесу. Бухгалтерська звітність є головним джерелом для
проведення аналізу на таких підприємствах. Разом з цим виникає потреба в
розвитку методичних положень її аналізу та розробці дієвих механізмів, які
швидко зможуть оцінити негативні фактори, що впливають на фінансовий
стан підприємства та вжити дієвих заходів для його відновлення.
Посилення комерційної таємниці, децентралізація системи управління
економікою призвели до повної відсутності досліджень у галузевому аналізі.
Деякі із методик комплексного аналізу діяльності підприємств сьогодення
мають універсальний характер і зазвичай не враховують специфіку окремих
галузей. Саме це може призвести до неправильності аналітичних висновків,
проведених на основі таких методичних підходів.
Також, слід зазначити, що у прикладному аспекті практично втратив
своє значення порівняльний аналіз відхилень, проте все більшого значення
набуває трендовий аналіз прогнозування економічних циклів, який полягає у
визначенні необхідного зростання економічного потенціалу в цілому і
фінансових результатів зокрема.
Ще одним сучасним видом аналізу є маркетинговий. За результатами
саме маркетингового дослідження формуються варіанти управлінських
рішень з врахуванням і ризику і успіху в зоні невизначеності поведінки
конкурентів та партнерів.
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Діагностичний аналіз також має місце в сучасному світі. Він полягає у
виявленні факторів і причин фінансової неспроможності підприємств,
об'єктивної ідентифікації ознак банкрутства. Тому розвиток такого аналізу на
даний час Україні дуже потрібний, оскільки велика кількість підприємств не
зуміли пристосуватися до ринкових відносин та впали в глибоку кризу.
Проблема неплатоспроможності, банкрутства боржника, не спроможного
виконувати свої зобов'язання, – одна з найбільш актуальних проблем
ринкової економіки.
І.А. Бланк підкреслює, що здійснення постійного моніторингу
(діагностичного аналізу) фінансового стану підприємства з метою раннього
виявлення ознак його кризового розвитку є необхідним етапом на початку
формування та реалізації політики антикризового фінансового управління
підприємством при загрозі банкрутства [2 с. 483].
Вагоме місце і сучасному світі має зайняти перспективний аналіз,
оскільки він спрямований на вироблення методів досягнення найбільш
бажаних результатів. Для цього потрібно широко впроваджувати економікоматематичні методи і сучасні технології обробки економічної інформації в
практичну діяльність.
Отже, удосконалення та розвиток суспільства стимулює розвиток і
економічного аналізу як науки. З часом у цій науці з’являються все нові і нові
види аналізу, без яких суспільство уже не в змозі нормально функціонувати.
Але ця наука на даному етапі не досить досконала тому потребує перегляду
багатьох методологічних підходів, таких як галузевий та перспективний
аналіз, порівняльний аналіз відхилень та інші. Також економічний наліз
потребує розвитку, нових для нашого суспільства, підходів: маркетинговий
та діагностичний аналіз, а також постійного збагачення їх вітчизняними і
зарубіжними науковими розробками, які адаптовані до національних умов.
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Аналіз діяльності підприємства транспорту має свою специфіку, так як
транспорт – специфічна галузь господарства. Він не створює, як інші
виробничі сектори, нових матеріальних цінностей. Результатом роботи
транспорту є переміщення вантажів і людей.
Для аналізу діяльності підприємства використовується широке коло
показників, які розкривають суть економічних явищ з кількісного чи якісного
боку в абсолютних або відносних величинах.
189

Будь-який вид транспорту використовує свою власну систему
показників, яка сформувалась історично й відображає його унікальність і
неповторність, ураховує техніко-економічні й інші особливості. Однак багато
показників є загальними для всіх видів транспорту. Умовно вони
розділяються на наступні групи:
1) показники перевізної й перевантажувальної роботи (об'єм перевезень
вантажів і пасажирів; вантажо- і пасажирообіг; наведений вантажообіг; об'єм
відправлення і прибуття);
2) показники матеріально-технічної бази (довжина шляхів сполучення;
густота мережі; сумарна вантажопідйомність або тоннаж транспортних
одиниць; сумарна енергетична потужність активних транспортних одиниць);
3) показники експлуатаційної роботи (середня вантажонапруженість;
середня дальність перевезень; швидкість доставки вантажів; використання
вантажопідйомності рухомого складу; час обороту рухомого складу;
середньодобовий пробіг рухомого складу);
4) показники економічної ефективності й фінансові показники
(собівартість перевезень; продуктивність праці; фондовіддача; доходи і
витрати; прибуток; рентабельність) [3, с. 12].
Варто відрізняти транспортну послугу від транспортної роботи. Процес
надання транспортної послуги, яка має певну споживчу вартість, втрачає
зміст, якщо відсутній споживач. Інакше отримання кінцевого результату
переміщення є неможливим. Транспортна робота ж здійснюється незалежно
від кінцевого результату, тобто фізичний процес переміщення рухомого
складу.
Показники роботи транспорту ділять на дві групи: кількісні (об’єм
перевезення вантажів, вантажообіг, об’єм перевезення (кількість) пасажирів,
паса жирообіг) і якісні.
Облік за цими показниками ведеться наростаючим підсумком щодоби,
декаду, місяць, квартал і рік. Вантажообіг і пасажирообіг являється
продукцією транспорту.
Оскільки на транспорті вантажні й пасажирські перевезення
здійснюються одночасно, виникає необхідність загальної оцінки його роботи
з вантажних і пасажирських перевезень спільно, для цього використовують
наведений
вантажообіг;
середню
дальність
перевезення
однієї тонни вантажу; середню дальність перевезення одного пассажира;
середню швидкість доставки вантажів (пасажирів); собівартість перевезень
вантажів (пасажирів).
Показники транспортної забезпеченості й доступності відбивають рівень
транспортного обслуговування господарських об'єктів і населення й залежать
від довжини мережі шляхів сполучення, їх пропускної й провізної
спроможності, конфігурації розміщення транспортних ліній і інших факторів.
Відмінності у забезпеченні шляхами сполучення окремих країн і регіонів
характеризуються:
 територіальним показником густоти мереж, вимірюваним відношенням
довжини експлуатаційної довжини мережі до 1000 км2 площі території;
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 показник

густоти мережі по населенню, що характеризує транспортну
забезпеченість
населення,
вимірюваний
відношенням
довжини
експлуатаційної довжини мережі до 10000 чол.
 показники інтенсивності використання транспорту;
 показник транспортної доступност
Показники якості пасажирських перевезень ґрунтуються на таких
поняттях, як проста, складна й інтегрована якість перевезення.
Проста якість пасажирських перевезень характеризується якимось одним істотним натуральним показником, наприклад швидкістю перевезення.
Складна якість характеризується всіма натуральними показниками перевезень: безпекою, швидкістю, рівнем сервісу, вартістю й іншими.
Інтегральна якість характеризується не тільки натуральними показниками, але й показниками витрат на їхнє здійснення [1, с. 48].
Якість обслуговування характеризується наявністю претензій пасажирів
до обслуговування на вокзалах і в шляху проходження, по несвоєчасному
відправленню й прибуттю поїздів, а також по невідповідності пропонованої
категорії поїзда, типу вагонів, місця, дати відправлення поїзда реальному
попиту.
Важливими
показниками
споживчих
властивостей
продукції
пасажирського транспорту є: швидкість, комфортабельність і зручність
поїздки, швидкого оформлення проїзних квитків, частота й регулярність
руху, безпересадковість повідомлень та інші. Керуючись ними, пасажир
віддає перевагу тому або іншому виду транспорту, виду повідомлень, часу
поїздки та ін.
Під якістю транспортного обслуговування клієнтів по вантажних
перевезеннях звичайно мають на увазі повноту, швидкість, своєчасність або
рівномірність доставки й схоронність вантажів, безпека перевезень, а також
комплексність, доступність і культуру обслуговування споживачів
транспортних послуг. При цьому, на відміну від пасажирських перевезень,
заходи щодо забезпечення якості перевезень вантажів спрямовані не тільки
на об'єкт або предмет перевезення, але й на їх власників, тобто
вантажовласників.
Основними показниками якості транспортного обслуговування
вантажовласників є:
- ступінь задоволення попиту за обсягом перевезень вантажів за певний
період часу (рік, квартал, місяць і більш короткі строки):
- ступінь ритмічності або регулярності перевезень вантажів.
На підприємствах транспорту визначають показник регулярності перевезень вантажів. Цей показник характеризує як якість роботи транспорту, так і
рівномірність виробництва й пред'явлення вантажів до перевезення й
значною мірою залежить від роду перевезеної продукції.
- рівень виконання встановлених строків доставки вантажів;
- ступінь схоронності перевезених вантажів [2, с. 10].
Основні показники економічної безпеки транспорту:
1. транспортоємкість валового внутрішнього продукту. Це складний
інтегрований показник, що залежить від зміни темпів перевізної роботи й
стану економіки транспорту й народного господарства.
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2. ступінь зношування й старіння основних виробничих фондів. Це
ключовий показник працездатності транспорту при моніторингу й аналізі
стану економічної безпеки.
3. рівень інвестицій у розвиток транспорту є показником - індикатором,
що визначають розвиток виробничих фондів, а також стійкість роботи
транспортних споруджень і навігаційних систем.
4. рівень імпорту технічних засобів транспорту, вузлів і запасних
частин до них у відсотках від загальної кількості, що поставляються
транспортних технічних засобів. Він дає можливість визначити настання
моменту критичної залежності від імпорту транспортних засобів і
найважливіших видів споживаної їм продукції (максимально припустимого
рівня задоволення попиту підприємств транспорту за рахунок імпортних
поставок) [4, с. 39].
Головною метою аналізу діяльності підприємства транспорту і зв’язку –
своєчасно виявити та усунути недоліки у господарській діяльності
підприємства, а також знайти резерви поліпшення його фінансового стану та
платоспроможності.
Для
аналізу
транспортного
підприємства
використовуються як загальні, так і специфічні показники, які притаманні
тільки галузі транспорту. Також показники класифікуються в залежності від
виду діяльності транспортного підприємства, що забезпечує можливість
повного та деталізованого аналізу підприємства.
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В ЕКОНОМІЧНОМУ АНАЛІЗІ
На даний час, в Україні спостерігається нестабільність зовнішнього та
внутрішнього середовища та загострення конкурентної боротьби ринкової
економіки. Зокрема, все залежить від уряду країни на макрорівні та
керівництва на виробництві на мікрорівні. Актуальність теми полягає у
вмінні прийняти раціональне та правильне для всіх управлінське рішення,
посилаючись на достовірну інформацію та на аналіз певного об’єкта. Це
означає, що головний чинник, який впливає на рішення, є ретельний
економічний аналіз на виробництві, який показує проблеми та недоліки, на
які слід звернути увагу.
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Прийнятті управлінського рішення присвячено багато наукових праць,
зокрема досліджували цей процес В.П. Галушка, С.В. Філіпова,
В.В. Ковальова, В.К. Савчук, Г.В. Савицька, Г.Г. Кірейцева, Г.М. Чорний,
М.Г. Чумаченко, А.Д. Шеремета та інші вчені. Науковці розглядали різні
аспекти прийняття рішень, хоча на периферії уваги залишаються питання їх
розробки та прийняття, посилаючись на реалізовану інформаційноаналітичну систему управління діяльністю підприємств.
Метою тез є дослідження економічних чинників, які першочергово
впливають на прийняття рішень керівництва, а також, висвітлення, методів
які існують для прийняття економічно-правильного рішення для
виробництва.
В умовах розвитку ринкової економіки значно збільшилася роль
аналітичної роботи з приводу прийняття та виконання управлінських рішень.
Усі господарські процеси на підприємстві, в його підрозділах і в об’єднаних
підприємств залежать від керівництва. Головною особливістю управлінських
рішень є те, що вони приймаються для забезпечення безперебійного
функціонування об’єкта управління. Тому прийняття управлінських рішень
відрізняється від прийняття рішень іншого характеру.
Велику роль у прийнятті управлінського рішення відіграє економічний
аналіз. Управління поділяється на два етапи. Перший етап будується на
основі отриманої інформації та її аналітичному опрацюванні, тобто оцінюють
стан та динаміку процесів на підприємстві. Другий етап полягає у тому, що
якщо потрібно втручання, щоб покращити певні показники, приймається
відповідне управлінське рішення. В умовах ринкових відносин, система
планування підприємства не змінюється, проте зазнає змін - обсяг
виробництва та певні підходи. Економічний аналіз забезпечує обґрунтування
планових показників, адже такі показники, як досягнутий рівень виробництва
та його витрати, а також попит, рівень ринкових цін та ефективність роботи є
основою планування діяльності підприємства.
Теорія прийняття рішень зосереджується на розробку та пошук
оптимальних рішень з досить складних проблем із великою кількістю
зв’язків і залежностей, обмежень і варіантів щодо розв’язання проблеми.
Методологічною основою рішення подібних проблем є системний підхід, що
передбачає певну логіку дій. Тобто це основа вивчення та упорядкування
проблеми, що розглядається для майбутнього рішення, за допомогою
економіко-математичних методів і обчислювальної техніки, в також і
ручному режимі роботи [1].
У 60-ті роки ХХ ст. з’явився новий підхід до постановки та рішень задач
управління і отримав назву системного. Це сталося в процесі розвитку
господарської діяльності, що змінилися: збільшення масштабів і складності
керованих систем, підвищення вимог до якості управлінських рішень,
розвитку загальної теорії управління, можливості використання
обчислювальної техніки. Особливість системного підходу полягає в розгляді
об’єкта управління як складної системи з різними внутрішніми зв’язками між
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її окремими складовими та зовнішніми зв’язками з іншими системами.
Перевагами цього підходу є можливість врахування різної поведінки
елементів і систем загалом, також, забезпечення та погодження різних цілей
при прийнятті рішень [2].
Мета системного аналізу полягає у постановці реальних цілей рішень,
що приймаються, а також можливих варіантів досягнення цілей,
встановлення причин появи проблеми, наслідків рішень. Логічний системний
аналіз доповнюється математичним аналізом системи. Характерними
ознаками системного аналізу, є:
Рішення приймаються відносно окремих елементів системи, тому
потрібно врахувати всі взаємоз’язки складових з іншими і реалізувати
системний підхід;
Аналіз здійснюється за принципом: від загального до окремого, тобто
спочатку для всіх проблем, а потім для окремих складових;
Першочергове значення мають такі фактори, як: час, вартість, якість
роботи;
Дані аналізу орієнтуються на вибір управлінського рішення;
Системний аналіз є допоміжним елементом;
Системний аналіз виділяє області, де приймаються логічні думки та
визначає значення кожного можливого рішення.
Досягнення поставленої мети можна забезпечити використовуючи
ресурси різними способами. Щоб порівняти ці методи, потрібно: знання
вимог економічних законів, політичних цілей, які прийняті в суспільстві,
стратегії розвитку підприємства, а також вміти володіти методами
дослідження операцій. Дослідження операцій, як додаток сучасної науки до
вирішення складних завдань, що виникають при управлінні великими
об’єктами (наприклад, системами машин, матеріалів, грошових коштів у
сфері виробництва, оборони та державного управління) [3].
Специфіка даної групи методів полягає в тому, що у розробку
обґрунтованої моделі системи включають оцінку чинників, таких як вибір та
ризик. Це дає змогу визначати та порівнювати: наслідки прийнятих
управлінських рішень, стратегій і способів регулювання виробництва.
Отже, дослідивши теоретично дану тему, можна стверджувати, що для
прийняття управлінських рішень впливають різні чинники, насамперед це
відповідна та достовірна інформація показників виробництва – цей процес
здійснюється за допомогою економічного аналізу. Далі відбувається аналіз
всіх наданих показників, після цього виділяють проблему та складають план
її вирішення, рішення приймає керівництво підприємства, тому саме на
ньому полягає уся відповідальність за правильність рішення. Проте, існують
методи, які допоможуть керівнику прийняти раціональне та максимально
правильне рішення, яке не лише допоможе налагодити виробництво, але й
збільшити свій прибуток.
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ОСОБЛИВОСТІ ОБЛІКУ ТОВАРНИХ ОПЕРАЦІЙ
Торгова діяльність є провідною галуззю національної економіки
України, яка забезпечує зв'язок між виробниками і споживачами товарів, а
отже, є заключним етапом перетворення товарної форми власності на
грошову. Торгова діяльність визначається як ініціативна, самостійна
діяльність юридичних осіб і громадян по здійсненню купівлі і продажу
товарів народного споживання з метою одержання прибутку. Торгова
діяльність може здійснюватися в сферах оптової і роздрібної торгівлі, а
також торгово-виробничій сфері.
Питанням дослідження руху товарів займалися такі вчені, як Ф. Ф.
Буттинець, В.В. Сопко, Ю. А. Верша, Афанасьєв М. В., Гончаров А. Б., Шваб
Л. І., Чаюн І. О., Полевая Т.В, Осипов В. І., Жнякін Б. О., Краснова В. В. та
багато інших.
На підприємствах торгівлі до складу оборотних активів включають
товари. Товарами є матеріальні цінності, які придбані (отримані) і
утримуються підприємством з метою подальшого продажу.
Товари формують запаси торгівельних підприємств. Під товарами у
широкому значенні розуміють матеріальну або нематеріальну власність, яка
реалізується на ринку. У вузькому розумінні під товарами розуміють продукт
праці, що призначений для обміну або продажу. Товаром можуть бути
продукти як фізичної так і розумової праці, результати послуг, сама здатність
до праці, земля та її надра - все, що має споживчу та продажну вартість і
може обмінюватися на інший товар (гроші) власником цієї споживчої
вартості [2, с. 5-6].
Залежно від призначення й характеру використання всі товари можна
класифікувати за декількома ознаками. Традиційно товари поділяють на дві
великі групи:
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- споживчі товари, або товари широкого вжитку;
- товари промислового призначення.
Мета класифікації товарів - для кожного типу товару виділити його
характерні ознаки [3] .
Торгова діяльність є одним із видів підприємницької діяльності. В
основі роботи торговельних підприємств лежить торгово-фінансовий план,
бізнес-план, де знаходять відображення наступні економічні показники:
1) Наявність товарних запасів. Джерело інформації: Дебетове сальдо по
рахунку 28 «Товари».
2) Виручка від реалізації (дохід). Джерело інформації: Кредитовий
оборот рахунку 702 «дохід від реалізації», форма 2 «Звіт про фінансовий
результат»; алгоритм розрахунку: валові надходження виручки від продаж повернення товарів і знижки з цін.
3) Собівартість реалізованих товарів. Джерело інформації: Дебетове
сальдо рахунку 28 «Товари» на початок періоду + Дебетовий оборот рахунку
28 - дебетове сальдо рахунку 28 на кінець звітного періоду; алгоритм
розрахунку: товарні запаси на початок періоду + нетто-закупка протягом
звітного періоду – вартість товарних запасів на кінець періоду.
4) Нетто-закупки. Джерело інформації: Дебетовий оборот рахунку 28
«Товари»; алгоритм розрахунку: валовий обсяг закупок товарів – знижки за
довгострокову оплату – повернення і уцінка + оплата транспортних витрат,
пов’язаних із завезенням покупних товарів.
5) Прибуток від реалізації. Джерело інформації: Кредитове сальдо
рахунку 791; алгоритм розрахунку: виручка від реалізації – акцизний збір –
ПДВ – інші платежі – витрати, що відносяться до реалізованих товарів.
6) Рентабельність реалізованих товарів. Алгоритм розрахунку:
(Прибуток від реалізації / виручка від реалізації) * 100% [1].
Отже, товарні ресурси для підприємств є основною статтею обігових
коштів, за рахунок яких у процесі торговельної діяльності підприємство
отримує прибутки, що є метою та основою життєдіяльності будь-якого
підприємства. При цьому одним з основних чинників забезпечення успіху
торговельного підприємства та ефективності його діяльності виступає
успішна робота з управління товарними запасами. Саме тому, зрозуміло, що
бухгалтерський облік виступає як інформаційне забезпечення для аналізу
товарних операцій на підприємствах.
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ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ ОБЛІКУ АМОРТИЗАЦІЇ ТА
ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ
Сучасний досвід pозвитку економiки кpаїни доводить недоцiльнiсть
екстенсивного розвитку виробництва через обмежені пpиpоднi pесуpси,
бiльшiсть з яких iмпоpтуються, та вiдтiк квалiфiкованої pобочої сили за
коpдон; а також застаpiлi засоби пpацi, якi значно поступаються заpубiжним аналогам тощо. Базисом pинкових пеpетвоpень має стати ефективне
викоpистання матеpiально-технiчної бази підприємств, в якій головним
компонентом виступають основні засоби [1].
Від стану основних засобів залежить технічний рівень виробництва,
якість виробленої продукції на підприємстві, якість наданих послуг цим
підприємством та забезпечення отримання стабільного доходу, прибутку в
майбутньому.
Після дослідження літературних джерел можна зробити висновок проте,
що усі процеси перетворення, які відбуваються в економіці нашої країни,
потребують удосконалення практичних та методичних засад організації
обліку основних засобів.
В першу чергу даний вид обліку повинен бути цілісною і єдиною
системою взаємопов’язаних та взаємо погоджених способів і методів обліку,
які охоплюють увесь комплекс облікових процедур з виявлення,
накопичення, узагальнення та передачі інформації і тому на мою думку
основними шляхами її удосконалення є розробка та запровадження різних
схем документообігу, які в свою чергу дозволять із найменшими затратами
трудових, фінансових та матеріальних ресурсів забезпечити своєчасне
виконання поставлених цілей.
Як одну з проблем обліку основних засобів варто виокремити облік
нарахування амортизації на основні засоби, а саме методику нарахування
амортизації і більш детальніше її розглянути. Нарахування амортизації на
сьогоднішній день є однією з найбільших проблем, яка потребує вирішення
та удосконалення.
Бухгалтерський облік основних засобів на підприємстві здійснюється на
основі П(С)БО 7 “Основні засоби”. Даний П(С)БО дозволяє нараховувати
амортизацію за такими методами:
1)прямолінійним;
2)методом зменшення залишкової вартості;
3)методом прискореного зменшення залишкової вартості;
4)кумулятивним;
5) виробничим (метод суми одиниць продукції).
Нарахування амортизації основних засобів відповідно до положень
Податкового кодексу України (ПКУ) передбачає застосування обмежень до
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суми амортизації, яка нараховується за принципами та правилами
бухгалтерського обліку. Ці обмеження регулюють процес відшкодування
вартості основних засобів за рахунок об’єкта оподаткування податком на
прибуток підприємств.
Відповідно до пп. 138.3.1 ПКУ розрахунок амортизації основних засобів
для визначення об’єкта оподаткування податком на прибуток здійснюється
відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку
або міжнародних стандартів фінансової звітності з урахуванням обмежень,
встановлених пп. 14.1.138 ПКУ, пп. 138.3.2 – 138.3.4 ПКУ. При такому
розрахунку застосовуються методи нарахування амортизації, передбачені
національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку, крім
«виробничого» методу.
Також методи нарахування амортизації, запропоновані в П(С)БО 7,
можна умовно розбити на два види:
1)методи амортизації, використання основних засобів, що базуються на
часі, тобто перші чотири у переліку;
2)метод амортизації, що базується на кількості одиниць, отриманих від
використання об'єктів основних засобів. До нього відноситься виробничий
метод нарахування амортизації.
Прямолінійне нарахування амортизації отримало досить широке
поширення завдяки своїй простоті. Однак в більшості випадків нелінійні
способи амортизації в податковому обліку можуть зменшити податок на
прибуток і податок на майно організації.
Нелінійні методи нарахування амортизації дозволяють перенести
момент сплати податку на прибуток на більш пізні періоди, так як в перший
час сума амортизації максимальна. Потрібно пам'ятати, що дані методи
дозволяють лише відкласти сплату податку, тому варто провести не тільки
ретроспективний економічний аналіз, а й перспективний розвиток компанії в
цілому.
Бухгалтерський облік необхідно постійно вдосконалювати з
урахуванням мінливої економічної обстановки. Прийняті в останні кілька
років нормативні документи передбачають впровадження в практику
бухгалтерського обліку підприємств сучасних принципів його організації на
основі міжнародних стандартів. У зв'язку з цим слід вибрати той метод
амортизації, який найбільш повно відображає схему споживання майбутніх
економічних вигод від активу [3].
Метод зменшення залишкової вартості слід застосовувати до техніки,
офісного обладнання, до тих груп основних засобів ефективність
експлуатації, яких з кожним роком знижується, які вимагають більше витрат
на ремонт або морально застарівають. Це посприяє прискореному оновленню
основних засобів.
Можна рекомендувати, для контролю за збереженням основних засобів
проводити крім планових інвентаризацій (1 раз в рік), позапланові вибіркові
перевірки – вибіркові інвентаризації.
Особливу увагу також потрібно приділити витратам на ремонт
транспортних засобів та його контроль. Необхідно змінити підхід до даного
обліку та організувати суворий контроль.
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Методика обліку основних засобів повинна включити в себе ряд
основних завдань:
- формування графіка техогляду обладнання і контроль його виконання;
- облік часу, потрібного для проведення ремонту;
- враховувати загальний час простою і ремонту за фактом кожної
одиниці основних засобів;
- контролювати напрацювання годин обладнання техніки;
- відстежувати пробіг транспортних засобів, починаючи з моменту
ведення в експлуатацію, закінчуючи повною заміною транспортного засобу;
- вести точний бухгалтерський облік списань і видачі нових основних
засобів або запасних частин для обладнання.
При застосуванні вищезазначених рекомендацій та усунення виявлених
недоліків, можливе поліпшення бухгалтерського обліку основних засобів в
компаніях і буде сприяти більш точної, достовірної та повної інформації.
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З розвитком сучасних інформаційних технологій зростає роль
автоматизації облікової роботи як одного з основних чинників підвищення
ефективності діяльності підприємства. Здійснення облікового процесу в
умовах автоматизованого середовища суттєво впливає на організацію
облікової роботи. Обчислювальна техніка суттєво підвищує якість обробки
облікової інформації, зменшується кількість ручних операцій з обробки
первинних документів, систематизації облікових показників, заповнення
регістрів і звітних форм.
Із запровадженням в економіці ринкових відносин закономірно постала
проблема формування для потреб управління інформаційної системи, яка б
найповніше відповідала його цілям та основним завданням. Оскільки на рівні
господарюючих суб’єктів основною інформаційною базою є бухгалтерський
облік, то на перший план при цьому виходять питання вдосконалення
способів і методів збирання, узагальнення та систематизації в необхідних
розрізах управлінської інформації [1, с. 3].
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В процесі комп’ютеризації бухгалтерського обліку постають питання:
що автоматизувати, навіщо, як і в якому обсязі. Впроваджуючи ту чи іншу
автоматизовану систему обліку, підприємство впроваджує не просто
програмні продукти, а нові способи управління підприємством.
Важливе значення в автоматизації обліку відіграють функції:
інформаційна – забезпечення керівників всіх рівнів управління
оперативною інформацією для прийняття управлінських рішень;
комунікаційна – формування інформації, яка є засобами
внутрішнього комунікаційного зв’язку між рівнями управління і різними
структурними підрозділами одного рівня;
контрольна
– оперативний контроль та оцінка результатів
діяльності підприємства в цілому та в досягненні поставленої мети;
прогнозна – перспективне планування і координація розвитку
підприємства в майбутньому [3].
Проектуючи автоматизовані системи обробки облікової інформації,
фірмі-розробнику доцільно використовувати власний досвід на аналогічних
підприємствах разом з досвідом економічних служб підприємств-клієнтів. На
стадії проектування формують вимоги до створеної комп’ютерної системи.
Для цього необхідно забезпечити співпрацю кола працівників, а також
майбутніх користувачів системи, які безпосередньо будуть працювати у
сфері автоматизованого обліку. Під час проектування уточнюють процедури
взаємодії облікового персоналу і напрями руху документів у системі,
узгоджують і затверджують форми необхідних звітів, складають проектну
документацію [2].
Однією з основних проблем використання автоматизованих систем
бухгалтерського обліку на підприємствах є часта зміна нормативних актів,
що встановлюють правила обліку, звітності та оподаткування. Для
розв’язання цієї проблеми, слід зупинити свій вибір на інформаційних
системах, що володіють більшою гнучкістю і здатні показувати зміни
зовнішніх умов. Крім того, важливими проблемами автоматизації облікової
роботи, з якими стикаються багато підприємств, є нестача кваліфікованих
кадрів, відповідальних за підтримку і подальший розвиток автоматизованої
системи обліку, перенесення даних у нову систему з мінімізацією витрат і
часу на введення цієї інформації.
Зазначені вище проблеми можуть стати причиною збільшення витрат на
впровадження автоматизованої системи ведення бухгалтерського обліку,
відсутності або мінімізації очікуваного позитивного економічного ефекту від
її впровадження. З огляду на це, для успішної автоматизації бухгалтерського
обліку потрібно продумати всі ці питання на стадії підготовки проекту
впровадження і за можливості вирішувати їх на перших стадіях
впровадження системи.
На етапі впровадження й удосконалення системи відбуваються
укладання угод та постачання технічних інструментальних програмних
засобів для служби підтримки нової системи. Після того як проект з
автоматизації обліку створено, необхідною умовою його успішного
впровадження є вдалий вибір працівників та їх підготовка до роботи з
інформаційною системою.
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Втім, не дивлячись на існування проблемних аспектів в процесі
автоматизації облікової роботи на підприємстві, комп'ютеризація обліку має
ряд переваг, зокрема:
- оперативне ведення, обробка і формування вхідної інформації;
- забезпечення контролю облікової інформації;
- збільшення швидкості обміну інформацією між управлінськими
органами і керованими об'єктами;
- заповненням форм внутрішньої бухгалтерської звітності;
- зменшення витрат часу на підготовку облікової інформації;
- вдосконалення процесу організації обліку [3].
Таким чином, автоматизація обліку підвищує ефективність і прискорює
процес обробки даних, надає оперативну інформацію для прийняття рішень
та якісно підвищує рівень управління підприємством.
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ПОДАТОК З ДОХОДІВ ФІЗИЧНИХ ОСІБ: ЗАКОНОДАВЧЕ
РЕГУЛЮВАННЯ ТА НАПРЯМИ РЕФОРМУВАННЯ
Податкові платежі та збори являються основним джерелом доходів
державного та місцевого бюджетів, а також найбільш ефективним
інструментом регулювання економічних явищ і процесів. Одне з провідних
місць у системі оподаткування України займає податок з доходів фізичних
осіб (далі -ПДФО).
Проблему оподаткування доходів фізичних осіб у своїх працях
розглядали такі вчені: Дубовик О. Ю., Беспала Н.О, Тимченко О. М.,
Андрущенко В. Л. та ін. Однак сучасний стан економіки вимагає
реформування процесу адміністрування податку з доходів фізичних осіб, що
напряму вплине на процес його обліку.
Метою дослідження виступив аналіз положень Податкового кодексу
України, що регулюють відносини у сфері адміністрування ПДФО та
надання пропозицій з удосконалення його обліку.
Податок з доходів фізичних осіб – одне з основних джерел доходів
бюджету держави, яке використовується для регулювання доходів і
накопичень різних соціальних груп населення [1].
ПДФО належить до числа загальнодержавних податків. З 01.01.2011 р.
справляння податку на доходи фізичних осіб регламентується розділом
ІV Податкового кодексу України [2, с. 310].
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Так, платниками податку є громадяни (резиденти і нерезиденти),
податок утримується з отриманих ними доходів, що узагальнено на рис. 1.
загальний місячний (річний) оподатковуваний
резидента

Об'єкт
оподаткуванн
я

доходи з джерела їх надходження в Україні, які
остаточно оподатковуються під час їх нарахування
(виплати, надання);
іноземні доходи – доходи (прибуток), отримані з
джерел за межами України;
загальний місячний (річний оподатковуваний
дохід) з джерела його походження в України;

нерезидента

доходи з джерела їх походження в Україні, які
остаточно оподатковуються під час їх нарахування
(виплати, надання).

Рисунок 1 – Об’єкт оподаткування ПДФО відповідно до Податкового
кодексу
Нарахування (утримання) податку здійснюють як фізичні особи
(підприємці та особи, які провадять незалежну професійну діяльність), так і
роботодавці [3].
У зв’язку з тим, що держава піклується про різні категорії населення,
громадяни можуть отримати податкову соціальну пільгу (далі -ПСП). Вона
дає право платнику ПДФО на зменшення суми загального місячного
оподатковуваного доходу, отримуваного від одного роботодавця у вигляді
заробітної плати, на суму податкової соціальної пільги.
Розмір базової податкової соціальної пільги становить 50% від розміру
прожиткового мінімуму для працездатних осіб, який діє на 1 січня поточного
року [3]. Відповідно до закону про Державний бюджет на 2020 рік такий
прожитковий мінімум встановлено у розмірі 2102 грн. Тому, ПСП = 1051 грн
(=2102 0,5). У специфічних випадках можуть застосовуватись підвищені
розміри ПСП, які наведені у табл. 1.
Таблиця 1 – Види та розміри податкової соціальної пільги
Вид ПСП

Розмір
пільги, грн
Загальна ПСП для всіх платників податку (пп. 169.1.1 ПКУ)
1051,00
Підвищена пільга для платника податку, який утримує двох чи більше 1051,00
дітей віком до 18 років (100% загальної ПСП ), у розрахунку на кожну
таку дитину (пп. 169.1.2 ПКУ)
Підвищена пільга для платника податку, який відповідає одній з ознак, 1576,50
названих у пп. 169.1.3 ПКУ, (150% загальної ПСП). При цьому пільгу на
дітей згідно з пп.пп. "а" та "б" пп. 169.1.3 ПКУ надають у розрахунку на
кожну дитину
Підвищена пільга для осіб, перелічених у пп. 169.1.4 ПКУ (200% загальної 2102,00
ПСП)
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Граничний розмір доходу, до якого застосовується податкова соціальна
пільга у 2020 році становить 2 940,0 грн. (2 102
1,4), це визначено
пп. 169.4.1 ст. 169 Податкового кодексу України.
Для підвищення ефективності ПДФО в Україні, на наш погляд,
доцільно було б перейти на прогресивну шкалу оподаткування. Тобто зі
збільшенням доходів, вище і податок. Це було б ефективніше для
забезпечення державного бюджету коштами, адже зараз діє єдина ставка
ПДФО 18%, незалежно від розміру отриманого доходу. З цією метою
народними депутатами було внесено до Верховної Ради України два
законопроекти:
Проект Закону України від 16.01.2020 № 2758 «Про внесення змін до
Податкового кодексу України (щодо запровадження справедливої
прогресивної шкали податку на доходи фізичних осіб)». Так, запропоновані
ставки наведені у табл. 2 [4].
Таблиця 2 – Запропоновані прогресивні ставки ПДФО відповідно
Проекту Закону України від 16.01.2020 № 2758
Розмір доходу
до 10 розмірів мінімальної зарплати
18%
від 10 до 20 розмірів мінімальної зарплати 36%
більше 20 розмірів мінімальної зарплати
54%

Ставка ПДФО

Проект Закону України від 06.02.2020 № 2758-1 «Про внесення змін до
Податкового кодексу України (щодо запровадження справедливого
прогресивного оподаткування доходів фізичних осіб)». Основні ставки
відповідно цього законопроекту представлені у табл. 3 [5].
Таблиця 3 – Запропоновані прогресивні ставки ПДФО відповідно
Проекту Закону України від 06.02.2020 № 2758-1
Розмір доходу
Ставка ПДФО
не більше 1 розміру мінімальної зарплати
10 %
понад 1 розміру мінімальної зарплати, але не податок з 1-го розміру мінімальної
більше 5-ти розмірів мінімальної зарплати
зарплати плюс 15% від суми перевищення
податок з 5-ти розмірів мінімальної
понад 5-ти розмірів мінімальної зарплати
зарплати плюс 20% від суми перевищення

Прогресивна система оподаткування уже давно використовується в
багатьох розвинених країнах. Наприклад, в США цей податок стягується за
«ковзною» системою, що має на меті збільшення ефективної ставки податку з
ростом бази оподаткування. Прогресивну шкалу також застосовують
Франція, Норвегія, Канада та ін.
Отже, податок на доходи фізичних осіб виконує важливу фіскальну та
соціально-регулятивну функції. Реформування податкового законодавства
сприяє збільшенню впливу цього податку на рівень життя населення.
Важливим напрямком подальшого розвитку законодавчої бази у даній сфері
має стати зменшення податкового навантаження на громадян та зростання
відповідальності платників за ухилення від сплати податку.
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ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ АНАЛІЗУ КРЕДИТОРСЬКОЇ
ЗАБОРГОВАНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
В процесі здійснення фінансово-господарської діяльності будь-яке
підприємство проводить розрахунки за отримані товари, роботи, послуги,
сплачує податки, тобто виникає кредиторська заборгованість. Позикові
кошти є одним із джерел формування засобів для підприємств. Але, останнім
часом, спостерігається тенденція, що залучені позикові засоби спрямовані не
на розвиток та ефективність виробництва, а, навпаки, на погашення своїх
зобов’язань перед іншими кредиторами. Тому правильне, ефективне та
своєчасне ведення розрахунків з постачальниками та підрядниками,
достовірне відображення облікової та аналітичної інформації набуває
великого значення, що свідчить про необхідність їх вдосконалення.
Питанням аналізу поточної кредиторської заборгованості у розрізі
кредиторської заборгованості займались таки автори, як Білик М.Д.,
Павлонська О.В., Питуляк Н.М., Невмержицька Н.Ю., Болюх М.А.,
Тютюнник Ю. М., Чубенко О.В. та інші.
Метою даного дослідження є обгрунтування основних аспектів аналізу
кредиторської заборгованості підприємства.
Кредиторська заборгованість виникає в процесі здійснення фінансовогосподарської діяльності будь-якого підприємства. Поняття «кредиторська
заборгованість» в економічній літературі досить часто ототожнюється з
поняттям «зобов’язання». В економічній літературі відсутній єдиний підхід
до визначення категорії «кредиторська заборгованість». У нормативноправових актах також є деякі відмінності щодо трактування цього поняття
[3, с. 65].
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Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги може бути як
позитивним елементом фінансово-господарської діяльності, так і негативним.
Порівняно із зобов’язаннями за отриманими кредитами банків, векселями,
облігаціями, вона є «дешевою» заборгованістю. Також виникає можливість
користуватися коштами інших підприємств. З іншого боку, якщо величина
кредиторської заборгованості є досить великою, то відбуватиметься
зниження платоспроможності суб’єктів господарювання. Це може стати
причиною відмови інших підприємств та фінансових структур від співпраці.
Метою аналiзу кредиторської заборгованостi є:
- оцiнка платiжної дисциплiни покупцiв i замовникiв;
- аналiз ризикiв кредиторської заборгованостi;
- виявлення у складi кредиторської заборгованостi зобов’язань,
малоймовiрних для стягнення; розробка оптимальної полiтики, спрямованої в
напрямi прискорення розрахункiв й зниження ризику неплатежiв.
Послiдовнiсть аналiзу кредиторської заборгованостi пiдприємства з
включає наступнi етапи:
1)
оцiнювання величини, структури та динамiки кредиторської
заборгованостi за видами з використанням прийомiв горизонтального i
вертикального аналiзу;
2)
дослiдження структури кредиторської заборгованостi за строками
утворення з метою з’ясування стану платiжної дисциплiни;
3)
комплексне оцiнювання кредиторської заборгованостi за
системою вiдносних показникiв;
4)
порiвняльний аналiз дебiторської та кредиторської заборгованостi
[2, с. 932].
Основним
джерелом
iнформацiї
для
аналiзу
кредиторської
заборгованостi є бухгалтерськiй баланс пiдприємства. Баланс - це групування
iнформацiї на початок i кiнець звiтного перiоду, тобто пiдсумок
господарських операцiй на певну звiтну дату. Тому, вивчаючи баланс,
керiвники пiдприємства набувають уявлення про мiсце свого пiдприємства в
системi аналогiчних пiдприємств, пересвiдчуються у правильностi вибраного
стратегiчного курсу, ефективностi використання ресурсiв тощо [1, с. 200].
Джерелом iнформацiї для здiйснення аналiзу кредиторської
заборгованостi слугують третiй i четвертий роздiли пасиву балансу
пiдприємства. У процесi аналiзу оцiнюється структура кредиторської
заборгованостi (тобто частка окремих статей у загальному розмiрi
кредиторської заборгованостi). Згiдно з органiзацiйно-методичною моделлю
аналiзу кредиторської заборгованостi пiдприємства на першому етапi
визначають склад та структуру кредиторської заборгованостi, здiйснюють
аналiз вiдхилень та тенденцiй в змiнах статей кредиторської заборгованостi
за декiлька рокiв.
В процесi аналiзу кредиторської заборгованостi доцiльно окремо
вивчати наявнiсть, склад i структуру кредиторської заборгованостi, частоту i
причини створення простроченої кредиторської заборгованостi [3, с. 68].
Особлива увага має придiлятися датi виникнення кредиторської
заборгованостi, термiнам її погашення, часу прострочення повернення боргу,
причинам її виникнення.
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Кiлькiсний та якiсний стан кредиторської заборгованостi на
пiдприємствi характеризують такi показники:
1.
Коефiцiєнт оборотностi кредиторської заборгованостi (ОК) за
перiод визначають за формулою:
Ок = З/Кс

(1)

де: З – сума закупiвель;
Кс – середня кредиторська заборгованiсть.
2. Перiод погашення кредиторської заборгованостi (Пк) можна виразити
виразом:
Пк = 360 днiв / Ок
2.

(2)

Коефiцiєнт завантаження (КЗ) визначається за формулою:

Кз = Кс/В

(3)

Коефiцiєнт оборотностi кредиторської заборгованостi характеризує
залученi кошти, якi пiдлягають поверненню i свiдчить про розширення або
зменшення комерцiйного кредиту, надаваного пiдприємству. Його зростання
означає збiльшення швидкостi оплати заборгованостi пiдприємством,
зниження – зростання покупок у кредит.
Коефiцiєнт оборотностi кредиторської заборгованостi характеризує
залученi кошти, якi пiдлягають поверненню i свiдчить про розширення або
зменшення комерцiйного кредиту, надаваного пiдприємству. Його зростання
означає збiльшення швидкостi оплати заборгованостi пiдприємством,
зниження – зростання покупок у кредит.
Оберненим до коефiцiєнта оборотностi кредиторської заборгованостi є
коефiцiєнт завантаження, який показує частку кредиторської заборгованостi,
що припадає на кожну грошову одиницю реалiзованої продукцiї.
Таким чином, в процесi аналiзу кредиторської заборгованостi необхiдно
дати оцiнку умов заборгованостi, строкам заборгованостi, обмеженню
використання ресурсiв, можливостi залучення додаткових джерел
фiнансування. Стан кредиторської заборгованостi характеризують
показники: коефiцiєнт оборотностi кредиторської заборгованостi, який
показує збiльшення (зменшення) комерцiйного кредиту, який надається
пiдприємству та середнiй строк оборотностi кредиторської заборгованостi
(вiдображає середнiй строк повернення боргiв пiдприємства)
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ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ ДОХОДІВ
ВІД РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОДУКЦІЇ
В умовах ринкової економіки підприємства здійснюють свою діяльність
з метою отримання відповідного доходу. Отримання доходів свідчить про те,
що продукція підприємства знайшла свого споживача і вона відповідає
вимогам та попиту ринку за ціною, якістю, іншими характеристиками та
властивостями.
Отримання доходів створює основу для самофінансування підприємства
за умови, що їх розмір достатній для покриття витрат, виконання зобов’язань
та утворення чистого прибутку. Поняття «дохід» широковживане та
багатозначне, що означає будь-яке надходження грошових коштів або
матеріальних цінностей, що мають грошову оцінку.
Методологічною основою формування інформації про доходи є
НП(С)БО 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності», П(С)БО 15 «Дохід» та
МСБО 18 «Дохід». Оподаткування доходів суб’єктів господарювання
здійснюється з урахуванням вимог Податкового кодексу України.
Трактування категорії у законодавчих актах наведено у табл. 1.
На основі проведеного дослідження щодо трактування терміну «дохід»
можна зробити висновок, що часто під цим поняттям розуміють загальну
виручку або суму надходжень грошових коштів на підприємство.
Таблиця 1 – Трактування сутності «доходи» у чинних законодавчих і
нормативно-правових актах
Джерело
Визначення
НП(С)БО
1
Доходи – збільшення економічних вигод у вигляді збільшення
«Загальні вимоги активів або зменшення зобов’язань, яке призводить до зростання
до
фінансової власного капіталу (за винятком зростання капіталу за рахунок
звітності» [1]
внесків власників)
Дохід визнається під час збільшення активу або зменшення
зобов'язання, що зумовлює зростання власного капіталу (за
П(С)БО
15
винятком зростання капіталу за рахунок внесків учасників
«Дохід» [2]
підприємства), за умови, що оцінка доходу може бути достовірно
визначена
Доходи – це загальна сума доходу платника податку від усіх
видів діяльності, отриманого (нарахованого) протягом звітного
Податковий
періоду у грошовій, матеріальній або нематеріальній формах як на
кодекс України [3]
території України, її континентальному шельфі у виключно
(морській) економічній зоні, так і за їх межами
Дохід – це валове надходження економічних вигод протягом
МСБО
18 періоду, що виникає у ході звичайної діяльності суб’єкта
«Дохід» [4]
господарювання, коли власний капітал зростає в результаті цього
надходження, а не в результаті внесків учасників капіталу
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Реалізація продукції впливає на фінансові результати роботи
підприємства. Крім того, реалізація продукції – це основне джерело
формування доходу підприємства.
Для визначення моменту визнання доходу потрібно знати економічний
зміст господарської операції, внаслідок якої отримується дохід. Дохід від
реалізації визнається на дату відвантаження (рис. 1).
Придбання
запасів (товарів)

Зберігання
готової продукції

Виробництво

Відвантаження

Визнання доходу

Рисунок 1 – Визнання доходу від реалізації
За економічним змістом сутність категорії «реалізація продукції»
характеризується кінцевим результатом роботи підприємства, виконання ним
обов’язків перед споживачами та ступенем участі в задоволенні потреб ринку
тощо.
Будь-яке підприємство спрямовує свої сили на отримання кінцевого
результату, але існує ряд чинників, що впливають на величину доходу, а
саме:
– рiвень витрат виробництва;
– обсяг реалiзації продукцiї;
– доля ринку певного пiдприємства;
– якiсть тoварiв;
– кoнкурентоспрoможність товарiв;
– кoливання попиту та прoпозицiї;
– змiна еластичностi попиту, рух цiн на ринку [5].
За ПКУ дохід від реалізації товарів визнається за датою переходу
покупцеві власності на такий товар. Дохід від виконання послуг або
виконання робіт визнається за датою складання акта або іншого документа,
оформленого відповідно до вимог чинного законодавства, який підтведжує
факт надання послуг або виконання робіт [3].
У п. 8 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 [2].
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Визнання доходу і достовірна його оцінка – необхідна інформація для
відображення її у фінансовій звітності. Однією з умов визнання доходу від
реалізації є передача покупцеві всіх ризиків і вигод, пов’язаних із правом
власності на продукцію.
Продукція вважається проданою з того часу, коли право на її власність
перейшло від продавця до покупця. Оплата за реалізовану продукцію може
здійснюватися за двома варіантами:
1)
у момент передачі покупцю, після відвантаження продукції (наступна
оплата);
2)
до відвантаження продукції (попередня оплата).
Попереднє відвантаження продукції з подальшою оплатою можливе
лише за відносин купівлі-продажу з покупцями, які мають високий рівень
ділової активності та високий ступінь довіри.
Доходи від реалізації відображаються у бухгалтерському обліку та
фінансовій звітності у момент їх виникнення, незалежно від дати
надходження чи сплати коштів [1]. При цьому для визначення фінансового
результату звітного періоду варто порівняти доходи звітного періоду з
витратами, що були здійснені для отримання цих доходів. Підвищення
дохідності діяльності займає дедалі значущіші позиції у системі цілей
підприємства. Сучасні вчені і практики стверджують, що одержання доходу є
метою практично всіх підприємств [6].
Отже, доходи є надходженням економічних вигод, які виникають у
результаті діяльності підприємств у вигляді виручки від реалізації продукції.
Дохід є основним джерелом збільшення власного капіталу, рушійною силою
і джерелом поновлення виробничих фондів.
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ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ
НА ПІДПРИЄМСТВІ
Господарська діяльність вітчизняних суб’єктів господарювання тісно
пов’язана із основними засобами, які становлять основну частину їхнього
капіталу. Так, слід відзначити, що для формування фінансових результатів та
підтримки конкурентоспроможності підприємства важливе місце відіграє їх
стан та ефективність використання, яке сприяє покращенню всіх технічноекономічних показників, зокрема збільшенню випуску продукції, зниженню
трудомісткості виготовлення та їх собівартості. Проте в Україні
спостерігається ситуація, яка пов’язана із недостатніми капіталовкладеннями
в оновлення основних засобів та їх вибуттям на підприємстві. Саме тому
виникає необхідність постійного моніторингу стану основних засобів із
метою не лише пошуку напрямків підвищення ефективності їх використання,
але й покращенню господарської діяльності підприємства загалом.
Питання ефективності використання основних засобів на вітчизняних
підприємствах знайшли відображення в роботах таких учених-економістів,
зокрема: З. В. Атлас, І. О. Борисюк, І. А. Бланк, С. Н. Паншина, Е. А. Іванов,
А. М. Поддєрьогін, А. М. Турило, Н. В. Швець та багато інших.
Метою дослідження є вивчення показників оцінки ефективності
використання основних засобів на підприємстві та пошук напрямів їх
підвищення.
Створення
будь-якого
вітчизняного
підприємства
потребує
інвестування значної частки капіталу в довгострокові матеріальні активи,
котрі існують фізично, виконують роль засобів праці та поряд із цим,
становлять основу його виробничої потужності. Загалом успішність
управління основними засобами на вітчизняних підприємствах можна
розглядати з позиції ефективності їх використання в господарській
діяльності, що здійснюється шляхом вивчення їх обсягу, темпів зростання за
відповідні періоди, співвідношенням окремих груп у загальній вартості
фондів, визначенням активної частини фондів та причин зміни їх обсягів і
структури [1].
Таким чином, під час аналізу обсягу, структури та динаміки основних
засобів необхідно враховувати, що різні види основних засобів беруть різну
участь у процесі господарської діяльності підприємства. Також слід
відзначити, що виробнича потужність на підприємстві визначається лише
величиною промислово-виробничих основних засобів, тоді, як невиробничі
основні засоби безпосередньої участі у виробництві не беруть, а лише
забезпечують обслуговування культурно-побутових потреб колективу[2].
Підвищення ефективності використання основних засобів, сприятиме
безпосередньо:
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збільшенню обсягу виробництва продукції без додаткових капітальних
вкладень на продукцію, яка користується попитом;
‐
скороченню витрат у розрахунку на одиницю продукції для
підвищення прибутковості;
‐
прискоренню процесу оновлення основних темпів та темпів зростання
продуктивності праці;
‐
скороченню витрат від морального зносу устаткування та машин.
Загалом комплекс заходів із покращення використання основних засобів
на підприємстві можна розділити на групи, а саме збільшення екстенсивного
завантаження та підвищення інтенсивного навантаження (рис. 1).
Проте слід зазначити, дві важливі обставини [3]:
1) екстенсивне завантаження машин та устаткування на підприємстві
обмежується календарним фондом часу, тоді, як можливість підвищення
інтенсивного навантаження устаткування та його продуктивності є майже
необмеженими;
2) впровадження заходів екстенсивного напряму характеризуються
відсутністю необхідності в капітальних затратах, тоді, як підвищення рівня
інтенсивного використання – це значні інвестиційні вкладення, котрі поряд із
цим, досить швидко окуповуються завдяки одержаному додатковому
економічному ефекту.
Отже, оскільки основні засоби становлять значну частину капіталу та
відіграють важливе значення у виробничій діяльності для будь-якого
вітчизняного підприємства, виникає необхідність постійного моніторингу їх
стану та ефективності використання.
‐

Напрямки підвищення ефективності
використання основних засобів

Інтенсивного завантаження

Екстенсивного завантаження

механізація
та
автоматизація
виробництва;
 технічне переозброєння та модернізація
підприємства;
 удосконалення технологічних процесів;
 скорочення тривалості операційного
циклу виробництва;
 застосування
прогресивних
форм
організації
та
управління
виробництвом;
 підвищення кваліфікації персоналу.


1.

скорочення пристроїв
обладнання шляхом своєчасного
забезпечення сировиною,
матеріалами;
2.
збільшення кількості машинозмін роботи обладнання неробочого
устаткування;
3.
введення додаткового
обладнання.

Рисунок 1 – Напрямки підвищення ефективності використання
основних засобів
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Тому, для підприємства важливо здійснювати пошук напрямів їх
підвищення, що можна здійснити за допомогою впровадження заходів
екстенсивного та інтенсивного навантаження. Так, необхідно провести
оптимізацію структури виробничого обладнання, яка передбачає ліквідацію
проблемних місць шляхом: підвищення професійно-кваліфікаційного рівня
працівників; удосконалення технологічних процесів; застосування
прогресивних форм у виробництві і праці. Такі напрями сприятимуть не
лише підвищенню ефективності використання основних фондів, але й
забезпечать успішність господарської діяльності підприємства загалом.
Список використаних джерел:
1. Борисюк І. О. Резерви підвищення ефективності використання основних
засобів . Науковий вісник НЛТУ. 2018. № 18. С. 2-5.
2. Єпіфанова І. Ю. Аналіз відтворення і використання основних засобів
підприємств Вінниччини . Економічний простір. 2014. № 58. С. 172-177.
3. Череп А. В. Ефективність використання основних фондів підприємства.
Держава та регіони. 2009. № 6. С. 212-215.
4. Швець Н. В. Проблемні питання аналізу основних засобів підприємства.
Бізнес Інформ. 2016. № 8. С. 159-162.
Романенко Владислав
Науковий керівник: Коцеруба Н.В., к.е.н., доцент
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНОЇ
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Для прийняття зважених і вигідних управлінських рішень керівникам і
менеджерам підприємства необхідно володіти правдивою, неупередженою та
достовірною інформацією про господарську діяльність підприємства.
Прийняття рішень, які впливають на поточну діяльність підприємства, в
кінцевому підсумку визначає результати діяльності в кінці звітного періоду,
визначені за даними бухгалтерського обліку і відображені в фінансовій
звітності. Тому, обліково-аналітична система на підприємстві є важливим
організаційним етапом роботи господарюючого суб’єкта.
Питанню інформаційного забезпечення аналітичної роботи на
підприємстві та організації обліково-аналітичної системи присвячено багато
наукових праць, таких вчених, як: Гудзинський О.Д., Гуцайлюк З., Гуцаленко
Л., Кірейцев Г.Г., Подолянчук О.А., Тітаренко Г.Б., Яворов В.В. та інші.
Проте, залишаються питання, які потребують подальшого вивчення.
Кірейцев Г.Г. визначає, що недоліки в організації обліково-аналітичної
системи зумовлені порушенням принципу своєчасності, відставанням обліку
в оформленні реальних процесів, що відбуваються на підприємстві. Має
місце запізнення отриманих звітних даних. Наявність розривів у часі між
моментом одержання обліково-аналітичної інформації і моментом її
використання для прийняття оперативних, тактичних та стратегічних рішень
ускладнює проблему забезпечення ефективності діяльності підприємств за
рахунок фактору управління [1].
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Не менш важливим залишається питання забезпечення аналітичної
служби правдивою інформацією, так як від цього залежить достовірність
аналітичних розрахунків. При аналізі результатів діяльності аналітиками
використовується інформація уже зведеного характеру, тому дотримання
основних вимог відображення в обліку первинної інформації є дуже
важливим етапом організації обліку на підприємстві.
Сучасна система управління підприємством прямо залежить від
інформаційного забезпечення його фінансового стану та діяльності.
Як зазначає В.П. Пантелєєв, інформаційне забезпечення – це
цілеспрямована робота зі збору інформації, її реєстрації, передавання,
обробки, узагальнення, зберігання та пошуку суб’єктами контролю з метою
використання для управління [4].
Показники реалізації продукції підприємства формуються за даними
фінансового та управлінського обліку, які об'єднуються в обліковоаналітичній системі і є обліково-аналітичною інформацією.
Обліково-аналітична інформація формується в обліково-аналітичній
системі, яка об’єднує роботу бухгалтерії та економічної служби
підприємства. Така система повинна забезпечувати користувачів всією
необхідною інформацією, що міститься в облікових регістрах та
внутрігосподарській звітності, і тим самим створювати умови
управлінському персоналу для комплексного оцінювання діяльності
підприємства та прийняття обґрунтованих рішень.
З даних визначень ми бачимо, що основним джерелом інформації в
обліково-аналітичній системі є дані бухгалтерського (фінансового,
управлінського та оперативного) обліку (рис. 1).

Рисунок 1 – Джерела даних для проведення аналітичної роботи на
підприємстві
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Гудзинський О.Д. визначає, що обліково-аналітична система - це
«інтегрована система прийомів обліково-аналітичного забезпечення
менеджменту шляхом здійснення специфічних внутрішньосистемних та
загальносистемних функцій» [2].
Тітаренко Г.Б., Корінько М.Д. дають трактування обліково-аналітичної
системи як системи, що базується на даних бухгалтерського обліку,
включаючи оперативні дані і використовує для економічного аналізу
статистичну, виробничу та довідкову та інші види інформації. Тому,
обліково-аналітична система являє собою збір, опрацювання та оцінку всіх
видів інформації, що використовується для прийняття управлінських рішень
на макро- і макрорівнях [5].
Ткаченко А. М. зазначає, що «…контролінг – принципово нова
концепція інформації і управління, яку можна визначити як обліковоаналітичну систему, що реалізує синтез елементів обліку, аналізу, контролю і
планування. Все це спрямоване на забезпечення як оперативного, так і
стратегічного управління процесом досягнення цілей діяльності
підприємства» [6].
З. Гуцайлюк констатує, що основне призначення інформаційної
бухгалтерської системи - формування окремих інформаційних потоків для
потреб управління виробничою і фінансово-господарською діяльністю
господарюючих суб’єктів, або інформаційне забезпечення власників та інших
замовників даних [3].
Проте, у всіх випадках одержана аналітиками інформація повинна
відповідати певним вимогам. Кожна з представлених вимог до інформації
спрямована на задоволення потреб користувачів управлінського персоналу,
для прийняття ними управлінських рішень.
З них можна виділити ті від яких найбільше залежить інформація для
аналізу результатів діяльності: відсутність систематичних помилок
(забезпечує недопущення помилок при реєстрації операцій в обліку),
точність (всі вказані суми за операціями повинні бути вказані правильно),
повнота (забезпечує відображення всіх аспектів проведеної операції),
корисність і значимість (необхідно забезпечити відображення головних
параметрів проведеної операції), достовірність (інформація повинна
відображатись за фактично здійсненими операціями), порівнянність (всі
показники відображаються відповідно до обраної методики обліку).
Інформація формується в обліково-аналітичній системі підприємства,
яка має свою характерну структуру для окремих господарюючих суб’єктів.
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АНАЛІЗ ОПЕРАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
У теперішніх умовах вступ нашої держави до Європейського Союзу,
побудова ринкових економічних відносин, постає у необхідності до
запровадження нетрадиційних систем отримання інформації про витрати та
доходи, застосування нових підходів до собівартості, розрахунку фінансових
результатів, методу аналізу витрат та доходів, прийняття управлінських
рішень.
Для того, щоб забезпечити умови беззбиткової діяльності та підвищити
рейтинг підприємства, потрібно переглянути існуючу систему управління. У
першу чергу це стосується операційної діяльності підприємства, яка
забезпечує загальну частину доходів підприємства. Ефективність управління
визначається рівнем обліково-аналітичного забезпечення системи витрат і
доходів від операційної діяльності.
Для більшості підприємств основою операційної діяльності є виробнича
чи торгова діяльність, яка доповнюється інвестиційною та фінансовою
діяльністю. У той же час інвестиційна діяльність є важливою для
інвестиційних компаній, інвестиційних фондів та інших інвестиційних
установ, фінансова діяльність для банків та інших фінансових установ.
Операційна діяльність підприємства орієнтована в основному на
товарний ринок, водночас фінансова та інвестиційна діяльність здійснюється
переважно на фінансовому ринку. Операційна діяльність характеризується
складом технологічного обладнання, технологічними особливостями,
характером готової продукції, а також пов’язана із різними видами та
сегментацією товарного ринку.
Оцінити ефективність окремих підприємств та вдосконалити їх
неможливо, без порівняльного аналізу результатів операційної діяльності з
результатами основних видів діяльності конкурентів.
Коло завдань аналізу операційної діяльності підприємства включає [1]:
- аналіз ринків збуту та місткості ринку;
- дослідження попиту на продукцію на основі маркетингового аналізу;
- аналіз конкурентоспроможності продукції та конкурентних позицій
підприємства на ринку;
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- аналітичне обгрунтування асортиментної та цінової політики
підприємства;
- обгрунтування (прогнозування) можливих обсягів збуту і, відповідно,
обсягів виробництва продукції, оцінка процесів основної діяльності);
- аналіз основних бізнес-процесів на підприємстві та пошук
найефективніших напрямів діяльності.
У стратегічному аналізі ринкових можливостей підприємства важливе
місце присвоюється маржинальному аналізу (CVP-аналіз), на основі якого
обґрунтування обсяги виробництва та цінова політика, складання бюджету на
постійні та змінні витрати.
До аналізу бізнес-процесів проводиться також стратегічний аналіз
ефективності асортименту підприємницька політика, заснована на
альтернативному виборі найбільш прибуткових напрямків види діяльності та
види продукції, які будуть затребувані на ринку, враховуючи їх якість та
ціну [3].
Заключним етапом є аналіз ефективності інновацій діяльності, яку
проводять у два етапи:
- оцінка інноваційної діяльності підприємства;
- оцінка ефективності інноваційної діяльності.
Важливим напрямком операційної діяльності підприємства є аналіз
матеріально-технічного постачання та стану розрахунків з покупцями та
замовниками. Важливою умовою здійснення виробничої програми,
пониження витрат і собівартості продукції, збільшення прибутку та висока
ефективність діяльності підприємства є повне та своєчасне забезпечення
підприємства матеріальними та технічними ресурсами номенклатури.
Аналіз операційної діяльності підприємства включає [2]:
1. Стратегічний аналіз:
- аналіз конкурентної позиції;
- аналіз ринку;
- аналіз цінової політики;
- обгрунтування обсягів виробництва.
2. Аналіз бізнес-процесів:
- оцінка ренжирінгових процесів;
- оцінка логістики закупівлі товарів і послуг;
- аналіз збуту продукції;
- аналіз інноваційного розвитку.
3. Аналіз потенціалу підприємства:
- аналіз персоналу підприємства;
- аналіз основних засобів;
- аналіз використання земельних ресурсів;
- аналіз використання біологічних активів.
4. Аналіз витрат операційної діяльності:
- аналіз структури витрат за елементами;
- аналіз формування собівартості;
- аналіз постійних та змінних витрат;
- аналіз загальновиробничих, адміністративних та витрат на збут;
- аналіз собівартості за видами продукції.
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Таким чином, операційною діяльністю вважається основна діяльність
підприємства, що є пов’язаною із виробництвом та реалізацією продукції,
забезпечення основної частки доходу і є головною метою створення
підприємства.
Аналіз операційної діяльності підприємства посідає одне чи не з
головних місць у системі управлінського аналізу, тому що від його
результатів залежить інформаційне та аналітичне забезпечення прийняття
стратегічних управлінських рішень, що є спрямованими на покращення
конкурентоспроможного підприємства.
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Розвиток ринкових відносин, поглиблення євроінтеграційних процесів,
збільшення частки українських товарів на світовій мапі сприяють
збільшенню кількості міжнародних контактів між менеджерами підприємств
або відповідальними спеціалістами за зовнішньоекономічну діяльність, саме
тому в діяльності кожного сучасного підприємства з'являються питання щодо
розрахунків з підзвітними особами.
Підзвітні особи – це працівники встановленого підприємства, які
одержали грошові кошти у підзвіт для майбутніх затрат відповідно до наказу
(розпорядження) керівника підприємства. На підприємстві має бути список
осіб затверджений наказом керівника, які мають право отримувати кошти у
підзвіт [1, с. 104 ].
Розрахунки з підзвітними особами є важливою складовою фінансового
обліку, адже передбачають операції з готівковими коштами, придбанням
матеріальних цінностей та оподаткуванням, тому дана частина облікової
роботи передбачає дотримання законодавчих інших нормативних актів.
З підзвітними особами розрахунки відбуваються в межах законодавства,
яке регулює Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. № 2755-VI
(зі змінами та доповненнями від 16.05.2019 р.), Інструкції «Про службові
відрядження в межах України та закордон: інструкція, затверджена наказом
Міністерства фінансів України від 13.03.1998 р. № 59 (із змінами та
доповненнями від 15.09.2017 р.)» та інших нормативних актів, що
стосуються офіційного бізнесу в Україні та за кордоном [5, 6].
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Підзвітним особам видаються аванси на здійснення господарських
потреб, на відрядження і наукові експедиції. Внаслідок чого може
сплачуватися заробітна плата, якщо на підприємстві за штатним розкладом
немає касира або якщо розрахунково-платіжна відомість не може бути
повернута наближеною особою в касу бухгалтерії протягом 3-х робочих днів,
відведених на виплату заробітної плати готівкою [4, с.173].
Бухгалтер підприємства відповідно до законодавства має скласти
відомість про борг підзвітної особи та відобразити борг підприємства перед
підзвітною особою. Також можливим є авансовий платіж підзвітній особі
який видається в розмірі потрібному для здійснення запланованих заходів за
умови, що у підзвітної особи відсутня заборгованість за раніше виданими
сумами.
Лише за умови наявності підтверджувальних документів в оригіналі
відшкодовуються здійснюються виплати на відрядження, за винятком
добових.
Якщо спеціаліст підприємства у відрядженні, то за час відрядження
зберігається його місце роботи та середній заробіток
В фінансовому обліку необхідно фіксувати інформацію щодо
заборгованості підзвітною особою перед підприємством та заборгованості
підприємства перед підзвітною особою
Грошові кошти, які отримує підзвітна особа називають авансовою
сумою. Звітом про використання авансових сум називають звіт працівника
про використання отриманих коштів. До звіту про використання авансових
сум працівник повинен додати підтверджуючі документи: квитанції, чеки,
білети тощо, обов'язковим реквізитом звіту є підпис керівника підприємства:
"доцільність витрат підтверджую" і підпис, або "бухгалтерії оплатити".
Підзвітна особа складає звіт про використання підзвітних сум, де вказує дату
і підписується в ньому.
Мінімальна заробітна плата у місячному розмірі з 1 січня 2020 року
становить 4 723 грн (ст. 8 Закону України від 14.11.2019 р. № 294-ІХ «Про
Державний бюджет України на 2020 рік» [2]).тобто у в 2020 році
неоподатковувана податком на доходи фізичних осіб сума добових для
відряджень у межах території України становить 472,3 грн.
Суми витрат на відрядження (добові) державних службовців та інших
осіб, що направляються у відрядження підприємствами та установами, які
повністю або частково фінансуються за рахунок бюджетних коштів,
встановлено у додатку 1 до постанови КМУ від 02.02.2011 р. № 98 від у
такому розмірі:
• 60 грн — у разі відряджень по Україні;
• в конкретних сумах (виражених у дол. США) залежно від країни
відрядження — для закордонних відряджень [2].
Сума збільшення розміру добових витрат на відрядження понад
встановлені норми включається до загального місячного (річного)
оподатковуваного доходу платника податку (оподатковується податком на
доходи фізичних осіб за ставкою 18 % та військовим збором за ставкою
1,5%) та відображається в податковому розрахунку за формою № 1ДФ як
додаткове благо [2].
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Основними завданнями організації обліку розрахунків з підзвітними
особами є:
-визначення персоналу штатних працівників, що отримуватимуть кошти
під звіт;
- встановлення лімітів підзвітних сум для отримання щодо кожного
структурного підрозділу установи;
- своєчасна та повна реєстрація даних первинного обліку в регістрах;
- правдиве відображення інформації щодо зобов'язань в звітності та
примітках до неї;
організація розрахунків підзвітних сум;
чітке документування розрахунків;
визначення механізму видачі грошей під звіт та порядку звітування за
витраченими підзвітними коштами [3].
Для удосконалення фінансового обліку з підзвітними особами, на нашу
думку необхідно автоматизувати облік, адже фінансовий облік розрахунків з
підзвітними особами це трудомістка частина роботи. Отже, грамотна
організація фінансового обліку розрахунків з підзвітними особами має
сприяти ліквідації та запобіганню протермінованих боргів працівників, адже
практика показує, що на підприємствах є цілий ряд проблем з даного
питання, зокрема таких як: наявність неповернених вчасно підзвітних
авансів, видача підзвітних сум працівникам з метою дотримання ліміту каси
на кінець робочого дня, відсутність регламентації в локальних документах
терміну повернення невикористаних підзвітних авансів при їх видачі не для
цілей відряджень.
Боротьба з простроченими боргами підзвітних осіб повинна привести до
підвищення якості культури розрахунків на підприємстві і поліпшення його
фінансової позиції. Одним з основних шляхів реформування та
удосконалення фінансового обліку з підзвітними особами є автоматизація.
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доповненнями від 15.09.2017 р.) URL : http://zakon.rada.gov.ua/cgibin/laws/main.cgi?nreg=z0218-98.
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АНАЛІЗ РИНКОВОЇ АКТИВНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
На сучасному етапі розвитку економіки великого значення й надалі
набуває своєчасна та максимально адекватна оцінка фінансово-господарської
діяльності господарюючих суб’єктів. У зв’язку з цим виникла потреба у
дослідженні ринкової активності як однієї з передумов забезпечення
ефективності господарювання підприємства.
Проблемам дослідження ринкової активності підприємства в умовах
ринкових трансформацій присвячена значна кількість наукових публікацій,
серед яких заслуговують на увагу праці Г.Ю. Ткачук, В.О. Мец,
Г.В. Савицької, Є.М. Руденко, В.В. Бочарова, Л.В. Донцової,
Г.І. Кіндрацької, О.В. Павловської та інших вчених.
Слід відзначити, що ринкова активність є досить широким поняттям та
охоплює майже всі основні сфери діяльності підприємства. Дослідження
праць науковців щодо трактування поняття «ділова активність підприємства»
свідчать про їхнє розмаїття й неузгодженість. Так, під ринковою активністю
розуміють комплексну характеристику діяльності підприємства, яка містить
в собі оцінку ступеня напруженості та виконання плану за всіма видами
показників діяльності; сукупність зусиль, спрямованих на зростання
прибутковості підприємства та його інвестиційної привабливості; пошук
можливих резервів підвищення ефективності виробництва; аналіз
ефективності використання трудових, нематеріальних та фінансових
ресурсів; прагнення лідерства на ринку [1]. Такої ж думки дотримується й
Г.Ю. Ткачук [2].
Виходячи з цього визначення, вважаємо, що для оцінки ринкової
активності необхідно перш за все надати системну та комплексну
характеристику діяльності окремих суб’єктів господарювання, оцінити
результативність функціонування підприємства з позиції ринкової економіки,
враховуючи її потреби. Одним із важливих кроків під час оцінювання
ринкової активності є ринкова оцінка суб’єкта господарювання, яка є
словесним описом діяльності та стану підприємства, окремими
неформальними характеристиками або свого роду досьє на підприємство, що
аналізується. Це дасть змогу визначити надійність постачальників та
покупців, а також конкурентів підприємства [2].
Поглиблений аналіз ринкової активності включає оцінку як зовнішніх,
так і внутрішніх факторів, що впливають на підприємство і на його ринкове
оточення (рис. 1) [2]. Аналіз і оцінка внутрішньої ринкової активності
здійснюється у кількісному і якісному вимірах. Зокрема, якісними
параметрами можуть бути широта ринків збуту продукції; наявність
продукції, що постачається на експорт; репутація підприємства; наявність
стабільних постачальників і споживачів; конкурентоспроможність продукції,
послуг, робіт тощо.
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Кількісна оцінка проводиться за двома напрямами: 1) ступінь виконання
плану за основними показниками, забезпечення заданих темпів їх росту;
2) рівень ефективності використання ресурсів підприємства.
Якісними параметрами ринкової активності підприємств у зовнішньому
економічному середовищі виступають імідж підприємства; соціальна
активність підприємства, яка виражається у його участі в розв’язанні
складних соціальних завдань подолання безробіття, соціального захисту,
формуванні соціальної інфраструктури у районах його місцезнаходження;
природоохоронна активність підприємства, яка передбачає створення
екологічно чистих виробництв, фінансування рекреаційних програм,
боротьбу зі шкідливими викидами та забрудненням навколишнього
середовища[2].

Рисунок 1 – Основні параметри оцінки ринкової активності
підприємства
На нашу думку, оцінку ринкової активності доцільно здійснювати за
запропонованим показником – коефіцієнтом ринкової активності, який
розраховується за формулою:
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ЧД
Кра. . =

(1)
А +ОА+ КЗ+ ДЗ+ МЗ+ ВК+ ОЗ

де ЧД – чистий дохід від реалізації продукції;
А – середньорічна сума активів підприємства;
ОА – середньорічна сума оборотних активів;
КЗ – середньорічна сума кредиторської заборгованості;
ДЗ – середньорічна сума дебіторської заборгованості;
МЗ – середньорічна сума матеріальних запасів;
ВК – середньорічна сума власного капіталу;
ОЗ – середньорічна сума основних засобів.
Коефіцієнт ринкової активності може приймати такі значення: Кд.а > 1 –
високий рівень ринкової активності; 0,5 > Кд.а > 1 – середній рівень ринкової
активності; Кд.а < 0,5 – низький рівень ринкової активності[3].
Важливим напрямом підвищення ринкової активності є збільшення
прибутку, що можна досягти на засадах оптимізації товарного асортименту,
тобто збільшення частки тих виробів, які приносять більший прибуток
підприємству, звичайно ж, за умови, що на ці вироби є попит на ринку.
Основну частину прибутку підприємства отримують від продажу своїх
виробів на ринку.
Отже, дослідження сутності та оцінки ринкової активності нині набуває
все більш пріоритетного значення. Оскільки нестабільність економічної та
політичної ситуації в країні вимагає своєчасної та достовірної оцінки
ринкової активності, що дасть змогу позитивно впливати на ефективність
діяльності підприємства, виявляти негативні тенденції та уникати їх в
майбутньому.
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ТОВАР ЯК ОБ’ЄКТ ОБЛІКУ НА ПІДПРИЄМСТВІ
У сучасних умовах господарювання торговельних підприємств
важливим фактором ефективної діяльності є раціональне управління
процесами надходження та вибуття товару. Товари займають левову частку у
структурі запасів підприємств торгівлі.
Як відомо, одним із видів діяльності підприємств є купівля і реалізація
товарів, тому найбільш актуальними проблемами обліку на підприємствах
виступають питання правильності відображення у бухгалтерських
документах та формах звітності операцій, які пов’язані з рухом товарів.
Товари є основою здійснення будь-якої торговельної діяльності. Завдяки
їм, підприємство досягає своєї основної мети – отримує прибуток. Сьогодні
існує безліч підходів щодо трактування поняття поняття «товар».
Широке визначення поняття «товар» використовується в економічному
аспекті, а вузьке поняття пов’язано з особливостями діяльності торговельних
підприємств.
Основоположник маркетингу Ф. Котлер визначає сутність товару як
«все те, що може задовольнити потребу та пропонується ринку з метою
залучення уваги, придбання, використання та споживання» [1].
Теодор Левітт зазначав, що товар у маркетинговому розумінні – це не те,
про що докладно розповідає інженер, а те, чого підспудно жадає від нього
споживач [2].
Український науковець Чернін О. Я. вважає, що товар – це продукт
праці, виготовлений з метою обміну або продажу [3].
Шендригоренко М.Т. зауважує, що товар – це складне поняття, що
включає сукупність багатьох властивостей, головними серед яких є споживчі
властивості, тобто спроможність товару задовольняти потреби [4].
Будь-який товар необхідно розглядати на трьох рівнях.
Перший – задум товару. На цьому рівні йдеться ще не стільки про
реальний предмет або послугу, скільки про той нестаток і потребу, що
майбутній товар покликаний задовольнити.
Наступний рівень – предмет в реальному виконанні. При цьому товар
повинен мати такі риси: набір необхідних властивостей, якість, зовнішнє
оформлення, назву (марку), упакування.
Останній рівень – це власне товар із прилягаючими до нього
додатковими послугами (сервісом) і вигодами (так зване підкріплення
товару) [4].
Ознаки поняття «товар» систематизовано на рис. 1.
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Товар
Продукт праці, що має визначену вартість
Матеріально-виробничий запас
Засіб задоволення потреб і бажань споживачів
Засіб, призначений для продажу (реалізації), обміну
Сукупність матеріальних і нематеріальних властивостей
Комплекс споживчих якостей і властивостей корисності

Рисунок 1 – Ознаки поняття «товар»
Існують різні класифікації товарів за такими ознаками:
1) за характером попиту на товар:
– повсякденного попиту;
– попереднього попиту;
– особливого попиту;
– пасивного попиту;
2) за характером споживання товару:
– товари індивідуального споживання;
– товари виробничого споживання;
3) за тривалістю використання:
– товари короткочасного користування;
– товари тривалого користування.
Таким чином, під товаром доцільно розуміти матеріальну або
нематеріальну власність, яка реалізується на ринку. Товаром можуть бути
продукти як фізичної, так і розумової праці, результати послуг, сама
здатність до праці, земля, її надра – все, що має споживчу вартість і може
обмінюватися на інший товар (гроші) власником. У вузькому значенні товар
– продукт праці, виготовлений і призначений для обміну.
Варто зауважити, що на рівні нормативного регулювання,
представленого кодексами та законами, операції з руху товарів регулюються,
виходячи із певних організаційних моментів, які можуть мати
опосередкований вплив на бухгалтерське відображення операцій з рухом
товарів. Зокрема, Законом України «Про бухгалтерський облік та фінансову
звітність в Україні» визначаються основні організаційні питання, пов’язані з
веденням бухгалтерського обліку та складанням фінансової звітності в
цілому.
Особливе місце при відображенні операцій, пов’язаних з рухом товарів,
займає П(С)БО 9 «Запаси». За згаданим стандартом до товарів належать
матеріальні цінності, які придбані, отримані, та утримуються підприємством
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з метою подальшого продажу [5]. При цьому вважаємо, що недоліком
чинного нормативного документу є те, що товарами можуть бути не лише
цінності, які мають матеріальну форму, але й нематеріальну, наприклад,
різноманітні права, комп’ютерні програми, результати робіт, послуг тощо.
На нашу думку, головними завданнями правильного відображення
операцій з руху товарів, є такі:
– визначення економічної доцільності та законності придбання товарів
керівництвом підприємства;
– визначення правильності віднесення витрат до складу первісної
вартості товарів, що надійшли;
– встановлення ефективності організації складського господарства,
стану збереження товарів;
– визначення вірності організації обліку придбання та реалізації товарів;
– встановлення законності проведених операцій із товарами;
– оцінка системи внутрішнього контролю за надходженням, наявністю
та рухом товарів;
– визначення правильності синтетичного та аналітичного обліку
операцій з товарами;
– дотримання підприємством податкового законодавства по операціях,
пов’язаних із товарами;
– оцінка повноти та правильності відображення господарських операцій
із товарними запасами в бухгалтерському обліку та звітності.
Таким чином, можемо стверджувати, що товар є основною категорією
ринкових відносин, саме це зумовлює до нього підвищений інтерес з боку
дослідників, адже трансформація економіки України створює умови для
ретельного дослідження методики обліку та управління операцій з товарами.
Слід сказати, що нині немає чіткої визначеності в межах термінології, тому
навіть поняття «товар» розуміється по-різному. Так, одна група науковців
вважає, що товар – це продукт праці, що має вартість і розподіляється в
суспільстві шляхом обміну (купівліпродажу). Інша група фахівців визначає
товар як матеріальний виріб, придбаний чи отриманий від юридичних,
фізичних осіб і призначений для продажу. Також під поняттям «товар»
розуміють все те, що може задовольнити певну потребу.
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ЗНАЧЕННЯ КЛАСИФІКАЦІЇ НЕОБОРОТНИХ АКТИВІВ
Кожне підприємство має у своєму підпорядкуванні певні необоротні
активи. Саме вони є тією рушійною силою, за допомогою якої починає
працювати підприємство, а в подальшому розширювати свою
діяльність. Завдяки ним і відбувається процес виробництва, реалізації
продукції, надання послуг, виконання робіт й інше. Оскільки таких активів
на підприємстві величезна кількість, то обов’язково повинен бути розподіл
необоротних активів за групами для полегшення ведення обліку за ними.
Саме тому вибрана тема є надзвичайно актуальною на сьогоднішній день.
Обліку необоротних активів приділяли увагу багато видатних
вітчизняних та зарубіжних вчених. Існує велика кількість різних визначень,
класифікацій та понять з даної теми. Так, наприклад, відомий український
професор, Франц Францович Бутинець, доктор економічних наук з
Житомирської області, написав у підручнику «Бухгалтерський фінансовий
облік», що в економічній теорії під необоротними активами розуміють
вилучені підприємством з господарського обороту власні кошти, які
обліковуються на балансі. У бухгалтерському обліку до необоротних активів
належать активи, призначені для використання протягом періоду більше
одного року (або операційного циклу, якщо він перевищує один рік). Тобто
вони обслуговують декілька циклів виробництва, не змінюючи при цьому
своєї натуральної форми [1].
Американські вчені Б. Нідлз, Х. Андерсен та Д. Колдуелл у своєму
підручнику «Принципи бухгалтерського обліку» виділяють 3 основні риси
необоротних активів і дають наступне визначення: необоротні активи – це
засоби, які:
1) мають термін корисного використання більше одного року;
2) використовуються в діяльності підприємства;
3) не підлягають перепродажу покупцям [5].
На відміну від цього точного і змістовного визначення Ентоні Райс у
книзі “Викриття таємниць бухгалтерського обліку. Як розібратися в
бухгалтерській звітності та в фінансовому аналізі” зазначає, що основні
фонди (тобто необоротні активи) – це будь-які активи, які компанія
використовує на постійній довгостроковій основі (наприклад, будівлі,
транспортні засоби, комп’ютери), на відміну від оборотних активів, які
придбаються для продажу покупцям [3].
Виходячи з вищезазначених термінів, можна дійти висновку, що
головною ознакою необоротних активів є термін експлуатації, що перевищує
один рік, а отже вони діють на підприємствах на довгостроковій основі у
багатьох циклах виробництва, реалізації, наданні послуг або виконанні робіт.
Багато вчених-економістів створювали свої класифікаційні схеми щодо
розподілу необоротних активів. Із усіх знайдених мною схем, найбільш
розгорнутою є класифікація Гудзь Н. А., яка представлена на рисунку 1.
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Необоротні активи
Матеріальні
необоротні активи
Основні засоби
Інші необоротні
матеріальні активи
Незавершені
капітальні інвестиції
Довгострокові
біологічні активи

Нематеріальні
активи
Права: - користування
природними ресурсами;
- користування майном;
- на комерційні позначення;
- на об’єкти промислової
власності;
- авторське право та суміжні з
ним права.

Фінансові необоротні
активи
Довгострокові
фінансові інвестиції
Довгострокова
дебіторська
заборгованість
Відстрочені податкові
активи

Інші нематеріальні активи

Рисунок 1 – Класифікація необоротних активів [2]
У Плані рахунків необоротні активи розділяють на 3 великі групи, що
мають відображення на різних рахунків: 10 рахунок «Основні засоби», 11
рахунок «Інші необоротні матеріальні активи» та 12 рахунок «Нематеріальні
активи», з відповідними до них субрахунками.
До необоротних активів відносяться будівлі, споруди, обладнання,
автомобілі, інструменти, прилади, інвентар, інвентарна тара, малоцінні
швидкозношувані предмети та інше. З метою полегшення ведення обліку,
основні засоби та інші необоротні матеріальні активи об’єднують у 16 груп
відповідно до Податкового кодексу України.
Від правильності розподілу необоротних активів за групами залежить їх
відображення у фінансовій звітності: у Балансі (Звіт про фінансовій стан) та у
Примітках до річної фінансової звітності.
Також від цього розподілу залежить правильність визначення
мінімально допустимих строків корисного використання та у подальшому –
визначення нарахованої амортизації. Наприклад, будівлі мають мінімальний
строк корисного використання – 20 років, споруди – 15 років, а машини та
обладнання лише 2 роки, і т. д. Оскільки нарахування амортизації, згідно
П(С)БО 7 «Основні засоби», за більшістю методів дозволяє використання
мінімальних строків корисного використання об’єктів основних засобів
наведених у Податковому кодексі України, то групи податкових основних
засобів повинні обов’язково бути правильно визначені.
До необоротних активів також включаються нематеріальні активи, які
теж мають свою класифікацію. Вони класифікуються за такими ознаками: за
способом отримання та за групами. У свою чергу за способом отримання
вони можуть бути створені власними силами або отримані іншим шляхом,
що включає в себе: придбання за грошові кошти, придбання в обмін на інші
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активи, внесок до статутного капіталу, отримання внаслідок об’єднання
підприємств, безоплатне отримання або придбання за рахунок коштів
цільового фінансування [4].
Класифікація нематеріальних активів за способом отримання пов’язана з
особливостями їх визнання та оцінки в обліку і звітності. У розрізі груп
повинен бути організований облік нематеріальних активів за субрахунками
рахунку 12 «Нематеріальні активи» [4]. У П(С)БО 8 «Нематеріальні активи»
визначено, що нематеріальні активи, які створені власними силами або
придбані за грошові кошти обліковуються за первісною вартістю, придбані в
обмін на інші активи відображаються за залишковою вартістю переданого
активу, безоплатно отримані та отримані в наслідок об’єднання підприємств
нематеріальні активи обліковуються за їх справедливою вартістю.
Я вважаю, що розподіл необоротних активів є доцільним у веденні
обліку, тому що вони є великою групою активів, які мають суттєві відмінні
ознаки між собою. Кожна з груп по-своєму нараховує амортизацію,
відображається у фінансовій звітності, має певний строк корисного
використання, вартісне обмеження і т. д. Якби не було класифікації
необоротних активів, було би досить важко правильно відображати їх у
фінансовому обліку.
Отже, підбиваючи підсумки, ще раз наголошую на важливості розподілу
необоротних активів за класифікаційними групами, адже з їх допомогою
ведення обліку буде зручнішим, легшим та правильнішим.
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Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
АНАЛІЗ РУХУ ТА ВИКОРИСТАННЯ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ
БЮДЖЕТНОЇ УСТАНОВИ
Сьогодні у більшості підприємств, вартість основних засобів займає
велику частку в активах, що відповідно впливає на фінансові результати.
Основні засоби є матеріально-технічною базою бюджетної установи, вони
формують його виробничу потужність, а більш повне і раціональне їх
використання сприяє покращенню техніко-економічних показників роботи
установи. А це означає, що користувачі, мають бути забезпечені
достовірною, повною, а найважливіше прозорою інформацію щодо основних
засобів. Тому актуальною проблемою залишається дослідження
особливостей аналізу наявності та руху основних засобів бюджетної
установи.
Чільне місце у таких дослідженнях належить українським економістам,
серед яких: О.В. Гамова, І.А. Козачок, А.П. Заросило, М.М. Нашкерська,
О.Ю. Солоха та інші.
Метою дослідження є аналіз показників руху та використання основних
засобів бюджетної установи.
Безпосередній вплив на якість послуг, що надаються та на результати
всієї фінансово-господарської діяльності бюджетної установи здійснює
рівень забезпечення та ефективності використання основних засобів. Саме
тому бюджетні установи повинні, за допомогою глибокого аналітичного
забезпечення процесу управління повинні шукати резерви підвищення
ефективності використання основних засобів [1, c. 43].
Згідно з НП(С)БОДС 121 («Основні засоби») основні засоби – це
«матеріальні активи, що утримуються для використання їх у
виробництві/діяльності або при постачанні товарів, виконанні робіт і наданні
послуг для досягнення поставленої мети та/або задоволення потреб суб’єкта
державного сектору або здавання в оренду іншим особам і
використовуються, за очікуванням, більше одного року [3].
Аналіз динаміки та руху основних засобів на прикладі Міського
комунального підприємства «Вінницязеленбуд» проведено за даними
фінансової звітності, зокрема Балансу (форма 1-дс).
Результати аналізу руху основних засобів свідчать про зростання
коефіцієнту зносу в 2019 р. порівняно з 2018 р. на 0,025 (в 2018 р. порівняно з
2017 р. зменшення на 0,092), що є негативною тенденцією, оскільки основні
засоби установи зношуються, проте значення даного коефіцієнта є
невисоким. Коефіцієнт оновлення в 2019 р. складає 0,017, порівняно з 2018 р.
значення зменшилося на 0,404 (в 2018 р. порівняно з 2017 роком збільшилося
на 0,027), що є негативним, проте оновлення основних засобів відбувається
кожного року. Коефіцієнт придатності в 2019 р. Є значним, становить 0,613,
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в порівнянні з попереднім роком зменшився на 0,025, що свідчить про
зменшення частки придатних до експлуатації основних засобів.
В цілому бачимо, що аналіз показників руху основних засобів свідчить
про негативні тенденції, значно зменшуються обсяги оновлення основних
засобів, зношені основні засоби не вибувають.
Оцінка показників ефективності використання основних засобів
Міського комунального підприємства «Вінницязеленбуд» наведена в табл. 1.
Таблиця 1 – Показники ефективності використання основний засобів
Міського комунального підприємства «Вінницязеленбуд» за 2017-2019
роки
Періоди
Показники
Чиста виручка від реалізації
продукції, тис. грн.
Середньорічна сума основних
засобів, тис. грн.
Чистий прибуток, тис. грн.
Фондовіддача основних засобів,
грн.
Абсолютна сума прибутку на 1-ну
грн. основних засобів, грн.
Рентабельність основних засобів,
%

2017 р.

2018 р.

16913

1393

2019 р.

Відхилення даних
2018 р. до
2019 р. до
2017 р.
2018 р.

2116

-15520

723

15079,5 21926

26016

6846,5

4090

32

-1482

-1688

-1514

-206

1,122

0,064

0,081

-1,058

0,018

0,00

-0,07

-0,06

-0,07

0,01

0,2

-6,8

-6,5

-7,0

0,3

Джерело: [6]
Згідно з даними табл. 1 бачимо, що фондовіддача основних засобів, яка
розраховується як відношення чистої виручки від реалізації продукції до
середньорічної суми основних засобів, Міського комунального підприємства
«Вінницязеленбуд» в 2019 р. порівняно з 2018 р. збільшилася на 0,018 (в 2018
р. порівняно з 2017 роком зменшилася на 1,058), що є негативною
тенденцією, оскільки зменшується сума чистої виручки на 1 грн.
використаних основних засобів, тобто основні засоби використовуються
менш ефективно.
Рентабельність основних засобів, яка розраховується як відношення
чистого прибутку до середньорічної суми основних засобів, в 2019 р. році є
від’ємною і становить 6,5 %, порівняно з 2018 р. збільшилася на 0,3 % (в
2018 р. порівняно з 2017 р. зменшилася на 7,0 %), що свідчить про зниження
рівня збитковості використання основних засобів. Від'ємні значення
рентабельності основних засобів на протязі 2018-2019 рр. пов'язані з тим, що
установа отримувала збиток.
Абсолютна сума прибутку на 1-ну грн. основних засобів, яка
розраховується як відношення чистого прибутку до середньорічної суми
основних засобів, в звітному році складає -0,06 грн., порівняно з попереднім
роком зросла на 0,01 грн., що говорить про те, що зменшується сума збитку
на 1 грн. використаних основних засобів.
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Отже, за результатами проведеного аналізу можна зробити висновки, що
аналіз основних засобів є актуальним напрямом дослідження. Аналіз руху та
ефективності використання основних засобів Міського комунального
підприємства «Вінницязеленбуд» свідчить про те, що на підприємстві
періодично оновлюються основні засоби, проте рівень їх зношення зростає.
Спостерігається зростання рівня фондовіддачі на 0,018 в 2019 р., що свідчить
про підвищення ефективності використання основних засобів. При цьому
рентабельність основних засобів є від'ємною, в 2019 р. -6,5 %, що говорить
про збитковість використання основних засобів. Бюджетній установі варто
вжити заходів щодо покращення стану основних засобів.
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АНАЛІЗ РУХУ ТА ВИКОРИСТАННЯ МАТЕРІАЛЬНИХ
РЕСУРСІВ БЮДЖЕТНОЇ УСТАНОВИ
Актуальність вивчення цієї теми зумовлена тим, що аналіз використання
матеріальних ресурсів є важливим етапом комплексного дослідження
процесів функціонування установи, також важливим є пошук резервів
підвищення ефективності використання ресурсів і розробка заходів щодо їх
реалізації на основі різних методів аналітики.
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Цю тему розглядали у своїх роботах такі автори як Панкова Д.А.,
Новальська Н.І., Багрій К.Л. та багато інших авторів.
Метою написання цієї роботи є дослідження теоретичних аспектів
аналізу руху та використання матеріальних ресурсів бюджетною установою.
Завдяки цьому ми зрозуміємо як ефективно використовувати ресурси.
Матеріальні ресурси є одним із фундаментальних умов функціонування
бюджетної установи.
Установа для успішної роботи повинна мати в повному їй обсязі
матеріальні ресурси для експлуатації устаткування і інвентар, а також мати у
своєму розпорядженні такі засоби експлуатації, що можуть забезпечити
визначений комплекс комунальних послуг, обов’язковий для діяльності. У
процесі свого функціонування потрібна велика кількість матеріальних та
технічних засобів, а також такі ресурси, як паливо, вода й електроенергія.
Одним із основних завдань для установи є оцінка забезпеченості
матеріальними ресурсами.
Важливо розуміти, що таке матеріальні ресурси. Тому в Положенні
(стандартах) бухгалтерського обліку №9 "Запаси" дається таке визначення:
«Матеріальні ресурси – це складова виробничих ресурсів, які беруть участь у
процесі господарської діяльності протягом одного виробничого циклу, при
цьому повністю змінюють свою форму та переносять свою вартість на
витрати підприємства» [1].
Безперервність й одноразовість використання матеріальних ресурсів
викликає необхідність їх постійного поповнення. Тому установи мають
слідкувати за доцільністю їх використання.
Для того щоб забезпечити установу необхідними їх матеріалами
відповідно до виявлених потреб, організується матеріально-технічне
забезпечення установи. Його задача полягає у визначенні потреби установи в
матеріальних і технічних ресурсах, вишукуванні можливостей покриття цієї
потреби, а також у проведенні контролю за правильним використанням
матеріально-технічних ресурсів і сприяння в їхній економії. Всі ці функції
виконує відділ матеріально-технічного забезпечення установи.
Планування матеріально-технічного забезпечення (постачання) на
сучасному етапі покликано вирішувати наступні задачі:
1) воно повинно забезпечити безперервність роботи установи, що
досягається шляхом правильної організації постачань матеріалів у необхідній
кількості і відповідного якості;
2) сприяти підвищенню технічного рівня виробництва послуг, сприяти
впровадженню автоматизації, нових технологій, а також розширенню
асортименту додаткових послуг, що, у свою чергу, є найважливішим
чинником збільшення прибутку;
3) матеріально-технічне забезпечення повинно бути спрямоване на
підвищення якості обслуговування шляхом закупівлі товарів високої якості
для найбільш повного задоволення клієнта;
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4) план матеріально-технічного забезпечення
повинний бути
спрямований на економію матеріальних ресурсів;
5) матеріально-технічного забезпечення повинно бути спрямоване на
підвищення продуктивності праці;
6) план матеріально-технічного забезпечення повинний бути
спрямований на виконання плану прибутку [4].
Аналіз розподілу й використання бюджетних ресурсів в умовах
застосування сучасних інформаційних технологій ґрунтується на визначенні
основних елементів процесу дослідження обсягу і якості наданих послуг з
метою формування взаємопов'язаних етапів виконання відповідних
аналітичних процедур і розробки логічно обґрунтованих алгоритмів
розрахунку аналітичних показників, на основі яких узагальнюються й
оцінюються результати діяльності та приймаються управлінські рішення
щодо подальшого розвитку бюджетної установи [2].
При аналізі забезпеченості матеріальними ресурсами установа має
оцінити чи дотримуються норми витрачання основних матеріалів для
використання під час його діяльності.
Недотримання нормативних значень, перевитрачання ресурсів
розцінюють як порушення бюджетної дисципліни.
Аналітичні процедури щодо оцінки забезпечення установи
матеріальними ресурсами здійснюють шляхом співставлення фактичної
кількості залишків з розрахованими нормативами.
Для того щоб бюджетна установа могла себе забезпечити матеріальними
ресурсами вони повинні на дату складання кошторису чітко прописати суми
того що їм потрібно. У проектах кошторисів зазначають планові обсяги, які
передбачається спрямувати на покриття видатків установи із загального та
спеціального фондів проектів відповідних бюджетів.
Усі показники видатків, які вносяться до проекту кошторису, повинні
бути обґрунтовані відповідними розрахунками за кожним кодом економічної
класифікації.
Коли кошторис ухвалюють працівники розміщають заяву на сайт де вже
постачальники називають свої суми за товар. Потім зі всіх пред’явлених
варіантів вибирають той де якість добра а ціна менша. З таким
постачальником укладають договір на певний термін, а саме той, що потрібен
установі.
Так як замовник укладає договір за результатами проведення процедури
публічних закупівель, передбачено, що учасник-переможець процедури
закупівлі під час укладення договору повинен надати дозвіл або ліцензію на
провадження певного виду господарської діяльності, якщо отримання таких
дозволу або ліцензії передбачено законодавством.
При цьому замовниками в розумінні є:
— органи державної влади, органи місцевого самоврядування та органи
соціального страхування, створені відповідно до закону,
— юридичні особи (підприємства, установи, організації) та їх
об’єднання, які забезпечують потреби держави або територіальної громади,
якщо така діяльність не здійснюється на промисловій чи комерційній основі.
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Отже бюджетна установа має чітко перевіряти доцільність та рух
використання матеріальних ресурсів. Вона повинна проводити оцінку
забезпечення ресурсами для нормального робочого циклу самої установи.
Для цього уста вона повинна створити відділ матеріально-технічного
забезпечення, які будуть відповідати за наявність матеріальних ресурсів.
Закупівля цих ресурсів буде здійснюється через процедуру публічних
закупівель у учасника-переможця за укладеним договором, де чітко
прописують умови, терміни, найменування товару, тощо. Постачальник має
мати дозвіл на провадження своєї діяльності.
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Науковий керівник: Крупельницька І.Г., к.е.н., доцент
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ЕКОНОМІКО-ПРАВОВИЙ АНАЛІЗ НОРМАТИВНОЇ БАЗИ
ТА ОГЛЯД СПЕЦІАЛЬНОЇ ЛІТЕРАТУРИ З ОБЛІКУ
ВИРОБНИЧИХ ЗАПАСІВ
Функціонування економічного механізму будь-якого суспільства, в
якому ведеться бухгалтерський облік господарських операцій на
підприємствах, потребує використання відповідних правових норм, які б
регулювали діяльність підприємств, їх відносини між собою, з іншими
контрагентами та здійснювали регулювання обліку та аудиту виробничих
запасів підприємства.
Розглянемо нормативну базу держави з приводу регулювання
бухгалтерського обліку виробничих запасів, наведену в табл. 1.
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Таблиця 1 – Характеристика чинної нормативно-правової бази з
обліку виробничих запасів
№
з/п
1

2

3

4

5

Нормативний документ
2
Конституція
України,
прийнята ВРУ 28 червня
1996 р.

Закон України «Про
бухгалтерський облік та
фінансову звітність в
Україні» (зі змінами та
доповненнями законом
№ 2756-VI ( 2756-17 )
від 02.12.2010 р.)
Наказ
Міністерства
Фінансів України № 87
від
31.03.1999р.
«Про
затвердження
Положень (стандартів)
бухгалтерського обліку».
П(С)БО
9
«Запаси»
(затверджено
наказом
Міністерства
фінансів
України від 11 грудня
2006 року № 1176)
П(С)БО 16 «Витрати»
(затверджено
наказом
Міністерства
фінансів
України від 25 вересня
2009 року № 1125)

Використання в
обліковому процесі
3
4
Має найвищу юридичну Забезпечення діяльності
силу, встановлює загальні підприємства.
принципи
здійснення
підприємницької
діяльності,
визначає
права
та
свободи
підприємців.
Цей
Закон
визначає Визначає
форму
правові
засади бухгалтерського обліку,
регулювання, організації, принципи,
форму
ведення бухгалтерського звітності,
обліку
та
складання документооборот,
дає
фінансової звітності в визначення
облікової
Україні.
політики підприємства.
Цим
Положенням Використовується
для
(стандартом)
оцінки виконання всіх
визначаються мета, склад вимог
до
фінансової
і принципи підготовки звітності підприємства.
фінансової звітності.
Короткий зміст

Визначає поняття товарів,
їх
оцінку
при
надходженні, вибутті та
на дату балансу, а також
інші питання, пов'язані з
товарними операціями.
Визначає склад витрат
(собівартість
реалізованих
товарів),
витрати з операційною
діяльністю,
фінансові
витрати, інші витрати та
їх облік.

Визначає облік та оцінку
товарів на виробничих
підприємствах.

Визначає облік витрат на
виробничих
підприємствах.

В Україні регулювання обліку здійснюється за допомогою нормативних
документів Кабінету Міністрів, Міністерства фінансів, Держкомстату,
Державної податкової служби, Національного банку та інших державних
органів [2].
Нормативно-правова база з обліку, аналізу та аудиту виробничих запасів
підприємств та організацій є досить складною та обширною і наведені вище
законодавчі акти є лише основними документами даної сукупності [1, с. 371].
В сучасних умовах подальший розвиток реалізації неможливий без
розумного державного регулювання. Але зараз, нажаль, воно дуже мінливе.
Знання нормативної бази повинно полегшувати роботу спеціалістів
бухгалтерського обліку, сприяти комплексному уявленню про систему
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бухгалтерського обліку та фінансової звітності; сприяти роботі фахівцям
економічних та юридичних служб підприємства при вирішенні різних
питань, що виникають у процесі підприємницької діяльності [3].
Для більш детального отримання інформації з досліджуваної теми
проведемо огляд та аналіз спеціальної літератури, наведену в табл. 2.
Таблиця 2 – Економіко-правовий огляд спеціалізованої літератури з
аналізу та обліку виробничих запасів
№

Джерело

Характеристика

1

«Бухгалтерія. Виробничі запаси:
бухгалтерський
і
податковий
облік» збірник систематизованого
законодавства, Видавництво «Бліц
- Інформ» Київ, грудень 2006,
210 с., укр.

2

«Основи економічного аналізу»,
навчальний
посібник,
В.М.
Мельничук,
видавництво
«Кондор», Київ, 2003 рік, 128 с

3

Газета «Все про бухгалтерський
облік» №13, 2010, сторінка 78
Роз'яснення Міністерства фінансів
України "Щодо форм річної
фінансової звітності"
Гадзевич
О.І
«Основи
економічного аналізу і діагностики
фінансово-господарської діяльності
підприємств.» Навчальний
посібник. Київ: Кондор, 2004,
180 с

Представлений перелік нормативних актів
та інших документів, які регламентують
правові, податкові та бухгалтерські правила
поведінки з виробничими запасами на всіх
етапах їх руху.
Більшість статей
супроводжуються наглядними прикладами,
в яких в доступній формі показано
правила документування і обліку операцій
із запасами.
В навчальному посібнику автор приділяє
велику увагу економічному аналізу у всіх
аспектах господарської діяльності, зокрема
аналізу виробничих запасів. Проводить
аналіз матеріально– технічного постачання
та стану запасів, аналіз використання
матеріальних ресурсів і т.д.
В даній газеті наведена Фінансова звітність,
складання Балансу, Звітів про фінансові
результати, про рух грошових коштів, про
власний капітал, Приміток до річної
фінансової звітності.
В
цьому
навчальному
посібнику
досліджено
предмет,
метод,
технічні прийоми і джерела економічного
аналізу. Аналіз ефективності використання
матеріальних ресурсів і їх вплив на обсяг
випуску продукції.

4

Також зміни у законодавчо-нормативній базі не залишилися поза увагою
визначних науковців і спеціалістів з бухгалтерського обліку. З переходом на
новий план рахунків було випущено чимало навчально-практичних
посібників вже відомих авторів: В.П. Завгороднього, В.В. Сопка, Ф.Ф.
Бутинця, С.Ф. Голова, М.В. Кужельного, В.Г. Лінника та інших [4].
Отже, на підставі вищезазначеного можна стверджувати, що одним із
напрямів державного регулювання є вдосконалення нормативно-правової
бази бухгалтерського обліку виробничих запасів, адже значна кількість
підприємств користуються застарілими інструктивними матеріалами. Тому
нагальним є питання стосовно розробки методичних рекомендацій з питань
обліку та контролю запасів.
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ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ПРИБУТКУ
НА ПІДПРИЄМСТВІ
Поглиблення процесів реформування економіки у напрямку створення
ринкових відносин супроводжується збільшенням участі суб’єктів
підприємницької діяльності на ринку цінних паперів. Він являє собою
специфічну сферу товарно-грошових відносин, де об’єктом угоди
виступають цінні папери – акції, облігації, векселі та ін. Суб’єктами цих
відносин виступають емітенти й інвестори: перші виконують випуск цінних
паперів і їх реалізацію з метою залучення фінансових ресурсів (ним можуть
виступати підприємства або держава), другі – інвестують свої фінансові
ресурси з метою отримання прибутку шляхом одержання дивідендів,
відсотків, а також через перепродаж цінних паперів на ринку [4, с.28].
Основним
джерелом
фінансування
розвитку
підприємства,
удосконаленням його матеріально-технічної бази є прибуток. Забезпечення
зростання прибутку або принаймні стабілізування його на певному рівні
спрямована на всю діяльність підприємства. Процес накопичення прибутку
здійснюється під впливом факторів внутрішнього та зовнішнього характеру
[1, с.89-90].
Для підприємств, які не мають можливості залучити кошти із зовнішніх
фінансових джерел (через низьку кредитоспроможність чи інвестиційну
привабливість, недостатнє кредитне забезпечення), внутрішнє фінансування
є одним способом забезпечення фінансовими ресурсами. Однак це потребує
більш ефективнішого управління усіма ресурсами підприємства.
Фінансування за рахунок чистого прибутку має назву самофінансування.
Рішення власників підприємства про обсяги самофінансування операційної і
інвестиційної діяльності є одночасно і рішенням про розмір дивідендів, які
підлягають виплаті: збільшення обсягів самофінансування зменшує
дивіденді, і навпаки. Але ж слід враховувати, що відмова від дивідендів
сьогодні може обернутися збільшенням їх маси у майбутньому.
Обсяг діяльності підприємства, стан та ефективність використання
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ресурсів підприємства, рівень доходів, рівень витрат, ефективність цінової та
асортиментної політики це все внутрішні фактори впливу на прибуток
підприємства. Це фактори, які залежать від діяльності підприємства.
Зовнішні фактори впливу на прибуток підприємства – це фактори, які не
залежать від діяльності підприємства: державне регулювання цін в сучасних
умовах на товари, які входять до споживчого кошика, подорожчання послуг
інших галузей народного господарства, система оподаткування, зміна
нормативних документів по кредитуванню, збільшення облікової ставки за
користування кредитними, політика держави по формуванню доходів,
відсутність індексації доходів населення залежно від темпів інфляції.
Розподіл чистого прибутку – один із напрямів внутрішньо-фірмового
планування, значення якого в ринкових умовах зростає. Порядок розподілу і
використання чистого прибутку на підприємстві фіксується в статуті
підприємства. Держава не втручається у процес розподілу прибутку в
умовах ринкового господарства. Підприємство має самостійно знайти
оптимальне співвідношення у спрямуванні додаткових фінансових ресурсів
на меті виробничо-технічного розвитку, соціального розвитку, матеріального
заохочення працівників та інші цілі [3, с.102].
У перспективі подальших досліджень актуальним є оцінювання впливу
системи управління формуванням прибутку на господарську діяльність
підприємств на основі аналізу руху грошових коштів та розрахунку
показників окупності грошових видатків, а також побудова багатофакторної
моделі ефективності використання прибутку підприємства та її вплив на
основні кількісні та якісні показники його діяльності [2, 45-46].
Місце і роль прибутку у господарському процесі зростає безперервно в
умовах стрімкого розвитку ринкової економіки. Прибуток виступає не лише
стимулом господарської діяльності підприємств, але й основним джерелом
розвитку їхньої діяльності [5, с.289].
Таким чином, прибуток є об'єктивною економічною категорією, тому на
його формування впливають об'єктивні процеси, які відбуваються у
суспільстві, у сферах виробництва й розподілу суспільного продукту та
національного доходу.
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ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ТА ПРАКТИКА ФІНАНСОВОГО ОБЛІКУ
ВИТРАТ НА ОПЛАТУ ПРАЦІ
Витрати на оплату праці як складові собівартості продукції впливають
на результати фінансово-господарської діяльності будь-якого суб'єкта
господарювання, а тому потребують постійного дослідження та детального
аналізу відповідно до змін у чинному законодавстві України. Оплата праці, в
умовах ринкової економіки, залежить як від результатів праці робітників, так
і від ефективності діяльності виробничих підрозділів підприємства.
Основним
нормативно-правовим
документом,
який
визначає
економічно-правові та організаційні засади оплати праці є Закон України про
оплату праці №108/95 Верховної Ради від 24.03.1995 року. Законом
визначено, що заробітна плата- це винагорода, обчислена, як правило, у
грошовому виразі, яку за трудовим договором власник або уповноважений
ним орган виплачує працівникові за виконану ним роботу. Розмір заробітної
плати залежить від складності та умов виконуваної роботи, професійноділових якостей працівника, результатів його праці та господарської
діяльності підприємства.
Витрати на оплату праці можна згрупувати наступним чином:
1.
Витрати на оплату основної та додаткової заробітної плати;
2.
Витрати на оплату щорічних відпусток;
3.
Гарантійні та компенсаційні витрати персоналу;
4.
Витрати на підготовку та перепідготовку кадрів.
Основою організації оплати праці є тарифна система, яка включає:
тарифні сітки, тарифні ставки, схеми посадових окладів і тарифнокваліфікаційні характеристики.
Документальне оформлення витрат на оплату праці охарактеризуємо на
прикладі ПрАТ «Вінницька кондитерська фабрика». Облік використання
робочого часу, а також контроль за станом трудової дисципліни на
підприємстві здійснюється за допомогою табельного обліку.
На ПрАТ «Вінницька кондитерська фабрика» використовують
табельний облік затверджений наказом Міністерства статистики України від
09.10.95року №253, доповнений іншими показниками, необхідними для
обліку використання робочого часу з урахуванням специфіки діяльності.
Табель обліку використання робочого часу ведеться за обліковим
складом працівників, окремо за кожною категорією (керівники, фахівці,
службовці, робітники) і в межах категорій у порядку табельних номерів,
кожному працівнику присвоюється табельний номер. Кожного працівника
включають до табеля один раз, за винятком внутрішніх сумісників, їх у
табелі вказують двічі: для відображення часу основної роботи та часу роботи
за сумісництвом.
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Табель обліку використання робочого часу на підприємстві
оформлюють в одному примірнику за 2-3 дні до початку розрахункового
періоду на підставі табеля за минулий місяць. Включення працівника до
табеля або виключення з нього (у зв’язку зі звільненням або внутрішнім
переміщення) здійснюють на підставі наказів (розпоряджень) про прийняття
на роботу і про припинення трудового договору (контракту). У свою чергу,
відмітки в табелі про причини нез’явлень на роботу або про фактично
відпрацьований час, про роботу в надурочний час або інші відхилення від
нормальних умов роботи здійснюють тільки на підставі належним чином
оформлених документів з обліку особового складу (накази про направлення у
службове відрядження, про надання відпустки, листки непрацездатності
тощо). Облік використання робочого часу на підприємстві здійснюють у
табелі методом реєстрації тільки відхилень від нормальної тривалості
робочого дня. Заповнений табель обліку використання робочого часу
підписує керівник підрозділу. Табель подається до бухгалтерії раз в місяць
для остаточного нарахування заробітної плати.
В обліку виробітку при відрядній формі оплати праці використовуються
відряди, маршрутні листи, рапорти. Нарахування додаткової заробітної плати
здійснюється на підставі наказів про преміювання, про встановлення
доплати, про надання відпустки.
Документом що підтверджує суму витрат на підприємстві є
розрахунково-платіжна відомість затверджена наказом Державного Комітету
статистики № 489 типової форми № П-6 і розрахунково-платіжна
відомість(зведена) типової форми № П-7.
Синтетичний та аналітичний облік витрат на оплату праці на ПрАТ
«Вінницька кондитерська фабрика» проводиться з використанням рахунків
класу 9 «Витрати діяльності», суми витрат на оплату праці відображаються
залежно від функціональних обов’язків працівників :
1. Рахунок № 66 «Розрахунки за виплатами працівників» призначений
для обліку всіх видів заробітної плати: зарплати, премій, оплати за виконання
громадських обов’язків та інші;
2. За кредитом субрахунку № 661 «Розрахунки за заробітною платою»
відображається:
-нарахована заробітна плата всім кваліфікаціям працівників
підприємства;
- суми нарахованої допомоги з тимчасової непрацездатності;
- суми премій, нараховані за рахунок коштів Фонду економічного
стимулювання або Фонду спеціального призначення;
- оплата праці за рахунок коштів резерву наступних витрат і платежів та
інші.
За дебетом субрахунку № 661 «Розрахунки за заробітною платою»
відображаються виплачена заробітна плата, депонована заробітна плата,
відрахований податок на доходи з фізичних осіб із заробітної плати
працівників та службовців на користь державного бюджету, відраховані
аліменти та інші відрахування згідно з виконавчими листами;
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3. Субрахунок № 662 «Розрахунки з депонентами»:
- за кредитом субрахунку № 662 «Розрахунки з депонентами»
відображаються суми своєчасно не виданої заробітної плати, премій,
допомоги тощо працівникам підприємства;
- в дебеті субрахунку № 662 «Розрахунки з депонентами»
відображаються видачі депонованих сум;
4. Рахунок № 91 «Загальновиробничі витрати» призначений для
відображення витрат на оплату праці працівників апарату управління;
5. За дебетом рахунку № 92 «Адміністративні витрати» відображаються
витрати на оплату праці працівників адміністративного апарату;
6. Рахунок № 23 «Виробництво» призначений для відображення витрат
на оплату праці основних працівників виробництва;
7. За дебетом рахунку № 93 «Витрати на збут» відображаються витрати
на оплату праці працівників, пов’язаних зі збутом готової продукції;
8. Рахунок № 151 «Капітальні інвестиції» призначений для відображення
витрат на оплату праці працівників підприємства за виконанні роботи з
будівництва та поліпшення основних засобів.
На ПрАТ «Вінницька кондитерська фабрика» заробітна плата є одним з
елементів витрат виробництва і однією з важливих статей собівартості
продукції.
Отже, як соціально-економічна категорія заробітна плата є основним
способом задоволення існуючих на певний момент часу потреб працівників,
економічним важелем, що стимулює до збільшення таких основних
показників
як:
суспільне
виробництво,
продуктивність
праці,
конкурентоспроможність виробництва, а також скорочення витрат на
виробництво. У зв’язку з цим можна зробити висновок, що витрати на оплату
праці є важливим об’єктом бухгалтерського обліку кожного суб’єкта
господарювання.
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ВІДПОВІДНО ДО ВИМОГ МІЖНАРОДНИХ СТАНДАРТІВ
В умовах нестабільної політичної та економічної ситуації в країні
правове регулювання є безпосереднім важелем впливу на економічні явища
та процеси. Ведення обліку операційних доходів в Україні регламентовано на
законодавчому рівні, проте, діючі національні положення (стандарти)
бухгалтерського обліку містять ряд недоліків та суперечать іншим
нормативно-правовим актам, що призводить до відсутності уніфікованого
обліку в Україні. Так, облік за П(С)БО суперечить обліку за податковим
законодавством, що, в свою чергу, спричиняє двоякість облікового
відображення господарських операції, пов’язаних з обліком доходів.
Вивчення досвіду в сфері правового регулювання визнання та обліку доходів
дозволить виявити спільні та відмінні риси, позитивні та негативні аспекти
регулювання, а також шляхи гармонізації законодавства України.
Методологічні засади формування в бухгалтерському обліку інформації
про доходи в Україні визначає П(С)БО 15 «Дохід». Зазначений стандарт
значною мірою враховує основні вимоги до інформації, яку повинні
розкривати суб’єкти господарювання стосовно відображення доходу
протягом звітного періоду. Однак, його критичний аналіз свідчить про те, що
деякі методологічні положення даного документу вимагають більш повного
розкриття, уточнення та удосконалення.
П(С)БО 15 «Дохід» за змістом і логікою побудови загалом відповідає
концепції МСБО. Разом з тим, існують відмінності насамперед у плані
узгодженості термінології.
Дослідженням питання нормативного регулювання доходів в країнах
світу займались такі дослідники, як: Ф.Ф. Бутинець, Н.М. Голуб, Л.Л.
Горецька, В.В. Сопко, Є.Ю. Шара та ін. Проте, важливе питання, що
стосується визнання доходів відповідно до вимог міжнародних стандартів
потребує поглибленого розгляду.
Для визнання доходу П(С)БО 15 «Дохід» встановлено дві умови:
1) збільшення активу або зменшення зобов’язання, що зумовлює
зростання власного капіталу;
2) оцінка доходу може бути достовірно визначена.
Це загальні критерії визнання доходів. Проте існують і особливості, які
залежать від виду доходу.
Для цілей бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності всі
доходи й витрати підприємства класифікують за видами діяльності:
а) операційна;
б) фінансова;
в) інвестиційна.
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Операційна діяльність – це основна діяльність підприємства, а також
інші види діяльності, які не є інвестиційною чи фінансовою діяльністю.
До основної діяльності належать операції, пов’язані з виробництвом або
реалізацією продукції (товарів, робіт, послуг), що є головною метою
створення підприємства і забезпечують основну частку його доходу.
Інша операційна діяльність включає реалізацію інших оборотних
активів, операції з надання майна в операційну оренду, створення резерву
сумнівних боргів, купівлю-продаж іноземної валюти тощо.
Дохід, пов’язаний з наданням послуг, визнають виходячи зі ступеня
завершеності операцій з надання послуг на дату балансу, якщо можна
достовірно оцінити результат цієї операції. Вважають, що результат може
бути достовірно оцінений за наявності всіх наведених нижче умов:
- можливості достовірної оцінки доходу;
- ймовірності надходження економічних вигід від надання послуг;
- можливості достовірної оцінки ступеня завершеності надання послуг;
- можливості достовірної оцінки витрат, здійснених для надання послуг
та необхідних для їх завершення.
Основними складовими операційних доходів підприємства є визнані
доходи, які класифікують у бухгалтерському обліку за такими групами:
- дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг);
- чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг);
- інші операційні доходи.
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) - це
загальний дохід (виручка) від реалізації продукції, товарів, робіт або послуг
без вирахування наданих знижок, повернення раніше проданих товарів та
непрямих податків і зборів (ПДВ, акцизного податку тощо).
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) являє
собою ту ж виручку, але вже очищену від сум наданих знижок, непрямих
податків і зборів, вартості повернених раніше проданих товарів, а також
доходів, що належать за договорами комітентам.
Дохід від реалізації продукції (товарів, інших активів) визнають у разі
наявності всіх наведених нижче умов:
1) покупцеві передані ризики й вигоди, пов’язані з правом власності на
продукцію (товар, інший актив);
2) підприємство не здійснює надалі управління та контроль за
реалізованою продукцією (товарами, іншими активами);
3) сума доходу може бути достовірно визначена;
4) є впевненість, що в результаті операції відбудеться збільшення
економічних вигід підприємства, а витрати, пов’язані із цією операцією,
можуть бути достовірно визначені.
Обліковують доходи від реалізації продукції, товарів, робіт (послуг) на
субрахунках 701, 702 і 703, відповідно.
При вирахуванні з них податків та зборів роблять проводку:
Дт 701, 702, 703 - Кт 641, 642.
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Вартість повернених покупцем товарів, суми надходжень за договорами
комісії (іншими аналогічними договорами) та інші вирахування з доходу
обліковують за дебетом субрахунку 704 «Вирахування з доходу».
До складу інших операційних доходів (Кт 71) потрапляють усі інші
доходи операційної діяльності, крім чистого доходу від реалізації продукції
(товарів, робіт, послуг), зокрема, дохід від:
- первісного визнання та від зміни вартості активів, які обліковуються за
справедливою вартістю (Кт 710);
- купівлі-продажу іноземної валюти (Кт 711);
- реалізації оборотних активів (крім готової продукції, товарів та
фінансових інвестицій), необоротних активів, утримуваних для продажу, та
груп вибуття (Кт 712);
- операційної оренди активів (Кт 713);
- операційних курсових різниць (Кт 714);
- отриманих штрафів, пені, неустойки (Кт 715);
- відшкодування раніше списаних оборотних активів (Кт 716);
- списання кредиторської заборгованості, що виникла в ході
операційного циклу (Кт 717);
- безоплатно отриманих оборотних активів (крім фінансових інвестицій)
та цільового фінансування, пов’язаного з операційною діяльністю
підприємства (Кт 718);
- роялті, відсотків, отриманих на залишки коштів на поточних рахунках
у банках (Кт 719).
Отже, проведений нами аналіз умов визнання доходу від реалізації
товарів за міжнародним та національним стандартами бухгалтерського
обліку дозволяє зробити висновок, що вони у значній мірі збігаються. Але
необхідно звернути увагу та те, що на відміну від П(С)БО 15 міжнародним
стандартом встановлено передачу покупцеві не всіх, а лише суттєвих ризиків
і вигод, пов’язаних з правом власності. Водночас, в П(С)БО 15 не розкрито
зміст поняття «ризики й вигоди, пов’язані з правом власності» та ознаки
суттєвості, що дає можливість українським підприємствам трактувати ці
поняття довільно. Загалом робота щодо реформування бухгалтерського
обліку в рамках адаптації законодавства України до законодавства
Європейського Союзу підвищить рівень професійного співтовариства
бухгалтерів, прискорить процес інтеграції економіки нашої держави в світову
спільноту та сприятиме формуванню сприятливого інвестиційного клімату.
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ОСОБЛИВОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ТРАНСПОРТНИХ ПІДПРИЄМСТВ
Актуальність теми обумовлена постійним розвитком логістичних
процесів та можливістю підвищення конкурентних позицій підприємства за
рахунок вдосконалення транспортної діяльності. Аналіз функціонування
транспортної системи та її значення для економіки вивчали такі вітчизняні та
зарубіжні науковці як Н.О Іксарова, С.Ю. Максимова, О. Є. Соколова, О.Б.
Пікулик та інші [1, с. 284–291].
Термін «транспорт» (від лат. transporto – переношу, переміщаю,
переводжу) в загальному розумінні позначає переміщення людей і вантажів.
Виділяють такі види транспорту: наземний (автомобільний, залізничний,
трубопровідний), водний (морський і річковий транспорт) і повітряний (всі
засоби повітроплавання). За призначенням транспорт може бути:
1) загального користування (той, що обслуговує сферу обігу
матеріальних предметів і населення);
2) незагального користування (промисловий транспорт);
3) особистого користування (транспорт, що належить приватним
власникам) [2, с. 42].
Одним із основних елементів взаємодії між клієнтом та виробником є
транспортна діяльність. Вона має свою споживчу вартість, що визначає
здатність до вирішення та задоволення потреб. Слід відмітити, що дохід від
транспортної діяльності прямо залежить від отримання оплати за надання
експедиторських послуг та доставку товару до замовника. Саме тому, слід
виділити транспортну діяльність, як окрему частину логістичної системи
[5, с. 671].
Автотранспортні підприємства зацікавлені в розширенні клієнтури і
збільшенні обсягів роботи. Різноманітні вантажі перевозяться в міжміському
сполученні як за договором, так і за разовими замовленнями. Партії вантажу
масою до 5 тонн називають дрібними, а більше 5 тонн — поїзними
відправками. За особливою домовленістю можуть перевозитись великовагові,
великогабаритні, довгомірні, вогненебезпечні, вибухові, отруйні та особливо
цінні вантажі, вантажі, що швидко псуються, а також наливні вантажі в
цистернах [4, с. 35].
Важливим аспектом в транспортній діяльності є собівартість даних
послуг. Від цього залежить ціна, за якою будуть реалізовані товари, які
перевозять, тому вартість траспорних послуг відіграж важливу роль при
становленні цінової політики та конкурентоспроможності підприємства.
Звертаючись до експертної оцінки факторів впливу на ефективність
управління транспортною діяльністю, важливу роль грають показники
надійності вибраного транспорту, дотримання часових графіків доставки та
вартість перевезення товару.
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Транспортна діяльність на підприємстві включає в себе комплексну
систему робіт та послуг по доставці вантажу або товару від складів
підприємства до споживачів за допомогою магістрального транспорту.
Частіше вся транспортна діяльність поділяється на дві складові:
1) транспортна логістика, або транспортне обслуговування, що включає
в себе забезпечення доставки товару, повне обслуговування вантажу та
транспортних засобів;
2) оформлення відповідної документації та страхування, а також
контроль за виконанням доставок, за завантаженням та відвантаженням
товару, оформлення замовлень та забезпечення збереження вантажу, тобто
експедиторське обслуговування [3, с. 430].
Такий простий поділ дає можливість легко контролювати та
відслідковувати ефективність транспортної діяльності підприємства.
Саме тому важливим аспектом є правильна організація транспортних
перевезень. Адже така діяльність направлена на задоволення потреб
споживачів. Від неї залежить своєчасність поставок та раціональне
використання часу як працівників, так і клієнтів.
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ОБЛІК РЕМОНТІВ ТА ПОЛІПШЕННЯ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ
На нашу думку, на підприємстві важливою складовою його подальшого
розвитку та в цілому роботи є ремонт основних засобів та їх поліпшення.
Що таке ремонт основних засобів та для чого він? Ремонт - це виявлення
та усунення дефектів у роботі обладнання, устаткування, будівель та споруд
які спричинені моральним та фізичним зносом, а понесені витрати
включаються до складу витрат (згідно з п. 15 П(С)БО 7).Він поділяється на:
поточний, капітальний та середній.[1]
Поточний – здійснюється для усунення окремих поломок і заміні або
поновленні їхніх окремих частин.
Середній – провадиться для часткового поновлення із заміною деталей.
Капітальний – здійснюється для відновлення виробничих ресурсів
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основних засобів та з періодичністю понад один рік. При цьому проводиться
повне розбирання обладнання, контроль технічного стану, його ремонт,
складання устаткування та випробування засобу. Є два способи виконання
даного ремонту: господарський та підрядний.
За господарським способом залучають працівників підприємства
кваліфікація яких дає змогу виконувати роботи в незначному обсязі.
За підрядним підписують договір з підрядною організацією яка
спеціалізується на таких роботах.
Поліпшення об'єкта основних засобів приводить до збільшення
майбутніх економічних вигід, первісно очікуваних від використання цього
об'єкта, то відповідно до п. 14 П(С)БО 7 первісна вартість основних засобів
збільшується на суму витрат, пов'язаних з поліпшенням об'єкта.
Його використовують для:
1) підвищення якості виготовлення продукції, робіт або послуг.
2) збільшення потужності обладнання чи продовжити терміни його
використання.
3) впровадження новішого технологічного процесу, що дозволить
зменшити первісно оцінені витрати.
4)якщо це будівля, то її добудова може збільшити площу, збільшити
якість та обсяги робіт.
Типову кореспонденцію можна відобразити так: (табл. 1).
Таблиця 1 – Типова кореспонденція рахунків
№
1.
2.
3.
1.
2.
3.
4.

Зміст
Підрядний спосіб
Нараховано грошові кошти (за договором) за виконані
роботи
Відображено ПК з ПДВ
Перераховано на поточний рахунок грошові кошти
підрядниками за виконані роботи
Господарський спосіб
Використано матеріали на ремонт
Нараховано заробітню плату працівникам, що виконують
ремонтні роботи
Нараховано ЄСВ
Нараховано амортизацію основних засобів задіяних при
ремонті

Дебет

Кредит

23,91-93

631, 685

631,
685
631,
685
311

23, 91-93
23, 91-93

20
66

23, 91-93
23, 91-93

65
13

641.ПДВ

За результатами аналізу ситуації та доцільності витрат, керівник
приймає рішення щодо здійснювання підприємством робіт, тобто, чи
спрямовані вони на підвищення технічних можливостей (модернізацію,
модифікацію, добудову та інше поліпшення) яке призведе у майбутньому
отримання економічної вигоди, а також для підтримання об'єкта у робочому
стані.
Однак деталь яку необхідно замінити може відображатись як заміна
всього об'єкта основного засобу, якщо термін використання деталі більший
ніж у самого основного засобу. В такому випадку це буде відображатись як
капітальні інвестиції, а замінений об'єкт списується. [2]
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ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ ЗАПАСІВ ПІДПРИЄМСТВА
Для здійснення господарської діяльності підприємствами всіх форм
власності та галузей економіки використовуються виробничі запаси, які є
найбільш важливою та значною частиною активів підприємства. Вони
посідають особливе місце у складі майна та домінуючі позиції у структурі
витрат підприємств різних сфер діяльності.
Для ефективної фінансово-господарської діяльності підприємствам
необхідно правильно організувати і вести бухгалтерський облік виробничих
запасів. Дотримання чіткої методики і визначених правил організації обліку,
контролю за їх рухом, збереженням і використанням дозволить значно
підвищити надійність проведення операцій на цій ділянці обліку і знизити
фактичні витрати підприємства на виготовлення готової продукції,
виконання робіт, надання послуг.
В Україні формулювання терміну «запаси» наведено у П(С)БО 9
«Запаси» [1], відповідно до п. 4 якого «запаси – активи, які підприємство
утримує для подальшого продажу за умов звичайної господарської
діяльності; перебувають у процесі виробництва з метою подальшого продажу
продукту виробництва; утримуються для споживання під час виробництва
продукції, виконання робіт та надання послуг, а також управління
підприємством». Відповідно до Закону України «Про бухгалтерський облік
та фінансову звітність», активи – це ресурси, контрольовані підприємством в
наслідок минулих подій, використання яких, як очікується, призведе до
отримання економічних вигод у майбутньому внаслідок будь-якого
використання такого запасу [2].
Запаси повинні відповідати таким ознакам:
– бути власністю підприємства;
– виступати у формі матеріальних активів;
– мати призначення бути використаними у процесі виробництва (для
виробничих підприємств), у процесі реалізації (для виробничих і
торговельних підприємств);
– постійно витрачатися, реалізовуватися та замінюватися новими
(відновлюватися);
– перетворюватися в грошові кошти протягом року або одного
нормального операційного циклу [3].
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Для цілей бухгалтерського обліку всі запаси підприємства можуть бути
поділені на дві групи:
- власні запаси,
- запаси, які не є власністю підприємства, але знаходяться на його
території.
Власні запаси підприємства обліковуються на балансових рахунках. До
них відносяться:
Виробничі запаси – це придбані або самостійно виготовлені запаси, які
підлягають подальшій переробці на підприємстві або утримуються для
іншого споживання в ході нормального операційного циклу. Вони
поділяються на:
- сировину – придбані або отримані іншим чином (наприклад, вирощені,
видобуті) продукти (матеріали), які знаходяться у власності підприємства і
призначені для подальшої переробки;
- основні й допоміжні матеріали;
- комплектуючі вироби, покупні напівфабрикати та інші матеріальні
цінності, що призначені для виробництва продукції, виконання робіт,
надання послуг, обслуговування виробництва та адміністративних потреб;
- малоцінні та швидкозношувані предмети, які використовуються
протягом не більше одного року або нормального операційного циклу, якщо
він більше одного року (інструменти, господарський інвентар, спеціальне
оснащення, спеціальний одяг тощо).
Тварини на вирощуванні та відгодівлі – це дорослі тварини на відгодівлі
і в нагулі; тварини, вибракувані з основного стада та прийняті від населення
для реалізації; молодняк тварин; птиці; звірі; кролі та сім’ї бджіл.
Незавершене виробництво – це незакінчені обробкою та складанням
деталі, вузли і вироби, а також незакінчені технологічні процеси.
Незавершене виробництво підприємства, що виготовляє продукцію,
включає витрати, розподілені на незакінчену обробкою продукцію.
Для підприємства, що надає послуги, незавершене виробництво включає
витрати з надання послуг щодо яких підприємство ще не визнало дохід.
Готова продукція – це продукція, яка виготовлена на підприємстві,
призначена для продажу і відповідає технічним та якісним характеристикам,
передбаченим договором або іншим нормативно–правовим актом.
Товари – це матеріальні цінності, що придбані (отримані) та
утримуються підприємством з метою подальшого продажу [4].
При цьому підприємство-покупець, як правило, не вносить суттєвих
змін до їх фізичної форми. Вже при закупці у постачальника вони є готовою
продукцією. Однак у ряді випадків підприємства, які займаються
перепродажем, здійснюють комплектацію таких товарів, їх компонування в
які-небудь системи (наприклад, об’єднання декількох станків у виробничу
лінію, яка надалі цілком поставляється покупцеві). Товарні запаси складають
основну частину запасів у торгово-закупівельних підприємств та у
підприємств, які спеціалізуються на комплектації і т. п. [3].
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Склад запасів на кожному конкретному підприємстві залежить від виду
діяльності підприємства. Якщо для торговельного підприємства основна
частина запасів – це товари, то для виробничого – виробничі запаси,
незавершене виробництво, готова продукція.
Запаси, які не є власністю підприємства, обліковуються поза балансом і
до запасів підприємства, у якого вони знаходяться, не включаються. До них
відносяться:
Матеріали, прийняті для переробки – давальницька сировина, яка не
оплачується одержувачем і залишається власністю замовника.
Матеріальні цінності на відповідальному зберіганні – матеріальні
цінності, які реалізовані підприємством і право власності на які перейшло
покупцю, але за умовами договору вони знаходяться на відповідальному
зберіганні у підприємства-продавця.
Товари на комісії – це товари, одержані в межах договорів комісії
(консигнації), поруки та інших цивільно-правових договорів, що
уповноважують підприємство здійснювати продаж товарів від імені та за
дорученням іншої особи без передачі права власності на такі товари.
Таким чином, згідно з вимогами П(С)БО 9 запасами є активи, які:
утримуються для подальшого продажу за умов звичайної господарської
діяльності; перебувають у процесі виробництва з метою подальшого продажу
продукту виробництва; утримуються для споживання під час виробництва
продукції, виконання робіт та надання послуг, а також управління
підприємством.
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АНАЛІЗ ТА ОЦІНКА РОЛІ ПОДАТКУ НА ДОХОДИ ФІЗИЧНИХ ОСІБ
У ФОРМУВАННІ ДОХОДІВ БЮДЖЕТУ УКРАЇНИ
Податок на доходи фізичних осіб є одним з головних податків в системі
прямого оподаткування, оскільки за його рахунок формується значна частина
надходжень бюджету України. Крім того, він виступає одним із економічних
регуляторів за допомогою якого держава оптимізує рівень доходів населення
та податкового навантаження на економічно активне населення України.
Податок на доходи фізичних осіб - один з ефективних стабілізаторів
коливань в економіці, оскільки специфіка його бази оподатковування сприяє
тому, що він порівняно плавно реагує на економічні підйоми і спади, тому
він має як фіскальне, так і соціальнорегулююче значення.
Саме тому, сьогодні з особливою гостротою відчувається необхідність
проведення детального аналізу надходження податків, тенденцій розвитку
податкової бази та її елементів. Щоб дослідити фіскальну ефективність
ПДФО, потрібно розглянути динаміку його надходжень до Державного та
місцевих бюджетів України.
Проблеми оподаткування доходів фізичних осіб висвітлені на сторінках
праць таких зарубіжних та вітчизняних вчених: Соколовської А.М.,
Лайко П.А., Кобилянської О.І., Ловінської Л.Г., Сафіна А.А. та інших.
Чисельні напрацювання вчених дозволили обґрунтувати глибинність наявної
проблеми в механізмі його регулюючого адміністрування. Але є ряд питань
стосовно функціонування ПДФО, які не до кінця ще є дослідженими.
Метою дослідження є аналіз та оцінка ролі податку на доходи фізичних
осіб у формуванні доходів бюджету України.
Податок на доходи фізичних осіб - це прямий податок, що залежить від
результату господарської діяльності, а саме від доходу фізичних осіб [4].
Порядок нарахування та сплати податку на доходи фізичних осіб в
Україні регулюється розділом IV Податкового кодексу України. Механізм
нарахування і стягнення податку на доходи фізичних осіб повинен
базуватися на складових елементах системи оподаткування та чинному
податковому законодавстві. Зазначимо, що для переважної більшості
співгромадян та в переважній більшості випадків ставка ПДФО з 2016 року
становить 18% [2].
Кожен бюджет має свої власні джерела доходів. Згідно Бюджетного
кодексу України [1] дохідна частина бюджету України формується на
безповоротній основі за рахунок податкових, неподаткових та інших
надходжень. Таким чином, протягом аналізованого періоду 2015-2019 років
найбільш питому вагу у формуванні доходів Зведеного бюджету України
займають податкові надходження, які відіграють важливу фіскальну роль, та
є стабільним джерелом наповнення бюджету, так як їх частка протягом
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останніх 5 років не опускалася нижче 77% загального розміру надходжень.
Вони свою чергу включать загальнодержавні та місцеві податки і збори та
склали у 2015 – 40 9417,5 млн. грн., у 2016, 2017, 2018 та 2019 відповідно ці
показники – 503 879,4 млн. грн., 627 153,7 млн. грн., 753 815,6 млн. грн.,
799 776,0 млн. грн. [3].
ПДФО займає друге місце, після ПДВ, щодо наповнення бюджету серед
податків, а в системі прямого оподаткування – перше. Відповідно у 2015 році
частка ПДФО становила 15,3%, тоді як у 2019 році вже 21,36%, що свідчить
про досить потужний фіскальний потенціал даного податку на відміну від
податку на прибуток підприємств та податку на додану вартість, відповідні
показники яких мають тенденцію до зниження.
Протягом 2015 – 2019 років фактичне надходження податку на доходи
фізичних осіб виконано в повному обсязі відносно до планових показників,
окрім 2017 року, в якому було недовиконання планових надходжень у
розмірі 2,8% [3]. Відповідно у 2015 році план перевиконаний на 5,8%, у 2016
році – на 6,6%, у 2018 році – на 0,7%, у 2019 році – на 3,6%.
Розглянемо податок на доходи фізичних осіб, у розрізі фіскального
показника. Починаючи з 2015 року надходження по ПДФО поступово
зростали та вже у 2019 році їх частка становила 275 458 млн. грн., що на
63,7% перевищувало річний показник 2015 року.
Зростання надходжень по податку на доходи фізичних осіб свідчить про
зростання номінальних доходів населення. Якщо ж проаналізувати частку
ПДФО у ВВП (таблиця 1), то також прослідковується позитивна, зростаюча
динаміка, а саме: у 2019 році порівняно з 2018 надходження збільшилося на
0,5 млн. грн. або на 7,8%, а у порівнянні з 2017 – на 0,7 млн. грн. та 11,3%. Це
може свідчити про процеси детінізації економіки в частині оподаткування
доходів фізичних осіб. [5] Окрім того зростання відсотку ПДФО у ВВП
характеризує його стабільним джерелом поповнення дохідної частини
бюджету.
Таблиця 1 – Характеристика податку на доходи фізичних осіб як
фіскального показника [5]
Показник
ПДФО,
млн. грн

275 458

Відхилення
2019-2018
Абс.
Відн.,
%
45 558 19,8

Відхилення
2019-2017
Абс.
Відн,
%
89 772 48,3

5 365

6 457

1 092

20,4

2 086

47,7

11 493

13 820

16 532

2 712

19,6

5 039

43,8

6,2

6,4

6,9

0,5

7,8

0,7

11,3

2015

2016

2017

2018

2019

99 983

138 782

185 686

229 900

3 252

4 371

8 526
5,8

ПДФО на 2 329
одну
людину,
грн
ПДФО на 6 081
одного
прац., грн
ПДФО у % 5,1
до ВВП
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Не менш важливим для аналізу є показники податкового навантаження.
Стосовно податкового навантаження на одного працівника чітко видно, що
воно зростає швидкими темпами, на відміну від навантаження на одну
людину. Порівняно з 2017 роком, у 2019 ПДФО на одну людину зросло на
2 086 грн., в той час як на одного працюючого – на 5 039 грн. Це може
свідчити про те, що громадяни зайняті в тіньовому секторі економіки,
непрацевлаштовані офіційно та приховують свої доходи від держави.
Збільшення обсягів надходжень від податку на доходи фізичних осіб
зумовлено легалізацією виплати заробітної плати, позитивними тенденціями
зростання доходів низькооплачуваних верств населення через підвищення
мінімальних соціальних гарантій та зростанням заробітної плати загалом.
За результатами 2019 року виконання планових показників ПДФО
зведеного бюджету України становило 102,1%, Державного бюджету –
103,5% і місцевих бюджетів – 101,1% [3].
Таким чином, використовуючи загальноприйняті методи системного і
комплексного дослідження можемо дійти висновків, що податок на доходи
фізичних осіб є важливим бюджетоутворюючим елементом та має значний
фіскальний потенціал. Важливим є подальше вдосконалення і реформування
механізму оподаткування доходів фізичних осіб, а також пріоритетними
завданнями держави мають стати зменшення масштабів бідності та
недопущення надмірної диференціації населення за доходами. Саме такий
шлях може сприяти досягненню справедливості в розподілі національного
доходу і формуванню грошового фонду держави для фінансування заходів,
спрямованих на реалізацію соціальної політики.
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ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ І ХАРАКТЕРИСТИКА ЗАПАСІВ
У виробничому процeci важливу роль вiдiграє облiк запаciв, аджe
завдяки їм cамe i вiдбуваєтьcя виготовлeння продукцiї, яка надалi будe
рeалiзовуватиcя та приноcити пiдприємcтву прибуток. Оcкiльки запаcи
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облiковують на рахунках бухгалтeрcького облiку як такi, що надiйшли,
доцiльним було б облiковувати їх i на пунктах збeрiгання, тобто cкладах. Для
цього нeобхiдно здiйcнювати широкий контроль за наявноcтю вciх
матeрiальних цiнноcтeй. Cамe тому у тeпeрiшнiх умовах виникла потрeба
пeрeглянути icнуючу практику органiзацiї облiку запаciв.
Зробивши аналiз поглядiв cучаcних eкономicтiв на катeгорiю «виробничi
запаcи», можна зазначити, що вiдмiннicть у трактуваннi cвiдчить про тe, що
розкриття поняття будь-якої eкономiчної катeгорiї залeжить вiд вибраного
пiдходу до її визначeння.
Формулювання тeрмiна «запаcи» навeдeно у П(C)БО 9 «Запаcи» [1],
вiдповiдно до якого «запаcи – цe активи, якi: утримуютьcя для подальшого
продажу (розподiлу, пeрeдачi) за умов звичайної гоcподарcької дiяльноcтi;
пeрeбувають у процeci виробництва з мeтою подальшого продажу продукту
виробництва; утримуютьcя для cпоживання пiд чаc виробництва продукцiї,
виконання робiт та надання поcлуг, а також управлiння пiдприємcтвом».
Вiдповiдно до Закону України «Про бухгалтeрcький облiк та фiнанcову
звiтнicть» [2], активи – цe рecурcи, якi контрольованi пiдприємcтвом в
наcлiдок минулих подiй, викориcтання яких, як очiкуєтьcя, призвeдe до
отримання eкономiчних вигод у майбутньому внаcлiдок будь-якого
викориcтання такого запаcу.
Ознаки, яким мають вiдповiдати запаcи є такi:
1) бути влаcнicтю пiдприємcтва;
2) виcтупати у формi матeрiальних активiв;
3) мати призначeння бути викориcтаними у процeci виробництва (для
виробничих пiдприємcтв), у процeci рeалiзацiї (для виробничих i
торговeльних пiдприємcтв);
4) поcтiйно витрачатиcя, рeалiзовуватиcя та замiнюватиcя новими
(вiдновлюватиcя);
5) перетворюватися в грошовi кошти протягом року або одного
нормального опeрацiйного циклу.
Дeякi автори, виходячи iз другого клаcу рахункiв бухгалтeрcького
облiку подiлили запаcи на: cировину i матeрiали, малоцiннi та
швидкозношувальнi прeдмeти, нeзавeршeнe виробництво, готову продукцiю i
товари [4]. До таких авторiв налeжать: Л.П. Кулаковcька, Ф.Ф. Бутинeць,
М. Бойцова, В.В. Ковальов, Я. Клижeнко, А.Б. Бориcов.
Оcновнi клаcифiкацiйнi ознаки, якi можна видiлити при розподiлi
запаciв, є такими: за призначeнням, мicцeм знаходжeння, чаcом збeрiгання на
пiдприємcтвi, причинами утворeння, мeтою формування, формою влаcноcтi.
За призначeнням запаcи подiляють на: запаcи для рeалiзацiї, так званi
диcтрибуцiйнi та виробничi. Диcтрибуцiйнi – цe запаcи, що cкладаютьcя iз
готової продукцiї, яка призначeна для подальшої рeалiзацiї, а також
пeрeбуває на cкладах поceрeдника, виробника, cпоживача, або у cпeцiальних
мicцях з мeтою швидкого рeагування на динамiку попиту. Виробничi запаcи
– цe cукупнicть cировини, матeрiалiв, дeталeй комплeктування,
напiвфабрикатiв, нeзавeршeної продукцiї, якi призначeнi для забeзпeчeння
бeзпeрeрвноcтi виробничого процecу та пeрeбувають, як правило, на cкладах
пiдприємcтва рiзних рiвнiв, або у пiдзвiтних оciб [3].
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За мicцeм знаходжeння: запаcи, якi знаходятьcя на cкладах пiдприємcтва
i також такi, що пeрeбувають у процeci оробки.
За чаcом збeрiгання на пiдприємcтвi: швидколiквiднi, тривалого
збeрiгання i нeтривалого збeрiгання. Кожнe пiдприємcтво окрeмо форумує
чаcовi промiжки cтоcовно клаcифiкацiї запаciв вiдповiдно до збeрiгання.
Аджe пiдприємcтва харчової промиcловоcтi та машинобудiвнi пiдприємcтва
мають вiдмiннi пeрiоди у виготовлeннi продукцiї та вiдмiнноcтi в cтруктурi
запаciв тe cамe cтоcуєтьcя i cфeри поcлуг.
За причинами утворeння: поточнi, ceзоннi, тактичнi, cтратeгiчнi запаcи.
Поточнi – цe запаcи, що нeобхiднi пiдприємcтвам для забeзпeчeння
повcякдeнної дiяльноcтi, цe тi запаcи, що нeобхiднi тeпeр i у цeй чаc. Ceзоннi
запаcи формуютьcя на пiдприємcтвi вiдповiдно до ceзонних оcобливоcтeй
дiяльноcтi та ceзонних коливань попиту. Тактичнi – цe тi запаcи, що
забeзпeчують рeалiзацiю ceрeдньоcтрокових планiв дiяльноcтi. Як правило,
тактичнi запаcи формуютьcя на пeрiод до одного року. Cтратeгiчнi запаcи
формує пiдприємcтво на пeрiод бiльшe одного року.
За мeтою формування: пiдготовчi (буфeрнi), рeзeрвнi (cтраховi),
cпeкулятивнi, рeкламнi.
Пiдготовчi запаcи – цe запаcи, що знаходятьcя на додатковiй обробцi до
процecу формування та викориcтання. Рeзeрвнi запаcи забeзпeчують
cтрахування пiдприємcтва вiд нeпeрeдбачуваних cитуацiй, цe та вeличина
запаciв, що поcтiйно наявна на пiдприємcтвi. Запаcи, що формуютьcя з мeтою
отримання додаткового прибутку або уникнeння втрат, пов’язаних з
пiдвищeнням вартоcтi, називаютьcя cпeкулятивними. Рeкламнi – цe та
чаcтина запаciв, що формуєтьcя для ознайомлeння, як правило цe чаcтина
товарних запаciв [5].
За формою влаcноcтi: влаcнi, позиковi.
Така клаcифiкацiя запаciв характеризує оcновнi їх види, оcобливоcтi
формування та викориcтання.
Таким чином, для забeзпeчeння eфeктивного розвитку пiдприємcтв та
зроcтання їх виробничого потeнцiалу за cучаcних умов гоcподарювання
виникає нeобхiднicть cтворeння якicно нової cиcтeми управлiння
виробничими запаcами.
Аналiз думок закордонних i вiтчизняних учeних cвiдчить про
нeоднозначнicть їх пiдходу до визначeння таких понять, як «виробничi
рecурcи», «матeрiальнi рecурcи», «запаcи», «виробничi запаcи». Таким
чином, пiдcумовуючи погляди рiзних науковцiв, я вважаю, що значeння
виробничих запаciв як об’єкта облiку полягає у наcтупному: виробничi
запаcи – цe прeдмeти працi, що пeрeбувають на пiдприємcтвi у виглядi
cкладcьких запаciв рiзних за призначeнням матeрiалiв, а також запаcних
чаcтин, вiдходiв, тари та iнших матeрiалiв, що повиннi бути викориcтанi у
виробничому процeci i для будь-яких iнших потрeб пiдприємcтва за умови їх
повного cпоживання в одному опeрацiйному циклi.
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СИСТЕМИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ НА ПІДПРИЄМСТВІ
Існує багато визначень системи і системних властивостей. Наведемо ті,
що краще ілюструють бухгалтерський облік підприємства як систему.
Кузь В. І стверджує, що під системою слід розуміти деяку цілісну
сукупність, що складається з окремих елементів, які пов’язані між собою
матеріальними, енергетичними або інформаційними зв’язками, в результаті
чого ця сукупність має деякі специфічні властивості [1, с. 188].
Науковці розглядають систему як безліч об’єктів разом з відносинами
між об’єктами, які взаємодіють між собою таким чином, який обумовлює
виникнення нових, цілісних, системних властивостей [2, с. 235].
Фрітьоф Капра стверджує, що системні властивості – це властивості
цілого, якими не володіє ні одна з частин. Нові властивості з’являються з
організуючих відносин між частинами, тобто з конфігурації упорядкованих
взаємин, яка характерна для конкретного класу організмів або систем.
Бухгалтерський облік як складний економічний і управлінський процес, а
також як економічний організм, є системою, оскільки йому притаманні всі
ознаки системи – елементи (підсистеми), мета, середовище (надсистема),
входи з боку середовища і виходи в неї, поведінка, стан, зв’язок всередині
системи й організованість.
Елемент системи – умовно неподільна частина системи, яка виділяється
дослідником в процесі її аналізу з метою визначення її властивостей (за
допомогою яких даний елемент пов’язаний з іншими елементами),
функціональності (зв’язків з іншими елементами), ієрархічного рівня
(відносин з іншими елементами) [2, с. 236].
Елементи бухгалтерського обліку на підприємстві з точки зору
системного підходу – не тільки підрозділи бухгалтерської (фінансової)
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служби. Набір цих елементів набагато більш різноманітний і різнорідний. Це
люди (співробітники), законодавство, інфраструктура, процеси, інформація,
звички та традиції.
Зовнішнє середовище системи – виділена дослідником частина реальної
дійсності, яка так чи інакше взаємодіє або потенційно має можливість
взаємодіяти з системою. Середовищем, оточенням системи бухгалтерського
обліку є макро- і мікросередовище, в якій функціонує бухгалтерія
підприємства. Мікро середою для неї є підприємство з усією своєю складною
структурою і ієрархією – це керівництво підприємства, суміжні підрозділи,
інформаційне середовище і так далі.
Макросередовище – це весь великий світ за стінами фірми – держава з
його політикою, і законодавством, контрагенти, клієнти і конкуренти,
науково-технічний прогрес, економічні, соціальні та культурні чинники,
традиції і мораль населення країни. Система бухгалтерського обліку активно
взаємодіє із зовнішнім середовищем, будучи відкритою системою.
Бухгалтерському обліку властива така властивість системи як поведінка –
розгорнута в часі послідовність реакцій на зовнішній вплив [3, с. 173],
оскільки облік використовує потоки зовнішньої інформації, і вся його
діяльність є відповіддю, реакцією на вплив середовища. Такий зовнішній
запит середовища, як попит на інформацію з боку користувача, є важливою
умовою самого існування бухгалтерського обліку.
Але дійсно складною системою бухгалтерський облік робить сукупність
зв’язків між елементами. Саме зв’язки перетворюють просту арифметичну
формулу «елемент1 + елемент2 + елемент3» в набагато більш складну,
алгебраїчну дію, що дозволяє надати сукупності елементів абсолютно нові
властивості, недосяжні при механічному об’єднанні. В результаті складного
процесу взаємного впливу зв’язків, система отримує цілісні властивості,
відсутні в окремих її елементах. Це властивість називається емержентністю
або інтегративністю. Зазначена властивість дозволяє виділити систему з
навколишнього середовища у вигляді цілісного об’єкта. Емержентність – це
наявність у системи цілісних властивостей, тобто таких властивостей
системи, які не притаманні елементам, її складових. Чим більше система і
чим більше розходження в масштабах між частиною і цілим, тим вище
ймовірність того, що властивості цілого можуть сильно відрізнятися від
властивостей частин. Емерджентність є однією з форм прояву діалектичного
принципу переходу кількісних змін у якісні [3, с. 175].
Це легко ілюструється таким прикладом – керівництво підприємства
зібрало цілком кваліфікований колектив бухгалтерів, озброївши їх
потужними комп’ютерами з найсучаснішим програмним забезпеченням. Чи
вирішена цим завдання організації бухгалтерського обліку? Зрозуміло, ні,
оскільки необхідно, для початку, підготувати концептуальну основу обліку
(облікову політику підприємства) і ознайомити з нею колектив. Необхідно
розробити посадові інструкції співробітників із зазначенням взаємної
ієрархічної підпорядкованості, і дотримання даної ієрархії, як окремий
комплекс зв’язків, є запорукою безперебійного процесу обліку. Без
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інформаційної складової – процесу документообігу – облік також буде
неможливий. Тільки погодивши і побудувавши весь цей комплекс
взаємозалежностей і взаємозв’язків різнорідних елементів, можливо
отримати ефективний облік.
Нові зв'язки утворюють систему між частинами та збільшують
складність системи, а поява ще одного елемента може привести до створення
безлічі додаткових зв’язків. При цьому їх кількість збільшується не на
одиницю. Число можливих зв’язків може вирости експоненціально – іншими
словами, додавання кожного наступного елемента збільшує кількість зв’язків
більшою мірою, ніж додавання попереднього [3, с. 177].
Таким чином, ефективність роботи системи визначається не стільки
результативністю роботи елементів, скільки успішною взаємодією цих
елементів.
Наприклад,
навіть
ідеальне
програмне
забезпечення
бухгалтерського обліку не гарантує бездоганну якість обліку та звітності,
якщо бухгалтер не вчасно заносить дані первинного обліку, та ще й робить це
з помилками. Так само, як і бездоганно розроблена концептуальна система
обліку не забезпечить його якість, якщо кореспонденція рахунків в
комп’ютерній програмі прописана з помилками, а персонал не відстежує
коректність проведень, що фіксуються в регістрах обліку.
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В сучасних умовах виникає необхідність детального аналізу статутної
діяльності підприємства, адже, результатом роботи є отримання доходу і
прибутку, саме це є мотивом ведення підприємницької діяльності будь якого
підприємства, що підкреслює актуальність даної теми.
Нині ступінь розробки даної теми українськими науковцямиекономістами знаходиться на середньому рівні, тому щоб ознайомитись з
цим питанням виникає необхідність її дослідження. Саме тому досить багато
вітчизняних та іноземних вчених присвячують свої роботи цій темі, серед
258

яких доцільно виділити праці Б. Стюарта, Д.М. Ваховича, В.П. Савчука,
Л.О. Волощука, М.Я. Коробова, А.І. Ковальова, А.В. Ковалевської,
В.М. Родіонової, Г.В. Савицької, О.О. Терещенка, Л.А. Кириченка,
О.В. Павловської та інших.
Головною метою роботи є визначення інструментів, способів та методів
для здійснення аналізу статутної діяльності підприємства та запровадження
заходів покращення фінансових показників.
Аналіз статутної діяльності підприємства дає можливість отримати
інформацію про стан підприємства, його конкурентоздатність, наявність усіх
фінансових резервів, які можна буде використати в майбутньому для
фінансування розвитку підприємства, ведення інвестиційної діяльності,
виплати власникам дивідендів, преміальних виплат, тощо. Джерелом аналізу
статутної діяльності підприємства є – фінансові звіти [3].
Для того щоб підприємство могло бути конкурентоздатним в сучасних
умовах потрібно вміти оцінювати фінансовий стан як свого підприємства, так
і потенційних конкурентів [7].
Аналіз статутної діяльності допомагає визначити ключові припущення
про динаміку розвитку підприємства в майбутньому.
Завданням аналізу статутної діяльності підприємства є:
1. Об'єктивна оцінка, тобто економічна ефективність використання
фінансових ресурсів, стан зовнішнього стосовно фірми фінансового
середовища.
2. Діагностика стану фінансової діяльності, а саме визначення причиннонаслідкових зв’язків показників і побудова її факторної моделі.
3. Діагностика перспективи фінансової діяльності підприємства –
стратегії розвитку фірми й перспективи розвитку зовнішнього фінансового
середовища.
4. Фактори впливу на вартість компанії, які кількісно вимірюють, а саме:
динаміка і структура доходу; витрати, рентабельність; збалансовані грошові
потоки [2].
Основні методи аналізу статутної діяльності підприємства:
1. Читання звітності – це вивчення абсолютних показників,
представлених у звітності. Це допомагає визначити майновий стан
підприємства, джерела фінансування власного капіталу, також оцінюються
зв’язки між постачальниками та покупцями, дохід від діяльності та прибуток
звітного року.
2. Горизонтальний аналіз – дозволяє визначити абсолютні й відносні
зміни різних статей звітності у порівнянні з попередніми періодами.
3. Вертикальний аналіз є аналізом внутрішньої структури звітності.
4. Аналіз тренду використовують для визначення змін у господарській
політиці підприємства більш, ніж за два останні роки.
5. Фінансові коефіцієнти можна поділити на 4 класи: показники
ефективності виробничої діяльності; показники ділової активності;
показники ліквідності; показники фінансової стійкості. Саме цим способом
найчастіше здійснюють оцінку аналізу статутної діяльності підприємства [4].
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Аналіз статутної діяльності підприємства покликаний для вирішення
неефективного використання доходу, адже завдяки йому підприємець матиме
більш змістовне уявлення про необхідність вкладення вільних грошових
коштів, які утворились із доходу від діяльності підприємства.
Якщо керівник підприємства не бере активної участі в діяльності
підприємства, то за недостатньо ефективного апарату управління в умовах
економічної нестабільності підприємство дуже швидко стане банкрутом [1].
На рівні управління господарством варто визначити основні проблеми,
такі як:
– вибір суб’єктів аналізу;
– періодичність проведення цього аналізу;
– відбір головних аналітичних показників задля виконання їх
моніторингу;
– практичні в роботі форми подання результатів аналізу;
– ступінь розуміння, значень та додатків аналізу [5].
Після розрахунку всіх необхідних фінансових показників керівник
підприємства стикається з проблемою їх поліпшення для виявлення заходів
щодо збільшення величини прибутку.
Основними заходами для покращення показників фінансової діяльності
господарства є:
– зростання доходу внаслідок зростання обсягів реалізованої продукції;
потрібно враховувати можливий приріст обсягів виробництва на
підприємстві;
– зростання доходу внаслідок мінімізації витрат на виробництво;
необхідні зіставлення витрат планового і звітного періодів та розрахунок
витрат виробництва на 1 гривню проданого товару;
– зростання доходу внаслідок покращення якості продукції; дотримання
технологій, якості сировини тощо для тих господарств, що піддаються
сертифікації якості товару;
– технологічна модернізація виробництв; впровадження новітніх
технологій для зростання продуктивності праці;
– розробка нових маркетингових стратегій, що збільшує попит на даний
товар та підштовхує до випуску більшої кількості продукції;
– покращення кваліфікаційного рівня робітників; працівник повинен не
тільки виконувати роботу, але й пропонувати шляхи покращення
виробництва та підприємства загалом тощо [6].
Отже, аналіз статутної діяльності є необхідним заходом для визначення
платіжної спроможності та конкурентоздатності підприємства. Для
ефективного аналізу використовують методи читання звітності,
горизонтальний та вертикальний аналіз, трендовий аналіз, розрахунок
фінансових коефіцієнтів. Отриманий результат аналізу одразу показує
ефективність використання його прибутку. На необхідність проведення
аналізу статутної діяльності підприємства та розробки заходів покращення
фінансових показників не впливає галузева приналежність суб’єкта
господарювання, адже незалежно від галузі, головним завданням підприємця
є отримання максимального прибутку.
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НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ
Податок на додану вартість належить до непрямих податків, є однією з
форм універсальних акцизів, який включається до ціни товарів (робіт,
послуг) та сплачується кінцевим споживачем.
Це один із найвагоміших податків, його вважають стабільним та
надійним джерелом поповнення доходу бюджету.
Основними перевагами ПДВ є регулярність надходження до бюджету,
простота обліку, фіскальні інтереси.
Недоліками ПДB є значний його вплив на регресивність, зокрема щодо
малозабезпечених верств населення та на загальний рівень цін.
Податок на додану вартість є ціноутворюючим елементом і може значно
впливати на загальний рівень цін, так, як входить до ціни реалізованих
товарів (виконаних робіт і наданих послуг). Підвищення цін на суму цього
податку може призвести до зменшення попиту, тому що ПДВ, який сплачує
підприємство, прямо пропорційний еластичності попиту на продукцію та
обернено пропорційний еластичності пропозиції. Якщо сформовані на ринку
попит і пропозиція дозволяють встановлювати ціну, разом із ПДВ, на рівні,
що задовольняє потреби підприємства для продовження господарської
діяльності, то тягар податку несе кінцевий споживач. За відсутності таких
умов сплачувати ПДВ потрібно буде продавцю чи виробнику товарів. Таким
чином підприємству варто формувати ціну на товари (роботи, послуги) так,
щоб сплачений податок не поніс за собою зниження попиту, обсягів продажу
і прибутку.
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Об'єктом оподаткування податку на додану вартість є не дохід чи
прибуток, а розмір витрат для кожного споживача товару, робіт чи послуг.
Тому цей податок у суспільному розумінні вважається несправедливим.
Податковий облік є підсистемою бухгалтерського обліку, яка формує
інформацію про нарахування та сплату податків і зборів відповідним
державним органам, основним завданням якого є контроль за правильністю,
своєчасністю і повнотою нарахування та сплати обов’язкових платежів.
Сутністю податкового обліку є господарсько-фінансові відносини, що
виникають при нарахуванні та сплаті податків і зборів (обов'язкових
платежів), тобто між державними податковими органами і юридичними та
фізичними особами, щодо податків і обов'язкових платежів до бюджетів усіх
рівнів [2].
Характерними рисами податкового обліку ПДВ Малишкін О. вважає
наступні:
- окремі правила виникнення і обліку податкового зобов’язання та
податкового кредиту – за правилом першої події або за касовим методом (для
окремих операцій платника податку);
- окремий первинний документ, за яким оформлюють операції
постачання товарів (робіт, послуг) – податкова накладна, розрахунок
коригувань до податкової накладної (на внутрішні операції), митна
декларація (на імпорт і експорт);
- окремі правила коригування (зменшення та відновлення) сум
податкового зобов’язання та податкового кредиту – за окремим первинним
документом (розрахунок коригувань до податкової накладної);
- окремий реєстр аналітичного обліку у формі Реєстру виданих та
отриманих податкових накладних;
- окрема форма декларації та додатки до неї. [3, с. 28]
Усі ці чинники дають змогу стверджувати, що в Україні склалася
автономна відокремлена від бухгалтерського обліку система інформації про
складові ПДВ [3, с. 28].
Відповідно до чинного законодавства основою будь-яких господарських
операцій чи фактів господарської діяльності підприємства є первинні
документи, які підтверджують їх здійснення.
Також у ПКУ зазначено: «Для цілей оподаткування платники податків
зобов’язані вести облік доходів, витрат та інших показників, пов’язаних з
визначенням об'єктів оподаткування та податкових зобов’язань, на підставі
первинних документів, регістрів бухгалтерського обліку, фінансової
звітності, інших документів, пов'язаних з обчисленням і сплатою податків і
зборів, ведення яких передбачено законодавством» [1].
Тому, документальним підтвердженням відображення у фінансовому
обліку господарських операцій є такі первинні документи: накладна,
рахунок-фактура, рахунок, товарно-транспортна накладна, акт виконання
робіт тощо. Податкова накладна є первинним документом і підставою для
нарахування податкових зобов’язань із ПДВ у зв’язку з постачанням
(продажем) товарів (робіт, послуг) у продавця-платника ПДВ, і одночасно документальним доказом права на віднесення до податкового кредиту витрат
зі сплати ПДВ при придбанні товарів у покупця – платника податку.
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Право на складання податкових накладних надається виключно особам,
зареєстрованим як платники податку на додану вартість. Суб’єкти
підприємницької діяльності, що перейшли на спрощену систему
оподаткування, яка не передбачає сплати податку на додану вартість,
втрачають право на складання податкової накладної.
Платниками податку на додану вартість встановлені особи, що повинні
утримувати і вносити до бюджету податок,що сплачує споживач, а також ті,
що ввозять чи пересилають товари на митну територію України.
Відповідно до Податкового кодексу України платниками ПДВ є:
1) будь-яка особа, що провадить або планує провадити господарську
діяльність і реєструється за своїм добровільним рішенням як платник
податку.
2) будь-яка особа, що зареєстрована або підлягає реєстрації як платник
податку через обсяги поставок, що перевищують порогове значення (1 млн.
грн.);
3) будь-яка особа, що ввозить товари на митну територію України в
обсягах, які підлягають оподаткуванню. (150євро)
4) особа, що веде облік результатів діяльності за договором про спільну
діяльність без утворення юридичної особи;
5) особа - управитель майна, яка веде окремий податковий облік з
податку на додану вартість щодо господарських операцій, пов'язаних з
використанням майна, що отримане в управління за договорами управління
майном.
6) особа, що проводить операції з постачання конфіскованого майна,
знахідок, скарбів, майна, за яким не звернувся власник до кінця строку
зберігання, та майна, що за правом успадкування чи на інших законних
підставах переходить у власність. [1]
Незалежно від фінансових результатів господарської діяльності
платників ПДВ, даний податок є найбільш бюджетоутворюючим, що
підтверджує фіскальну ефективність та складність ПДВ у всіх його проявах.
Складовими елементами ПДВ є податковий кредит та податкове
зобов’язання щодо постачання товарів (робіт, послуг) та зобов’язання перед
бюджетом з ПДВ.
Постійні зміни у податковому законодавстві суто впливають на
організацію первинного обліку розрахунків з ПДВ, що в свою чергу
ускладнює облік розрахунків за ПДВ в системі рахунків. Тому облік
розрахунків за ПДВ потребує більш виваженого та обґрунтованого аналізу
його адміністрування, первинного узагальнення та обліку і врегулювання
окремих питань на законодавчому рівні.
Список використаних джерел:
1. Податковий кодекс України № 1667-VIII від 06.10.2016 року із змінами
та доповненнями. URL : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2755-17.
2. Філиппова С.В., Ананська М. О. Вибір системи оподаткування та
організація податкового обліку суб’єктами малого підприємництва –
юридичними особами на засадах альтернативності : монографія. Донецьк:
Вид. «Ноулідж», 2013. 120 с.
3. Малишкін О. Бухгалтерський облік і аудит : навч. посіб., 2013. 376 с.
263

Шеверножук Яна
Науковий керівник: Сегеда С.А., к.е.н., доцент
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
АНАЛІЗ ОСНОВНИХ ПРОБЛЕМ ОБЛІКУ
ДЕБІТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ
В сучасних умовах виробництва та стану розвитку економіки момент
поставки товарів та оплати не завжди співпадають, тому виникає таке
поняття як "дебітори". Протягом виробничого циклу підприємство
намагається якнайшвидше реалізувати свою продукцію, але у контрагентів не
завжди є достатньо вільних коштів для розрахунку. Дебітори - це юридичні
чи фізичні особи, що внаслідок минулих подій мають певну заборгованість
перед підприємством. Дебіторська заборгованість істотно впливає на
діяльність та фінансові результати підприємства, тому вимагає постійного
дослідження для прийняття оптимальних рішень та покращення діяльності
підприємства.
Дебіторська заборгованість дещо полегшує відносини між суб’єктами
ринку, оскільки певним чином відстрочує оплату товарів, робіт чи послуг,
однак є явищем негативним, оскільки зумовлює недоотримання грошових
коштів та створює можливі передумови для виникнення ризику щодо їх
повернення. У такій ситуації підприємство змушене ще більше знімати
коштів з грошового обороту для створення резервних фондів.
У дослідженні методології обліку, аналізу та контролю дебіторської
заборгованості суттєвий вклад зробили відомі вчені-економісти:
І. Д. Бенько., Ф. Ф. Бутинець, О. С. Бондаренко, О. М. Губачова,
В. І. Єфіменко,
З. В. Гуцайлюк, Л. І. Лук’яненко, М. Р. Лучко та інші.
Згідно з Законом України «Про бухгалтерський облік та фінансову
звітність в Україні», національні стандарти бухгалтерського обліку не мають
суперечити міжнародним, проте, на відміну від українських П(С)БО, МСФЗ
не передбачають єдиного стандарту, що регламентує облік дебіторської
заборгованості. Питання обліку дебіторської заборгованості регулюється
міжнародними стандартами, серед яких такі: МСФЗ 1 «Подання фінансових
звітів», МСФЗ 32 «Фінансові інструменти: визнання та оцінка». Таким
чином, в обліку інформація про дебіторську заборгованість та її розкриття у
фінансовій звітності підприємства в Україні формується згідно з П(С)БО 10
«Дебіторська заборгованість». Відповідно до П(С)БО 10, дебіторська
заборгованість - це сума заборгованостей дебіторів підприємству на певну
дату, що виникає внаслідок надання коштів, продажу інших активів, робіт,
послуг безпосередньо боржникові та не є фінансовим активом, призначеним
для продажу [1].
Однією з проблем обліку дебіторської заборгованості вважається
непристосованість методів визначення резерву сумнівних боргів, які
передбачені в П(С)БО 10, до обліку на українських підприємствах і,
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виходячи з цього, зазначені недостовірні дані при відображенні резерву
сумнівних боргів в балансі. Вирішення цієї проблеми потребує затвердження
переліку документів, що підтверджують та обґрунтовують визнання
дебіторської заборгованості сумнівною (безнадійною). Розрахунок резерву
сумнівних боргів слід проводити спираючись на середні статистичні дані.
Серед проблем бухгалтерського обліку дебіторської заборгованості є
якість змісту бухгалтерських записів, які визначається в процесі визнання і
оцінювання дебіторської заборгованості та відсутність як наукових, так і
практичних розробок можливих форм бухгалтерського обліку дебіторської
заборгованості, що могло б забезпечити надання якісної бухгалтерської
інформації про розрахунки з дебіторами. Для вирішення цих двох
взаємопов’язаних проблем потрібно проводити всебічний, ефективний,
систематичний контроль за її станом на підприємстві. Побудова ефективної
системи контролю за рухом і своєчасною інкасацією дебіторської
заборгованості необхідна, щоб забезпечити надходження додаткової
потрібної інформації про можливі відхилення. Найбільше уваги потрібно
приділити контролю, що дає можливість з’ясувати, наскільки ефективно та
своєчасно відбувається погашення дебіторської заборгованості, чи
запропонована відстрочка платежу відповідає вимогам ринку та стану
підприємства [2].
В умовах кризи неплатежів особливо важливим є ефективне управління
дебіторською заборгованістю, своєчасне її повернення та попередження
безнадійних боргів. При цьому слід пам'ятати, що політика управління нею є
одночасно складовою і фінансової, і маркетингової стратегії підприємства.
Неправильною є думка щодо того, що завдання управління дебіторською
заборгованістю зводиться лише до збалансування її обсягів з кредиторською.
Підприємство змушене розрахуватися за своїми боргами перед кредиторами
незалежно від стану боргів його дебіторів.
Дебіторську заборгованість можна мінімізувати шляхом перевірки
партнерів, за допомогою правильних формулювань умов контрактів,
контролем за розрахунками на підприємстві, листуванням, виставленням
претензій і т.д. У компанії повинні бути налагоджені механізми виконання
угод, система обліку та контролю, повідомлення контрагента про виконання
робіт, терміни поставок.
Дуже часто підприємства укладають стандартні однотипні договори
поставки, підряду, купівлі-продажу, надання послуг. Правовий аналіз
типових договорів виявляє в них типові правові помилки. При продуманому
підході до укладання контрактів практично повністю можна виключити
виникнення дебіторської заборгованості. Особливі заходи необхідні, якщо
компанія погоджується на умови, викладених контрагентом, або мова йде
про договори держзамовлення. Останні вимагають більш ретельного підходу
до обміну інформацією та підписання первинної документації.
Існування певного обсягу дебіторської заборгованості в українських
підприємствах вважають досить об’єктивним явищем за умови, що
контрагенти виконують свої фінансові зобов’язання згідно з визначеними
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договором умовами. Проте, якщо дебітори якимось чином починають
уникати виконання своїх зобов’язань у визначеному обсязі та у чіткі терміни,
це спричиняє порушення розрахунково-платіжної дисципліни, уповільнює
кругообіг грошей та погіршує фінансовий стан підприємства в цілому.
Управління дебіторською заборгованістю засноване на використанні
різних методів для зменшення суми простроченої або сумнівної дебіторської
заборгованості, зокрема:

психологічні – нагадування шляхом використання ЗМІ або поширення
інформації серед суміжних постачальників, що може загрожувати боржнику
втратою іміджу;

юридичні – робота з претензіями, досудове переписання тощо;

економічні – санкції, передача в заставу майна, часткове або повне
зупинення постачання;

альтернативні інструменти – взаємозалік, погашення заборгованості
дебіторів шляхом врахування платежів до бюджету.
Вирішити проблему виникнення дебіторської заборгованості допоможе
створення ефективної системи контролю за якістю фінансових розрахунків із
дебіторами, що вимагає розробки чіткої та досконалої класифікації
дебіторської заборгованості, уніфікації способів її оцінки та документів
аналітичної фінансової звітності. Для контролю дебіторської заборгованості
можна рекомендувати розробити заходи щодо пошуку можливостей
збільшення кількості покупців і замовників підприємства з тим, щоб
зменшити масштаб ризику несплати боргів та постійного моніторингу
потенційних дебіторів. Доречним є впровадження управління лімітування
дебіторської заборгованості як у загальних обсягах, так і у розрахунку на
одного дебітора і періодично переглядати граничні суми. Систематично
проводити інвентаризацію заборгованості [3].
Отже, дебіторська заборгованість є досить складною категорією,
оскільки вона з одного боку є важливою і без неї виникли б проблеми
загальноекономічного характеру, пов’язані з реалізацією продукції, а з
іншого, це певним чином негативне явище, оскільки наслідок - відтягування
коштів з обороту підприємства. Тому дуже важливо повністю та всебічно
контролювати її стан для балансування між негативними її наслідками та
об’єктивною необхідністю її існування. Важливо заздалегідь передбачити та
уникнути надмірного зростання дебіторської заборгованості задля створення
необхідних умов успішної діяльності підприємства.
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ОРГАНІЗАЦІЯ РУХУ КОШТІВ ПІДПРИЄМСТВА
НА РАХУНКАХ У БАНКУ
Основою ефективного функціонування сучасного підприємства є
безперервний рух грошових коштів. Так як будь-яке підприємство щоденно
здійснює велику кількість розрахункових операцій із постачальниками,
покупцями тощо, їх необхідно раціонально розподіляти і використовувати,
тобто правильно вести їх облік.
Організація обліку операцій на рахунках в банку є актуальним
питанням, яке розглядали у своїх наукових працях такі вчені: Ф. Ф. Бутинець,
С. Ф. Голов, З. В. Задорожній, Я. Д. Крупка, Л. Г. Ловінська, М. С. Пушкар,
В. В. Сопко, А. М. Герасимович та інші.
Усі форми підприємницької діяльності пов'язані із рухом грошових
коштів, посередниками яких є – банк. Кошти підприємства зберігають на
своїх розрахункових і поточних рахунках, через які проводяться всі грошові
операції без обмеження їхнього переліку.
Порядок
безготівкових
розрахунків
суворо
регламентований
законодавством. Здійснення таких операцій через банк дає можливість
зменшити потребу в готівці, збільшення в банку вільних коштів для
кредитування, прискорює рух грошових коштів усієї країни.
Основні засади організації безготівкових розрахунків економіки
держави обрунтовані цілим рядом нормативно-правових актів. Організація
безготівкових розрахунків Інструкцією про безготівкові розрахунки в Україні
в національній валюті» [1]. Вимог зазначеної інструкції є обов’язковими до
виконання як підприємствами, так і банківською сферою.
Згідно з Інструкцією безготівкові розрахунки – перерахування певної
суми коштів з рахунків платників на рахунки отримувачів коштів.
Розрахунки проводить банк на основі розрахункових документів в
електронному чи паперовому вигляді [1].
Організація безготівкових грошових коштів повинно слугувати
нормальному обігу безготівкових грошових коштів і забезпечувати
реалізацію продукції. В організації безготівкових грошових коштів можна
виділити такі основні вимоги та принципи:
- грошові кошти власних та залучених господарських суб'єктів
підлягають обов'язковому зберіганню на поточних і інших рахунках в
установах банків;
- безготівкові розрахунки за товарно-матеріальні цінності проводяться з
постачальниками після надання послуг, з використанням попередньої оплати;
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- підприємства та організації самостійно обирають форму розрахунку;
- платежі здійснюються тільки в межах наявних коштів при надані
банківського кредиту або на рахунках платника;
- безготівкові грошові кошти, списуються з рахунка підприємства за
розпорядженням власника .
Oсoбливiстю oргaнiзaцiї безгoтiвкoвих грoшoвих кoштiв в Укрaїнi є
зaстoсувaння спецiaльнoї фoрми, якa викoристoвується для здiйснення
сaмoгo плaтежу, a сaме: у безгoтiвкoвих грoшoвих кoштaх iснує три
учaсникa: плaтник, oдержувaч тa бaнк.
У бaнку здiйснюються безгoтiвкoвi рoзрaхунки у фoрмi зaпису пo
рaхункaх oдержувaчa тa плaтникa вiдпoвiднo; всi субєкти гoспoдaрювaння
безгoтiвкoвих рoзрaхункiв є в кредитних вiднoсинaх з бaнкoм; перерaхувaннi
кoшти, щo нaлежaть oднoму учaсникoвi рoзрaхункiв, здiйснюються шляхoм
зaписiв нa їхнiх рaхункaх, у результaтi чoгo прoвaдиться кредитнa oперaцiя,
вчиненa зa дoпoмoгoю кoштiв, тaким чинoм oбoрoт гoтiвки зaмiнюється
кредитнoю oперaцiєю.
Oргaнiзaцiя тa рoзвитoк безгoтiвкoвих грoшoвих кoштiв є вaгoмoю
передумoвoю для стaбiльнoгo рoзвитку екoнoмiки держaви, тoму для цьoгo
неoбхiднo сфoрмувaти ефективний мехaнiзм здiйснення безгoтiвкoвих
грoшoвих кoштiв мiж рiзними гoспoдaрюючими суб'єктaми.
Тaкoж oргaнiзaцiя безгoтiвкoвих грoшoвих кoштiв мaє вiдпoвiдaти
кoнкретним вимoгaм, якi зaдoвiльняють iнтереси рoзвитку екoнoмiки в
цiлoму.
Суть oснoвнoї вимoги пoлягaє в тoму, щoб зaбезпечити вчaсне
oтримaння кoжним учaсникoм гoспoдaрських вiднoсин грoшoвих кoштiв зa
пoстaвлену ним прoдукцiю тa нaдaнi пoслуги[2].
З рахунків у банку оплачуються операції за виробничо-господарську
діяльність, розрахунки з покупцями та постачальниками, оплата платежів до
бюджету та державних фондів та на інші потреби підприємства.
Відповідно цьому, банк, в зазначені періоди, видає виписки коштів з
поточного рахунку підприємства, що здійснені за цей період [3].
Всі операції, які здійснюються на рахунку в банку, здійснюються на
підставі відповідних документів, які наведені у (табл.1).
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Таблиця 1 – Види розрахункових документів при здійсненні
безготівкових операцій
Форма
документа
Платіжне
доручення

Платіжне
вимогадоручення

Форма
документа

Зміст документа
Розрахунковий документ, що містить письмове доручення платника
обслуговуючому банку про списання зі свого рахунку вказаної суми
коштів і її перерахування на рахунок одержувача
Розрахунковий документ, що містить вимогу одержувача безпосередньо
до платника сплатити суму коштів та доручення платника банку, що його
обслуговує, здійснити переказ визначеної платником суми коштів зі
свого рахунку на рахунок одержувача. Складається з двох частин:
- верхньої – вимоги одержувача безпосередньо до платника про сплату
певної суми коштів;
- нижньої – доручення платника обслуговуючому банку про списання зі
свого рахунку визначеної ним суми коштів і перерахування її на рахунок
одержувача
Зміст документа

Документ який містить розпорядження власника рахунку установи
Розрахунковий
банку-емітента, яка веде його рахунок, сплатити чековласникові вказану
чек
в чеку суму коштів
При цій формі банк за дорученням свого клієнта зобов'язаний:
- виконати платіж третій особі (бенефіціару) за поставлені товари,
Акредитив
виконані роботи та надані послуги;
-надати повноваження іншому банку здійснити цей платіж
Розрахунковий документ, який складають за ініціативою банку для
Меморіальний оформлення операцій щодо списання коштів з рахунку платника та
ордер
внутрішньобанківських операцій. Використовується при здійсненні
розрахунків банками
Полягає в здобутті банком грошей по різних документах від імені своїх
Інкасо
клієнтів і зарахуванні їх в установленому порядку на рахунок
одержувача засобів
Розрахунковий документ, що містить вимогу стягувача або (за
договірного списання) одержувача до обслуговуючого платника банку
Платіжна
здійснити без погодження з платником переказ визначеної суми коштів з
вимога
рахунку платника на рахунок одержувача. Платіжну вимогу
застосовують у випадках, коли ініціатором переказу виступає стягувач.

Усі форми безготівкових грошових коштів мають свої позитивні
сторони і негативні. Наприклад: розрахунки платіжними дорученнями є
простими, зручними і швидко здійснюють платіж, але вони не гарантують
платіж постачальнику. Щоб подолати цю проблему банк гарантує платіжні
доручення.
Отже, підсумовуючи вищесказане, можна відзначити, що організація
безготівкових грошових коштів повинна слугувати правильному,
нормальному обігу грошових коштів і забезпечувати реалізацію продукції.
Oснoвними шляхами удoскoнaлення тa вирiшення прoблем рoзвитку
безгoтiвкoвих грoшoвих кoштiв є: збiльшення дoвiри з бoку нaселення дo
бaнкiвськoї системи, щo булa втрaченa через фiнaнсoвo-екoнoмiчну кризу;
зaпрoвaдження стрaхувaння ризикiв влaсникiв плaтiжних кaртoк вiд
несaнкціонованого втручaння тa непередбaченoгo викoристaння.
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АНАЛІЗ ВИТРАТ НА ЗБУТ
У сучасних умовах ведення бізнесу процес збуту продукції зайняв
особливе місце в діяльності всіх, без виключення підприємств, позаяк від
рівня сформованості витрат на збут залежить результат діяльності кожного
суб’єкта господарювання. Витрати на збут продукції підприємство
зобов’язане постійно планувати, вчасно аналізувати, належно контролювати,
в іншому випадку значна їх частина буде непродуктивною та негативно
впливатиме на фінансові результати діяльності підприємства. Разом з тим
зростаюча потреба в аналітичній інформації в умовах ринкових відносин
встановлює необхідність розроблення й обґрунтування перспективних
бізнес-планів
підприємства,
комплексної
оцінки
ефективності
короткострокових і довгострокових управлінських рішень. Особливо
важливого значення набуває вирішення завдань, які стоять перед
оперативним керуванням господарською системою, зокрема, збутовою
діяльністю, головним елементом якої постають витрати на збут.
Проблеми аналізу витрат на збут приділяли і приділяють значну увагу
вітчизняні та зарубіжні науковці і практики, зокрема: В.А. Чернов,
Н.С. Барабаш, І.О. Бланк, К.Ф. Ковальчук, Н.Г. Шпанковська [5], П.А. Орлов,
А.А. Мазаракі, Л.І. Кравченко, І.В. Сіменко [4], Л.В. Осипова, М.І. Баканов,
А.Д. Шеремет, К. Друрі, Г. Бірман, С. Шмідт та ін. Проте існуючі підходи
спрямовані в напрямі з розв'язання виокремлених проблемних аспектів
аналізу реалізації продукції підприємства та до теперішнього часу не
сформовано чітких методичних положень аналітики витрат на збут.
Метою є розгляд особливостей аналізу витрат на збут в системі
управління збутовою діяльністю.
Збутова діяльність для підприємства займає чільну роль у підтримці
ліквідності і конкурентоспроможності, оскільки вона є показником, який
визначає здатність підприємства протистояти і пристосовуватися як до
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зовнішніх, так і до внутрішніх змін і реалізувати продукцію з найбільшою
вигодою [3, с. 192]. Науковці розглядають збутову діяльність у вузькому
(збутова діяльність орієнтується на обсяг продажу) і широкому розумінні
(збутова діяльність це процес, який забезпечує кінцевий результат – збут або
продаж продукції) [1; 2]. Витрати на збут постають як поєднання усіх витрат
підприємства (нормативні й понаднормативні продуктивні витрати), що не
пов'язані з операційною діяльністю (виробництвом), а саме зі збутом
продукції. Господарські процеси неможливі без належної оцінки витрат на
збут, оскільки аналітична інформація є визначальною для обґрунтування
керівних рішень та контролю їх виконання.
Вивчаючи аналітичну складову процесу управління збутовою
діяльністю на основі літературних джерел з економічного аналізу слід
вказати на наявну тенденцію розгляду питань аналізу витрат на збут, що
рівнозначне аналізу реалізації продукції, воднораз із аналізом виробництва.
При цьому аналіз збутової діяльності, як правило, зводиться до вивчення
динаміки обсягів реалізації продукції, тобто носить підпорядковане значення
до аналізу випуску продукції [3; 5]. Розмежування аналізу виробництва та
аналізу збутової діяльності відповідає аналітичному підходу до теоретичного
пізнання господарської діяльності, з використанням якого розкривається
сутність предмету економічного аналізу, що важливо з практичного погляду і
дозволяє
контролювати
узагальнюючі
оціночні
показники,
що
характеризують ці сфери.
Головною метою аналізу збутової діяльності за такого підходу стає
забезпечення управління гнучкою інформаційною базою для прийняття
ефективних та своєчасних управлінських рішень, пов’язаних з плануванням,
організацією, мотивацією та контролем за здійсненням збутової діяльності на
підприємстві. Методику формування показників збутової діяльності умовно
поділимо на загальну і часткову. Загальна методика може бути застосована
при аналізі як загальних результатів формування витрат на збут
підприємства, так і конкретних питань в розрізі кожного елементу цієї
діяльності. До загальної методики можна віднести: визначення завдань
аналізу; підбір і попередню перевірку достовірності та правильності даних;
використання прийому порівняння як основного при визначенні рівня
ефективності формування показників і динаміки показників формування
збутових витрат підприємств [4]. Надалі визначимо алгоритм проведення
економічного аналізу показників витрат на збут:
І етап. Вибір об’єкта, мети дослідження, постановка задачі, вибір
методів проведення аналізу. Об'єкт – підприємство (організація). Ціль –
аналіз показників витрат на збут підприємств, динаміка їхньої зміни,
розподіл за елементами – факторами впливу. Постановка задачі – підвищення
ефективності збутової діяльності підприємства, виявлення резервів з
оптимізації витрат на збут.
ІІ етап. Вибір основних показників витрат на збут. За напрямами
порівняння показників формування витрат на збут підприємства важливим є
використання таких показників: з минулим періодом (відносні величини
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динаміки, відносні величини виконання планового завдання); за планом
(відносні величини виконання плану); частини цілого і частини між собою
(відносні величини структури, відносні величини координації); відносні
величини порівняння; відносні величини ефективності й відносні величини
інтенсивності.
ІІІ етап. Збір інформації й оцінка її вірогідності, відбір даних.
Інформаційним забезпеченням фінансового аналізу є: дані фінансової
звітності; планова інформація; дані статистичної звітності; нормативна
інформація; експертна інформація.
IV етап. Безпосередній економічний аналіз формування витрат на збут,
що здійснюється відповідно до кожного з елементів структури витрат, а саме:
витрати на пакувальні матеріали; витрати на ремонт тари; оплата праці та
комісійні винагороди продавцям, торговим агентам та працівникам
підрозділів, що забезпечують збут; витрати на рекламу та дослідження ринку
(маркетинг), інші витрати, пов’язані зі збутом товарів, виконанням робіт,
наданням послуг [2]. Як узагальнюючий критерій економічної ефективності
витрат на збут підприємства пропонуємо функцію обмеженого числа
найважливіших показників. Він може бути виражений у такому вигляді:
S = ƒ (ПП × ППР × Пу-пВ × ПФЗП × kn)

(1)

де S - узагальнений критерій економічної ефективності фірми за
витратами на збут; ПП; Ппр; Пу-пВ; kn, - показники підприємства (приріст
обсягів реалізації, приріст прибутку, умовно-постійні витрати, коефіцієнт
напруженості поставок).
V етап. Виявлення «вузьких» місць і пошук резервів з підвищення
ефективності формування витрат на збут.
VІ етап. Розробка заходів, що сприяють підвищенню ефективності
формування витрат на збут і подальшого контролю за їх виконанням.
Економічний аналіз витрат на збут доцільно здійснювати за допомогою
аналітичних таблиць (інформація вартості, структури поточних та минулих
періодів, очікувані показники поточного й прогнозного періодів (позиція
поточного (тактичного), оперативного й стратегічного аналізу).
Запропонована методика аналізу витрат на збут в системі збутової
діяльності підприємства включає етапи: вибір об’єкта, мети дослідження,
постановка задачі, вибір методів проведення аналізу; вибір основних
показників за особливістю формування витрат на збут; збір інформації й
оцінка її вірогідності, відбір даних; безпосередній економічний аналіз
формування витрат на збут підприємства; виявлення «вузьких» місць і пошук
резервів з підвищення ефективності збутової діяльності підприємства,
зокрема; розробка заходів, що сприяють підвищенню ефективності збутової
діяльності підприємства і подальшого контролю за їх виконанням. Задіяння
даного підходу на практиці, гадаємо забезпечить повну аналітичну оцінку
витрат на збут в системі збутової діяльності підприємства на сучасному
етапі.
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ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ
МАЛОГО БІЗНЕСУ В УКРАЇНІ
Останні економічні тенденції свідчать про зростання частки підприємств
малого бізнесу, що сприяє наповненню місцевих бюджетів та структурній
перебудові господарського сектору України. У зв’язку з розвитком даних
суб’єктів господарювання постає питання щодо правильної організації та
ведення обліку в них. Бухгалтерський облік на будь-якому підприємстві, в
тому числі і на малому, має бути організованим в установленому
законодавством порядку. Сьогодні держава пропонує малим підприємствам
обрати спрощену систему обліку та оподаткування.
Під малим підприємництвом ми розуміємо самостійну, систематичну,
ініціативну господарську діяльність малих підприємств та громадян
підприємців, яка проводиться на власний ризик з метою отримання прибутку.
Саме власник підприємства (або уповноважена особа) відповідає за
організацію та ведення бухгалтерського обліку. Вимоги, які висуваються до
обліку в таких підприємствах – це: простота, ясність, юридична
обґрунтованість [1].
Ми вже зазначали про існування спрощеної системи оподаткування,
перевагою якої є можливість відкриття власної справи без бухгалтерської
освіти, оскільки встановлюється заміна сплати окремих податків та зборів на
сплату єдиного податку у розмірі, зазначеному в законодавстві, а також
передбачена низка інших спрощень.
Облік на підприємствах малого бізнесу можна будувати за простою чи
подвійною системами запису. Як просту, так і подвійну системи
бухгалтерського обліку ведуть за принципом подвійності. При цьому проста
система передбачає записи без складання бухгалтерської проводки.
273

Для організації спрощеного бухгалтерського обліку платники єдиного
податку опираються на Методичні рекомендації по застосуванню регістрів
бухгалтерського обліку малими підприємствами, що передбачають просту і
спрощену форму обліку для заповнення фінансової звітності суб’єктів малого
підприємництва (форми № 1-м і № 2-м, а також № 1-мс і № 2-мс) та
Методичні рекомендації № 720, що визначають систему регістрів, порядок і
спосіб реєстрації та узагальнення інформації в них без застосування
подвійного запису для складання форм № 1-мс та № 2-мс [2].
Процес організації бухгалтерського обліку малого бізнесу зазвичай
включає наступні етапи: методичний (вибір конкретних прийомів та
способів, за допомогою яких реалізується функція бухгалтерського обліку);
технічний (вибір оптимальної форми бухгалтерського обліку відповідно до
галузі підприємства); організаційний ( передбачає встановлення найбільш
економної та ефективної системи бухгалтерського обліку, розподіл облікової
праці, встановлення норм праці та часу тощо).
Таким чином, підприємствам малого бізнесу необхідно створити такий
порядок обліку, реалізація якого забезпечить максимальний ефект
бухгалтерського обліку, своєчасне формування фінансової та управлінської
інформації, її надійність і корисність для широкого кола зацікавлених
користувачів при мінімальних витратах і мінімальних затратах.
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