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УДК 338.1 

А 43 
 

Вісник студентського наукового товариства «ВАТРА» Вінницького 

торговельно-економічного інституту КНТЕУ. Вінниця: Редакційно-видавничий 

відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2021. Вип.109. 216 С. 

 

У Віснику розглядаються глобальні імперативи підприємницького потенціалу 

компаній на внутрішньому та зовнішньому ринках; проблеми та перспективи 

соціального забезпечення громадян; сучасні моделі, стратегії, технології 

менеджменту; стан, виклики та перспективи розвитку публічного управління в 

Україні. Значна увага приділяється стратегічним напрямкам розвитку 

бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту в контексті динамічних 

євроінтеграційних процесів; фінансовим механізмам забезпечення соціально-

економічного розвитку країни; моделюванню та проєктуванню процесів 

управління в соціально-економічних системах; маркетинговим технологіям в 

умовах інноваційного розвитку бізнесу. Висвітлюються проблеми якості та безпеки 

сучасного товарознавства; регіональний та національний виміри тенденцій 

розвитку індустрії гостинності та харчової промисловості; правові, історичні та 

соціально-психологічні тенденції державотворення в Україні. Досліджуються 

проблеми та перспективи фізичної підготовки студентської молоді; передумови 

професійної самореалізації молоді в умовах ринкової економіки: мовний, 

соціальний та міжкультурний аспекти.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Розраховано на аспірантів, молодих вчених, здобувачів вищої освіти, що 

цікавляться проблемами соціально-економічного розвитку суспільства. 

 
Редакційна колегія: Голова редакційної колегії – Замкова Наталія, д.філос.н., проф. 

       Відповідальний  секретар – Мартинова Лілія, д.е.н., доц. 

 

Члени редакційної колегії: 
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Валентина, к.т.н., проф., Бондар Анна, к.н.фіз.вих. і спорту, доц., Гулівата Інна, 

к.пед.н., доц., Давидюк Людмила, к.е.н., доц., Демченко Оксана, к.е.н., доц., 

Іванченко Галина, к.е.н., доц., Коцеруба Наталія, к.е.н., доц., Кудирко Олена, 

к.е.н., доц., Маскевич Олена, к.філос.н., ст. викладач, Махначова Наталя, к.е.н., 

доц., Павлюк Тетяна, к.е.н., доц., Панькевич Василь, к.ю.н., доц., Пипяк 
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      Друкується за ухвалою Вченої Ради Вінницького торговельно-економічного 

інституту КНТЕУ. 

Свідоцтво Вінницького обласного управління юстиції про державну реєстрацію 

друкованого засобу масової інформації № 662-20-р серія ВЦ від 14 грудня 2006 

року. 

Наукові роботи друкуються в авторській редакції. 

  

http://www.lib.ua-ru.net/diss/cont/368273.html
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Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ ФІНАНСОВОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА…………………………………………………... 

 

Марина Клименко, 2 курс, група ФБСС-22д 

Науковий керівник: Ірина Лобачева, к.пед.н., доцент 
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

АНАЛІЗ ДИНАМІКИ СЕРЕДНЬОЇ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ 

В УКРАЇНІ…………………………………………………………………………….. 

 

Катерина Козіцька, 2 курс, група ОБО-21дс 

Науковий керівник: Ірина Крупельницька, к.е.н., доцент 
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

МЕТОДИКА АУДИТУ РОЗРАХУНКІВ 

З ІНШИМИ ДЕБІТОРАМИ…………………………………………………………. 

 

Марія Кокітка, 3 курс, група ФКА-31д 

Науковий керівник: Людмила Майстер, к.е.н., доцент 
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

МЕТОДИЧНІ ПОЛОЖЕННЯ ЩОДО УЗАГАЛЬНЕННЯ 

 ОБЛІКОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ ПРО ПОРЯДОК ФОРМУВАННЯ 

ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ …………….. 
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Яна Коломієць, 4 курс, група ФК-41д 
Науковий керівник: Наталія Коцеруба, к.е.н., доцент 
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 
ЗДІЙСНЕННЯ ОБЛІКОВО-ЗВІТНОГО ПРОЦЕСУ  
ПІДПРИЄМСТВА-БОРЖНИКА…………………………………………………… 
 
Владислав Короленко, 2 курс, група ОБО-21дс 
Науковий керівник: Олена Кудирко, к.е.н., доцент 
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 
МЕТОДИКА АНАЛІЗУ ОБОРОТНИХ АКТИВІВ ПІДПРИЄМСТВА…..…… 
 
Наталія Коротка, 2 курс, група ОБО-21дс 
Науковий керівник: Ірина Крупельницька, к.е.н., доцент 
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 
МЕТОДИКА АУДИТУ КАПІТАЛЬНИХ ІНВЕСТИЦІЙ……………………….. 
 
Дарина Котига, 4 курс, група ФК-41д 
Науковий керівник: Ганна Даценко, д.е.н., доцент 
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 
ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АНАЛІЗУ ДІЯЛЬНОСТІ 
ТРАНСПОРТНОГО ПІДПРИЄМСТВА…………………………………………… 
 
Максим Крепчук, 1 курс, група ОБО-11дс 
Науковий керівник: Ірина Гладій, к.е.н., доцент  
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 
ОСОБЛИВОСТІ ОБЛІКУ ДОХОДІВ ВІД РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОДУКЦІЇ………... 
 
Олександра Куриленко, 3 курс, група ФКА-31д  
Науковий керівник: Олена Откаленко, к.е.н., доцент 
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 
ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ТА ПРАКТИКА ФІНАНСОВОГО ОБЛІКУ 
АМОРТИЗАЦІЇ ТА ЗНОСУ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ……………………………. 
 
Мар’я Лаврінчук, 1 курс, група ОБО-11дс 
Науковий керівник: Людмила Майстер, к.е.н., доцент 
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 
ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ ВИТРАТ НА ВИПЛАТИ ПРАЦІВНИКАМ…….. 
 
Дмитро Левченко, 1 курс, група ОБО-11дс 
Науковий керівник: Ірина Гладій, к.е.н., доцент  
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 
СУТНІСТЬ ТОРГОВЕЛЬНОГО ПРОЦЕСУ ЯК ОСНОВИ 
ПРИБУТКОВОСТІ ПІДПРИЄМСТВА……………………………………………. 
 
Ганна Луцишина, 4 курс, група ОБО-41д 
Науковий керівник: Ірина Крупельницька, к.е.н., доцент 
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 
ОСОБЛИВОСТІ КЛАСИФІКАЦІЇ ГРОШОВИХ КОШТІВ 
 В ОБЛІКУ ТА АНАЛІЗІ…………………………………………………………….. 
 
Яна Мальована, 2 курс, група ОБО-21дс 
Науковий керівник: Ірина Крупельницька, к.е.н., доцент 
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

МЕТОДИКА АУДИТУ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ПІДРИЄМТВА…………. 
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Валерія Марківська, 3 курс, група ФКА-31д 
Науковий керівник: Ганна Даценко, д.е.н., доцент  
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 
РОЛЬ ВНУТРІШНЬОГОСПОДАРСЬКОГО КОНТРОЛЮ 
 В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ……………………………… 
 
Валерія Марківська, 3 курс, група ФКА-31д  
Науковий керівник: Олена Откаленко, к.е.н., доцент  
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 
ЩОДО ЕКОНОМІЧНОГО ЗМІСТУ ПОДАТКІВ ……………….……………… 
 
Інна Мельник, 1 курс, група ОБО-11дс 
Науковий керівник: Ірина Гладій, к.е.н., доцент 
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 
ІНВЕНТАРИЗАЦІЯ ТМЦ, ГРОШОВИХ КОШТІВ  
І РОЗРАХУНКІВ ТА ОБЛІК ЇЇ РЕЗУЛЬТАТІВ  
В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ……………………………… 
 
Iнна Мoшкiвська, 4 курс, група ФК-41д           
Науковий керівник: Віталій Покиньчереда, к.е.н., дoцент  
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 
АНАЛIЗ ВИКОНАННЯ КОШТОРИСУ БЮДЖЕТНОЇ УСТАНОВИ………... 
 
Анна Невкипіла, 4 курс , група ФК-41д 
Науковий керівник: Ірина Крупельницька, к.е.н., доцент 
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 
АКТУАЛЬНІСТЬ АНАЛІЗУ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА…. 
 
Яна Ніколайчук, 1 курс, група ОБО-11дс 
Науковий керівник: Людмила Майстер, к.е.н., доцент 
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 
ОРГАНІЗАЦІЯ ОБЛІКУ ТОВАРІВ НА  
ПІДПРИЄМСТВАХ РОЗДРІБНОЇ ТОРГІВЛІ……………………………………. 
 
Михайло Павліченко, 4 курс, група ОБО-41д 
Науковий керівник: Ганна Даценко, д.е.н., доцент  
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 
АУДИТ АМОРТИЗАЦІЙНИХ ВІДРАХУВАНЬ ПІДПРИЄМСТВА…………... 
 
Наталія Партика, 3 курс, група ОБО-31д 
Науковий керівник: Віталій Покиньчереда, к.е.н., доцент 
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 
СУТНІСТЬ ПОТОЧНОЇ ДЕБІТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ 
 ЯК ОБ'ЄКТА БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ………………………………….. 
 
Діана Пасічник, 2 курс, група ОО-21д 
Науковий керівник: Ірина Лобачева, к.пед.н., доцент 
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 
АНАЛІЗ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА…………………………. 
 
Олеся Повзун, 3 курс, група ФКА-31д 
Науковий керівник: Олена Кудирко, к.е.н., доцент 
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 
ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ АУДИТУ ПОТОЧНИХ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ……………. 
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Сергій Погорілий, 4 курс, група ФК-41д 

Науковий керівник: Віталій Покиньчереда, к.е.н., доцент 

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

ОСОБЛИВОСТІ АНАЛІЗУ РОЗРАХУНКІВ З БЮДЖЕТОМ ЗА 

ПОДАТКАМИ НА ПІДПРИЄМСТВАХ…………………………………………… 

 

Єлизавета Поричук, 3 курс, група ФКА-31д 

Науковий керівник: Людмила Майстер, к.е.н., доцент 

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

СУТНІСТЬ, ПРИНЦИПИ ТА КЛАСИФІКАЦІЯ  

БЕЗГОТІВКОВИХ РОЗРАХУНКІВ………………………………………………... 

 

Микола Постолатій, 3 курс, група ОБО-31д 

Науковий керівник: Віталій Покиньчереда,к.е.н., доцент 

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

ОСОБЛИВОСТІ УЗАГАЛЬНЕННЯ ДАНИХ ФІНАНСОВОГО ОБЛІКУ ТА 

СКЛАДАННЯ ЗВІТУ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ ДІЯЛЬНОСТІ 

ПІДПРИЄМСТВА…………………………………………………………………….. 

 

Тетяна Пушкар, 4 курс, група ОБО-41д 

Науковий керівник:  Ганна Даценко, д.е.н., доцент  

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ ТА ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ 

 АУДИТУ ГОТОВОЇ ПРОДУКЦІЇ…………………………………………………. 

 

Єлизавета Ріпа, 2 курс, група ОО-21д 

Науковий керівник: Ірина Лобачева, к.пед.н., доцент 

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

АНАЛІЗ ЛІКВІДНОСТІ І ПЛАТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА.…  

 

Дарина Сироватко, 2 курс, група ОБО-21дс 

Науковий керівник: Олена Кудирко,к.е.н., доцент 

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

ОСОБЛИВОСТІ АУДИТ  НА ПІДПРИЄМСТВАХ  

МАЛОГО БІЗНЕСУ………………………………………………………………….. 

 

Марина Складанюк, 2 курс, група ФБСС-21д 

Науковий керівник: Ірина Лобачева, к.пед.н., доцент 

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

КОРЕЛЯЦІЙНО-РЕГРЕСІЙНИЙ АНАЛІЗ  

В СТАТИСТИЧНИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ…………………………………………. 

 

Юлія Слободян, 1 курс, група ОБО-11дс 

Науковий керівник: Ганна Даценко, д.е.н., доцент 

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

ОСОБЛИВОСТІ ОБЛІКУ РОЗРАХУНКІВ З БЮДЖЕТОМ 

ЗА ПОДАТКОМ З ДОХОДІВ ФІЗИЧНИХ ОСІБ………………………………… 

 

Аліна Совінська, 4 курс, група ФК-41д 

Науковий керівник: Ірина Крупельницька, к.е.н., доцент 

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

АНАЛІЗ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ ПІДПРИЄМСТВА………………………… 

 

 

 

 

154 

 

 

 

 

 

156 

 

 

 

 

 

 

158 

 

 

 

 

 

160 

 

 

 

 

163 

 

 

 

 

 

166 

 

 

 

 

 

169 

 

 

 

 

 

171 

 

 

 

 

174 



10 

Анастасія Соловей, 3 курс, група ФКА-31д 

Науковий керівник: Ірина Гладій, к.е.н., доцент 

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

ОСОБЛИВОСТІ ПОБУДОВИ СИСТЕМИ ОБЛІКУ РОЗРАХУНКІВ 

 З ПОСТАЧАЛЬНИКАМИ ТА ПІДРЯДНИКАМИ………………………………. 

 

Вячеслав Степанський, 3 курс, група ФКА-31д 

Науковий керівник: Людмила Майстер, к.е.н., доцент 

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ  

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ФІНАНСОВОГО ОБЛІКУ  

ТАРИ І ТАРНИХ МАТЕРІАЛІВ …………………………………………………… 

 

Тарас Степанчук, 3 курс, група ОБО-31д 

Науковий керівник: Віталій Покиньчереда, к.е.н, доцент 

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

ОСОБЛИВОСТІ ДОКУМЕНТАЛЬНОГО ОФОРМЛЕННЯ  

КАСОВИХ ОПЕРАЦІЙ……………………………………………………………… 

 

Діана Степанюк, 3 курс, група ФКА-31д 

Науковий керівник: Олена Кудирко, к.е.н., доцент  

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ТА ПРАКТИКА ФІНАНСОВОГО ОБЛІКУ 

ІНШИХ НЕОБОРОТНИХ МАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ……………………….. 

 

Вікторія Стецюра, 2 курс, група ОБО-21дс 

Науковий керівник: Олена Кудирко, к.е.н., доцент 

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

ОСОБЛИВОСТІ АУДИТУ НЕОБОРОТНИХ АКТИВІВ……………………… 

 

Нінель Ткачова, 4 курс, група ОБО-41д 

Науковий керівник: Ганна Даценко, д.е.н., доцент 

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

АУДИТ ПІДПРИЄМСТВ ДЕРЖАВНОЇ ФОРМИ ВЛАСНОСТІ………………. 

 

Тетяна Туз, 4 курс, група ОБО-41д 

Науковий керівник: Ганна Даценко, д.е.н., доцент 

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

СУТНІСТЬ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ ПІДПРИЄМСТВА…………………….. 

 

Інна Ференець, 2 курс, група ОБО-21дс 

Науковий керівник: Ірина Крупельницька, к.е.н., доцент 

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

МЕТОДИКА АУДИТУ В ПІДПРИЄМСТВАХ  

РОЗДРІБНОЇ ТОРГІВЛІ…………………………………………………………… 

 

Дарина Франтoвська, 4 курс, група ОБО-41д 

Науковий керівник: Ганна Даценко, д.е.н., доцент 

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

ОСОБЛИВОСТІ АУДИТУ ЗАПАСIВ……………………………………………… 
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Вікторія Хвіст, 1 курс, група ОБО-11дс 

Науковий керівник: Ганна Даценко, д.е.н., доцент 

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

СУТНІСТЬ РОЗРАХУНКІВ З ПОКУПЦЯМИ І ЗАМОВНИКАМИ 

 ТА ЇХ ОБЛІК НА ПІДПРИЄМСТВІ………………………………………………. 

 

Ольга Ціпцюра, 2 курс, група ФБСС-22д 

Науковий керівник: Ірина Лобачева, к.пед.н., доцент 

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

АНАЛІЗ ДИНАМІКИ ВАЛОВОГО ВНУТРІШНЬОГО 

 ПРОДУКТУ УКРАЇНИ……………………………………………………………… 

 

Тетянa Цуркaн, 4 курс, група ФК-41д 

Науковий керівник: Oлексaндр Денисюк, д.е.н., прoфесoр 

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

ПРOБЛЕМИ AНAЛIЗУ ЕФЕКТИВНOСТI ВИКOРИСТAННЯ OСНOВНИХ 

ЗAСOБIВ ТA ШЛЯХИ ЇХ ВДOСКOНAЛЕННЯ…………………………………. 

 

Аліна Шайдюк, 2 курс, група ОО-22д 
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СТРАТЕГІЧНІ НАПРЯМКИ РОЗВИТКУ БУХГАЛТЕРСЬКОГО 

ОБЛІКУ, АНАЛІЗУ ТА АУДИТУ В КОНТЕКСТІ ДИНАМІЧНИХ 

ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ 
 

 

Даніел Айрапетян, 4 курс, група ОБО-41д 

Науковий керівник: Олена Кудирко,  

к.е.н., доцент 

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

 

ОРГАНІЗАЦІЯ КОНТРОЛЮ АДМІНІСТРАТИВНИХ ВИТРАТ 

ПІДПРИЄМСТВА 

 

В ході  роботи кожного виробництва виникають затрати на організацію 

та управління, які відносяться  до неоднорідних груп витрат. Ці витрати 

зв'язані з всією діяльністю підприємства: постачання, вироблення та 

реалізація, капітальні вкладення. Серед витрат на організацію виробництва та 

управління виділяють на дві групи: загальновиробничі та адміністративні. До 

адміністративних відносять витрати на управління та обслуговування 

підприємства в цілому. 

Організацію контролю адміністративних витрат підприємства 

досліджувати такі науковці як: Ф.Ф. Бутинець, К. Друрі, Р. Ентоні, В.Ф. 

Палій, А.П. Макаренко, Н.С. Андрющенко, Н.М. Ткаченко, Т.П. Карпова, 

В.Я. Фаріон та інші.  

Ефективність використання адміністративних витрат не можливе без 

контролю за ними. Джерелами інформації аудиту адміністративних витрат є: 

 нормативно-правові акти щодо законності господарської діяльності та 

організації обліку; 

 нормативні акти щодо регламентування складу адміністративних та 

загальновиробничих витрат, їх обліку та списання; 

 інформація про облікову політику підприємства у сфері 

адміністративних та загальновиробничих витрат; 

 планово-нормативна інформація про адміністративні та 

загальновиробничі витрати підприємства; 

 внутрішня організаційно-розпорядча документація; 

 первинні і зведені облікові документи та регістри аналітичного і 

синтетичного обліку адміністративних та загальновиробничих витрат; 

 фінансова і статистична звітність.  

Адміністративні витрати та витрати на збут є витратами періоду. 

Перевіряючий має переконатися в тому, що їх введено до витрат у момент 

визначення фінансового результату від операційної діяльності. 

Основні завдання внутрішньогосподарського контролю 

адміністративних витрат можна відобразити на рис. 1. 
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Контроль адміністративних витрат на підприємствах доцільно 
проводити поетапно у наступній послідовності: 

1. Перевірка елементів облікової політики щодо адміністративних 
витрат. 

2. Перевірити наявність первинних облікових документів. 
3. Визначити наявність планових величин витрат на відповідний період 

(квартал, півріччя, рік) за всіма центрами відповідальності та центрами 
витрат і в цілому по підприємству. 

4. Виявити наявність та правильність синтетичного та аналітичного 
обліку витрат. 

5. Визначити правильність, обґрунтованість і повноту віднесення 
(списання) на рахунок фінансових результатів адміністративних витрат 
підприємства. 

6. Перевірити достовірності та повноти відображення адміністративних 
витрат у фінансовій звітності. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Завдання внутрішньогосподарського контролю 
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Формування ефективності інформаційних потоків, що задовольняють 

потреби керівництва підприємства та його структурних підрозділів у 

достатній інформації для прийняття необхідних стратегічних та 

оперативних рішень з питань управління адміністративними витратами 

Отримання необхідних для внутрішньогосподарських потреб 

управління  і складання фінансової та управлінської звітності даних 

про адміністративні витрати в розрізів елементів витрат та 

номенклатурних статей в цілому по підприємству, а також за місцями 

виникнення та центрами відповідальності 

Забезпечення адекватного розподілу адміністративних витрат між 

конкретними видами продукції для потреб управлінського обліку 

Забезпечення достовірного відображення в оперативному, 

управлінському та фінансовому обліку, а також у 

внутрішньогосподарській звітності фактичної величини 

адміністративних витрат як в цілому по підприємству, так і за місцями 

виникнення та центрами відповідальності 

Формування інформації для вдосконалення процесу планування 

адміністративних витрат 

Контроль за непродуктивними і нераціональними адміністративними 

витратами з метою виявлення внутрішньогосподарських резервів їх 

зниження 
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При перевірці необхідно переконатись у порядку, правильності 

розподілу накладних витрат за об'єктами обліку та поділу на постійні та 

змінні загальновиробничі витрати, адміністративні витрати та витрати на 

збут відповідно до класифікаційних ознак П(С)БО 16 «Витрати» [1].  

Адміністративні витрати пов‘язані з управлінням та обслуговуванням 

підприємства, обліковуються на рахунку 92 «Адміністративні витрати». По 

дебету рахунку перевіряють витрати на утримання адміністративно-

управлінського персоналу, їх службові відрядження, утримання основних 

засобів та інших матеріальних необоротних активів загальногосподарського 

призначення (оренда, амортизація, комунальні послуги, охорона, юридичні, 

аудиторські послуги, поштово-телеграфні та канцелярські витрати). Також 

слід перевірити суми обов‘язкових платежів та зіставити їх із документами, 

які обґрунтовують достовірність їх здійснення. 

Адміністративні витрати обліковуються на даному рахунку до кінця 

року наростаючим підсумком, а в кінці року списуються на фінансові 

результати основної діяльності (pax. 79 «Фінансові результати»).  

Для отримання не лише узагальненої, а й конкретнішої і точнішої 

інформації, яка б дала змогу ефективніше управляти адміністративними 

витратами за структурними підрозділами підприємства, перевіряючому 

доцільно усі виробничо-господарські підрозділи підприємства групувати за 

центрами виникнення адміністративних витрат і центрами відповідальності 

за здійснені адміністративні витрати. За таких умов на кожному рівні 

управління забезпечуватиметься мотивована відповідальність працівників за 

здійснені витрати і раціоналізацію діяльності. 

Контроль за адміністративними витратами (рахунок 92) здійснюють за 

чотирма групами цих витрат:  

1) адміністративно-господарські витрати;  

2) витрати на обслуговування працівників;  

3) інші накладні витрати;  

4) витрати, що не враховані в нормах накладних витрат, але відносяться 

до накладних витрат [3, ст.3]. 

Відхилення за групами та напрямками адміністративних витрат 

необхідно детально проаналізувати з метою встановлення причин значних 

відхилень та їх винуватців.  

Отже, 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.  

Ефективність внутрішньогосподарського контролю належить оцінювати 

не за кількістю проведених перевірок і сумах виявлених збитків, а за тим, 

наскільки поради цієї служби сприяють стійкості фінансового стану певного 

підприємства. 
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ЗАПАСИ ПІДПРИЄМСТВА 

 

Облік запасів на підприємстві є однією зі складових успішного ведення 
бухгалтерського обліку, адже без нього не можливе подальше 
функціонування підприємства. Розглядаючи проблему обліку запасів було 
здійснено такі судження:  

 згідно зі П(С)БО 9 «Запаси», запаси це активи, які утримуються  для  
подальшого продажу (розподілу, передачі) за  умов  звичайної  
господарської діяльності (Абзац третій пункту 4 із  змінами,  внесеними  
згідно  з  Наказом  Міністерства фінансів N 1396 ( z1239-09 ) від 30.11.2009 
– діють до 01.01.2015) [2]; 

 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 (Абзац  п'ятий  пункту  4  із змінами, внесеними 
згідно  з  Наказом  Міністерства  фінансів N 1396 ( z1239-09 ) від 
30.11.2009 – діють до 01.01.2015).      

Запаси складають значну частину оборотних активів підприємства. Це 
відображено на рис. 1 «Оборотні активи» виробничого підприємства. 

 
Рисунок 1 – Оборотні активи виробничого підприємства 

http://rada.gov.ua/
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1239-09
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1239-09
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Варто розглянути способи їх надходження на підприємство, а потім 
передачу у виробництво. Розглянемо два найпоширеніших і ефективних 
методи вибуття – ФІФО, та метод середньозваженої собівартості. У Таблиці 1 
представлено типові операції щодо надходження запасів.  

Таблиця 1 – Надходження запасів 
Зміст Д-т К-т Сума 

Надійшли запаси від постачальника у тому 

числі ПДВ 

20 63 30000 

 

Відображено ПДВ 641 63 5000 

          

Після успішно проведеної операції, заносяться дані у програму для 
формування балансу підприємства. Аналогічна ситуація у нас с податковою 
накладною, за якою підприємство сплатить суму у вигляді 5000 грн. до 
державного бюджету. Після надходження запасів на підприємство, потрібно 
їх зарахувати на баланс, за вартістю якою закупили у постачальника, тобто 
без ПДВ. У нашому випадку вони зараховуються у сумі 25000 грн. Далі 
відбувається передача запасів у виробництво, де буде оприлюднена операція 
з їх вибуттям (Таблиця 2). 

Таблиця 2 – Списання запасів у виробництво 
Зміст Д-т К-т Сума 

Передано виробничі запаси у виробництво 23 20 25000 

         

Вартість запасів формують собівартість продукції. Щодо інших витрат, 
вони також включаються до собівартості. До  таких витрат належать прямі 
матеріальні витрати, прямі витрати на оплату праці, інші  прямі  витрати  
підприємства на доопрацювання і підвищення якісно технічних 
характеристик запасів.   

Підводячи підсумок про запаси твердо та чітко потрібно говорити, що це 
є основою підприємницької діяльності, без них не можливе подальше 
функціонування підприємства в умовах виробництва. Буде порушено 
найголовніші етапи виробництва, а саме:  

1) заготівлі, без закупівлі запасів ми не розпочнемо виробництво і не 
перетворимо запаси в продукт; 

2) виробництва, без виробництва не буде доданої вартості на продукт, які 
ми виготовляємо, а без продукту не буде його реалізації; 

3) реалізації, останній етап в цьому пункті, адже в ньому підприємство 
перетворює готову продукцію в прибуток, а далі з вирахуванням 
податків перетвориться в дохід. 

Саме це показує значущість ролі запасів у підприємстві. Підприємство 
звичайно може функціонувати без них, але воно не буде прибутковим, а всі 
комерційні організації переслідують одну мету збільшення прибутку і 
нарощування капіталу та подальше його використовування на ще більше 
зростання цього ж самого капіталу, яке може призвести до страшних 
наслідків за не спроможністю покрити збитки, які призвели до накопичення 
та збільшення капіталу. 
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СУТНІСТЬ ПРИБУТКУ ЯК ЕКОНОМІЧНОЇ КАТЕГОРІЇ 

 

Найважливіше місце в діяльності будь-якого підприємства займає 

прибуток. Це пояснюється тим, що прибуток є головною метою діяльності 

будь-якого підприємства. Прибуток, як економічна категорія відображає 

ключову грошову оцінку фінансової та виробничої діяльності і є 

найважливішим показником фінансового стану та фінансових результатів 

підприємства. У загальному понятті прибуток є різницею між доходами від 

певної діяльності й витратами на її здійснення. Розмір прибутку показує на 

необхідність заходів, спрямованих на зниження собівартості продукції, 

розширення асортименту виготовлених товарів, збільшення обсягів реалізації 

та виробництва, зміни у ціновій політиці. Прибуток є найважливішим 

критерієм ефективності господарської діяльності і основним джерелом 

фінансових ресурсів підприємства. Починаючи з ХVI-XVII століття вчені 

економісти намагалися пояснити сутність такої категорії як прибуток та його 

першоджерела. З розвитком економічної теорії пояснення терміну прибуток 

постійно ускладнювалося та змінювалося. Меркантилісти першими в історії 

економічної думки спробували дати визначення прибутку, найяскравішими з 

яких були Жан Батіст Кольбер та Томас Ман. Джерелом збагачення країн 

вони вбачали у зовнішній торгівлі, а початок прибутку в обіговій сфері. 

Також, меркантилісти трактували прибуток, як різницю між ціною продажу 

та ціною купівлі товару. В той же час італійські та німецькі економісти 

вважали, що прибуток це результат використання капіталу, і саме тому він 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z1223-13
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0893-99
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показував його продуктивність. Прибуток в Англії, розглядався як продукт 

праці. У Франції тим часом розквіту набула школа 10 фізіократів, вони 

вважали джерелом багатства країни у сільському господарстві і прибуток 

пов'язували тільки з продуктивністю. Про те, з розвитком економічних та 

торговельних відносин сутність такої категорії як «прибуток» змінюється. 

Потребує також увагу визначення прибутку, що дає І. О. Бланк. Він одним із 

перших в Україні використав таке поняття як співвідношення доходу і 

ризику в своєму визначенні поняття «прибуток». На думку вченого, прибуток 

- це втілений в грошовій формі чистий дохід підприємця на вкладений 

капітал, що показує його винагороду за ризик здійснений в підприємницькій 

діяльності та є різницею між сукупними витратами і сукупним доходом у 

процесі здійснення цієї діяльності. Отже, прибуток у звичайному розумінні - 

це різниця між ціною товару і витратами на виготовлення товару, тобто його 

собівартістю і ціною товару. Таке розуміння терміну «прибуток» закладене в 

усіх законодавчих актах України, окрім законодавства про оподаткування 

прибутку. Натомість, відповідно до оподаткування прибутку підприємств, 

прибутком вважається сума доходів від усіх видів діяльності, редагована 

певним чином для цілей оподаткування, зменшена на суму валових витрат 

підприємства і на вартість амортизації, основних і нематеріальних активів. 

Також, визначення категорії «прибуток» висвітлено в П(С)БО 3 «Звіт про 

фінансові результати», де прибуток - це сума, на яку доходи перевищують 

пов'язані з ними витрати. Дане визначення прибутку є досить лаконічним, 

проте повністю не висвітлює зміст даного терміну, характеризуючи поняття 

прибутку, насамперед з кількісного боку, що є очевидним, проте при цьому 

не розкривається його економічна природа. Вчений економіст                   

Поддєрьогін А. М. пов'язав виникнення прибутку з появою витрат. Він 

зазначив, що «прибуток - це частина додаткової вартості, створеної і 

реалізованої, готової до розподілу». Таким чином, наголошується важливість 

процесу реалізації виробленого продукту за гроші.  

Отже, роздивляючись сутність прибутку, у світлі сучасної економічної 

парадигми, слід підкреслити такі його характеристики:  

1. прибуток являє собою форму доходу підприємця, який здійснює 

певний вид діяльності. Ця найбільш проста форма вираження прибутку, є 

недостатньою для його повної характеристики, тому що у деяких випадках 

діяльність в будь-якій галузі може бути не пов'язана з отриманням прибутку 

(наприклад, політика, благодійність і т. д.);  

2. прибуток є формою доходу підприємця, який вклав свій капітал з 

метою досягнення певного комерційного успіху;  

3. прибуток не є гарантією доходу підприємця, що вклав свої кошти в той 

чи інший вид бізнесу. Він є результатом вправного та успішного ведення 

цього бізнесу. Але в процесі ведення бізнесу, внаслідок своїх невдалих дій чи 

інших об‘єктивних причин підприємець може не тільки залишитися без 

очікуваного прибутку, але й втратити вкладений капітал. Тому прибуток в 

певному розумінні є і платою за ризик здійснення підприємницької 

діяльності;  
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4. прибуток характеризує не весь дохід, отриманий в процесі 

підприємницької діяльності, а тільки ту частину доходу, яка є «очищеною» 

від затрат, понесених на здійснення цієї діяльності. Іншими словами, у 

кількісному виразі прибуток є показником, що являє собою різницю між 

сукупним доходом і сукупними затратами у процесі здійснення 

підприємницької діяльності;  

5. прибуток є вартісним показником який виражений у грошовій формі. 

Така форма оцінки прибутку пов'язана з практикою узагальненого вартісного 

обліку усіх пов'язаних з ним основних показників – вкладеного капіталу, 

отриманого доходу, понесених затрат і т.п., а також з діючим порядком його 

податкового регулювання. 
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ОСОБЛИВОСТІ ПРОВЕДЕННЯ СПРОЩЕНИХ ПРОЦЕДУР 

ЗАКУПІВЕЛЬ В СУЧАСНИХ ЗАКОНОДАВЧИХ УМОВАХ 

 

У новій редакції Закону України ―Про публічні закупівлі‖, яка вступила 

в дію 19 квітня 2020 року з‘явилося поняття спрощених 

закупівель. Відповiдно статті 1 нової редакції Зaкону спрoщeна закупiвля – 

отримання замовником товарів, робіт і послуг, вартiсть яких дорiвнює або 

перевищує 50 тисяч гривень та є меншою за оцінку, щo встановлена у 

пунктах 1 і 2 частини першої статті з цього Закону. 

У новій редакції Закону договiр прo закупівлю - господарський догoвір, 

що укладається між замовником i учасником за підсумками проведення 

процедури закупівлі/спрощеної закупівлі та завбачає платне надaвання 

послуг, виконання робіт або отримання тoвару . 

Замовник укладає договір про зaкупівлю з членом, який визнaчений 

звитяжцем спрощеної закупівлі, не пізнiше ніж через 20 днів з дня укладання 

розв'язання про намір узгодити договір прo закупівлю. У Законi такoж немає 

обмеження відповідно строку рaніше за який нe можна укласти дoговір. Тож 

Укладач може укласти угоду, наприклад i на 3 день після інформування про 

намір укласти договір. 
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Головне не забути оприлюднити договір про закупівлю та всі додавання 

до нього - протягом трьох робочих днів з дня його узгодження. 

Угода про закупівлю укладається згідно з вимогами статті 41 цього 

Закону. Планування закупівель та інші передумови їхнього здійснення 

визначено у ст. 4 Закону. Оскільки складання річного плану та внесення до 

нього змін є передумовою здійснення закупівель, укладач залежності від 

наявної потреби, може відкоригувати потреби у річному плані з урахуванням 

нової редакції закону або поступово вносити зміни до нього в річний план, 

дoдаючи при цьому iнформацію про заплановані спрощені закупівлі та 

закупівлі, що передбачaють оприлюднення звіту за потреби. Варто також 

зазначити, що плануючи такі закупівлі замовник має дотримуватись 

положень ч. 10 ст. 3 закону, якi забороняють замовнику ділити предмет 

закупівлі на частини з метою уникнення проведeння процедури відкритих 

торгів, спрощених закупівель .  

Порядок ведення спрoщeних закупiвель врегульовано в ст. 14 Закону, 

він містить в собі певнi етапи. 

Етап 1. Опублікування oголошення. 

Опублікуівння про спрощену закупівлю має бути оголошено не менш як 

за 6 робочих днів дo кiнцевого тeрмiну пoдання ініціативи. Для стандартної 

процедури відкритих торгів цeй тeрмін видозмінюється: 15 або 30 днів, 

залежно від вартості закупівлі. 

Етап 2. Утoчнення інформації. 

Перiод уточнень у спрощенiй процедурі має тривати не менш як 3 

робочих дні. Замовник надає роз'яснення й підтвердження на звертання 

учасників протягом 1 робочого дня з моменту їх оприлюднення. У процедурi 

відкритих торгів етап уточнень як такий вiдсутній, однак допустимо, що 

особа може апелюватись до замовника за поясненнями не пiзніше ніж за 10 

днів до завершення строку подання пропозицій. А oтже, беручи до уваги 

строк оприлюднення оголошення (15 або 30 днів), мінiмальний період для 

надання роз'яснень складає 5 днів. Підтвердження у стандартній процедурі 

відкритих торгів надають протягом 3 робочих днів. 

Етап 3. Подання пропoзицій. 

Учасники надaють ініціативи у спрощеній процедурі зразу ж після 

завершення   періоду уточнень. 

Етап 4. Електронний аукціон. 

Аукціон здійснюють у разі, якщо подано не менш як дві пропозиції. 

Порядок провадження електронного аукціону в спрощеній закупівлі є 

подібно установленому для відкритих торгів. У разі якщо рекомендація лише 

одна, система переходить дo стадії розгляду пропозиції відразу після 

закiнчення строку, установленогo для подання пропозицій. 

Етап 5. Аналіз пропозиції на відповідність умовам закупівлі. 

Для аналізу найбільш економічно вигідної пропозиції у спрощеній 

закупівлі визначено максимальний термін – 5 робочих днів. Для відкритих 

торгів строк є аналогічним, але з можливістю його продовження до 20 

робочих днів за наявності аргументованої необхідності. 

https://uz.ligazakon.ua/ua/magazine_article/EA013714
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Етап 6. Обрання переможця й укладення договору. 
Після розгляду пропозиції, що є найбільш вигідною економічно, за 

умови відсутності підстав для її відхилення, замовник приймає розв'язання 
про намір укладення договору із переможцем. Повідомлення про намір 
публікують протягом одного дня з дати ухвалення рішення. Договір повинен 
бути укладено протягом 20 днів із моменту одержання рішення про намір. 
Такий самий термін визначено і для процедури відкритих торгів, але з 
можливістю продовжити його до 60 днів у разі потреби. 

Етап 7. Розміщення звiту про результати закупівлі. 
Звіт про спрощeну закупівлю оприлюднюють у загальному порядку, 

встановленому для всiх процедур. 
Впрoвадження спрощeної процедури надає низку переваг для 

потенційних постачальників. 
Спрощеність процедури також проявляється в меншій тривалості 

більшості строкiв процедури: періоду для розміщення рішення, періоду 
уточнень, розгляду пропозиції. 

У будь-якoму разi для постачальників запровадження спрощеної 
процедури має більше переваг, ніж недоліків, адже дасть змогу брати участь 
у більшій кількостi тендерів . 

Отже процедура проведення спрощеної закупівлі подібна до існуючої 
допорогової закупівлі. Тобто у замовників, які таким чином вже 
закуповували товари, послуги чи роботи, складнощів виникнути не повинно. 
Тим же, хто немає такого досвіду – варто вже зараз спробувати провести 
закупівлю. Це допоможе опанувати інструмент роботи в подальшій роботі.  
Список використаних джерел: 

1. Інфолист МЕРТУ № 3304-04/28729-06 від 05.05.2020 
2. Щодо спрощених закупівель. Лист № 3304-04/28729-06 від 05.05.2020 
3. Що таке спрощені закупівлі і чим вони відрізняються від допорогови 

URL: infobox.prozorro.org/articles/shcho-take-sproshcheni-zakupivli-i-chim-voni-
vidriznyayutsya-vid-doporogovih 

4. Платформа Liga:Zakon URL: ligazakon.ua 
 

Галина Бабчук, 1 курс, група ОБО-11дс 
Науковий керівник: Людмила Майстер, 

к.е.н., доцент 
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

 
БУХГАЛТЕРСЬКИЙ БАЛАНС ЯК ОСНОВНА ФОРМА 

 ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 
 
Відповідно до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову 

звітність», усі підприємства, установи та організації повинні складати та 
подавати фінансову звітність. Сьогодні її актуальність полягає у 
систематизації даних з метою надання користувачам повної, правдивої та 
справедливої інформації про фінансовий стан, результати діяльності та рух 
грошових коштів установ для прийняття рішень. Тобто, користувачі 
інформації можуть оцінити здатність установи виплачувати заробітну плату, 
дивіденди або вчасно повертати позики.  

https://infobox.prozorro.org/articles/shcho-take-sproshcheni-zakupivli-i-chim-voni-vidriznyayutsya-vid-doporogovih
https://infobox.prozorro.org/articles/shcho-take-sproshcheni-zakupivli-i-chim-voni-vidriznyayutsya-vid-doporogovih
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Питаннями дослідження балансу, як елементу методу бухгалтерського 

обліку та основної форми фінансової звітності підприємств займалося ряд 

вчених, серед яких варто відзначити: В. Сопко, П. Атамас, Ф. Бутинець, Л. 

Нападовська та інші.   

Найважливішою формою фінансової звітності є баланс. Значення 

бухгалтерського балансу полягає у наступному:  

1) це основа бухгалтерської звітності про результати фінансової 

діяльності підприємства за визначений період; 

2) баланс є інформаційною базою для податкових та кредитних 

установ; 

3) основне джерело інформації про фінансовий та майновий стан 

підприємства.  

Отже, бухгалтерський баланс – це основний фінансовий звіт, який 

відображає фінансово-економічний стан установи на конкретну дату (як 

правило, на кінець звітного періоду).  

Як і будь-яка форма фінансового звіту, баланс також містить заголовки, 

основні елементи (класи) та підкласи. У заголовку зазначається: 

 - назва підприємства, організаційно правова форма та юридична адреса; 

 - назва звіту; 

 - дата складання звіту;  

 - валюта, яка використовується для складання звіту.  

Структура балансу є чіткою та формується з двох частин: активу і 

пасиву, які поділені на розділи, а ті, у свою чергу, на статті. Активи 

відображають господарські засоби за їх складом та розміщенням, тобто 

активи в розрізі їх видів, тоді як у пасиві відображаються господарські засоби 

за джерелами їх утворення та призначення. Отже, звідси формується рівність: 

Активи = Власний капітал + зобов‘язання. 

Активи – це ресурси підприємства, отримані в результаті минулих подій, 

використання яких, як очікується, принесе майбутні економічні вигоди.  

Зобов'язання – це заборгованість установи, що виникла  внаслідок 

минулих подій, погашення якої приведе до зменшення економічних вигод 

установи. 

Власний капітал – це частина активів підприємства за мінусом його 

зобов'язань. 

Якщо не дотримується рівність між цими складовими, це означає, що в 

обліку допущена помилка.  

Господарські засоби та джерела їх утворення наводяться у розрізі статей 

балансу. Отже, стаття балансу – є показником, який відображає стан окремих 

видів активу чи пасиву у грошовому вимірнику на звітну дату. Кожна стаття 

позначається кодом рядку балансу. Актив балансу висвітлює такі статті,  як 

«Нематеріальні активи», «Основні засоби», «Виробничі запаси», «Грошові 

кошти та їх еквіваленти» та інші, а в пасиві наводяться такі статті як 

«Зареєстрований пайовий капітал», «Резервний капітал», «Довгострокові 

кредити банків», «Доходи майбутніх періодів» та інші. 
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Слід зазначити, що при оцінці статей балансу необхідно відслідковувати 

суттєві зміни в розмірі кожної статті, оскільки необхідно з‘ясовувати 

причини цих змін,аби мати можливість передбачити подальший розвиток 

подій  та запобігти несприятливим тенденціям. 

Основним завданням балансу, як одного з елементів методу 

бухгалтерського обліку є відображення  вартості майна підприємства в 

цілому за активами та відображенні обсягів вкладеного в це майно власного 

та залученого капіталу за пасивами.  

Також варто враховувати деякі особливості бухгалтерського балансу в 

Україні: 

1. Бухгалтерський баланс складається за формою, встановленою 

Міністерством фінансів України (НПСБО 1 «Загальні вимоги до фінансової 

звітності»); 

2. У балансі порівнюють дані на початок і кінець звітного періоду; 

3. Статті балансу відображають дані бухгалтерського обліку, які є 

фактично наявними під час інвентаризації; 

4. Статті балансу групуються за певною ознакою; 

5. Оцінка статей здійснюється відповідно до положень національних 

облікових стандартів бухгалтерського обліку. 

За даними балансу також можна отримати важливі фінансово-аналітичні 

характеристики підприємства такі як: оцінку ліквідності підприємства, 

оцінку фінансової залежності від зовнішніх джерел та оцінку ефективності 

використання активів підприємства. 

Таким чином, бухгалтерський баланс призначається не лише для 

узагальнення даних про активи підприємства та джерела їх утворення, а й 

містить основну економічну інформацію про дані необхідні для оцінки, 

економічного аналізу та прийняття управлінських рішень, а також 

використовується для потреб зовнішніх користувачів – статистичних, 

податкових, фінансових органів, банків, інвесторів та ін. 
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СУТНІСТЬ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ РОЗРАХУНКІВ 

 З ПІДЗВІТНИМИ ОСОБАМИ 

 

Під час провадження фінансово-господарської діяльності практично 

кожне підприємство зустрічається з операціями, які пов‘язані із видачею 

готівки з каси працівникам під звіт на операційні та адміністративно-

господарські витрати або ж на службові відрядження співробітників як в 

межах України так і поза нею для здійснення зовнішньоекономічної 

діяльності установи та для представницьких цілей. 

Вивченням теоретичних засад обліку розрахунків з підзвітними особами 

займалась велика кількість вчених та науковців: Ф. Бутинець, М. Білик, Г. 

Нашкерська, М. Огійчук, В. Плаксієнко, М. Беленкова, Л. Панченко, Л. 

Сколотій., Я. Костецький, М. Кружельний,  В. Єфіменко, Б. Валуєв, М. 

Дем‘яненко, В. Івахненко С. Голов, А. Кадацька. 

Метою роботи виступило дослідження сутності та організації обліку 

розрахунків з підзвітними особами підприємства з метою налагодження 

ефективної системи їх управління.  

Розрахунки з підзвітними особами можуть займати  велику частину у 

складі операційного циклу і перетинатися із іншими розділами обліку, 

такими як рух грошових коштів та товарно-матеріальних цінностей, 

розрахунки із постачальниками, або ж можуть бути відсутніми взагалі, в 

залежності від господарської активності підприємства [1]. 

Підзвітними особами безпосередньо є працівники даної організації, які 

отримали суми грошових коштів на витрати підприємства, що визначені 

керівником, а також вони мають відповідні установлені права та обов‘язки 

щодо цього підприємства [2].  Бухгалтером безпосередньо ведеться облік про 

стан цих коштів і їх розрахунок згідно визначених цілей. 

Облік та організація розрахунків з підзвітними особами регламентується 

безпосередньо П(С)БО №10 – Дебіторська заборгованість,  П(С)БО №15 – 

Дохід, Податковим кодексом України, Наказом МФУ «Про затвердження 

форми Звіту про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт», 

Постановою «Про суми та склад витрат на відрядження державних 

службовців, а також інших осіб, що направляються у відрядження 

підприємствами, установами та організаціями, які повністю або частково 

утримуються (фінансуються) за рахунок бюджетних коштів», а також 

іншими нормативно-правовими актами.  

Розрахунки з підзвітними особами передбачають виконання таких 

основних завдань: 

 визначення суми грошових коштів під звіт та їх ліміт, який 

передбачений з урахуванням всіх факторів  



25 

 встановлення співробітників, які мають право на отримання цих сум  

 контроль та організація розрахунків під звіт 

 звітування та облік витрачених грошових коштів у підзвіт відповідно 

до нормативно-правової бази 

Облік розрахунків грошових коштів у підзвіт здійснюється у двох 

напрямах: 

- на виробничі господарські потреби 

- на службові відрядження 

Готівка з каси видається відповідно до видаткових касових ордерів, які 

підписані керівником та головним бухгалтером підприємства, або іншою 

уповноваженою на це особою. Використання сум грошових коштів під звіт у 

обох випадках повинно бути затверджене звітними документами. Це можуть 

бути будь-які проїзні документи, рахунки з готелів, квитанції терміналів, 

товарні та інші чеки, рахунки-фактура, закупівельний акт тощо. Переважно 

господарськими потребами є купівля товарно-матеріальних цінностей (до 10 

тис. грн. в одному магазині за один день готівкою). 

Звітування про використання сум у підзвіт на виробничі господарські 

потреби подається у строк не більше двох робочих днів, включаючи день 

видачі коштів. Використання коштів на відрядження звітується до закінчення 

5-го банківського дня, який іде слідом, коли закінчується відрядження особи. 

Якщо гроші отримано одразу як на відрядження так і на забезпечення потреб, 

подання звітності відбувається при завершенні службового відрядження. У 

випадку, коли здійснюється закупівля сільськогосподарської продукції строк 

подання збільшується до 10 робочих днів, від моменту видачі готівки, але не 

пізніше  5-го банківського дня, що настає після дня закупівлі [3]. 

Для відображення обліку розрахунків з підзвітними особами призначено 

субрахунок 372 «Розрахунки з підзвітними особами» рахунку 37 «Розрахунки 

з різними дебіторами». При значній кількості таких операцій доцільно 

використовувати додаткові аналітичні рахунки третього та четвертого 

порядків. 

Відповідно до Плану рахунків сальдо субрахунку 372 «Розрахунки з 

підзвітними особами» може бути і дебетовим і кредитовим, де сальдо по 

дебету є складовою частиною оборотних активів, а сальдо по кредиту 

відображається у складі зобов‘язань балансу підприємства. 

В той же час, робота багатьох підприємств має роз‘їзний характер. 

Тому, на наш погляд, слід внести і у внутрішні регламенти обліку суттєві 

змістовні доповнення для установлення однозначності трактування визнання 

та облікових наслідків «роз‘їзного характеру робіт»:  

- у колективному договорі чітко обумовити перелік професій на 

підприємстві, робота у межах яких відрізнятиметься роз‘їзним характером; 

- у колективному договорі та Положенні про оплату праці визначити 

розмір доплат за роз‘їзний характер робіт та акцентувати на їх подальшому 

оподаткуванні (у складі сукупного оподатковуваного доходу працюючого);  

- затвердити як внутрішній регламент режим і часові позначки роботи 

працівників з роз‘їзним характером;  
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- деталізувати основи режиму роз‘їзного характеру робіт у посадових 

інструкціях працівників із наступним ознайомленням під підпис. 

Таким чином, розрахунки з підзвітними особами відіграють важливу 

роль у обліку операцій на підприємстві, переплітаючись із іншими 

розрахунковими операціями. Оскільки вони відображаються не лише у 

фінансовому обліку, але і у податковому. Правильність їх формування і 

організації забезпечує стабільність та точність розрахункового обліку. Це 

сприяє контролю дебіторської та кредиторської заборгованості, дотримання 

відповідності у розрахунках та звітності підприємства. Усі вищезгадані 

фактори покращують фінансовий стан організації та поліпшує зовнішньо-

економічний розвиток підприємства. 
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Одним із важливих чинників розв'язання економічної кризи в 

суспільстві є удосконалення системи оподаткування. Завдання аудитора - 

перевірити правильність обчислення податків і платежів та своєчасність і 

повноту їх сплати. Перевірці підлягає кожний вид податку і платежу. До 

основних нетоварних розрахункових операцій належать розрахунки з 

бюджетом (із фінансовими органами) за податки з обороту (акцизний збір, 

ПДВ тощо), з прибутків, з доходу працівників та ін.  

Аудит розрахунків з бюджетом є однією із найскладніших ділянок в 

аудиторській практиці.  

Аудитор перевіряє правильність кореспонденції в обліку розрахунків з 

бюджетом. Розвитку теорії і практики обліку, аналізу та аудиту розрахунків з 

бюджетом сприяли роботи вітчизняних економістів М.Т. Білухи, 

Ф.Ф. Бутинця, В.П. Завгороднього, М.В. Кужельного, А.М. Кузминського, 

М.С. Пушкаря, В.В. Сопка, М.Г. Чумаченка, В.Г. Швеця, В.О. Шевчука та 

інших. Одночасно, виникає необхідність подальшого поглибленого вивчення 

вказаних питань. 

До нормативно-правового забезпечення аудиту розрахунків з бюджетом 

належать: Конституція України, Податковий, Господарський та Цивільний 

кодекси, закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в 
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Україні», інші нормативно-правові акти, що регулюють окремі види податків 

та зборів, Міжнародні стандарти аудиту, Положення (стандарти) 

бухгалтерського обліку, інструктивні та методичні матеріали міністерств і 

відомств, внутрішні документи аудиторських фірм та підприємств [1].  

Податком є обов'язковий, безумовний платіж до відповідного бюджету 

або на єдиний рахунок, що справляється з платників податку відповідно до 

Податкового Кодексу [2]. 

При здійсненні перевірки аудитору необхідно дослідити відповідність  

податкової та фінансової звітності нормативним і методологічним вимогам 

до її складання.  

Чіткa пoбудoвa дoкументaльнoгo відoбpaження тa opгaнізaції 

aнaлітичнoгo oбліку нa підпpиємcтвaх фopмує пpoзopу інфopмaцію щoдo 

нapaхувaння та cплaти зoбoв‘язaнь дo бюджету, що є досить важливим у наш 

час. 

Основними джерелами інформації для перевірки розрахунків з 

бюджетом є: довідки і розрахунки, декларації за окремими видами платежів; 

виписки банків і додані до них документи про перерахування належних сум у 

бюджет; бухгалтерські записи на рахунку 64 "Розрахунки за податками і 

платежами", регістри синтетичного і аналітичного обліку, баланс та інші 

види фінансової звітності. 

При здійсненні аудиту податків і обов'язкових платежів до бюджету 

об'єктами перевірки стає окремий рахунок у Загальному Плані рахунків – 64, 

який має назву «Розрахунками за податками й платежами» [3]. За кредитом 

рахунку 64 «Розрахунки за податками й платежами» відображаються 

нараховані платежі до бюджету, за дебетом - належні до відшкодування з 

бюджету податки, їх сплата, списання тощо.  

Під час аудиторської перевірки слід уточнити правильність виведення 

оборотів і сальдо за кожним видом податків і платежів на кінець звітного 

періоду, для чого дані аналітичного обліку кожного виду податку чи платежу 

порівнюють із залишками в регістрах аналітичного обліку і Головній книзі за 

рахунком 64 "Розрахунки за податками і платежами" чи іншими рахунками. 

Якщо виявлено неточності у розрахунках, слід вжити заходів щодо їх 

усунення і з'ясувати, чи підприємство заплатило штрафи, пеню податковим 

адміністраціям за неправильне визначення розміру платежу або його 

прострочення. Штрафи і пеню слід стягувати з посадової особи, винної у 

простроченні або у неправильному обчисленні платежу в бюджет. 

Основною метою аудиторської перевірки розрахунків з бюджетом є 

встановлення повноти нарахування і сплати податків. Для цього аудитору під 

час перевірки потрібно з'ясувати такі питання.  

1. Чи є підприємство платником податку.  

2. Чи законно застосовується пільгове оподаткування.  

3. Чи достовірно визначено правильність і повноту визначення об‘єктів 

оподаткування.  

4. Чи правильно ведеться відображення розрахунків за податками у 

бухгалтерському обліку і податковій звітності. 
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Для початку проведення аудиторської перевірки необхідно розробити 

планування. На даному етапі досліджується загальна стратегія та детальний 

підхід до характеру, строків і масштабів аудиту.  

Планування аудиторської перевірки необхідно для ефективного і 

своєчасного проведення. 

Для цього на даному етапі перевірки потрібно визначити: 

1. Головні об‘єкти аудиту.  

2. Проблеми бізнесу підприємства і його системи внутрішнього 

контролю. 

3. Строки проведення перевірки.  

На даному етапі планування важливим залишається завданням - 

розприділити роботу між аудиторами. 

Таке планування допомагає отриманню необхідних даних про 

достовірну фінансову звітність. 

Найбільш детальним робочим документом аудитора, який складається 

на стадії планування, являється програма аудиту. Аудитор повинен 

підготувати програму аудиторської перевірки, яка складається на стадії 

планування,  в якій види, зміст та час проведення запланованих аудиторських 

процедур повинні збігатися із показниками загального плану аудиту.  

Програма ніби деталізує і доповнює план аудиту. З її допомогою аудитор 

може організувати роботу помічників аудитора, виконавця або ж 

відповідального за виконання конкретних етапів перевірки, детально 

вказавши які, ким і коли мають бути виконані аудиторські процедури.  

Програма аудиту служить засобом контролю зі сторони аудитора за 

об‘ємом і якістю виконання запланованої роботи. 

Основним документом, що регулює відносини аудитора та замовника є 

договір. У договорі обов‘язково мають бути представлені такі дані: предмет 

перевірки, термін дії, обсяг послуг, розмір та умови оплати, відповідальність 

сторін.  

Вкінці аудиторської перевірки оформлюється належним чином 

підсумкова документація. Вона складається з аудиторського висновку та 

додаткової документації, що передається підприємству-клієнту. 

Об‘єктивність аудиторського висновку є обов‘язковою умовою і однією з 

основних специфічних рис. Ця умова передбачається незалежністю аудиту і 

диктується потребами користувачів. Впевненість у достовірності і повноті 

інформації, наданої аудитором користувачам, не є абсолютною. Аудит дає 

лише приблизний, хоч достатньо високий, ступінь цієї впевненості. 

Аудитор повинен у необхідних випадках надати бухгалтерові допомогу, 

щоб правильно зробити такий розрахунок, порекомендувати йому внести 

зміни у баланс підприємства [4].  

Недивлячись на те, що аудит на Україні досить молодий, на ринку 

аудиторських послуг діє значна кількість фірм і приватних аудиторів. 
Отже можна зробити такий підсумок, що аудиторський висновок 

складається для того, щоб поділитися думками аудитора про проведену 
перевірку до її власників, адміністрації підприємства та зовнішніх 
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користувачів, донести чи відповідають розрахунки за всіма податками і 
зборами, в усіх суттєвих аспектах нормативним документам, які 
регламентують порядок їх нарахування та сплати до відповідних рівнів 
бюджету. Я вважаю, що основною вимогою до аудиторського висновку є 
його зрозумілість i доступність сприйняття. Тому структура аудиторського 
висновку й формулювання, які використовуються в ньому повинні бути 
типовими.  
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ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРАКТИЧНІ ЗАСАДИ ФІНАНСОВОГО ОБЛІКУ 

РОЗРАХУНКІВ ЗА ВИПЛАТАМИ ПРАЦІВНИКАМ 
 
Основним нормативно-правовим документом, який визначає економічні, 

правові та організаційні засади оплати праці працівників, які перебувають у 
трудових відносинах, на підставі трудового договору з підприємствами, а 
також з окремими громадянами та сфери державного і договірного 
регулювання оплати праці і спрямований на забезпечення відтворювальної і 
стимулюючої функції заробітної плати є Закон України "Про оплату праці" 
№108/95 − ВР 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, 
професійно-ділових якостей працівника, результатів його праці та 
господарської діяльності підприємства[1]. 

Заробітна плата складається з основної заробітної плати, додаткової 
заробітної плати, інших заохочувальних виплат та компенсацій 

Відповідно до Кодексу Законів про працю України основою організації 
оплати праці є тарифна система оплати праці, яка складається з тарифних 
сіток, тарифних ставок, схеми посадових окладів і тарифно-кваліфікаційних 
характеристик. 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0893-99
https://studentbooks.com.ua/content/view/6/54/1/44/


30 

Тарифна система оплати праці використовується при розподілі робіт 

залежно від їх складності, а працівників - залежно від кваліфікації та за 

розрядами тарифної сітки. Вона є основою для формування та диференціації 

розмірів заробітної плати. 

Тарифна сітка (схема посадових окладів) формується на основі тарифної 

ставки робітника першого розряду та міжкваліфікаційних (міжпосадових) 

співвідношень розмірів тарифних ставок (посадових окладів) [4]. 

Методологічні засади формування в бухгалтерському обліку інформації 

про виплати (у грошовій і не грошовій формах) за роботи, виконані 

працівниками, та її розкриття у фінансовій звітності визначаються П(С)БО 26 

«Виплати працівникам». Норми Положення (стандарту) 26 застосовуються 

роботодавцями - підприємствами, організаціями, іншими юридичними 

особами незалежно від форм власності. 

П(С)БО 26 розрізняє такі види виплат: поточні виплати працівникам; 

виплати при звільненні; виплати після закінчення трудової діяльності; інші 

довгострокові виплати[2]. 

Із заробітної плати роблять утримання відповідно Кодексу законів про 

працю у ч. 1 ст. 127 та ч. 1 ст. 26 Закону № 108, відрахування із заробітної 

плати можуть провадитись тільки у випадках, передбачених законодавством 

України. Існує три види відрахувань: ті, що здійснюються для держави 

(податок на доходи фізичних осіб та єдиний соціальний внесок); утримання, 

що проводяться з метою забезпечення виконання зобов‘язань перед третіми 

особами (наприклад, аліменти та інші виплати за виконавчими документами) 

та відрахування із заробітної плати працівників для покриття заборгованості 

підприємству, де вони працюють. 

Із заробітної плати роботодавець зобов'язаний утримувати податок на 

доходи фізичних осіб та військовий збір. 

Податок на доходи фізичних осіб належить до числа загально державних 

податків. Порядок оподаткування регулюється розділом IV Податкового 

кодексу України (ПКУ). Платниками податку є громадяни (резиденти і 

нерезиденти), податок утримується з отриманих ними доходів. Нарахування 

(утримання) податку здійснюють як фізичні особи (підприємці та особи, які 

провадять незалежну професійну діяльність), так і роботодавці. Основною 

ставкою ПДФО є 18% [5]. 
З метою забезпечення фінансування заходів з підвищення 

обороноздатності держави тимчасово з 3 серпня 2014 р. Законом України від 
31 липня 2014 року № 1621-VII «Про внесення змін до Податкового кодексу 
України та деяких законодавчих актів України», в Україні введено 
військовий збір. З моменту його запровадження планувалося надати 
відповідному збору тимчасовий характер і встановити термін його дії до 1 
січня 2015 року. Однак, Законом України «Про внесення змін до Податкового 
кодексу України та деяких законодавчих актів України» від 28 грудня 2014 
року № 71-VIII, який набрав чинності з 1 січня 2015 року, термін дії 
військового збору продовжений, а тимчасовий характер його дії замінено на 
невизначений час, а саме до набрання чинності рішенням Верховної Ради 
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України про завершення реформи Збройних Сил України. У вітчизняному 
законодавстві військовий збір визначено як загальнодержавний податок, який 
сплачується фізичними особами-резидентами та фізичними особами-
нерезидентами з доходів, визначених Податковим кодексом України[6]. 

Ставка військового збору складає 1,5% від нарахованої заробітної плати. 
Облік праці та її оплати важлива та складна ділянка обліку, оскільки 

потребує точних і оперативних даних, у яких відображаються зміни в 
кількості працівників, затратах робочого часу, категоріях працівників, кодах 
виробничих витрат і здійснюється контроль використання трудових ресурсів. 

Інформацію про розрахунки з персоналом підприємства з оплати праці 
(за всіма видами заробітної плати, преміями, допомогою тощо), а також про 
розрахунки за не одержаними працівниками в установлені строки сумами 
оплати праці (розрахунки з депонентами) узагальнюють на рахунку 66 
«Розрахунки за виплатами працівникам»[7]. 

За кредитом рахунку 66 "Розрахунки за виплатами працівникам" 
відображаються нарахована працівникам підприємства основна та додаткова 
заробітна плата, премії, допомога по тимчасовій непрацездатності, інші 
належні до нарахування працівникам виплати, за дебетом - виплата основної 
та додаткової заробітної плати, премій, допомоги по тимчасовій 
непрацездатності тощо; вартість одержаних матеріалів, продукції та товарів у 
рахунок заробітної плати (погашення заборгованості перед працівниками за 
іншими виплатами); утримання податку з доходів фізичних осіб, 
відрахування на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, 
платежів за виконавчими документами та інші утримання з виплат 
працівникам. 

На субрахунку 663 "Розрахунки за іншими виплатами" ведеться облік 
розрахунків за виплатами, що не належать до фонду оплати праці, зокрема 
допомога по частковому безробіттю, допомога по тимчасовій 
непрацездатності. 

Аналітичний облік розрахунків ведеться за кожним працівником, 
видами виплат та утримань [7]. 

 Облік праці та її оплати має відповідати таким нормативним 
документам, як: Кодекс законів про працю; Закони України «Про оплату 
праці», «Про відпустки», «Про збір на обов‘язкове соціальне страхування»; 
Положення про порядок укладання контрактів під час оформлення (найму) на 
роботу працівників; Порядок нарахування середньої заробітної плати; План 
рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов‘язань і 
господарських операцій підприємств і організацій; Положення (стандарт) 
бухгалтерського обліку 16 «Витрати» та інші. 

Отже, заробітна плата складається з основної, додаткової заробітної 
плати та інших заохочувальних виплат та компенсацій. Для організації 
оплати праці використовують тарифну системи оплати праці. На 
підприємствах використовують дві форми оплати праці відрядна іпогодинна. 
Трудові відносини на підприємстві між роботодавцем і працівником 
регулюються, крім нормативних і законодавчих актів, ще й за допомогою 
трудових договорів і угод. Облік заробітної плати ведеться на 66 рахунку. 
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ПОНЯТТЯ, СУТНІТЬ ТА ВИЗНАННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ 

ВИТРАТ ПІДПРИЄМСТВА  

 

Ринкова економіка диктує особливі вимоги до контролю якості 

управління підприємством. Необхідність адаптуватись до постійних змін 

ринку вимагає все більшу потребу підприємств в отриманні достовірної 

інформації для ефективного управління. З огляду на це зростає значення 

бухгалтерського обліку як трейдера інформації, на основі якої приймаються 

управлінські рішення. 

Витрати діяльності національними стандартами бухгалтерського обліку 

трактуються, як один з елементів, які пов'язані з визначенням прибутку, 

тобто активи, які вибувають або амортизуються: собівартість реалізованої 

продукції, втрати, збитки та інші вибуття активів. 

Метою дослідження є обґрунтування сутності адміністративних витрат 

та їх застосування у бухгалтерській діяльності підприємства. 

Слід зазначити актуальність обліку адміністративних витрат на 

підприємстві, так як адміністративні витрати тісно пов'язані з іншими 

витратами загальногосподарського призначення, тобто з витратами в цілому 

по підприємству. 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws
http://zakon2.rada.gov.ua/laws
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/322-08#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/889-15#Text
https://wiki.legalaid.gov.ua/index.php/Військовий_збір
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Дослідження основоположних знань про адміністративні витрати 

висвітлюються у працях таких вітчизняних і зарубіжних вчених як М. Білуха, 

І. Бланк, О. Бородкін, Ф. Бутинець, С. Шкарабан, І. Басманов, В. Івашкевич, 

В. Палій, Я. Соколов, Дж. Рісс, Дж. Фостер. 

Згідно із НП(С)БО 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності», витрати 

— це зменшення економічних вигід у вигляді вибуття активів або збільшення 

зобов‗язань, які призводять до зменшення власного капіталу (за винятком 

зменшення капіталу за рахунок його вилучення або розподілу власниками) за 

звітний період [1]. Винятки становлять платежі за договорами комісії; 

агентськими угодами, попередня, тобто авансова, оплата запасів, робіт, 

послуг;  погашення одержаних позик; витрати, які відображаються 

зменшенням власного капіталу відповідно до положень (стандартів) 

бухгалтерського обліку; балансова вартість валюти. Зокрема, до складу 

витрат  відносяться адміністративні витрати.  

Адміністративні витрати являють собою загальногосподарські витрати, 

які пов‗язані з операційною діяльністю підприємства, спрямовані на 

обслуговування та управління підприємством і не входять до складу 

собівартості реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) [2, с. 52]. Вони 

представляються у вигляді необхідних витрат, які не можна безпосередньо 

віднести до певної категорії витрат. Іноді ті витрати, що розглядаються як 

частина операційних витрат, все ж таки є складовими адміністративних 

витрат: оренда офісних приміщень, оплата комунальних послуг, виплата 

заробітної плати персоналу, який не відіграє ролі у процесах виробництві та 

реалізації готової продукції, товарів, робіт та послуг.  

Адміністративні витрати зосереджують увагу на витратах, 

бюджетування яких приносить деякі вигоди для підприємства в цілому. 

Іншими словами, одним із базових критеріїв, за яким можна впізнати статтю 

адміністративних витрат, є те, що супутні переваги, що виникають у ході 

здійснення таких витрат, покращують становище усього підприємства, а не 

лише того відділу, на функціонування якого власне були витрачені грошові 

ресурси. В більшості випадків будь-яка стаття витрат, що має місце тільки в 

деякому відділі чи підрозділі компанії і в той же час фінансування якої не 

приносить жодної користі підприємству, не можливо віднести до 

адміністративних витрат [3, с.122]. 

Адміністративні витрати зосереджують увагу на витратах, 

бюджетування яких приносить деякі вигоди для підприємства в цілому. 

Іншими словами, одним із базових критеріїв, за яким можна впізнати статтю 

адміністративних витрат, є те, що супутні переваги, що виникають у ході 

здійснення таких витрат, покращують становище усього підприємства, а не 

лише того відділу, на функціонування якого власне були витрачені грошові 

ресурси. В більшості випадків будь-яка стаття витрат, що має місце тільки в 

деякому відділі чи підрозділі компанії і в той же час фінансування якої не 

приносить жодної користі підприємству, не можливо віднести до 

адміністративних витрат. 
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Бухгалтерськими документами, якими керуються при визнанні 
адміністративні витрати є: 

- стаття амортизації — «Розрахунок амортизації основних засобів»; 
- стаття малоцінні та швидкозношувані предмети — «Акт на списання 

малоцінних та швидкозношуваних предметів»; 
- стаття грошові кошти — «Видатковий касовий ордер», виписка банку; 
- стаття витрат на відрядження — «Звіт про використання коштів, 

наданих на відрядження або під звіт»; 
- стаття заробітна плата — «Табель обліку використання робочого часу», 

а також складена на його підставі «Розрахунково-платіжна відомість.  
Поняття витрат на утримання адміністративно-управлінського 

персоналу є широкоохоплюючим. Умовно їх можна розділити на три їх 
великі групи: витрати, пов‗язані із формуванням та власне утриманням 
адміністративно-управлінського штату; витрати, пов‗язані із професійною 
підготовкою та перепідготовкою (підвищення кваліфікації) працівників 
апарату управління та персоналу, сферою зайнятості яких є 
загальногосподарська; витрати, пов‗язані із перевезенням працівників до 
місця роботи і назад.  

Всі ці витрати відіграють важливу роль у процесі життєвого циклу 
підприємства, адже саме вони формують кваліфікованих та навчених 
спеціалістів та фахівців. У власних інтересах підприємства задовольняти 
потреби працівників у професійному рості.  

Витрати на утримання адміністративно-управлінського персоналу в 
свою чергу забезпечують нормальну роботу працівників та можуть 
поширюватись на різноманітні сфери використання. Перш за все до них 
відносяться витрати на оплату основної та додаткової заробітної плати; 
витрати на соціальне, пенсійне та інші види страхувань обов‗язкового та 
добровільного страхування невиробничого персоналу. 

За останні роки частка адміністративних витрат у структурі операційних 
витрат підприємств значно зросла. Таке постійне зростання обумовлює 
необхідність пошуку найоптимальніших методик їх обліку та контролю, 
адаптованих до потреб керівництва та інших користувачів економічної 
інформації. Вдосконалення способів ведення бухгалтерського, 
управлінського обліку адміністративних витрат підприємств є складовою 
подальшого вдосконалення процесу управління господарською діяльністю 
підприємств у ринкових умовах та покращення їх фінансових результатів. 

Нерегульовані або фіксовані адміністративні витрати  визначаються 
потужністю суб'єкта господарювання. У своєму складі вони містять  витрати 
на страхування і заробітну плату працівників, які забезпечують процес 
виробництва; податки, амортизацію. Величина таких  витрат залежить в 
більшій мірі від розміру планованої потужності. У тих випадках, коли 
потужність вже визначена, абсолютний розмір витрат практично не залежить 
від того, наскільки потужність фактично використовується. 

Отже, вдосконалення бухгалтерського, фінансового обліку 
адміністративних витрат підприємств є складовою подальшого покращення 
процесу управління господарською діяльністю підприємств у ринкових 
умовах та покращення їх фінансових результатів. 
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ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ АУДИТУ ДОХОДІВ  

ВІД ОПЕРАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

 

Важливим аспектом своєчасного прийняття ефективних управлінських 

рішень керівництвом підприємств  є оцінка достовірності  показників обсягу 

виробництва і реалізації продукції, цін та доходів за видами діяльності 

суб'єкта господарювання, фінансових результатів, що взаємопов‘язані між 

собою. За досвідом вітчизняних підприємств та зарубіжних компаній 

встановлено, що важливою складовою ефективної системи управління є 

застосування зовнішнього і внутрішнього аудиту. Відповідно, розробка дієвої 

методики аудиту доходів підприємства, що включає повний обсяг 

інформаційних джерел, об'єктів і оптимальних етапів перевірки, розробка 

моделей робочих документів аудитора є гарантією достовірності показників 

фінансової, податкової та інших видів звітності.  

Питанням організації і методики аудиту доходів приділялася значна 

увага таких відомих вчених економістів, як Ф.Ф. Бутинець, В.Ф. Голов, 

Г.М. Давидова, М.В. Кужельний, М.В. Мельник, В.Я. Савченко, В.О. 

Шевчук, Л.М. Янчева та інші.  

Метою дослідження є узагальнення теоретичних положень, розробка та 

обґрунтування рекомендацій щодо удосконалення методики аудиту доходів 

від операційної діяльності. 

Інформаційною базою дослідження стали праці вітчизняних та 

зарубіжних учених, нормативно-правові акти, періодична література у сфері 

автоматизації обліку, фінансова звітність. 

З метою аудиту операцій з обліку доходів від операційної діяльності 

проводиться  перевірка достовірності даних первинних документів щодо  

визнання доходів та формування фінансових результатів, повноти та 

своєчасності відображення первинних даних в зведених документах та 

облікових регістрах, правильності ведення обліку доходів операційної 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0336-13#Text
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діяльності та його відповідності прийнятій обліковій політиці, достовірності 

відображення доходів та визначення результатів діяльності у звітності  

суб‘єкта господарської діяльності, відповідності методики обліку та 

оподаткування операцій з обліку доходів від операційної діяльності, що 

застосовуються на підприємстві, чинним нормативним документам України 

за період, що перевіряється.  

В ході здійснення економічного аналізу, фахівці, опираються на 

інформаційні потреби користувачів. Зазвичай виділяються дві основні групи 

користувачів, відповідно їх вимоги щодо обсягу доступної їм інформації 

різні. Серед груп користувачів виділяють внутрішніх та зовнішніх. 

Внутрішні користувачі (а саме: керівники і спеціалісти різних ієрархічних 

рівнів господарюючого суб‘єкта) встановлюють перед системою аудиту цілі 

щодо діагностики й оцінювання стану операційного циклу та подальших 

перспектив діяльності, а також результатів та ефективності діяльності 

загалом. 

Серед потреби внутрішніх користувачів можна поділити дві групи:  

а) це потреби тих, що безпосередньо зацікавлені у результативності 

роботи господарюючого суб‘єкта (тобто власників, акціонерів, кредиторів, 

партнерів); 

б) потреби тих, що захищають інтереси попередньої групи (а саме: 

контролюючих органів, аудиторів, профспілкових організацій, мас-медіа 

тощо). 

В ході аудиту доходів  від операційної діяльності передбачено 

встановлення відповідності  документального оформлення надходження 

доходів реальним операціям, чи дійсно всі отримані доходи відображені на 

рахунках бухгалтерського обліку та у фінансовій звітності.  

Одним з етапів проведення аудиту операцій з 

обліку доходів за видами діяльності підприємств є перевірка наявності та 

правильності оформлення первинних документів і договорів з покупцями та 

замовниками.  Аудитор перевіряє наявність первинних документів, їх 

оформлення, звертаючи увагу на грамотність виправлення  помилкових 

записів (коректурний метод, «червоне сторно», додаткових записів), а також 

порівнює дані первинних і зведених документів з обліковими регістрами.  

     Наявність відхилень між даними синтетичного обліку  доходів і 

фінансової звітності,  зобов‘язує аудитора з'ясувати причини  виникнення 

таких відхилень та надати рекомендації з виправлення встановлених 

помилок. Факти відхилень, що виявлені  при перевірці  обліку доходів за 

видами діяльності суб'єкта господарювання, факти недотримання 

законодавства реєструються в робочих  документах аудитора, а обов‘язково  

узагальнюються у аудиторських звіті та висновку.   

 В ході опрацювання наукових джерел запропоновано модель робочого 

документа, що представлена у табл. 1  
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Таблиця 1 – Модель робочого документа щодо зіставлення даних 

первинних документів з даними синтетичного обліку з покупцями та 

замовниками 

№ п/п 

Найменування 

(контрагента, 

документа, 

номер, дата) 

Дані первинних 

документів 

Згідно з даними 

синтетичного 

обліку 

(Кт рах. 70, 71 

та ін.) 

Відхилення, + / - 

1 
    

2 
    

 

     Завданнями аудиту доходів від операційної діяльності визначено:  

- перевірка правильності і точності визначення величини фінансових 

результатів від операційної діяльності у відповідності з прийнятою на 

підприємстві обліковою політикою;  

- правильність оцінки в бухгалтерському обліку доходів (в сумі 

справедливої вартості активів, що отримані або підлягають отриманню); 

- підтвердження правильності щодо визначення і відображення операцій, 

що призвели до виникнення фінансових результатів;  

 -перевірка повноти, правильності та достовірності відображення 

інформації про доходи підприємства в звітності – чи не завищило 

підприємство доходи і не занизило витрати.   

Отже, в ході проведення аудиту аналітичні процедури займають важливе 

місце, адже за їх допомоги можна дослідити статті фінансової звітності. Такі 

процедури можна використовувати у поєднанні з іншими методами аудиту, 

що допоможе підвищити ефективність аудиту. Правильно розроблені та 

виконані аналітичні процедури можуть дозволити аудитору досягти більш 

ефективних цілей аудиту шляхом зменшення або заміни інших детальних 

аудиторських перевірок. Важливо, щоб аналітичні процедури були достатньо 

задокументовані, щоб досвідчений аудитор, не маючи попереднього зв‘язку з 

аудитом, зрозумів виконану роботу. Аналітичні процедури дають змогу 

отримувати надійні аудиторські докази, які потім виступають основою для 

обґрунтування аудиторського звіту. 
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ПІДПРИЄМСТВА 

 

В динамічних та мінливих умовах ведення бізнесу, що супроводжуються 

нестабільністю фінансових ринків та волатильністю цінових процесів 

забезпечення належного рівня фінансової стійкості та платоспроможності 

підприємства є важливим чинником його успішної діяльності. Підприємство, 

яке має можливість в повному обсязі та своєчасно розраховуватися зі своїми 

боргами, здатне до самофінансування та за рахунок власних обігових коштів 

формувати активи, є інвестиційно привабливим, конкурентоспроможним та 

має бездоганну ділову репутацію. З огляду на зазначене, важливого значення 

набуває економічний аналіз, що спрямовується на оцінку рівня фінансової 

стійкості та платоспроможності, пошук резервів підвищення стабільності 

фінансового стану підприємства. 

Важливою передумовою ефективного аналітичного процесу, 

орієнтованого на оцінку рівня фінансової стійкості та платоспроможності 

підприємства, є якісне інформаційне забезпечення, адже саме повнота, 

достовірність та об‘єктивність інформації корелює з результативністю 

проведених аналітичних процедур та дієвістю наведених за результатами 

проведення аналітичної роботи пропозицій.  

Основу інформаційного забезпечення аналізу фінансової стійкості та 

платоспроможності становить облікова система підприємства, в середовищі 

якої формується інформація про структуру оборотних та необоротних 

активів, стан дебіторської та кредиторської заборгованості, грошові потоки, 

що є основою для діагностики стабільності фінансового стану 

господарюючого суб‘єкта. Втім, варто відзначити, що не дивлячись на те, що 

облікові дані формують левову частку інформаційного забезпечення аналізу, 

в процесі виконання аналітичних процедур використовуються й інші 

позаоблікові джерела інформації (рис. 1). 
Можливість генерування оперативної, достовірної та повної інформації 

про активи, зобов‘язання та власний капітал підприємства, необхідної в 
процесі аналізу фінансової стійкості та платоспроможності підприємства, 
визначається рівнем організації облікового процесу. Правильне формування 
й визначення параметрів облікової політики підприємства впливає на 
величину доходів, витрат, активів та зобов‘язань, які визначають його 
фінансову стійкість та платоспроможність. До елементів облікової політики 
підприємства, які мають найбільший вплив на його фінансову стійкість та 
платоспроможність, є облік запасів (застосування конкретного методу обліку 
вибуття запасів впливає на витрати підприємства), облік основних засобів та 
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інших необоротних активів (вибір методу нарахування амортизації впливає 
на фінансові показники діяльності підприємства), облік грошових коштів, 
облік витрат та доходів (обрання методу обліку витрат та калькулювання 
собівартості продукції (товарів, робіт, послуг) впливає на фінансові 
результати), облік зобов‘язань, облік власного капіталу та ін. [2, с. 78]. 

 
Рисунок 1 – Складові інформаційного забезпечення аналізу фінансової 

стійкості та платоспроможності підприємства 
 
Для отримання облікової інформації з високими якісними показниками 

необхідно раціонального організувати обліковий процес на підприємстві: від 
первинного обліку (документування господарських операцій), поточного 
обліку (узагальнення даних в системі бухгалтерських рахунків та облікових 
регістрів) до формування звітних документів (узагальнюючий облік).  

Для належної організації процесу фіксації інформації про господарські 
операції на паперових або електронних носіях затверджується графік 
документообігу, що дає змогу оперативно та якісно підходити до 
оформлення, передачі та зберігання первинної й зведеної документації. 
Практика показує, що графік документообігу повинен забезпечувати 
оптимальну кількість підрозділів і виконавців, через які має проходити та в 
яких має опрацьовуватися кожний первинний документ [3, с. 175]. 

На етапі поточного обліку важливого значення набуває узагальнення 
інформації про господарські операції на бухгалтерських рахунках, тому 
важливого значення набуває розробка робочого плану рахунків, який би 
враховував особливості діяльності господарюючого суб‘єкта. Як правило, 
робочий план рахунків є додатком до наказу про облікову політику 
підприємства [1, с. 258]. Застосування інформаційних технологій дозволяє 
значно спростити обліковий процес, автоматизувати формування первинних 
документів, формувати облікові регістри (журнал господарських операцій, 
журнал бухгалтерських проводок тощо) та формувати звітні документи з 
різним ступенем деталізації облікової інформації [2, с. 82]. 

Інформаційне забезпечення аналізу  
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нормативні документи, 

інструкції, методичні 

рекомендації тощо 

Організаційно- 

розпорядча 
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Дані 

бухгалтерського 

обліку та звітності 
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Зовнішнє інформаційне забезпечення: інформація про кон‘юнктуру ринку, 

фінансовий ринок, контрагентів, діяльність органів державної влади тощо 
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Фінансова звітність є основним джерелом інформації в процесі аналізу 
фінансової стійкості та платоспроможності підприємства, оскільки на 
підставі інформації, що міститься у ній, розраховуються коефіцієнти 
фінансової стійкості та залежності, визначається тип платоспроможності 
підприємства та ліквідність балансу, оцінюється стан розрахункової 
дисципліни, робиться діагностика фінансового стану та оцінюється 
ймовірність банкрутства підприємства. Тобто фінансова звітність 
підприємства уможливлює розрахунок усіх без винятку абсолютних та 
відносних показників, на підставі яких можна оцінити його фінансову 
стійкість та платоспроможність. 

Таким чином, якісне інформаційне забезпечення аналізу фінансової 
стійкості та платоспроможності господарюючого суб‘єкта є передумовою 
результативного проведення аналітичної роботи, дієвості наданих 
пропозицій щодо забезпечення цільових параметрів стійкості фінансового 
стану підприємства та недопущення кризи неплатежів. При цьому основу 
інформаційного забезпечення аналізу фінансової стійкості та 
платоспроможності формує система його бухгалтерського обліку та звітності 
підприємства.  
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ОСОБЛИВОСТІ ОБЛІКУ РЕАЛІЗАЦІЇ 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. 
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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.  

Сучасні економісти визначають, що головною метою процесу реалізації 

є отримання прибутку. Реалізація продукції – продаж товарів споживачам і 

отримання коштів за них на розрахунковий рахунок підприємства-

постачальника [3] . 

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 [4]. 

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. 

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.  
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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). 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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До головних завдань обліку процесу реалізації готової продукції, робіт і 

послуг відносять: 

− встановлення кількості та вартості відвантаженої продукції (за 

обліковими цінами); 

 − визначення дебіторської заборгованості за відвантажену покупцям 

продукцію, виконані роботи та надані послуги відповідно до договорів (за 

цінами реалізації); 

− дотримання термінів поставок готової продукції, виконання робіт та 

надання послуг, а також строків оплати зі сторони споживачів; 

− облік затрат, що  пов‘язані із збутом продукції, товарів, робіт і послуг 

та просування їх на споживчому ринку (витрати на маркетинг); 

− визначення фінансового результату від реалізації продукції, виконаних 

робіт та наданих послуг підприємством як у розрізі номенклатурних груп 

товарів, так і в цілому [5]. 

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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НЕОБХІДНІСТЬ АУДИТУ НА ПІДПРИЄМСТВАХ  

ОПТОВОЇ ТОРГІВЛІ 

 

Однією з провідних галузей економіки, яка стрімко розвивається є сфера 

торгівлі. Останніми роками на суб‘єктів в даній сфері значно вплинули 

глобалізація, поглиблення конкуренції, зростання негативних чинників та 

зміни економічних систем. Торгівля – це вид економічного зв‘язку між 

виробником та споживачем, що здійснюється безпосередньо ринком. Одним 

з основних напрямків комерційно-посередницької діяльності є оптова 

торгівля. Це основна форма, що виражає сутність комерційно-

посередницької діяльності, сприяє активному регулюванню процесів 

нагромадження і переміщення продукції в часі і просторі. В даний час оптова 

торгівля має важливе значення для вітчизняної економіки. Саме вона 

впроваджує на ринок велику кількість як зарубіжної, так і вітчизняної 

продукції. Оптова торгівля приділяє увагу покращенню якості товарів 

українського виробництва для завоювання місця, як на внутрішньому, так і 

на зовнішньому ринках. 

Питанням аудиту на підприємствах оптової торгівлі присвячено праці 

таких науковців як: О.Г. Дроздова, О.Г. Бондарчук, В.Б. Захожай,                        

М.М. Матюха, В.В. Апопій, Т.В. Мултанівська, Т.С. Воінова. Серед 

зарубіжних дослідників окресленої проблематики слід відзначити таких 

науковців як: М.Н. Григорьєв, Є.Н. Варламова, В.С. Карагод, В.В. Кукушка. 

У свою чергу, вивчення праць авторів з питань розвитку методичних підходів 

до облікового відображення товарів свідчить про те, що вони є 

неоднозначними та дискусійними. Дана ситуація призводить до необхідності 

їх удосконалення. 

В даний час оптова торгівля має важливе значення для вітчизняної 

економіки. Саме вона впроваджує на ринок велику кількість як зарубіжної, 

так і вітчизняної продукції. Оптова торгівля приділяє увагу покращенню 

якості товарів українського виробництва для завоювання місця, як на 

внутрішньому, так і на зовнішньому ринках. 

Основними нормативно-правовими документами, які регулюють 

перевірку діяльності підприємств оптової торгівлі, є: 

 Закон України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську 

діяльність»; 

 Міжнародні стандарти контролю якості,  аудиту, огляду, іншого 

надання впевненості та супутніх послуг; 

 Господарський кодекс;  

 Цивільний кодекс; 



45 

 Податковий кодекс; 

 Закон України «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в 

Україні»; 

 Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 9 «Запаси», 15 

«Доходи» та 16  «Витрати»; 

 Положення про інвентаризацію активів та зобов‘язань»; 

 Методичні рекомендації з бухгалтерського обліку запасів» та ін. 

Важлива роль у перевірці ефективності торгівельної діяльності належить 

її обліковому забезпеченню. Наявність точної, повної, своєчасної, 

об‘єктивної та детальної облікової інформації є необхідною умовою 

оптимізації торгівельного процесу на підприємстві. В свою чергу на 

підприємствах оптової торгівлі це неможливо без впровадження дієвої 

системи контролю за реалізацією облікового процесу. У зв‘язку з цим 

питання  організаційно-методичного забезпечення  аудиту  на підприємствах 

оптової торгівлі набувають особливого значення [1, с.340]. 

До основних завдань аудиту торгівельних операцій на підприємствах 

оптової торгівлі відносяться:  

 перевірка наявності та забезпечення якісного збереження товарів на 

складах;  

 контроль правильності, своєчасності та повноти відображення 

торгівельних операцій у документах;  

  перевірка правильності визначення первісної вартості товарів;  

  перевірка приймання та реєстрації товарів;  

  перевірка реальності існування товарів та права власності на них;  

  перевірка оплати товарів та порядок повернення їх постачальнику;  

  правильність обраних принципів обліку запасів;  

  встановлення правильності визнання й оцінки товарів;  

  перевірка уцінки та дооцінки товарів;  

  оцінка системи внутрішнього контролю за товарами [2, с.155]. 

Вплив факторів зовнішнього та внутрішнього економічного середовища 

(не конкурентоспроможність зразків, що продаються, через високий рівень 

цін на них, сезонні коливаннями споживчого попиту, втрата товаром своїх 

первісних якостей, моральне зношування, закінчення строку реалізації) 

призводять до необхідності уцінки товарів. В періодичних виданнях 

авторами приділяється увага вивченню причин та порядку проведення уцінки 

товарів, порядку документального оформлення уцінки запасів, особливостям 

облікового відображення та податкових наслідків проведення уцінки товарів 

в оптовій торгівлі.  

Варто зазначити, що сучасний аудит на підприємствах оптової торгівлі 

вже не обмежується резюмуванням недоліків у системі обліку та фінансовій 

звітності клієнта за минулий рік чи декілька років. Від аудитора очікують 
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також оцінки подій, які відбуваються після дати складання останнього 

балансу, висловлення думки про можливість безперервного функціонування 

підприємства, яке перевіряється протягом найближчого перспективного 

періоду; аналізу прогнозних фінансових показників [3, с.255]. 

Отже, аудит на підприємствах оптової торгівлі дає можливість: 

визначити реальний, якісний і кількісний стан обʼ єктів, що відображаються 

в фінансовій звітності та вивчаються аудитором в ході її перевірки; виявити 

відхилення від базового або нормативного стану й оцінити ці відхилення за 

критеріями доцільності та законності. 
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ОСОБЛИВОСТI ОЦІНКИ ВИБУТТЯ  ЗAПAСIВ 

 

Для здiйснення господaрської дiяльностi пiдприємствaми всiх форм 

влaсностi тa галузей економiки використовуються зaпaси, якi є нaйбiльш 

вaжливою тa знaчною чaстиною aктивiв пiдприємствa. Вони посiдaють 

особливе мiсце у склaдi мaйнa тa домiнуючi позицiї у структурi витрaт 

пiдприємств рiзних сфер дiяльностi.  

Ефективне управління запасами підприємства повинне базуватися на 

застосуванні виваженого інформаційного забезпечення. Наявна інформація 

про рух, вартість, сформована нормативна база по запасах і оборотних 

коштах дозволяє менеджеру оперативно управляти матеріальними і 

фінансовими потоками на підприємстві протягом року [3, с. 293]. 

Методи оцінки  зaпaсiв досліджували тaкi вiтчизнянi вченi як  М.Т. 

Бiлухa, Ф.Ф. Бутинець, Б.I. Вaлуєв, A.М. Герaсимович, В.П. Зaвгороднiй, 

М.В. Кужельний, A.М. Кузтминський, Г.Г. Кирейцев, П.П. Нiмчинов, Ю.I. 

Осaдчий тa iншi. 

Метою дaного дослiдження є визнaчення основних aспектiв рiзних 

методiв оцінки вибуття зaпaсiв. 
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 Згiдно з П(С)БО 9 зaпaси – aктиви, якi утримуються для подaльшого 

продaжу зa умов звичaйної господaрської дiяльностi; перебувaють у процесi 

виробництвa з метою подaльшого продaжу продукту виробництвa; 

утримуються для споживaння пiд чaс виробництвa продукцiї, виконaння 

робiт тa нaдaння послуг, a тaкож упрaвлiння пiдприємством [5]. 

Визнaвaти зaпaси aктивaми можнa тiльки в тому випaдку, якщо 

дотримуються тaкi стaндaртнi умови (п. 5 П(С)БО 9, п. 2.1 Метод 

рекомендaцiй № 2): 

1) пiдприємству перейшли ризики i вигоди, пов‘язaнi з прaвом влaсностi 

aбо прaвом повного господaрського вiдaння (оперaтивного упрaвлiння) нa 

придбaнi (отримaнi) зaпaси; 

2) пiдприємство здiйснює упрaвлiння зaпaсaми тa контроль нaд ними; 

3) iснує ймовiрнiсть отримaння в мaйбутньому економiчних вигод, 

пов‘язaних з використaнням зaпaсiв; 

4) вaртiсть зaпaсiв може бути достовiрно визнaченa. 

Одиницею бухгaлтерського облiку зaпaсiв є їх нaйменувaння aбо 

однорiднa групa (вид) [1, с. 150]. 

Оцiнкa зaпaсiв пiд чaс їх вiдпуску мaє вaжливе знaчення, оскiльки сaме 

тут виникaють проблеми з вибором вaрiaнтa, з урaхувaнням впливу оцiнки нa 

вaртiсть продукцiї, що виготовляється, цiну готових виробiв, попит 

споживaчiв i розмiр прибутку. Вiдповiдно до п. 16 П(С)БО 9 «Зaпaси» у 

випaдку будь-якого вибуття зaпaси оцiнюються зa одним iз тaких методiв: 

iдентифiковaної собiвaртостi вiдповiдної одиницi зaпaсiв: середньозвaженої 

собiвaртостi; собiвaртостi перших зa чaсом нaдходження зaпaсiв (ФIФО); 

нормaтивних зaтрaт;  цiни продaжу [4, с. 226]. 

Щодо переваг та недоліків у застосуванні на практиці методів оцінки 

вибуття запасів, які визначені діючим законодавством, та систематизовано 

інформацію у вигляді поглядів науковці, яку представлено у табл.1. 

При цьому для всiх одиниць бухгaлтерського облiку зaпaсiв, що мaють 

однaковi умови використaння, зaстосовується тiльки один iз нaведених 

методiв. 

Тaким чином, в умовaх нинiшньої економiчної ситуaцiї, що постiйно 

змiнюється необхiдно врaховувaти позитивнi i негaтивнi нaслiдки 

використaння кожного конкретного методу оцiнки вибуття виробничих 

зaпaсiв, що є вaжливим покaзником обґрунтувaння собiвaртостi продукцiї тa 

розрaхунку виробничих витрaт. Aнaлiз зaстосувaння рiзних методiв оцiнки 

зaпaсiв покaзує, що при кожному з них можнa одержaти рiзнi результaти, як 

позитивнi, тaк  i негaтивнi. Усе зaлежить вiд необмеженої кiлькостi зовнiшнiх 

тa внутрiшнiх фaкторiв, якi впливaють нa результaти дiяльностi 

пiдприємствa. 

  

https://i.factor.ua/ukr/law-104/section-712/article-12286
https://i.factor.ua/ukr/law-266/section-910/article-13688
https://i.factor.ua/ukr/law-266/section-910/article-13688
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Таблиця 1 – Переваги та недоліки методів оцінки вибуття виробничих 

запасів 

Метод  Сутність  

Середньозваженої собівартості 

1) Переваги Простота та доступність цього методу дозволяють широко застосовувати його 

на практиці. Водночас слід мати на увазі, що використання методу за умов 

щоденного надходження та використання виробничих запасів у великих обсягах 

(наприклад, на крупних промислових підприємствах) може бути неефективним 

та досить трудомістким 

Метод ідентифікованої собівартості 

1) Переваги Метод ідентифікованої собівартості є незамінним, якщо на підприємстві 

використовуються запаси великої вартості або такі, що не можуть бути 

взаємозамінні 

Позитивною характеристикою методу ідентифікованої собівартості є той факт, 

що це єдиний спосіб при якому суміщаються фізичні і вартісні обороти 

матеріально- виробничих запасів, тобто при використанні цього методу рух 

вартості запасІЕ співпадає з їх фізичним рухом 

2) Недоліки Даний метод недоцільно використовувати при наявності на підприємстві 

великої кількості запасів та значній різноманітності їх номенклатури 

По-перше, можливість застосування цього методу обмежена по причині 

різноманітної номенклатури і великої кількості однакових запасів. Іншою 

небажаною рисою цього методу є можливість маніпулювання сумою прибутку, 

роблячи суб'єктивний вибір, який запас використати в певний період часу. Для 

більшості підприємств цей метод неприйнятний через складність і 

непрактичність відслідковувати придбання і використання (продал:) конкретних 

одиниць кожного найменування запасів. 

Метод ФІФО 

1) Переваги Даний метод забезпечує майже повне співпадання руху вартості з фізичним 

рухом запасів; використання методу ФІФО максимально наближує вартість 

запасів до поточної ринкової вартості; метод послідовний та об'єктивний; метод 

запобігає можливостям маніпулювання сумою прибутку. 

2) Недоліки Недоліком застосування методу ФІФО є те, що в період інфляції він забезпечує 

наявність невиправдано завищеної суми прибутку 
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OСOБЛИВOСТІ OБЛІКУ НЕOБOРOТНИХ АКТИВІВ 

 УСТАНOВ ДЕРЖАВНOГO СЕКТOРУ 
 

Сучасний етап рoзвитку України характеризується рефoрмуванням всієї 
системи бухгалтерськoгo oбліку, зoкрема і в бюджетних устанoвах. 
Зважаючи на це, актуальним питанням сьoгoдення стає вдoскoналення oбліку 
в бюджетних устанoвах. Саме тoму oдним із найбільш важливих аспектів 
данoї прoблеми є oблік неoбoрoтних активів бюджетних устанoв як найбільш 
важливoї складoвoї активів. 

Дoслідженню актуальних питань oбліку  неoбoрoтних активів в 
бюджетних устанoвах приділяли увагу такі вітчизняні вчені та практики як 
Атамас П. Й., Білуха М. Т., Бутинець Ф.Ф., Вигoвська Н. Г., Гoлoв С. Ф., 
Джoга Р. Т., Жук В. М., В. O. Касьянoва, Кірейцев Г. Г., Кужельний М. В., 
Кузьмінський А. М., Лінник В. Г., Лень В. С., Лoвінська Л. Г., Петрик O. А., 
Oсадчий Ю. І., Саблук П. Т., Садoвська І. Б., Сoпкo В. В., Сук Л. К., 
Чумаченкo М. Г., Чечуліна O. O. Швець В. Г., Шевченкo С. O. та інші. 

Метoю данoгo дoслідження є аналіз oсoбливoстей oбліку неoбoрoтних 
активів устанoв державнoгo сектoру. 

Діяльність бюджетних устанoв та oрганізацій відбувається у сфері 
надання пoслуг сoціальнo-культурнoгo, наукoвoгo та іншoгo характеру. 
Oднією з важливих передумoв надання цих пoслуг є забезпеченість 
бюджетних устанoв неoбoрoтними активами. 

Oсoбливістю неoбoрoтних активів є багатoразoве їх викoристання в 
прoцесі пoвсякденнoї діяльнoсті, збереження пoчаткoвoгo зoвнішньoгo 
вигляду (фoрми) прoтягoм тривалoгo періoду, який перевищує oдин рік. Під 
впливoм зoвнішніх умoв вoни знoшуються і прoтягoм нoрмативнoгo терміну 
перенoсять свoю первісну вартість на кінцевий результат діяльнoсті 
устанoви, а з цьoгo випливає, щo  від правильнoсті фoрмування первіснoї 
вартoсті, залежить кінцевий результат діяльнoсті устанoви [1]. 

Відпoвіднo дo статті 56 Бюджетнoгo кoдексу України бюджетні 
устанoви ведуть бухгалтерський oблік відпoвіднo дo націoнальних пoлoжень 
(стандартів) бухгалтерськoгo oбліку в державнoму сектoрі та інших 
нoрмативнo-правoвих актів щoдo ведення бухгалтерськoгo oбліку в пoрядку, 
встанoвленoму Міністерствoм фінансів України [2]. 

http://zakon3.rada.gov.ua/
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Згіднo із Закoнoм України "Прo бухгалтерський oблік та фінансoву 

звітність в Україні»(далі - Закон) національне положення(стандарт) 

бухгалтерського обліку в державнoму сектoрі - нoрмативнo-правoвий акт, 

яким визначаються принципи та метoди ведення бухгалтерськoгo oбліку і 

складання фінансoвoї звітнoсті для рoзпoрядників бюджетних кoштів, 

центральнoгo oргану викoнавчoї влади, щo реалізує державну пoлітику у 

сфері казначейськoгo oбслугoвування бюджетних кoштів, та фoндів 

загальнooбoв'язкoвoгo державнoгo сoціальнoгo і пенсійнoгo страхування, 

рoзрoблений на oснoві міжнарoдних стандартів бухгалтерськoгo oбліку для 

державнoгo сектoру та затверджений центральним oрганoм викoнавчoї влади, 

щo забезпечує фoрмування та реалізує державну пoлітику у сфері 

бухгалтерськoгo oбліку [4]. 

Неoбoрoтні активи  - це матеріальні та нематеріальні ресурси , які має в 

свoєму рoзпoрядженні устанoва і якими вoна кoристується при викoнанні 

свoїх функцій і викoристoвує їх більш рoку. 

З 23 травня 2020 р. діє нoвий вартісний критерій для oснoвних засoбів: 

такий пoріг збільшенo з 6 000 грн дo 20 000 грн (пп. 12 п. 3 р. І Закoну 

України ―Прo внесення змін дo Пoдаткoвoгo кoдексу України щoдo 

вдoскoналення адміністрування пoдатків, усунення технічних та лoгічних 

неузгoдженoстей у пoдаткoвoму закoнoдавстві‖ від 16.01.2020 р. № 466-ІХ, 

далі – Закoн № 466). Відпoвідні зміни були закріплені в пп. 14.1.138 ПКУ [2]. 

Oблік вартoсті неoбoрoтних активів ведеться в пoвних гривнях, без 

кoпійoк, а сума кoпійoк, сплачених за придбання неoбoрoтних, відразу 

віднoситься на видатки устанoви (винятoк станoвлять бібліoтечні фoнди, 

малoцінні неoбoрoтні матеріальні активи, білизна, пoстільні речі, oдяг та 

взуття, матеріали дoвгoтривалoгo викoристання для наукoвих цілей та такі, 

щo мають oбмежене викoристання). Неoбoрoтні активи  в устанoвах oсвіти і 

науки oблікoвуються у бухгалтерії за інвентарними oб‘єктами. 

На підставі НП(С)БOДС 121, мoжна виділити oснoвні правила 

нарахування амoртизації на oснoвні засоби :  

1. Нарахування амoртизації здійснюється прoтягoм стрoку кoриснoгo 

викoристання (експлуатації) oб‗єкта oснoвних засoбів при визнанні цьoгo 

oб‗єкта активoм (при зарахуванні на баланс) і призупиняється на періoд йoгo 

рекoнструкції, мoдернізації, дoбудoви, дooбладнання та кoнсервації. Такoж 

амoртизація не нарахoвується на oб‗єкти oснoвних засoбів, дoступ дo яких 

oбмежений у зв‗язку з тим, щo вoни перебувають на тимчасoвo oкупoваній 

теритoрії та/абo на теритoрії прoведення антитерoристичнoї oперації.  

2. Вартість oб‗єкта oснoвних засoбів рoзпoділяється на систематичній 

oснoві прoтягoм стрoку йoгo кoриснoгo викoристання (експлуатації) шляхoм 

нарахування амoртизації на дату балансу. За рішенням керівника суб‗єкта 

державнoгo сектoру у рoзпoрядчoму дoкументі прo oблікoву пoлітику мoже 

бути передбаченo нарахування амoртизації на річну дату балансу. 
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 3. Нарахування амoртизації пoчинається з місяця, наступнoгo за 
місяцем, у якoму oб‗єкт oснoвних засoбів став придатним для кoриснoгo 
викoристання та введений в експлуатацію. Нарахування амoртизації 
припиняється, пoчинаючи з місяця, наступнoгo за місяцем вибуття oб‗єкта 
oснoвних засoбів, переведення йoгo на рекoнструкцію, мoдернізацію, 
дoбудoву, дooбладнання, кoнсервацію. При вибутті oб‗єкта oснoвних засoбів 
суб‗єкт державнoгo сектoру нарахoвує амoртизацію в місяці йoгo                    
вибуття. [3]. 

Амoртизацію oснoвних засoбів (крім інших неoбoрoтних матеріальних 
активів, амoртизація вартoсті яких здійснюється за метoдoм, визначеним у 
пункті 6 цього розділу) суб‗єкти державнoгo сектoру нарахoвують із 
застoсуванням прямoлінійнoгo метoду, при якoму річна сума амoртизації 
визначається діленням вартoсті, яка амoртизується, на стрoк кoриснoгo 
викoристання oб‗єкта oснoвних засoбів. Рoзрахунoк амoртизаційних 
відрахувань прикладається дo регістрів бухгалтерськoгo oбліку [5]. 

Таким чинoм, бухгалтерський oблік неoбoрoтних активів пoвинен 
забезпечити правильне дoкументальне oфoрмлення та свoєчасне 
відoбраження в регістрах бухгалтерськoгo oбліку надхoдження, переміщення, 
вибуття всіх неoбoрoтних активів, які належать устанoві, у тoму числі і здані 
в oренду. 
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У дослідженнях Л.Е. Басовського, У.Ю. Блінової, В.І. Головка, 
Б.В. Гриніва, Р.О. Костирка, П.О. Куцик, І.Д. Лазаришиної, Є.В. Мниха, 
О.В. Олійник, І.Т. Райковської, Г.В. Савицької, Л.О. Сухаревої,                            
А.Д. Шермета, С.І. Шкарабана, І.Й. Яремка значну увагу приділено питанням 
адаптації організації та методики економічного аналізу до сучасних умов 
господарювання. 

Метою роботи є дослідження економічного аналізу в управлінні 
діяльністю суб'єктів господарювання. 

Економічна діяльність – діяльність з виробництва (або) реалізації 
товарів (робіт, послуг), а також будь-яка інша діяльність, спрямована на 
отримання прибутку (доходів), незалежно від результатів такої діяльності. До 
економічної діяльності відносяться діяльність підприємця, фінансова або 
посередницька діяльність, довірче управління майном, надання однією 
особою іншій особі певних прав або прийняття однією особою перед іншою 
особою зобов'язань вчинити певні дії або утриматися від вчинення певних 
дій на оплатній основі. 

Зважаючи на розмаїття видів економічної діяльності та особливостей 
господарюючих суб'єктів (організаційно-правової форми, специфіки 
діяльності) актуальним залишається питання розробки методики аналізу 
економічної діяльності, що дозволяє провести оцінку ефективності та 
порівняльний аналіз господарюючих суб'єктів з використанням єдиних 
критеріїв оцінки. В якості інтегрованого критерію економічної діяльності (а 
саме фінансово-господарської діяльності) господарюючих суб'єктів 
пропонується використання категорії «сталий економічний розвиток». 

У науковій літературі містяться різноманітні визначення понять, що 
входять в категорію «сталий розвиток», а також велика кількість методик 
аналізу різних аспектів економічної діяльності. Однак не сформульоване 
однозначне трактування поняття «сталий економічний розвиток 
господарюючого суб'єкта», а також не визначені методи його аналізу, хоча 
така спроба була зроблена в роботах [3]. Сталий економічний розвиток 
господарюючого суб'єкта мезорівня (регіону) - сукупність властивостей 
підсистем, які входять до нього (підприємств і організацій), що забезпечують 
безперервне ефективне функціонування господарюючого суб'єкта мезорівня 
при наявних обмеженнях, що зберігається в умовах зміни зовнішнього і 
внутрішнього середовища. Щоб довести висунуту гіпотези слід вирішити ряд 
завдань: - провести порівняльний аналіз понять «стійкість» і «стабільність» 
для розмежування зазначених категорій і визначення їх характерних ознак; - 
дослідити існуючі трактування поняття «система» для доведення 
твердження, що господарський комплекс країни є для різних ієрархічних 
рівнів економічною системою, що саморозвивається; - виділити ознаки, 
спрямовані на визначення особливостей досліджуваного суб'єкта 
господарювання; - дослідити принципи побудови систем з метою 
представлення господарського комплексу країни для різних ієрархічних 
рівнів у вигляді цілеспрямованої макроекономічної системи, що 
саморозвивається. Перетворенні відповідно до форми та часу необхідних для 
прийняття рішень [2]. 
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Економічний аналіз виступає дієвим засобом виявлення 

внутрішньогосподарських резервів, основою розробки науково 

обґрунтованих планів, а також інструментом вироблення управлінських 

рішень, які повинні відповідати таким вимогам, як: раціональність, 

оптимальність, об‘єктивність та своєчасність. Така інтерпретація 

економічного аналізу повинна досягатись через його практичне застосування. 

Адже економічний аналіз повинен бути, з одного боку, комплексним - 

охоплювати всі сторони економічного процесу і економічно обґрунтовувати 

класифікацію та систематизацію факторів, які впливають на досягнення 

конкурентних переваг. З іншого боку, аналіз повинен забезпечити системний 

підхід, коли кожен досліджуваний об‘єкт розглядається як система, яка 

постійно змінюється і знаходиться під впливом факторів конкурентного 

середовища. 

Комплексний підхід полягає у повноті виявлення причин, що 

викликають зміни показників відповідно до кінцевого результату - у повноті 

розгляду впливу на такі складові діяльності підприємства, як: технічна 

політика, рівень організації, фінансова, інвестиційна, екологічна та інші види 

діяльності підприємства. Тому в дослідженні припускається твердження, що 

комплексність повинна базуватись на системності. 

Комплексний економічний аналіз слід характеризувати як підхід до 

господарської діяльності торговельних підприємств для оцінювання їх 

конкурентних переваг. Він дозволяє створити так звану «систему пошуку 

резервів», для виявлення яких необхідно проаналізувати ряд періодів. При 

цьому об‘єктом дослідження можуть бути як суб‘єкти господарювання 

різних видів діяльності та організаційно-правових форм і видів власності, так 

і окремі бізнес-процеси. 

Існують інші бачення щодо визначення терміну «комплексний 

економічний аналіз». Так, група вчених (Г.В. Гіляровська, Н.П. Любушин, 

А.Д. Шеремет) розглядають комплексний економічний аналіз як такий, що 

відрізняється від економічного певними характерними ознаками: всебічністю 

аналізу (передбачає вивчення всіх сторін господарської діяльності 

підприємства); системністю, адже всі блоки комплексного економічного 

аналізу розглядаються як єдина система узагальнюючих і абсолютних 

показників, які взаємопов‘язані між собою. 

А тому важливим є проведення такого аналізу з обґрунтуванням 

стратегічного розвитку торговельних підприємств з метою оцінки фінансової 

звітності та вартості підприємства, що буде доцільніше, ніж проведення 

фінансового, ситуаційного та/або інвестиційного аналізу, який частіше 

використовують керівники таких підприємств. Заниження значення 

використання комплексного економічного аналізу пояснюється відсутністю: 

висококваліфікованих кадрів або неможливістю оплачувати їх послуги; 

підрозділу, що комплексно займається розробкою та впровадженням 

стратегії; досконалою інформаційною базою; стійкої позитивної динаміки 

доходів, які покриватимуть витрати на проведення стратегічного управління; 

наявності довгострокових інвестицій. 
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Проаналізувавши всі вищезазначені дефініції та бачення авторів, 

вважаємо, що комплексний економічний аналіз - це сукупність принципів, 

методів, прийомів вивчення показників всіх сторін діяльності підприємства 

та його підрозділів у взаємозв‘язку. У результаті цього на основі аналітичної, 

збалансованої та достовірної інформації виявляють невикористані резерви 

трудових, матеріальних і фінансових ресурсів, «вузьких місць», проводять 

розробку пропозицій щодо покращення результатів роботи та мобілізації 

факторів економічного зростання торговельних підприємств в умовах 

трансформації ринкових процесів [1]. 

Отже, з наведеного можна зробити висновки, що економічний аналіз і 

внутрішній контроль виступають у двох основних формах: 

- по-перше, інформаційне забезпечення управління для виявлення 

недоліків і резервів у діяльності суб‘єктів господарювання, підвищення 

ефективності використання фінансових ресурсів внаслідок пошуку резервів 

зменшення витрат обігу та збільшення обсягів продажів для досягнення 

конкурентних переваг; 

- по-друге, результати інших функцій управління, повинні базуватися на 

фактах їх прояву, переробляти та видавати нову інформацію про стан 

діяльності підприємства та сприяти прийняттю ефективних управлінських 

рішень. 
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Основні засоби є ключовою матеріально-технічною базою на 

підприємствах будь-якого виду діяльності, вони відіграють важливу роль у їх 

функціонуванні та визначають рівень технічної озброєності праці. 

Для того, щоб правильно відбувався облік основних засобів, потрібно 

вміти здійснювати їх оцінку. Адже ефективне використання таких засобів 

впливає на стратегічні можливості підприємства, результати виробництва, 

масштаб та напрям його розвитку, конкурентоспроможність тощо. 

Відповідно до цього, необхідно чітко розуміти економічну сутність основних 

засобів. 
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Як у зарубіжній обліковій практиці, так і у вітчизняній основним 
засобом вважається довгостроковий актив. Закон України «Про 
бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» зазначає, що активи – 
це ресурси, отримані підприємством в результаті минулих подій та 
використання яких, як очікується, приведе до збільшення економічних вигод 
у майбутньому [1].  

Основні засоби відповідно до Міжнародних cтандартів бухгалтерського 
обліку, а саме МСБО 16 «Основні засоби» повинні відповідати таким 
критеріям: мати матеріальну форму; знаходитися на підприємстві для 
використання у виробництві, для постачання товарів чи послуг, для надання 
в оренду, для адміністративних цілей тощо; використовуватися більше 
одного облікового періоду [2]. 

Методологічні засади формування інформації щодо основних засобів та 
їх відображення у фінансовій звітності підприємств регламентуються 
Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 7 «Основні засоби». 
Поняття «основний засіб» ним визначається як матеріальний актив, який 
підприємство, установа чи організація утримують задля використання його у 
процесі виробництва або постачання товарів, надання послуг, здавання в 
оренду іншим особам або для здійснення адміністративних і соціально-
культурних функцій, очікуваний строк корисної експлуатації якого більше 
одного року (або операційного циклу, якщо він довший за рік) [3]. 

Також визначення терміна «основні засоби» надано Податковим 
кодексом України, яким зазначено, що це матеріальні активи, що 
використовуються у господарській діяльності платника податку, вартість 
яких повинна перевищувати 20000 гривень і поступово зменшується у зв'язку 
з фізичним або моральним зносом та очікуваний строк корисного 
використання яких з дати введення в експлуатацію становить понад один рік 
(або операційний цикл, якщо він довший за рік) [4]. 

Визначенню терміну «основні засоби» приділено багато уваги 
науковцями. Так, наприклад, Бойко В.М. та Вашків П.Г. вважають, що 
основні засоби є сукупністю засобів праці, що функціонують у сфері 
матеріального виробництва; вони не змінюють свою натуральну форму 
протягом тривалого часу та переносять свою вартість на створений продукт 
частинами в міру їх зношення [5]. 

Загородній А. Г. та Вознюк Г. Л. трактують основні засоби як 
матеріальні активи, які підприємство формує з метою використання їх у 
процесі виробництва чи постачання товарів, надання послуг, здавання в 
оренду іншим особам або для здійснення адміністративних і соціально-
культурних функцій і очікуваний термін корисного застосування яких 
перевищує рік [6]. 

На думку Яковишиної Н. А., Яковенко К. А. та Грабовської О. О. 
основні засоби – це вартісно виражені ресурси, які утримуються суб‘єктом 
господарювання [7, 8]. 

Отже, питання термінології є досить дискусійним, більшість фахівців 
трактують «основні засоби» як матеріальні активи підприємства. Також деякі 
автори формулюють це поняття як засоби праці, що використовуються у 
виробництві впродовж тривалого часу або ж як ресурси підприємства. 
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Варто зазначити, що для того, щоб безпомилково здійснювати облік 

основних засобів на підприємствах, потрібно вміти їх класифікувати. 

Науково аргументовану класифікацію, що наведена в (табл.1), 

використовують: для здійснення на підприємствах правильного аналітичного 

та синтетичного обліку наявних об‘єктів або тих, що здійснюють рух 

(надходження і вибуття); для нарахування амортизації; для розрахунку 

розміру їх зносу тощо. 

 Таблиця 1 – Класифікація основних засобів 
Види основних 

засобів 
Ознака 

за функціональним призначенням: 

Виробничі 
функціонують у матеріально-виробничій сфері, беруть участь у 

виробничому процесі або сприяють його здійсненню 

Невиробничі 
функціонують у невиробничій сфері та призначені зокрема для 

комунальних і культурно-побутових потреб підприємства 

за галузевою ознакою: 

Діючі 
використовуються у господарській діяльності підприємств, установ 

чи організацій 

Недіючі 
не використовуються у даний період часу через тимчасову 

консервацію підприємств або їх окремих цехів 

Запасні 
різне устаткування, що знаходиться в резерві та слугують для заміни 

об'єктів ОЗ, що вибули або ремонтуються 

за ознакою належності: 

Власні 

є власністю підприємства та можуть бути сформовані як внесок 

засновників до Зареєстрованого капіталу або як Додатковий капітал з 

відповідних джерел задля розширення роботи підприємства, 

цільового фінансування і цільових надходжень, власних прибутків 

Орендовані 
відображаються у балансі орендодавця, тим самим виключається 

можливість подвійного обліку одних і тих самих засобів 

для цілей бухгалтерського обліку: 

Групи 

 Земельні ділянки 

 Капітальні витрати на поліпшення земель 

 Будинки, споруди та передавальні пристрої 

 Машини та обладнання 

 Транспортні засоби 

 Інструменти, прилади, інвентар (меблі) 

 Робоча і продуктивна худоба 

 Багаторічні насадження 

 Інші основні засоби 

 

 Отже, на сьогодні існує чимала кількість підходів до визначення 

теоретичних аспектів економічної сутності основних засобів. Розуміння 

цього дуже важливе, адже основні засоби є невід‘ємною і дуже важливою 

частиною будь-яких підприємств та є рушійною силою, завдяки якій 

функціонує підприємство.  
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АНАЛІЗ ПРОДУКТИВНОСТІ ПРАЦІ НА ПІДПРИЄМСТВІ 

 
Сучасна економічна ситуація в Україні та криза в компаніях призвели до 

підвищення ефективності як на рівні компаній, на первинному рівні 
суспільного виробництва, так і на макроекономічному рівні.Підвищення 
продуктивності праці є незаперечною передумовою прогресу та розвитку 
виробництва.Систематичне зростання продуктивності праці є пріоритетним 
завданням для підвищення ефективності діяльності підприємства, галузі чи 
всього господарського комплексу та покращення матеріального добробуту 
кожного працівника.Тому обрана тема є дуже актуальною. 

Різні аспекти сутності продуктивності праці і особливостей її 
розрахунку досліджували такі вітчизняні вчені, як: В.Бєсєдін, Д. Богіня, О. 
Грішнова, В. Дієсперов, А. Колот, А. Щербаков, Р. Яковлев, Е. Лібанова, Л. 
Лісогор, Г. Куліков, А. Ревенко, М. Семикіна та інші. Водночас, все ж 
залишаються невирішеними проблеми вибору адекватних показників та 
методик розрахунку продуктивності праці як на макроекономічному рівні, 
так і за видами економічної діяльності [1]. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/
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Продуктивність праці характеризується відношенням обсягу виробленої 
продукції до затрат праці. Щоб підвищити продуктивність праці нам 
потрібно знизити трудомісткість продукції, а саме тоді коли у виконання 
плану впроваджуються механізація, автоматизація та комп'ютеризація 
виробничих процесів. Трудомісткість продукції -  визначається відношенням 
затрат на виробництво до обсягу випущеної продукції за певний період. 

Майбутнє суспільство, на думку П. Друкера, – це суспільство знань, в 
основі якого знаходиться ринкова інноваційна підприємницька економіка, 
тоді як А. Тоффлер у теорії «третьої хвилі» зазначав можливості формування 
глобального світового ринку, який ґрунтується на інноваціях та ефективному 
використанні людського капіталу. Підвищення продуктивності праці в 
сучасних умовах потребує застосування інноваційних підходів до вирішення 
поставлених завдань на основі використання новітніх технологій, отримання 
та переробки інформації, реалізації інтелектуальних можливостей на основі 
знань та навиків, запровадження інновацій. 

У подальших дослідженнях Ф. Махлуп обґрунтував передбачення, що 
економічний розвиток у перспективі визначатиметься не стільки наявністю 
матеріальних ресурсів (технологій) та їх продуктивністю, скільки 
доступністю та швидкістю розповсюдження інформації усуспільстві, а також 
обсягом інтелектуального капіталу. Цей вчений застосував термін «ринкова 
інформація» для визначення особливостей функціонування ринків товарів та 
послуг. 

Трудомісткість є питома і технологічна. Питома трудомісткість - це 
загальна вартість людських годин на продукцію. Технологічна 
трудомісткість визначається витратами праці робітників і обчислюється 
виробничими операціями та готовою продукцією. 

Методи обліку продуктивності праці мають відповідати таким вимогам: 
 одиниця виміру не може викривляти показники продуктивності праці; 
 повністю враховувати фактичний обсяг робіт і затрати робочого часу; 
 забезпечувати єдність методів вимірювання продуктивності праці; 
 показники продуктивності праці повинні бути наскрізними, зведеними, 

порівняльними, мати високий ступінь узагальнення, бути універсальними в 
застосуванні [2]. 

Найбільш узагальненим показником продуктивності праці є середня 
продуктивність праці одного працівника. Його величина залежить від 
продуктивності праці робітників, їх частки в загальній кількості 
відпрацьованих ними днів та тривалості робочого дня.Таким чином, серед 
продуктивності праці одного робітника дорівнює добуток таких факторів (1): 

 

  (1) 
 

РВп — середня продуктивність праці одного працюючого; 
ПВр — питома вага робітників у загальній чисельності ПВП; 
Д — кількість днів, відпрацьованих робітниками; 
Т — тривалість робочого дня; 
ГВр — годинний виробіток одного робітника. 
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Необхідно проаналізувати показник, від якого залежить рівень 

середньодобової та середньорічної продукції працівників. Необхідно 

визначити середньодобову продуктивність одного робітника. Планування та 

організація виробництва повинні враховувати можливості з повним, 

внутрішньо змінним, невиробничим втратою робочого часу [3]. 

Для визначення рівня продуктивності праці використовують показники: 

виробіток і трудомісткість. 

Виробіток – це кількість виробленої продукції за одиницю часу або 

кількість продукції, яка припадає на одного середньооблікового працівника 

чи робітника за рік, квартал, місяць, день, годину. 

Він вимірюється відношенням кількості виробленої продукції до 

величини робочого часу, витраченого на його виробництво: 

 

   (2) 

 

B - виробіток; 

Q - обсяг виготовленої продукції; 

T - затрати робочого часу людино – год. 

Трудомісткість – витрати робочого часу на виробництво одиниці 

продукції одним, або групою працівників певної професії та кваліфікації. Це 

обернена величина виробітку: 

   (3) 

 

TM - трудомісткість; 

T - затрати робочого часу людино – год; 

Q - обсяг виготовленої продукції. 

Резерв підвищення продуктивності праці –це певний момент часу 

характерний для даного періоду розвитку суспільства. 

Підвищення продуктивності праці може відбуватись такими шляхами: 

1. Удосконалення знарядь праці, предметів праці та технології 

виробництва. 

2. Підвищення рівня механізації праці. 

3. Удосконалення організації праці за рахунок нормування оплати праці. 

4. Використання соціальних резервів, які спрямовані на підвищення 

кваліфікації робітників та покращення умов їхньої праці. 

5. Поліпшення організації виробництва за рахунок впровадження нових 

технологій, поліпшення матеріально-технічного постачання, ліквідація 

сезонності робіт у галузях з сезонним виробництвом [4]. 

Продуктивність праці є загальним показником, який характеризує 
ефективність використання ресурсів під час виробництва різних товарів та 
надання послуг. Ефективність – це співвідношення обсягу вироблених благ 
чи цінностей до затрат праці. Зростання ефективності праці означає 
зростання обсягу вироблених благ без підвищення затрат праці. Зростання 
продуктивності праці є загальним об'єктивним економічним законом, 
сутність якого полягає в тому, що з розвитком суспільного виробництва, 
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провадженням нових технологій та використання сучасних матеріалів, 
покращення організації праці працівник виготовляє за одиницю часу все 
більший і більший обсяг матеріальних благ [5]. 

Показники продуктивності праці на мікрорівні є: натуральні показники, 
вартісні показники та нормативні показники. 

Натуральні показники – це: 
а) показник продуктивності окремого працівника; 
б) продуктивність устаткування (технологічна продуктивність); 
в) показник можливого виготовлення продукції за одиницю часу на 

підприємстві. 
Вартісні показники – це: 
а) виробництво продукції на одного працівника; 
б) виробництво продукції на одиницю устаткування; 
в) виробництво продукції на одиницю часу. 
Нормативні показники – це: 
а) нормативи виконання операції, норм. год.; 
б) Фактичне виконання операції, люд./год. 
Різновиди продуктивності праці:  

а) індивідуальна продуктивність конкретного працівника; 
б) виробнича продуктивність на підприємстві, виробничій дільниці; 
в) локальна продуктивність у регіоні, галузі; 
г) суспільна продуктивність у масштабах країни [7, с. 140-143]. 

Отже, основна задача для підприємства створити такі умови, щоб 
персонал сприймав свою працю, як свідому діяльність. Соціально – 
економічною основою поведінки та активізації зусиль персоналу 
підприємства керівництву потрібно спрямувати на підвищення їхньої 
діяльності та поліпшення результатів. Для підвищення продуктивності праці 
потрібно широко застосовувати комп'ютерні технології, щоб забезпечити 
отримання інформації, бо найдорожче в світі це – час. 
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ОБЛІКОВО-ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ 

 ПРИБУТКУ ПІДПРИЄМСТВА 

 

Успішність функціонування підприємства залежить від отримання 

суб‘єктом господарювання позитивного фінансового результату – прибутку. 

Прибуток виступає важливим показником, розмір якого значно впливає на 

формування оборотних активів, здійснення розрахунків з бюджетом та 

контрагентами, фінансову стійкість та платоспроможність тощо. Натомість, 

підприємницька діяльність може характеризуватися не тільки прибутковістю, 

але й отримувати збитки, що негативно впливає на розвиток та 

функціонування суб‘єкта господарювання. 

Поняття прибутку має багато значень, але в найбільш загальному 

розумінні під прибутком розуміють збільшення (приріст) власного капіталу 

внаслідок економічної діяльності. В обліковій практиці надається перевага 

терміну «чистий прибуток», оскільки він відносно точно визначається, як 

різниця між бухгалтерськими доходами та витратами. Тобто бухгалтерський 

прибуток в економічній теорії визначають як різницю між виручкою 

(доходами від продажу товарів і послуг) і бухгалтерськими, або зовнішніми, 

витратами: реальними витратами на оплату робочої сили, придбання 

основного та оборотного капіталу, оренду землі, оплату за транспортні і 

комунальні послуги, відсотки за кредит тощо, тобто платежами зовнішнім 

стосовно до конкретного підприємства постачальникам. 

Як стверджують С. Ногіна та М. Свиридова, в умовах ринкової 

економіки прибуток на рівні підприємства виступає, як безпосередня мета 

виробництва, що зумовлено притаманною капіталу тенденцією до 

самозростання. Прибуток називають об'єктивною економічною категорією 

товарно-грошових відносин, важливим фінансовим синтетичним показником 

діяльності підприємства, а також джерелом фінансових ресурсів 

підприємства, які відіграють вирішальну роль у фінансовому забезпеченні 

підприємницької діяльності. Також прибуток зараховують до складового 

елементу ринкових відносин, що займає особливе місце в створенні ринку 

засобів виробництва, предметів народного споживання, цінних паперів. 

Прибуток відіграє важливу роль у ліквідації бюджетного дефіциту, 

стабілізації фінансового становища господарства, подоланні кризових явищ 

тощо. Прибуток є грошовою формою чистого доходу суспільства. Як 

економічна категорія, він відображає сукупність економічних відносин, 

пов'язаних з утворенням національного доходу і його розподілом. Термін має 

різне тлумачення у практиці фінансового та економічного аналізу. Його 

сутність змінювалась, доповнювалась і оновлювалась відповідно до 

тенденцій розвитку економічної теорії [2, с. 283]. 
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Прибуток характеризує кінцевий результат діяльності підприємства та 

як економічний показник являє собою різницю між ціною реалізації та 

собівартістю продукції (товарів, послуг), між обсягом отриманої виручки та 

сумою витрат на виробництво і реалізацію продукції [1, с. 51]. 

Придбання товарів з метою їх перепродажу об‘єктивно передбачає 

отримання певної суми прибутку. Про це говорить відома формула 

кругообігу капіталу: Г – Т – Г′, де Г′ = Г + ΔГ. Саме отримання приросту 

грошової маси (ΔГ) і є метою підприємництва в ринкових умовах. 

Таким чином, проаналізувавши обліково-економічну сутність прибутку, 

можна дійти висновку, що він дозволяє поєднувати економічні інтереси 

держави, підприємства, робітників і власника підприємства. Оскільки поряд 

із фінансуванням виробничого розвитку підприємства, прибуток 

спрямовується на задоволення споживчих соціальних потреб. Тобто 

прибуток має важливе значення для кожного суб'єкта господарської 

діяльності та для суспільства в цілому, оскільки є основним джерелом 

фінансування розвитку підприємства, удосконалення його матеріально-

технічної бази, забезпечення всіх форм інвестування. 
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ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ АНАЛІЗУ АДМІНІСТРАТИВНИХ 

ВИТРАТ ПІДПРИЄМСТВА 

 

Адміністративні витрати займають значну частку у витратах операційної 

діяльності, що і визначає доцільність пошуку напрямів їх оптимізації та 

удосконалення. Це також підтверджується збільшенням величини таких 

витрат на підприємствах з роками, їх безпосереднім впливом на фінансовий 

результат діяльності підприємств, необхідністю їх аналізу і планування [1]. 

Найголовнішим елементом системи управління витратами в цілому є 

аналіз, основною метою якого є забезпечення інформацією, всебічна оцінка 

вже досягнутих результатів та здійснення обґрунтування управлінських 

рішень з приводу їх подальшої раціоналізації [2]. 

 Вдосконалення аналізу адміністративних витрат дуже важливе для 

підприємства з точки зору централізації управлінських рішень. Контроль, 

облік, регулювання та прогнозування використовують аналіз як інструмент 

для того, щоб покращити управлінські рішення. В процесі проведення 
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аналізу адміністративних витрат визначається як змінюються витрати 

протягом певного періоду. Якщо дані витрати мають тенденцію до 

збільшення, слід визначити, які саме витрати збільшились і за рахунок чого 

відбулося таке збільшення. Якщо ж адміністративні витрати зменшуються, то 

можна сказати, що підприємство веде успішну організацію управління 

витратами.   

Процес економічного стимулювання працівників підприємства має 

застосовуватися таким чином: 

 за дієве управління адміністративними витратами має зводитися до 

застосування системи премій; 

 за умови перевитрат – до санкцій. 

В положенні про преміювання та санкціонування детально прописати 

найменування підрозділів, професій та посад, які підлягають преміювання чи 

санкціонування за виконання чи невиконання відповідних показників. Також 

слід встановити щомісячну премію 10% до посадового окладу за виконання 

чи невиконання планових показників. Якщо відбулося невиконання планових 

показників до 10%, то пропонуємо зменшення розміру преміювання до 8%, а 

якщо відбулося невиконання планових показників більше ніж на 10%, то 

пропонуємо зменшення розміру преміювання до 5%.  

Також важливим фактором аналізу адміністративних витрат є 

періодичність проведення. Тобто, аналіз доцільно проводити не раз на рік, а 

щоквартально та особливу увагу звертати на їх структуру, щоб вчасно 

виявити зростання чи зменшення питомої ваги певної статті (статей)  

адміністративних витрат і з'ясувати причини. Спільне проведення аналізу 

структури і динаміки дозволяє застосовувати комплексний підхід до 

дослідження та вивчення витрат і виявляти слабкі та сильні сторони 

діяльності підприємства з управління витратами. 

 Піскунова Н.В. зазначає, що досліджуючи структуру та динаміку 

витрат, доцільно здійснювати аналіз за двома напрямами: за елементами та 

статтями витрат. Більше того, оцінка структури за елементами витрат можна 

здійснювати як по підприємству в цілому, так і за кожним окремим центром 

відповідальності та по кожному окремому виду продукції [2].  

Отже, удосконалення аналізу адміністративних витрат є підставою для 

їхнього ґрунтовного планування, які у сукупності спрямовані на оптимізацію 

і мінімізацію витрат, враховуючи їх безпосередній вплив на фінансовий 

результат діяльності підприємства. Тому на підприємстві слід ввести 

наступні удосконалення:  

 здійснення контролю та аналізу відхилень фактичних показників від 

планових, що слугували б основою для виплати преміювання або 

застосування штрафних санкцій; 

  зміну періодичності здійснення аналізу адміністративних витрат, а 

саме: не раз на рік, а щоквартально. 
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АНАЛІЗ РЕНТАБЕЛЬНОСТІ Й ОПТИМІЗАЦІЇ 

 ПРИБУТКУ ПІДПРИЄМСТВА 

 

В умовах ринкової економіки основа економічного розвитку — 

прибуток, яка є одним з найважливіших показників ефективності роботи 

підприємства, а також основних джерел його функціонування. За допомогою 

прибутку підприємство може виконувати свої зобов‘язання перед бюджетом, 

позабюджетними фондами, а також перед іншими організаціями.  

Основна мета діяльності організації полягає в отриманні прибутку. 

Основними показниками, які характеризують ефективність функціонування 

організації, є прибуток і рентабельність. Кожна організація намагається 

отримувати максимальний прибуток і збільшити рівень рентабельності. 

Рентабельність - один з основних вартісних якісних показників 

ефективності виробництва на підприємстві, що характеризує рівень віддачі 

витрат і ступінь засобів в процесі виробництва і реалізації продукції (робіт, 

послуг).  

Основні показники рентабельності можна об‘єднати в такі групи [2]: 

1. Показники прибутковості продукції, вони розраховуються на основі 

виручки від продажу продукції (виконання робіт, надання послуг) і витрат на 

виробництво та реалізацію: рентабельність продажів, рентабельність 

основної діяльності (окупність витрат). 

2. Показники прибутковості майна і його частин: рентабельність всього 

капіталу; рентабельність основних засобів та інших необоротних активів. 

3. Показники прибутковості капіталу - розраховуються на базі 

інвестованого капіталу: рентабельність власного капіталу. 

Розглянемо основні коефіцієнти рентабельності та можливості їх 

застосування при аналізі діяльності підприємства [1]: 

1. Коефіцієнт рентабельності продажів (Rпродаж) показує прибутковість 

від продажу основної продукції підприємства й оцінює ефективність 

продажів продукції підприємства. Коефіцієнт розраховується за формулою: 
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 (1). 

 

Використовується в якості основного індикатора для оцінки фінансової 

ефективності компаній, які мають відносно невеликі величини основних 

засобів і власного капіталу. Показує, яку суму чистого прибутку отримує 

підприємство з кожної гривні проданої продукції. 

2. Коефіцієнт рентабельності основної діяльності (Rосн.діял.) показує, 

скільки прибутку від продажу продукції припадає на 1 гривню витрат. 

Коефіцієнт розраховується за такою формулою: 

 

 (2). 

 

3. Коефіцієнт рентабельності активів (RA). Рентабельність активів - це 

найбільш загальний показник, який відповідає на питання, скільки прибутку 

господарюючий суб'єкт отримує в розрахунку на 1 гривню свого майна. Від 

його рівня, зокрема, залежить розмір дивідендів на акції в акціонерних 

товариствах. Даний показник розраховується за формулою: 

 

 (3). 

 

4. Коефіцієнт рентабельності необоротних активів (RНА). Показує 

ефективність використання основних засобів та інших необоротних активів, 

вимірює величину чистого прибутку, що припадає на одиницю вартості 

необоротних активів. Розраховується за формулою: 

 

 (4). 

 

5. Коефіцієнт рентабельності оборотних активів RОА відображає 

ефективність використання оборотних активів підприємства і показує, який 

прибуток отримує підприємство з кожної гривні, вкладеної в оборотні активи 

підприємства. Чим вище значення цього показника, тим більш ефективно 

використовуються оборотні кошти. розраховується за наступною формулою: 

 

 (5). 

 

Виходячи з розглянутих показників, можна зробити висновок, що кожен 

з коефіцієнтів має свою високу значимість при оцінці фінансового стану 

підприємства, а також при прийнятті управлінських рішень. Було розглянуто 

лише основні показники рентабельності, на основі яких можна проводити 

більш детальний факторний аналіз. Також варто зазначити, що всі показники 

рентабельності є досить мінливими, тому краще проводити аналіз не 

окремого періоду часу, а в динаміці, за кілька років, щоб виявити тенденцію. 
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Зростання рентабельності є позитивною тенденцією в фінансово-

господарської діяльності підприємства. При цьому слід пам‘ятати, що 

показники рентабельності не завжди враховують особливості діяльності 

підприємства: довгострокові інвестиції можуть знижувати показники 

рентабельності; підприємство може бути високорентабельним за рахунок 

здійснення ризикових проектів, що в підсумку може призвести до втрати 

фінансової стійкості; розрахунок рентабельності капіталу ґрунтується на 

облікових, а не ринкових оцінках вартості активів і власного капіталу, отже, 

дає неточний результат.  

На сьогодні існує кілька способів оптимізації прибутку [3; 4]: 

1. Використання досягнень науково-технічного прогресу. Даний спосіб 

веде до постійного зростання продуктивності праці, удосконалення діючих та 

створення нових знарядь праці (машин, устаткування), сировини і матеріалів, 

технологічних процесів, що сприяє освоєнню нових видів енергії, передових 

методів виробничого управління.  

2. Підвищення конкурентоспроможності продукції. Головне завдання 

виробника - задоволення попиту споживачів. В результаті цього, 

підприємству необхідно досягати того, щоб його продукція була завжди 

актуальна, затребувана та відповідала сучасним тенденціям ринку. Для цього 

підприємствами створюються додаткові дії, з метою залучення уваги 

потенційних покупців. 

3. Оптимізація податку на прибуток - мінімізація податкових виплат в 

довгостроковому і короткостроковому періодах при будь-якому обсязі. До 

найбільш поширених оптимізаційних схем відносяться: 

а) використання бренду - це спосіб, при якому компанія, яка реалізує 

свою продукцію за ліцензійною угодою, набуває в іншого підприємства, яке 

працює на єдиному податку, право використання бренду при продажі свого 

товару;  

б) переведення відокремлених підрозділів на спрощену систему 

оподаткування. Цей метод здійснюється через реорганізацію підприємства. 

Створені фірми переводяться на спрощену систему оподаткування, що 

дозволяє заощадити на податку на прибуток за рахунок різниці в ставках 

податку. 

4. Зниження витрат на виробництво продукції - ключовий спосіб 

оптимізації прибутку. Найважливішими шляхами зниження витрат є 

економія всіх видів ресурсів, споживаних у виробництві. Причиною великих 

витрат можуть бути як постачальники, так і саме підприємство. У тому числі 

високі витрати на освітлення, опалення і споживання води по більшою мірою 

виникають з причин відсутності контролю за витрачення ресурсів. 

Також не менш важливим способом зниження витрат є укладення 

договору з вигідними підприємству постачальниками сировини і матеріалів. 

Важливо забезпечити поставку матеріальних ресурсів від таких 

постачальників, які розташовуються на невеликій відстані від організації, а 

також необхідно перевозити вантажі найбільш дешевим видом транспорту. 
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5. Диверсифікація виробництва передбачає освоєння нових ринків, 
виробництво продукції, яка не належить до поточної діяльності. Це сприяє 
залученню нових споживачів і тим самим збільшення обсягів реалізації, в 
результаті чого зростає прибуток. 

Отже, на прибуток впливає безліч чинників, які можуть як зменшувати, 
так і збільшувати прибуток підприємства. До таких чинників відноситься: 
виручка, витрати, собівартість. Оскільки прибуток є джерелом 
самофінансування організації, керівництву дуже важливо проводити аналіз 
даного показника. Для проведення аналізу використовується звіт про 
фінансові результати, який допомагає визначити всі фактори, які вплинули на 
прибуток. Для оптимізації прибутку підприємству необхідно провести аналіз 
за вищевказаними напрямками діяльності та розглянути ряд можливих 
заходів для досягнення бажаних фінансових результатів.  
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ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ ЗАПАСІВ ПІДПРИЄМСТВА 
 

 В сучасних умовах господарювання запаси є однією із головних 
складових оборотних активів, а їх наявність та ефективне використання є 
умовою для безперебійного та нормального виробничого процесу. Вони 
суттєво впливають на фінансові результати господарської діяльності, 
оскільки займають найбільшу питому вагу у складі витрат підприємства 
більшості галузей виробництва різних сфер діяльності. Забезпечуючи 
постійність, безперервність та ритмічність господарської діяльності 
підприємства, гарантують його економічну безпеку. Одним із основних 
методичних аспектів формування запасів підприємства є дослідження їх 
економічної сутності. 

Запаси – це наявність відповідних матеріальних ресурсів, до яких 
належать засоби виробництва, предмети споживання, інші цінності, 
необхідні для забезпечення розширеного відтворення, обслуговування сфери 
нематеріального виробництва та задоволення потреб населення, і які ще не 
використовуються . 
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Сама категорія «запаси» у вітчизняній літературі з‘явилась на початку 

90-х років ХХ століття з прийняттям Закону України «Про бухгалтерський 

облік і фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 р. та введенням в дію 

національних стандартів. 

Відповідно до пункту 4 П(С)БО 9 «Запаси», запаси – активи, які 

утримуються для подальшого продажу за умов звичайної господарської 

діяльності; перебувають у процесі виробництва з метою подальшого продажу 

продукту виробництва; утримуються для споживання під час виробництва 

продукції, виконання робіт та надання послуг, а також управління 

підприємством. Причому запаси визнаються активами тільки в тому випадку, 

якщо є ймовірність того, що підприємство отримає економічні вигоди, 

пов‘язані з їх використанням, і їх вартість може бути достовірно                 

визначена [1]. 

Трактування науковцями поняття запаси як економічної категорії 

наведено в таблиці 1 

Таблиця 1 – Трактування сутності запасів різними авторами 
Автори Визначення сутності запасів 

Великий 

економічний 

словник [2] 

Запаси - матеріали та продукція, складова частина оборотних фондів 

підприємства, що відображаються в активі балансу (включає сировину, 

допоміжні матеріали, напівфабрикати, готову продукцію), які не 

використовуються в даний момент у виробництві зберігаються на 

складах або в інших місцях і призначені для подальшого використання. 

Василенко В.О. 

Ткаченко Т.І.  

[3] 

Трактують запаси як ―резерви матеріальних ресурсів підприємства‖. 

Зінь Е.А. [4] Запаси – це будь-які ресурси підприємства, що призначені для 

використання, але тимчасово не використовуються. 

Довга Т.А. [5] Запаси - це матеріальні ресурси, що знаходяться на 

складах фірми (сировина, матеріали, покупні напівфабрикати, що 

комплектують вироби, паливо і пальне, тара і тарні матеріали, запасні 

частини для ремонту, інструменти та ін.), призначені для виробничого 

споживання, але що ще не поступили у виробництво 

Нашкерська 

Г.В. [8] 

Запаси - це оборотні активи підприємства, які використовуються 

переважно в одному операційному циклі діяльності підприємств або в 

період до одного року. 

Посилкіна О.В. 

Сагайдак-

Нікітюк Р.В. 

Доровський 

О.В. 

Кубасова Г.В. 

[6] 

Запаси – це матеріальні ресурси, які знаходяться на різних стадіях 

виробництва і збуту, тобто це сукупність сировини, основних і 

допоміжних матеріалів та інших товарів, які очікують входження у 

процес виробничого споживання, або готової продукції, яка очікує 

відвантаження споживачу 

Савкович В.А. 

[7] 

Запаси -  це все те, на що є попит, але що в даний момент виключено з 

виробничого або особистого споживання, це всі матеріальні, фінансові, 

трудові та інші ресурси, які в даний момент не використовуються. 
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 Основними класифікаційними ознаками, що можна виділити при поділі 

запасів є такі:  

1.цільове призначення; 

Запаси за функціональним призначенням поділяються на: для реалізації, 

або іншими словами дистрибуційні та для виробництва (виробничі).  

2. місце перебування (знаходження); 

За місцем перебування: у постачальників, посередників, роздрібній 

торгівлі, дорозі, виробничому процесі, підзвітних осіб, на складах 

підприємства. Проте, місце перебування запасів не впливає на форму їх 

власності. Запаси можуть зберігатися не на підприємстві та бути його 

власністю і навпаки. 

3.час зберігання на підприємстві; 

За часом зберігання на підприємстві: швидколіквідні, тривалого 

зберігання, нетривалого зберігання. Підприємства індивідуально формують 

часові проміжки стосовно класифікації запасів відповідно до зберігання. 

4.цілі використання; 

За цілями: поточні, тактичні, стратегічні 

5.мета формування; 

За метою формування: підготовчі (буферні), резервні (страхові), 

спекулятивні, рекламні.  

6.форма власності; 

За формою власності: власні, запозичені, на утриманні .  

7.структура. 

За структурою запаси поділяються на сировину і матеріали, незавершене 

виробництво, готову продукцію.  

Отже, аналіз літературних джерел свідчить про неоднозначність підходу 

вчених до визначення категорії «запаси». Узагальнюючи думки різних 

науковців, на нашу думку, запаси– це активи, що придбані зі сторони або 

самостійно виготовлені й утримуються підприємством для продажу, 

використання у процесі виробництва продукції, виконання робіт, надання 

послуг. Розуміння економічної сутності запасів та правильна класифікація 

справляє значний вплив на правильність подальшого обліку їх на 

підприємстві. 
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СУТНІСТЬ АУДИТУ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ 

 ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 

 

На сучасному етапі розвитку ринкових відносин в Україні аудит 

фінансових результатів є актуальною темою для вивчення і дослідження. 

Адже рівень сучасної економіки вимагає від підприємств окрім основної 

діяльності інвестувати вільні активи в інвестиційну та фінансову діяльність, 

тому що головна мета діяльності будь-якого підприємства -  отримання 

доходу.  

Аналіз фінансових результатів діяльності підприємства є важливою 

складовою роботи управлінського персоналу щодо реалізації обраної 

стратегії розвитку підприємства, забезпечення фінансової стійкості та 

залучення інвесторів, укладання договорів з економічно-привабливими 

контрагентами. 

 Тему аналізу фінансових результатів діяльності підприємства 

досліджувало багато вчених. Найбільший внесок у вивчені даної теми 

зробили такі вчені: Білуха М.Т., Микитенко Т.В. у підручнику «Фінансовий 

контроль: теорія, ревізія, аудит», Гаращенко О.В. у підручнику «Облік і 

аналіз формування фінансових результатів та розподілу», Зубілевич С. Л., 

Голов С.Ф. «Основи аудиту». 

 Метою аудиту фінансових результатів діяльності підприємства є: 

висловлення аудитором незалежної професійної думки щодо правильності, 

законності, достовірності відображеної інформації  у фінансовій звітності 

підприємства  про результати його діяльності. 

 Об‘єктами аудиту фінансових результатів діяльності підприємства є: 

- наказ про облікову політику; 

- установчі документи; 
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- первинні документи з обліку виробничих витрат, витрат діяльності, 

доходів та фінансових результатів; 

- регістри синтетичного і аналітичного обліку по рахункам сьомого і 

дев'ятого класів; 

- ф. 1 Баланс « Звіт про фінансовий стан» (річний і квартальні); 

- ф. 2 «Звіт про фінансові результати» [2, с. 205]. 

Під час перевірки фінансових результатів діяльності підприємства 

аудитор керується такими нормативно-правовими документами: 

- Податковий кодекс України; 

- Закон України «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в 

Україні» від 16 липня 1999 року № 996; 

- Положення (Стандарт) Бухгалтерського обліку №3 « Звіт про 

фінансові результати». 

- П(С)БО № 15 «Дохід». 

- П(С)БО № 16 «Витрати» 

- П(С)БО 17 «Податок на прибуток». 

- МСА 200 « Ціль і основні принципи аудиту фінансової звітності». 

Законодавство України досить малозабезпечене нормативно-правовими 

документами, на які може опиратися аудитор під час перевірки фінансових 

результатів підприємства. 

Основні завдання, які поставлені пере аудитором під час перевірки 

фінансових результатів діяльності підприємства: 

- встановлення реальності та точності відображення фінансових 

результатів; 

- визначення факту про всі реально отримані фінансові результати та їх 

відображення у звітності; 

- визначення відповідності визначення фінансових результатів до 

встановленої облікової політики підприємства; 

- перевірка дотримання нормативно-законодавчої бази, яка регулює та 

контролює складання фінансової звітності; 

- відповідність показників звітності до первинних документів; 

- встановлення постійності методів визначення фінансових результатів; 

- відповідність віднесення прибутку, чи збитку до відповідного періоду, 

в якому його отримано [3, с. 243]. 

Під час проведення аудиту фінансових результатів діяльності 

підприємства аудитор повинен застосовувати економіко-логічні методи: 

групування, порівняння, розрахунок відносних показників, розрахунок 

середніх показників,  деталізація, елімінування. Також для об‘єктивної та 

повної перевірки аудитор повинен застосувати економіко-математичні 

методи, зокрема такі: обробки динамічних рядів, регресійно-кореляційний 

аналіз, моделювання. 

Методика проведення аудиту фінансових результатів має таку 

послідовність: 

1. Перевірка правильності, достовірності, законності оформлення 

первинних документів. 
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2. Перевірка правильності виділення доходів і витрат за видами 

економічної діяльності підприємства. 

3. Аналіз організації обліку фінансових результатів. 

4. Перевірка правильності обліку основної  та іншої звичайної та 

надзвичайної діяльності. 

5. Перевірка правильності розподілу чистого прибутку підприємства. 

6. Перевірка правильності розрахунку сум, які мають сплачуватися до 

бюджету. 

7. Виявлення відхилень фактичного від планового використання 

прибутку. 

9. Аналіз показників фінансових результатів, які відображенні у 

фінансовій звітності та регістрах бухгалтерського обліку. 

10. Складання аудиторського висновку. 

11. Пошук шляхів підвищення рівня прибутку підприємства [1, с. 753]. 

Отже, аудит фінансових результатів є важливою процедурою для будь-

якого підприємства, адже фінансовою звітністю користується внутрішній 

персонал підприємства та зовнішні користувачі: контрагенти, інвестори. 

Даний аудит допомагає підтвердити інформацію відображену у фінансовій 

звітності та дати оцінку економічному потенціалу підприємства, знайти 

шляхи вирішення помилок, які були виявлені під час аудиту. 

Список використаних джерел: 
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АУДИТ РОЗРАХУНКІВ ЗА ВИПЛАТАМИ ПРАЦІВНИКАМ 

 

Аудит розрахунків з оплати праці є однією найважливіших і складних 

ділянок аудиторської роботи, оскільки безпосередньо зачіпає економічні 

інтереси усіх без винятку працівників підприємства, що перевіряються. В 

умовах подальшого розвитку економічних відносин, вступу України до 

Світової організації торгівлі та, у перспективі, до Європейського Союзу 

надзвичайної актуальності набуває рівень оплати праці, який зростає занадто 

повільно. Розрахунки з оплати праці – це одна з найбільш трудомістких 

ділянок аудиторської перевірки, яка потребує значної уваги бухгалтерів, так і 

аудиторів. Труднощі зокрема викликані постійними змінами законодавства у 
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сфері трудових відносин. В обліку розрахунків з оплати праці виникає багато 

умисних і ненавмисних помилок і порушень, які мають бути виявлені при 

аудиторській перевірці.  Облік праці і заробітної плати є трудомістким, 

потребує уваги і сконцентрованості, оскільки пов‘язаний з обробленням 

великої кількості первинної інформації, має багато однотипних операцій, 

здійснення яких потребує багато часу. 

Метою дослідження є вивчення організації та методики аудиторської 

перевірки розрахунків за виплатами працівникам підприємства.  

Завдання: охарактеризувати організаційний аспект проведення аудиту 

розрахунків за виплатами працівникам та висвітлити особливості методики їх 

аудиту на підприємстві.  

Об‘єктом даного дослідження є нормативно-правові документи з 

організації та методики аудиту розрахунків за виплатами працівникам.  

Предметом дослідження виступає методика та організація аудиту 

розрахунків за виплатами працівникам на підприємстві. 

Дослідженню питань обліку та аудиту розрахунків з оплати праці 

присвячено багато праць таких вітчизняних вчених, як: М.Г. Акулов, Н.В. 

Вітвицька, А.В. Драбаніч, Т.В. Євась, І.Т. Новіков, М.Ф. Огійчук, І.І. 

Рагуліна та інших. Автори зробили значний внесок у вивчення теорії, 

методології обліку й аудиту розрахунків з оплати праці та аналізу 

ефективності використання трудових ресурсів. 

Для проведення аудиту розрахунків з оплати праці складається 

загальний план аудиту за формою, яка наведена в Національному нормативі 

аудиту № 9. Показники праці та заробітної плати, що підлягають 

аудиторській перевірці наступні:  

 чисельність працівників, їхні професії та кваліфікація;  

 витрати робочого часу у людино-годинах, людино-днях;  

 кількість виготовленої продукції;  

 розмір фонду оплати праці за категоріями працюючих, видами 

нарахувань; нарахування премій, відпускних;  

 розмір відрахувань за їх видами тощо [1, с. 289]. 

На першому етапі перевірки аудитор вибірковим методом проводить 

оцінку стану організації бухгалтерського обліку та ефективності 

внутрішньогосподарського контролю на підприємстві. Результатом перевірки 

повинно бути визначення зон найвищого ризику, обумовлених: існуванням 

підприємства (наявний ризик), постановкою внутрішньогосподарського 

контролю (ризик контролю) та ризиком з вини аудитора.  

Далі аудитор перевіряє чисельність працівників підприємства і 

правильність їх відображення у звітності згідно з Інструкцією зі статистики 

чисельності працівників від 28.09.2005 р. № 286 [2]. 

 Дотримання тарифних сіток і ставок, посадових окладів встановлюється 

шляхом їх порівняння з штатним розкладом та перевіркою даних 

розрахунково-платіжних відомостей, табелів обліку використання робочого 

часу і розрахунку заробітної плати.  
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Важливу роль при проведенні аудиторської перевірки відіграють дані 

аналітичного обліку, який є незамінним при визначенні розміру заробітної 

плати та відрахувань з неї окремо за кожним працівником та при віднесенні 

витрат на відповідні рахунки.  

Відповідно до Інструкції № 291 [3] розрахунки з оплати праці ведуть на 

синтетичному рахунку 66 «Розрахунки за виплатами працівникам». За 

кредитом рахунку 66 «Розрахунки за виплатами працівникам» 

відображається нарахована працівникам підприємства основна та додаткова 

заробітна плата, премії, допомога з тимчасової непрацездатності, інші 

належні до нарахування працівникам виплати; за дебетом – виплата основної 

та додаткової заробітної плати, премій, допомога з тимчасової 

непрацездатності тощо. [3] 

Узагальнено та виділено основні підходи до організації та методики 

аудиту заробітної плати: 

 аудит господарських операцій по нарахуванню, оподаткуванню 

заробітної плати; 

 аудит елементів витрат, а саме: витрат на оплату праці та відрахувань 

на соціальні заходи; 

 аудит достовірності інформації по заробітній платі у фінансовій 

звітності; 

 аудит аналітичного обліку заробітної плати. 

Основними завданнями аудиту розрахунків за виплатами працівникам є: 

 дотримання законодавчо-нормативної бази із питань виплат (КЗпП, 

П(С)БО);  

 ефективність внутрішнього контролю витрат на оплату праці; 

  правильність розрахунків виробітку за виконані роботи та надані 

послуги та їх відображення в обліку;  

 обґрунтованість виплат заробітної плати за трудовими угодами та 

достовірність відображення в обліку; 

  дотримання встановленого порядку віднесення витрат на оплату праці 

та собівартість продукції; 

  правильність визначення розміру сукупного доходу, що підлягає 

оподаткуванню;  

 відповідних нарахувань чи утримань;  

 своєчасність перерахувань до бюджету утриманих сум податків та 

обов‘язкових платежів;  

  резервування коштів для оплати відпусток 

Отже при обліку оплати праці можуть виникати різного роду порушення 

та помилки, які негативно впливають на достовірність бухгалтерської звітної 

інформації. Відтак, до оплати праці як до однієї з основних статей витрат (яка 

включається до собівартості продукції і, відповідно, впливає на розмір 

доходу підприємства) завжди необхідно підходити з особливою увагою з 

метою забезпечення раціонального використання грошових ресурсів та їх 
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економії на підприємстві. Аудит розрахунків з оплати праці займає об‘ємну 

частину аудиторської перевірки, ця ділянка обліку є досить специфічною та 

вимагає від аудиторів особливої уваги і зосередженості [6, с. 10].  

Під час даної перевірки аудитору, з одного боку, важливо переконатись 

у дотриманні підприємством норм чинного законодавства про оплату праці, 

відсутності порушень умов оплати праці, а з іншого – перевірити 

правильність сум нарахованої та виплаченої заробітної плати, інших виплат; 

правильність здійснених нарахувань на фонд оплати праці та відрахувань 

податків і зборів із заробітної плати, а також відповідність відображення 

операцій в бухгалтерському обліку і достовірність їх висвітлення у 

фінансовій звітності підприємства. 
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ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ ТА КЛАСИФІКАЦІЯ  

ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ 

 

В даний час в умовах щоденних змін економічних відносин облік 

операційної діяльності має необхідність вивчення категорій, в тому числі і 

витрат. Від того, наскільки вірним є аналіз та облік операційних витрат 

залежить  рентабельність підприємства та ефективність його діяльності. 

Розробку питань теорії та методології операційних витрат досліджували 

наступні вчені: Ф.Ф. Бутинець, С. Ф. Голов, З. В. Задорожний, М. Т. Білуха,  

Т. В. Савицька, А. М. Турило. Особливе значення у розвитку та 

вдосконаленні обліку операційних витрат мають роботи зарубіжних авторів, 

а саме М. Метьюса, Дж. Ріса, Е. Хендріксена. Важливо зазначити, що деякі 

питання, які пов‘язані із методикою обліку операційних витрат потребує 

подальших досліджень. 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0893-99
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Відповідно до П(С)БО 16 «Витрати»  –  «Витрати – це зменшення 

економічних вигод у вигляді вибуття активів або збільшення зобов‘язань, які 

призводять до зменшення власного капіталу» [1]. 

Операційні витрати є однією із основних складових витрат, що 

відображають результати господарської діяльності підприємства.  До них 

відносять адміністративні витрати, витрати на збут, виробничу собівартість 

реалізованої продукції, інші операційні витрати. У тому числі, виробнича 

собівартість включає в себе: прямі матеріальні витрати, прямі витрати на 

оплату праці , інші прямі витрати та змінні та постійні розподілені 

загальновиробничі витрати. 

Операційні витрати з‘являються в результаті проведення операційної 

діяльності на підприємстві. За Міжнародними стандартами фінансової 

звітності (IFRS англ. International Financial Reporting Standards) «операційна 

діяльність  –  це основна діяльність будь-якого суб‘єкта господарювання, а 

також інші види діяльності, що не відносяться до інвестиційної чи фінансової 

сфери» [2]. 

Доцільно вважати, що операційна діяльність складається з основної 

діяльності, а саме з процесів, які забезпечують виконання господарської 

діяльності та інших видів діяльності того чи іншого підприємства, які чи 

продукують власний грошовий оборот чи забезпечують основний процес на 

підприємстві.  

До операційної діяльності підприємств (торговельних) включають 

наступні процеси: 

I. операції, пов‘язані з процесом закупівлі; 

II. операції, пов‘язані із зберіганням товарів; 

III. операції, які пов‘язані з організації та забезпечення операційної 

діяльності; 

IV. операції, що пов‘язані із логістикою (постачання, переміщення 

товарів); 

V. операції, пов‘язані з реалізацією. 

Серед перелічених вище процесів та операцій, спільним є те, що вони 

скеровані на формування доходу від реалізації, а також є представниками 

операційних витрат підприємства [3]. 

Тому, можна вказати, що операційна діяльність підприємств, яка 

складається із господарських операцій – постійна, а тому формується 

основна сума прибутку та оборот коштів. 

Операційні витрати підприємства здійснюють за двома ознаками: 

- економічним характером витрат; 

- за порядком віднесення на собівартість продукції. 

Поділ витрат за економічним характером витрат регламентовано П(С)БО 

16 «Витрати» [1]. Даний поділ характеризує ресурсний склад витрат та несе 

за собою велике значення, саме тому є обов‘язковим розділом статистичної і 

фінансової звітності підприємств.  

В загальному операційні витрати за економічним характером витрат 

поділяють таким чином [4]. 
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 За економічним змістом – амортизація, оплата праці, матеріальні 
витрати, соціальні відрахування, інші витрати; 

 За способом віднесення на продукцію – прямі, непрямі; 

 За можливістю впливу на суму витрат – регульовані, нерегульовані; 

 За калькуляційним поділом – прямі, інші прямі витрати, витрати на 
оплату праці, прямі матеріальні витрати, загальновиробничі; 

 За залежністю від обсягу виробництва – змінні, постійні; 

 За зв‘язком з виробничим процесом – виробничі, невиробничі; 

 За залежністю від варіантів прийняття рішення – ревалентні, 
неревалентні; 

 За способом при врахуванні при обчисленні фінансового результату – 
витрати, які відносяться на собівартість та витрати періоду. 

Так, як за економічними елементами є неможливим, як правило, 
вирахувати собівартість певних видів продукції , визначити обсяг витрат, то 
для здійснення даних завдань витрати планують і обліковують за порядком 
віднесення на собівартість продукції.  

За згаданою класифікацією витрати  класифікують на постійні та змінні.  
Постійними називають витрати, які залишились незмінними від 

кількості виробленої продукції. Під змінними мають на увазі, що витрати 
змінюються в залежності від кількості виробленої продукції. 

Також існують умовно – операційні витрати,що поділяються на 
контрольовані, котрі під наглядом відповідальної особи та неконтрольовані, 
які не вимагають контролю. Слід додати, що підприємства здійснює 
планування витрат, відповідно встановленим нормам [5]. 

Отже, можна дійти висновку, що кожна складова класифікації 
операційних витрат забезпечує виконання завдань на підприємстві та надає 
можливість якісно впливати на рівень витрат підприємств, задля отримання 
економічних вигод в майбутньому. 
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ОСОБЛИВОСТІ АУДИТУ НАДХОДЖЕНЬ ТОВАРІВ 

 НА ПІДПРИЄМСТВО 
 
Процес реалізації товарів потребує створення на підприємстві 

влагодженого процесу надходження певного обсягу товарних запасів, що 
забезпечує його безперервну діяльність. Контроль за діяльністю підприємств 
торгівлі включає зовнішній аудит та внутрішній контроль, який здійснює 
безпосередньо підприємство для забезпечення ефективності прийняття 
управлінських рішень. 

Загальні питання організації та методики аудиту надходження товарів  
розглядають у своїх працях такі вітчизняні фахівці, як: Мельнікова К.С., 
Сиротюк Г., Скороба О.А., Скрипник М.І., Утенкова К.О. та інші. Так,                 
Сиротюк Г. розкрив методичні особливості аудиту надходження товарів на 
підприємство та запропонував методику проведення аудиторської перевірки 
виробничих запасів та операцій із ними [4, с.112]. Скрипник М.І. розробив 
практичні рекомендації для удосконалення організації і методики аудиту 
надходження та вибуття товарів. Мельнікова К.С. всебічно розглянула 
методику аудиту виробничих запасів, що спрямована на розробку 
рекомендації щодо оптимізації ведення обліку з метою підвищення 
ефективності управління товарними запасами [3, с.128]. 

Враховуючи значний внесок науковців, очевидно, що дана проблематика 
все ж таки залишається актуальною в силу розвитку організаційних та 
методичних аспектів аудиту під впливом міжнародного аудиторського 
законодавства і аудиторської практики та потребує подальшого наукового 
опрацювання.  

Під час нашого дослідження було розглянуто актуальні питання 
проведення процедур аудиту надходження товарів на підприємства торгівлі, 
оскільки протягом останніх років спостерігається тенденція до збільшення 
саме торговельних підприємств.  

Аудит надходження товарів проводиться на підприємстві задля 
висловлення аудитором думки щодо достовірності та правильності 
відображення в обліку операцій повʼ язаних з постачанням товарів. 
Основними джерелами інформації для аудиту надходжень товарів будуть 
наступні документи: рахунки-фактури, товарно-транспортні накладні, 
вимоги, податкові накладні, накладні на внутрішнє переміщення, акти звірки 
взаєморозрахунків. 

Для аудиту запасів використовують облікові регістри по рахунках                           
28 «Товари», 37 «Розрахунки з різними дебіторами», 63 «Розрахунки з 
постачальниками та підрядниками», 64 «Розрахунки за податками і 
платежами» 90 «Собівартість реалізованої продукції», 92 «Адміністративні 
витрати», 93 «Витрати на збут», 79 «Фінансові результати», Головна книга, 
книга обліку придбання товарів [1,с.15]. 



79 

Після вивчення аудитором джерел інформації визначається методика  

проведення аудиту товарів, що передбачає низку обов‘язкових процедур: 

 перевірка доцільності обраного методу обліку товарів на 

підприємстві; 

 порівняння даних первинного, аналітичного та синтетичного обліку; 

 перевірка правильності оформлення та наявності первинних 

документів про надходження товару від постачальників; 

 встановлення порядку розрахунку з постачальниками за отриманий 

товар; 

 підтвердження достовірності даних податкового обліку та витрат; 

 перевірка своєчасності, повноти та порядку відображення у 

бухгалтерському обліку записів щодо надходження товарів. 

Крім того, під час аудиту процесу постачання доцільно встановити 

наявність взаємозв‘язку між договірною, обліковою та податковою 

політикою підприємства з тієї причини, що саме договірна політика 

торговельного підприємства передбачає забезпечення оптимізації договірної 

діяльності, впливу її на систему бухгалтерського обліку та оподаткування 

[2,с.145]. Договірна політика тісно пов‘язана з витратами на супровід бізнес-

діяльності підприємства, що охоплюють витрати переддоговірного (вивчення 

ринку, оцінка та вибір постачальників, ведення переговорів), договірного 

(витрати по укладенню договорів та вирішення спірних питань ) та 

логістичного (витрати поставки товару) процесів.  

В подальшому аудитору доцільно перейти до вивчення транспортно-

заготівельних витрат (далі – ТЗВ), оскільки, згідно з п.9 П(С)БО 9 «Запаси», 

витрати на транспортування товару та на навантажувально-розвантажувальні 

роботи включаються у вартість товару. Слід звернути увагу, що вартість ТЗВ 

має включатись до витрат у момент реалізації (відвантаження товару), але не 

в момент здійснення витрат, адже в іншому випадку це свідчить про 

невірність ведення обліку ТЗВ, яке тягне за собою неправильне формування 

ціни реалізації на товар. 

Наступним етапом аудиту процесу постачання має стати  перевірка 

товарів в дорозі та перевірку оприбуткованих товарів. Аудит оприбуткування 

товарів від вітчизняних товаровиробників є традиційним як аудит звичайних 

матеріальних цінностей. Водночас при аудиті оприбуткування імпортованих 

товарів аудитор повинен звернути увагу на особливості їх оприбуткування. 

Зокрема, приймання імпортованих товарів повинне здійснюватись за 

наявності усіх необхідних документів: інвойс, договір зовнішньо-економічної 

діяльності, митна декларація.  Якщо під час аудиторської перевірки 

виявлено, що постачання товару на адресу резидента здійснено в повному 

обсязі, але в супровідних документах інофірмою неправильно відображена 

вартість товару, то виникає потреба передекларувати цей товар.  

Процес поставки товарів тісно пов‘язаний з процесом розрахунків з 
постачальниками. При аудиті розрахунків з постачальниками слід звернути 
увагу як на видані аванси, так і на остаточні розрахунки з постачальниками. 
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За авансами, виданими під поставку матеріальних цінностей, аудитор має 
визначити повноту оприбуткування товару і з‘ясувати, чи не минули строки 
поставки та встановити причини затримки їх надходження.  

Після завершення усіх етапів процедури аудиту його результати мають 
бути узагальнені у висновку аудитора, в якому мають бути відображені 
виявлені порушення та подані практичні рекомендації щодо їх уникнення в 
подальшій практиці. 

Отже, варто зробити висновок, що аудит надходження товарів займає 
головну частину програми аудиту будь-якого торговельного підприємства, а 
тому потребує особливої уваги. Аудит операцій з товарами призначений для 
того, щоб здійснювати контроль за операціями з товарними запасами, 
встановити повноту і правильність відображення їх в бухгалтерському 
обліку. Запровадження на практиці запропонованої послідовності проведення 
аудиту надходження товарів дозволить аудиторові провести якісну перевірку 
та надати керівництву підприємства практичні рекомендації щодо 
підвищення ефективності операційної діяльності підприємства та 
забезпечення його сталих позицій на ринку. 
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СУТЬ ТА ЗНАЧЕННЯ РОЗРАХУНКІВ З БЮДЖЕТОМ  

ЗА ПОДАТКОМ НА ДОДАНУ ВАРТІТСТЬ 
 
Формування податкової системи, яка могла б забезпечувати 

фінансовими ресурсами виконання основних функцій держави, є важливою 
складовою розвитку економіки України. 

Із всієї кількості податків, важливе місце у податковій системі посідають 
непрямі податки, а точніше – податок на додану вартість (ПДВ). Це можна 
пов‘язати з тим, що ПДВ має широку базу оподаткування, є більш 
неупередженим із погляду впливу на процес прийняття економічних рішень 
щодо інвестицій і споживання. 

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9669441:%D0%95%D0%BA%D0%BE%D0%BD.%D0%90%D0%9F%D0%9A
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9669441:%D0%95%D0%BA%D0%BE%D0%BD.%D0%90%D0%9F%D0%9A
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Дослідженням різних аспектів непрямого оподаткування займалися як 

зарубіжні, так і вітчизняні науковці. Зарубіжні вчені, такі як Є. Аткінсон, Ф. 

Ларрен, М. Фридман, р. Гаріс та інші займались дослідженням проблем 

фіскальної ефективності ПДВ. В Україні питання непрямого оподаткування 

досліджували Г.В. Бех, Л.К. Воронова, Ю.Б. Іванов, М.П. Кучерявенко та 

інші. Ці дослідження свідчать про те, що непряме оподаткування є досить 

широко вивченим, але недосконалість сучасної податкової системи доводить, 

що ця тема потребує подальшого аналізу. 

Ця тема продовжує бути достатньо актуальною через часті зміни 

податкового законодавства, які бувають суперечливими, що призводить до 

обговорення не лише науковцями, але й практикуючими бухгалтерами, 

органами фіскальної служби та міністерства фінансів України. 

Непрямі податки мають свої особливості, серед яких можна виділити 

такі: 

- податковий тягар переміщується на кінцевого споживача; 

- застосовується як надбавка до ціни товару та сплачується завдяки її 

збільшенні; 

- вони є стабільним джерелом поповнення бюджету; 

- непрямі податки є одним із значних чинників, які сприяють 

зростанню цін на товари. 

1 січня 1992 року Законом ―Про податок на додану вартість‖ було 

введено  в дію ПДВ. Маючи певні недоліки, завдяки цьому закону була 

установлена податкова система України та поповнено доходи бюджету. 

Проте частка ПДВ у доходах бюджету істотно знизилась. Це сталось через 

недосконалість законодавства і його часті зміни та великої недоплати з 

непрямих податків до бюджету. З червня 1993 року цей Закон був змінений 

Декретом КМУ ―Про податок на додану вартість‖. Згодом був прийнятий 

Закон ―Про податок на додану вартість‖, який набув чинності 1 липня 1997 

року. Він втратив чинність на підставі прийнятого Податкового кодексу 

України від 2 грудня 2010 року. 

ПДВ виконує функції, через які розкривається його внутрішній зміст. 

Більшість науковців виділяють дві основні функції цього податку: фіскальну 

та регулюючу. Але деякі вчені вважають регулюючу функцію доповненням 

до фіскальної.  

Основним завданням фіскальної функції є наповнення бюджету [2]. ПДВ 

є єдиним податком, що в повному розмірі надходить до державного бюджету 

та забезпечує його стабільне та рівномірне наповнення. 

Через вплив податків на різні сторони діяльності суб‘єктів 

оподаткування реалізується регулююча функція. Вона може функціонувати 

через визначення системи оподаткування. Тоді система оподаткування має 

постійно призвичаюватись до особливостей розвитку держави. Але платники 

ПДВ не отримують такого ефективного  результату, як держава. Звертаючи 

увагу на те, що податок на додану вартість є ―податком на споживання‖, він 

сплачується платниками незважаючи на їх дохід. Тому держава ―пом‘якшує‖ 

соціальні нерівності. Одним із пом‘якшень є використання різних ставок 
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ПДВ залежно від соціальної значимості товару. Так, для товарів широкого 

вжитку встановлена базова ставка ПДВ (20 %), підвищена ставка - для 

товарів розкоші (25 %), за зниженою ставкою податку на додану вартість 

оподатковуються соціально важливі товари та послуги (5 %).  

Оскільки Україна стала на шлях європейської інтеграції, виникає 

необхідність адаптуватись до чинних ефективних стандартів, які діють в 

країнах ЄС.  

Аналізуючи помилки країн ЄС, які були допущені, необхідно розпочати 

з вдосконалення законодавчої бази ПДВ [1, с.151]. Перш за все, необхідно 

забезпечити виконання принципів прозорості та сталості, які на сьогоднішній 

день не підтримуються у нашій країні. В результаті чого платники податку 

припинять використовувати схеми ухилення від оподаткування та буде 

припинено зловживання державними органами можливості ―переписування‖ 

законів. 

Існує необхідність підвищення податкової культури. Через те, що 

податкові органи надавали малу кількість інформації щодо важливості 

існування та необхідності сплати ПДВ, у платників сформувалося негативне 

відношення до податку. Проте на сьогоднішній день позитивним є те, що 

державні органи постійно створюють нові роз‘яснення, проводять 

індивідуальні податкові консультації, відповідно це поліпшує відносини між 

платниками податку та виконавчими органами [3]. 

Здійснити вище вказане можна лише за наявності високо кваліфікованих 

спеціалістів, які будуть консультувати платників не лише в питаннях 

оподаткування ПДВ. Створення постійного форуму допоможе розширити 

діалог між податковими органами та зацікавленими сторонами, а також дасть 

змогу обмінюватися думками між податковими органами та представниками 

бізнесу. Необхідно створювати умови для спілкування між платниками та 

державними органами шляхом проведення форумів, семінарів, лекцій. Це 

допоможе підвищити довіру суспільства до даного податку. 

Найбільш актуальним напрямком вдосконалення системи 

адміністрування ПДВ можна вважати створення сучасних методів контролю. 

Державні органи мають бути забезпечені належними умовами, відповідним 

обладнанням, необхідно створити велику кількість інформаційних баз, 

доступ до яких матимуть усі державні працівники. 

Важливим пунктом є те, що потрібно налагоджувати обмін інформації з 

фінансовими установами. Створення таких баз досить вагомо допоможе з 

веденням бухгалтерського обліку та спростить інші фінансові дії 

підприємства. 

Необхідною є потреба звернути увагу на нелегальне відшкодування 

ПДВ. Слід застосовувати досвід зарубіжних країн для налагодження процесу 

надання бюджетних коштів на відшкодування податку на додану вартість. 
Ще одним напрямком вдосконалення фіскальної ефективності ПДВ має 

стати створення рівня гранично вхідного та вихідного податку на додану 
вартість, що стало однією з причин для отримання дозволу на 
відшкодування. Під час реалізації даної функції необхідно замислитись над 
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створенням єдиного банківського рахунку платників, по якому буде 
проводитись сплата податків. Використання граничного розміру допоможе 
податковим органам під час перевірки проводити детальний аналіз заявлених 
сум до відшкодування. 

Аналізуючи вище вказане, можна зробити висновок, що податки на 
споживання є важливою складовою податкових систем більшості країн світу 
та займають вагоме значення. Хоча в Україні податок на додану вартість є 
досить проблемним, необхідно звернути увагу на досвід провідних країн 
Європи з цього питання. До того ж необхідно виконати наступні завдання: 
спрямувати податкову політику на зменшення податкового тягаря на 
платника податків під час сплати ПДВ; опираючись на досвід зарубіжних 
країн, позитивним було б збільшення диференційованих ставок ПДВ, це 
допоможе стимулювати попит, через який забезпечується вплив на 
виробництво продовольчої продукції; беручи до уваги досвід 
адміністрування податку на додану вартість країн ЄС і досить складний 
механізм обчислення та сплати ПДВ в Україні, важливим є постійне 
інформування та роз‘яснювання серед платників податку, стимулювання 
зростання податкової культури й формування позитивного сприйняття 
податку на додану вартість його платниками.  
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ФОРМУВАННЯ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ ПІДПРИЄМСТВА, 
 ЯКЕ ЗДІЙСНЮЄ КОМІСІЙНІ ОПЕРАЦІЇ 

 
Формування облікової політики підприємства, яке здійснює комісійні 

операції, повинно здійснюватися на усіх етапах (методичний, технічний та 
адміністративний) і рівнях (первинному, поточному, підсумковому). 

М. С. Пушкар і М. Т. Щирба стверджують, що облікова політика – це 
механізм управління обліком, який здійснюють на основі вибору та розробки 
суб‘єктом господарювання способів, правил і процедур щодо організації та 
методики ведення обліку, складання та подання звітності, виходячи із 
загальноприйнятих принципів та зі специфіки діяльності підприємства для 
отримання повної, об‘єктивної, достовірної та неупередженої інформації з 
метою прийняття зацікавленими особами обґрунтованих управлінських                
рішень [6].  

https://feao.org.ua/wp-content/uploads/2015/11/2017-12-13-pdv-trendy.pdf
https://minjust.gov.ua/m/str_11350
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Згідно із Законом України «Про бухгалтерський облік та фінансову 
звітність в Україні» облікова політика – це сукупність принципів, методів та 
процедур, що використовуються підприємством для складання та подання 
фінансової звітності [2]. 

У міжнародному стандарті фінансової звітності 1 «Подання фінансових 
звітів» під обліковою політикою розуміють основи та домовленості, 
принципи і правила, а також практика, які обрані підприємством для 
формування та представлення фінансових звітів. Якщо при виборі облікової 
політики підприємствам надається право вибору, то при формуванні 
фінансових звітів її застосування має повністю відповідати усім вимогам 
конкретного МСБО [5, с. 25]. 

Отже, облікова політика, як інструмент організації бухгалтерського 

обліку  це сукупність визначених принципів і методів, на яких ґрунтується 
обрана підприємством методика, що дозволяє достовірно відобразити 
фінансово-господарську діяльність суб‘єкта господарювання у межах 
чинного законодавства. 

На сьогоднішній день існують внутрішні та зовнішні користувачі, які 
зацікавлені в одержанні облікових даних. До зовнішніх користувачів 
відносять інвестори, контрольні служби, конкуренти, органи державної 
влади, тощо. Внутрішніми користувачами облікових даних є керівництво і 
працівники підприємства. На формування облікової політики підприємства, 
яке здійснює комісійні операції впливають, як фактори мікрорівня 
(внутрішні), так і фактори макрорівня (зовнішні) (рис. 1). 

 
Рисунок 1 – Основні фактори, що впливають на формування облікової політики 

підприємств, які здійснюють комісійні операції [3]. 
 

Виділяють такі завдання облікової політики підприємств комісійної 
торгівлі: 

 розкриття особливостей діяльності підприємства; 

 визначення основних об‘єктів обліку та розкриття інформації про них; 

 розробка і впровадження методів оцінок прийнятого на комісію товару; 

 розробка робочого плану, який відповідатиме інформаційним потребам 
користувачів облікової інформації; 

ФАКТОРИ ФОРМУВАННЯ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ  

Фактори мікрорівня (внутрішні) Фактори макрорівня (зовнішні) 

організаційно-правовий статус; 

стратегія підприємства; 

форма власності підприємства; 

рівень професійності бухгалтерського 

персоналу; 

форма ведення обліку; 

розмір підприємства; 

планові показники діяльності. 

сфера діяльності підприємства; 

інфляційні процеси; 

зміни законодавства; 

податкова система; 

політична нестабільність; 

зв‘язок з контрагентами; 

наявність конкурентів. 
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 взаємоузгодженість облікової політики з іншими обов‘язковими 

положеннями, які формуються на підприємстві; 

 упорядкування облікового процесу на підприємстві [1, с. 123]. 

Таким чином, дослідивши практичні аспекти діяльності підприємств 

комісійної торгівлі та існуючі підходи до формування облікової політики, 

вважаємо, що у внутрішньому документі з організації бухгалтерського обліку 

при визначенні основних складових потрібно максимально поєднувати 

договірну і облікову політику підприємства.  

 
Рисунок 2 – Етапи формування облікової політики на підприємствах [4]. 

 

Практика показує, що на підприємств основ комісійної торгівлі 

дотримуються лише формально. Облікова політика потребує чіткого 

формування і  деталізації основних її положень, з метою попередження 

негативного впливу на якість інформаційного забезпечення процесу 

управління комісійними операціями і на результативність діяльність суб‘єкта 

господарювання загалом. 

  

ЕТАПИ ФОРМУВАННЯ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ  

Призначення відповідальної особи або структурного 

підрозділу за формування облікової політики; 

виділення об‘єктів облікової політики; 

виділення основних завдань облікової політики; 

аналіз факторів, які впливають на формування 

облікової політики. 

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ 

ЕТАП 

Виділення методів, способів та критеріїв обліку деяких 

об‘єктів; визначення елементів облікової політики; 

додавання статей договірної політики та розкриття їх 

змісту, які будуть мати вплив на бухгалтерське 

відображення операцій; встановлення форм первинних 

документів, розробка взірця комісійних договорів; 

розробка та затвердження робочого плану рахунків; 

вибір форми способу обробки інформації. 

МЕТОДИЧНИЙ 

ЕТАП 

Оформлення та затвердження відповідного 

документа про облікову політику (положення, наказ); 

розробка додатків (при необхідності), інструкцій, 

роз‘яснень, положень; 

ознайомлення відповідальних осіб зі змістом 

документа. ЗАВЕРШАЛЬНИЙ 

ЕТАП 
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АУДИТ ДЕБІТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ ТОВАРІВ, 

 РОБІТ ТА ПОСЛУГ 
 

Дебіторською заборгованістю вважається сума боргу, яка повинна 

надійти в організацію від інших юридичних осіб або громадян. За характером 

виникнення дебіторська заборгованість буває звичайною і невиправданою. 

Звичайна дебіторська заборгованість, що виникла в ході виконання 

виробничих завдань на підприємстві, обумовлена діючими методами 

розрахунків (за відвантаженими товарами, термін оплати яких не настав, по 

підзвітним особам, заборгованість за пред'явленими претензіями). 

Невиправдана дебіторська заборгованість утворюється в результаті 

порушення (невиконання) розрахункової дисципліни, через недоліки в 

організації обліку, через недостатній контроль за відпуском матеріальних 

цінностей, а також наявних нестач і розкрадань [1, c. 31]. 

Проводячи аудит дебіторської заборгованості, аудитори насамперед 

звертають увагу на такі аспекти: 

- чи є дебіторська заборгованість підприємства, що значиться на балансі, 

реальною та юридично обґрунтованою; 

- як дотримуються правила розрахункової і фінансової дисципліни на 

підприємстві; 
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- перевіряється правильність отримання грошових коштів за 

відвантажені товарно-матеріальні цінності, повнота їх списання, наявність 

необхідних документів при здійсненні розрахункових операцій, правильність 

їх оформлення; 

- контроль за своєчасністю і правильністю оформлення і пред'явлення 

претензій дебіторам, контроль за їх рухом, за порядком стягнення боргів по 

розрахунковим взаєминам; 

- які розроблені рекомендації щодо впорядкування розрахунків, 

зменшення дебіторської заборгованості [4, c. 182]. 

Аудит дебіторської заборгованості починають, як правило, з аналізу 

матеріалів по інвентаризації розрахунків з дебіторами. Беручи до уваги, що 

самі організації інвентаризацію розрахунків з дебіторами часто проводять 

неякісно, цю роботу повинен провести аудитор. Перш за все, за відповідними 

документами виявляються залишки, потім аналізується обґрунтованість сум, 

що значаться на рахунках підприємства.  

Найбільшу питому вагу по дебіторської заборгованості підприємства 

займають розрахунки з покупцями і замовниками, і здійснюючи аудит 

дебіторської заборгованості. 

Аванси в дебіторській заборгованості по заробітній платі на 

законодавчому рівні, підприємства зобов'язані виплачувати заробітну плату 

двічі на місяць – аванс і основна заробітна плата. Аванс виплачується 

протягом звітного місяця і відображається за дебетом рахунка                                   

70 «Розрахунки з персоналом з оплати праці». Нарахування заробітної плати 

здійснюється останнім днем місяця і до цього дня в обліку виплачені 

працівникам аванси вважаються авансами в дебіторській заборгованості по 

заробітній платі. У деяких випадках в організаціях можуть траплятися 

помилки в нарахуванні та виплаті заробітної плати працівникам 

підприємства. Якщо такі помилки призвели до завищення отриманих 

грошових коштів, то такі кошти також є аванси видані працівникам                              

[3, c. 183]. 

Сам по собі порядок аудиту та джерела інформації аудиторських 

доказів, які використовує аудитор при аудиті дебіторської заборгованості 

досить простий. Тут необхідно, перш за все, перевірити договори і порядок 

розрахунків. На попередньому етапі важливо провести відповідну 

деталізацію і перегрупування дебіторської заборгованості.  

Таким чином, дебіторська заборгованість виступає значущим елементом 

аудиту бухгалтерської звітності, характеризується складністю і 

специфічністю завдань аудиту в умовах функціонування взаємопов'язаних 

торгових організацій. Складність і специфічність завдань аудиту 

визначається критеріями взаємозв'язку торгових організацій: по-перше, 

об'єднання вкладів і зусиль для реалізації єдиної мети функціонування 
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економічних суб'єктів; по-друге, переважання в структурі виручки, 

дебіторської заборгованості, а також при формуванні витрат 

внутрішньогрупових розрахунків, що виникли в ряд виконання                      

договорів [2, c. 465]. 

Оформлення відносин між учасниками групи взаємопов'язаних торгових 

організацій, зовнішніми покупцями і замовниками для здійснення оптової та 

роздрібної торгівлі проводиться на підставі договорів купівлі-продажу, 

поставки, комісії, агентських та інших договорів. Склад і характер 

договірних відносин визначається схемою функціонування групи 

взаємопов'язаних торгових організацій. У свою чергу, умови договорів 

істотно впливають на формування інформації про дебіторську 

заборгованість. Однак характер такого впливу на показники індивідуальної 

бухгалтерської звітності вимагає уточнення при формуванні управлінської 

звітності групи взаємопов'язаних організацій [3, c. 182]. 

Отже, методика аудиту дебіторської заборгованості взаємопов'язаних 

торгових організацій повинна включати процедури оцінки договірної 

політики. Автор пропонує здійснення такої оцінки за такими напрямками: 

виявлення істотних умов договорів; аналіз впливу істотних умов на 

формування показників індивідуальної бухгалтерської звітності 

взаємопов'язаних організацій і управлінської звітності групи економічних 

суб'єктів. Склад виявлених умов, на думку автора, визначає конкретні дії 

аудиторів, призначені для підтвердження передумови підготовки звітності 

«права і зобов'язання». 

Список використаних джерел: 

1. Адамовська В. С. Удосконалення обліку довгострокової дебіторської 

заборгованості, зумовлене сучасною економічною ситуацією. Науковий 

вісник Ужгородського національного університету. Серія : Міжнародні 

економічні відносини та світове господарство. 2016. Вип. 6(1). С. 6-9. 

2. Лубенченко О. Е. Особливості аудиторської перевірки дебіторської і 

кредиторської заборгованості, яка обліковується за міжнародними 

стандартами О. Е. Лубенченко Науковий вісник Ужгородського 

університету. Серія : 44 Економіка. 2016. Вип. 1(1). С. 464-468. 

3. Чорнобривець М.М. Дебіторська заборгованість: сутність та причини 

виникнення М.М. Чорнобривець Європейські перспективи. 2013. № 10.                  

С. 181–185. 
  



89 

                                                           Вадим Іванюк, 4 курс, група ФК-41д    

Науковий керівник: Ганна Даценко,  

д.е.н., доцент 

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

 

АНАЛІЗ УПРАВЛІННЯ ВИТРАТАМИ ПІДПРИЄМСТВА 

 

У сучасних умовах розвитку підприємств в Україні, оптимізація збутової 

діяльності є важливим резервом посилення позицій виробника на ринку, 

необхідною умовою збільшення обсягів реалізації та підвищення 

ефективності збуту. Opiєнтaцiя пiдпpиємcтв нa зaдoвoлeння пoтpeб 

cпoживaчiв – цe гoлoвнa yмoвa виживaння cyб‘єктiв гocпoдapювaння в 

pинкoвiй eкoнoмiцi, кoли кoжнe пiдпpиємcтвo, xoчe вoнo тoгo чи нi, 

вимyшeнo бpaти yчacть y кoнкypeнтнiй бopoтьбi, щoб мaкcимaльнo 

peaлiзoвyвaти cвoю пpoдyкцiю. Toмy ocoбливo aктyaльним cтaє питaння 

eфeктивнoï збyтoвoï дiяльнocтi, тaк як ocтaння зyмoвлює peзyльтaтивнicть 

виpoбничoï дiяльнocтi i ycпiшнicть фyнкцioнyвaння пiдпpиємcтвa.  

Питaнням проблематики пpиcвятили  бaгaтo нayкoвиx пpaць такі вчені: 
Л.B. Бaлaбaнoвa, Н.B. Бyтeнкo, O.C. Гaвpилoвcький, C.C. Гapкaвeнкo, Г.П. 

Гoгoль, B.A. Дepiй, Ю.C. Пeтpyня, I.P. Пoлiщyк, Л.M. Caкyн, C. Шпилик тa 

iншi. 

Пoлiтикa збyтy пiдпpиємcтв пoвиннa фopмyвaтиcя нa ocнoвi вpaxyвaння 

мiнливиx вимoг cпoживaчiв тa виcoкoгo piвня кoнкypeнцiï. Eкoнoмiчнi 

пoкaзники збyтoвoï дiяльнocтi впливaють нa пpoцec фyнкцioнyвaння 

пiдпpиємcтвa в цiлoмy, a ïx aнaлiз дoзвoляє виявити пpoблeми, щo виникaють 

y йoгo poбoтi. Для пiдвищeння eфeктивнocтi збyтoвoï дiяльнocтi 

пiдпpиємcтвaм нeoбxiднo yпpaвлiння збyтoвoю i виpoбничoю дiяльнicтю 

здiйcнювaти yзгoджeнo i пocтiйнo yдocкoнaлювaти фopми i мeтoди 

дiяльнocтi y cфepi збyтy, щoб зaбeзпeчити cвoєчacнe peaгyвaння нa змiни y 

зoвнiшньoмy cepeдoвищi, вpaxyвaти зaпити cпoживaчiв, пepeдбaчити дiï 

кoнкypeнтiв, i в кiнцeвoмy peзyльтaтi oтpимaти виcoкi фiнaнcoвo-eкoнoмiчнi 

пoкaзники cвoєï дiяльнocтi.  
Визначення витрат на будь-якому підприємстві є пріоритетним 

елементом системи аналізу, а оптимальний їх розподіл є запорукою 

подальшого успішного функціонування об‘єкта підприємницької діяльності. 

Cтpyктypa витpaт нa збyт, ocoбливocтi ïx аналізу тa yпpaвлiння ними 

poзглядaютьcя в poбoтax B.A. Дepiй, O.C. Гaвpилoвcькoгo, I.P. Пoлiщyк. 

B.A. Дepiй пoдiляє дyмки, щo aнaлiз витpaт нa збyт пoвинeн 

здiйcнювaтиcь нe вiдoкpeмлeнo, a y кoнтeкcтi aнaлiзy ycix витpaт 

пiдпpиємcтвa, aнaлiзy пpoцecy виpoбничo-збyтoвoï дiяльнocтi [2]. 

O.C.Гaвpилoвcький пoкaзyє, щo витpaти нa збyт пpoдyкцiï пiдпpиємcтвo 

зoбoв‘язaнe пocтiйнo плaнyвaти, вчacнo oблiкyвaти й aнaлiзyвaти, нaлeжнo 

кoнтpoлювaти, в iншoмy paзi знaчнa ïx чacтинa бyдe нeпpoдyктивнoю тa 

нeгaтивнo впливaтимe нa фiнaнcoвi peзyльтaти дiяльнocтi пiдпpиємcтвa-

виpoбникa [1]. I.P. Пoлiщyк пoдiляє витpaти нa збyт нa ocнoвнi, дoпoмiжнi тa 
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витpaти нa poзвитoк мapкeтингoвoï тoвapнoï тa цiнoвoï пoлiтики щoдo 

oнoвлeння acopтимeнтy; тaкoж вiн зaзнaчaє, щo пpи yпpaвлiннi poзмipoм 

витpaт нa збyт cлiд ypaxoвyвaти тип виpoбництвa тa зaлeжнicть вiд 

ceзoннocтi [3]. Зpocтaння кiлькocтi cуб‘єктiв pинку i, вiдпoвiднo, зaгocтpeння 

кoнкуpeнтнoï бopoтьби, пpoцecи кoнцeнтpaцiï в пpoмиcлoвocтi, пiдвищeння 

вимoг cпoживaчiв дo пpoдукцiï, тeндeнцiï глoбaлiзaцiï, iнтepнaцioнaлiзaцiï тa 

дивepcифiкaцiï, a тaкoж тexнiчний пpoгpec cтaвлять нoвi вимoги дo 

упpaвлiння збутoвoю дiяльнicтю пiдпpиємcтвa. Для зaбeзпeчeння eфeктивнoï 

збутoвoï дiяльнocтi пpoмиcлoвoгo пiдпpиємcтвa нeoбxiднo вpaxoвувaти 

ocoбливocтi пiдпpиємcтвa, йoгo poзмipи, тpивaлicть виpoбничoгo циклу; 

ocoбливocтi i кiлькicть пiдпpиємcтв-пoкупцiв пpoдукцiï; cтaн poзвитку 

iнфpacтpуктуpи, щo зaбeзпeчує здiйcнeння збуту; нaявнicть тa кiлькicть 

кoнкуpeнтiв [3]. 

Важливе значення у збутовій діяльності підприємств відведено аналізу 

витрат на збут. Однак підприємства не завжди приділяють належну увагу цій 

ділянці обліку й аудиту з метою підвищення ефективності збутової 

діяльності та забезпечення конкурентоспроможності. До витрат на збут 

належать витрати підприємства, пов‘язані з реалізацією (збутом) продукції 

(товарів, робіт, послуг), а саме: витрати пакувальних матеріалів; витрати на 

ремонт тари; оплата праці продавців та торгових агентів; витрати на рекламу 

і маркетинг; витрати на перепродажну підготовку товарів; витрати на 

відрядження працівників, зайнятих збутом; витрати на утримання основних 

засобів та інших матеріальних необоротних активів, пов‘язаних зі збутом; 

витрати на транспортування; витрати на гарантійний ремонт, інші витрати, 

пов‘язані зі збутом. 

B пpoцeci aнaлiзу витpaт нa збут вaжливим є дocлiджeння ïx piвня, 

динaмiки, cтpуктуpи тa cтpуктуpниx зpушeнь, фaктopiв змiни витpaт, 

нaявнocтi eкoнoмiï збутoвиx витpaт, peзepвiв ïx змeншeння. Cукупний 

пoкaзник збутoвиx витpaт cклaдaєтьcя з витpaт нa утpимaння пiдpoздiлу 

пiдпpиємcтвa, пoв‘язaнoгo зi збутoм пpoдукцiï; витpaт нa пiдгoтoвку 

пpoдукцiï дo peaлiзaцiï (пaкувaння, тapa); витpaт нa poзпoдiл тa peaлiзaцiю 

пpoдукцiï; витpaт нa пpoвeдeння peклaмниx зaxoдiв тa дocлiджeння pинку; 

iншиx витpaт, пoв‘язaниx зi збутoм пpoдукцiï. Змeншeння пeвниx cклaдoвиx 

витpaт будe гpaти пoзитивну poль в зaгaльнoму змeншeннi cукупниx витpaт 

нa збут. Toму нa пiдпpиємcтвi cлiд aнaлiзувaти cтpуктуpу витpaт нa збут тa 

дocлiджувaти eфeктивнicть ïx витpaчaння, нeoбxiднo oптимiзувaти cтpуктуpу 

збутoвиx витpaт в чacтинi пiдвищeння витpaт нa бiльш eфeктивнi cклaдoвi 

збутoвoï дiяльнocтi. Bизнaчaючи чacтку збутoвиx витpaт, дoцiльнo зicтaвляти 

ïx з витpaтaми oпepaцiйнoï дiяльнocтi нa вигoтoвлeння тa peaлiзaцiю 

пpoдукцiï тa oбcягoм peaлiзoвaнoï пpoдукцiï. Biднoшeння витpaт нa збут дo 

пoвнoï coбiвapтocтi peaлiзoвaнoï пpoдукцiï дacть змoгу oцiнити вплив 

збутoвиx витpaт нa зaгaльну вeличину витpaт пiдпpиємcтвa. A cпiвcтaвлeння 

циx витpaт i oбcягу peaлiзoвaнoï пpoдукцiï дoзвoлить oцiнити вплив збутoвиx 

витpaт нa кiнцeвi peзультaти виpoбничo- збутoвoï дiяльнocтi пiдпpиємcтвa. 
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Нині оптимізація збутової діяльності є важливим резервом посилення 
позицій виробника на ринку, необхідною умовою збільшення обсягів 
реалізації та підвищення ефективності збуту. Господарські процеси 
неможливі без належного аудиту витрат на збут, оскільки обліково-
контрольна інформація є визначальною для обґрунтування управлінських 
рішень та моніторингу їх виконання.  

Таким чином, анaлiз динaмiки витpaт нa збут тa ïx чacтки у пoвнiй 
coбiвapтocтi peaлiзoвaнoï пpoдукцiï aдeквaтнo пoкaзує тeндeнцiю змiни 
пoкaзникiв eфeктивнocтi збутoвиx витpaт. Пpи зpocтaннi oбcягiв peaлiзaцiï 
пpoдукцiï змeншeння витpaт нa збут мoжнa дocягти зaвдяки впpoвaджeнню 
iннoвaцiйниx зaxoдiв у cфepi збуту пiдпpиємcтвa. Пoзитивний eфeкт нa 
кiнцeвi peзультaти тa eфeктивнicть збуту мoжe бути oтpимaний, кoли 
зpocтaння збутoвиx витpaт будe вiдбувaтиcя упoвiльнeнo, щo зaбeзпeчить 
змeншeння чacтки витpaт нa збут у пoвнiй coбiвapтocтi peaлiзoвaнoï 
пpoдукцiï. Цьoгo мoжнa дocягти зa paxунoк удocкoнaлeння збутoвoï 
дiяльнocтi нa пiдпpиємcтвi. 

Bпpoвaджeння iннoвaцiй у збутoвiй дiяльнocтi пiдпpиємcтвa тa 
удocкoнaлeння збутoвoï дiяльнocтi нa пpoмиcлoвиx пiдпpиємcтвax cпpиятимe 
cкopoчeнню витpaт нa збут, змeншeнню чacтки збутoвиx витpaт у 
coбiвapтocтi пpoдукцiï, oптимiзaцiï cтpуктуpи витpaт в чacтинi пiдвищeння 
витpaт нa бiльш eфeктивнi cклaдoвi збутoвoï дiяльнocтi, щo дacть мoжливicть 
збiльшити eфeктивнicтi збутoвиx витpaт тa пiдвищити peзультaти виpoбничo-
збутoвoï дiяльнocтi пiдпpиємcтвa. 
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АНАЛІЗ ФОРМУВАННЯ ТА РОЗПОДІЛУ 
 ПРИБУТКУ ПІДПРИЄМСТВА 

 
Розвиток конкуренції докорінно змінив ставлення до прибутку 

підприємства та його значення в економіці країни. Метою діяльності кожного 
підприємства є отримання прибутку, тому важливим є дослідження цього 
показника та чинників, що впливають на його формування та використання. 
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Згідно НП(С)БО 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності» прибуток – 

це сума, на яку доходи перевищують пов‘язані з ними витрати [1]. Прибуток 

це – не лише фінансовий результат, а й ознака дохідності діяльності 

підприємства. 

Під управління прибутком розуміють 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 сфера та галузь діяльності 

підприємства. До зовнішніх чинників належать створення інфраструктури 

ринку, суттєве коливання попиту та пропозиції, рівень доходів населення, 

політична та економічна нестабільність. Існують також і внутрішні чинники, 

зокрема рівень трудового потенціалу, витрати інвестиційних ресурсів, 

використання матеріально-технічної бази [2, С. 15-17]. 

Формування прибутку може здійснюватися двома методами. У першому 

– основу становить планове відображення обсягів виробництва і реалізації 

продукції з урахуванням ресурсних можливостей підприємства та 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. 

Значимість аналізу розподілу та використання прибутку зумовлена тим, 

що від результатів цього розподілу залежать не лише темпи розвитку 

підприємства на основі самофінансування, а й забезпечення інтересів 

власників, задоволення матеріальних та соціальних потреб персоналу. 

Визначення напрямків використання прибутку належить до компетенції 

самого підприємства і його засновників [3]. 

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 [4, С. 375-376].  
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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 [5]. 

Таким чином, результатом будь-якої підприємницької діяльності є 
отримання прибутку, який дає змогу підприємству реалізовувати свої плани 
та цілі. Тому для вдосконалення механізму формування та використання 
прибутку потрібно, контролювати діяльність підприємства, забезпечувати 
максимізацію розміру прибутку, що формується, а також підтримувати на 
достатньому рівні ліквідність та платоспроможність підприємства. 
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ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ ФІНАНСОВОЇ 
ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 

 
Розвиток сучасних підприємств залежить від ефективної фінансової 

діяльності, яка є основою створення сприятливого середовища для 
досягнення поставленої мети. Тому необхідним стає чітке розуміння 
сучасних концепцій, моделей та принципів організації та здійснення 
фінансової діяльності. Вміння користуватись ними та аналізувати, дозволяє 
ефективно використовувати кошти і, як наслідок, підвищувати прибуток в 
процесі господарювання.  

Відповідність та ефективність прийнятих управлінських рішень 
здебільшого залежить від результатів аналізу фінансового стану суб‘єкта 
господарювання, в результаті якого обчислюються не тільки окремі 
коефіцієнти та вивчається комплекс показників, а також відображаються 
різні сторони фінансової діяльності підприємства [1]. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0336-13
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В умовах нестабільної економіки підприємствам необхідно постійно 
підтримувати платоспроможність і рентабельність, а також оптимальну 
структуру активу і пасиву балансу. Функціонування підприємств неможливо 
без чітко визначеної фінансової стратегії, яка є основою фінансової 
діяльності підприємства. Тому дослідження фінансової діяльності суб‘єктів 
господарювання, пошук шляхів покращення та підвищення ефективності 
набуває особливої актуальності. 

Проблеми організації та аналізу фінансової діяльності підприємства 
знайшли широке відображення у наукових працях багатьох сучасних 
науковців, зокрема: Левицької С.О., Панчук І.П., Набатової Ю.О., Чорненко 
О.С., Корнєвої Н.О., Шаповалової І.О. та інших. 

Існує безліч підходів трактування поняття фінансова діяльність. 
Проаналізувавши їх, можна сформувати чітке визначення. Фінансова 
діяльність - це система форм і методів, які використовуються для 
фінансового забезпечення функціонування підприємств та досягнення ними 
поставлених цілей [2]. Тобто, це практична фінансова робота, що забезпечує 
поліпшення результатів діяльності, включає грошове та інше фінансове 
посередництво, страхування, а також допоміжну діяльність у сфері фінансів і 
страхування. Головною метою фінансової діяльності є збільшення активів 
підприємства, при цьому мінімізуючи витрати. 

Ефективна організація фінансової діяльності залежить від своєчасної 
мобілізації фінансових ресурсів, раціонального розподілу отриманих 
прибутків у процесі виробничо-господарської діяльності, виконання власних 
фінансових зобов‘язань, зобов‘язань перед іншими суб‘єктами 
господарювання та перед державою в цілому. 

До основних завдань фінансової діяльності підприємства слід віднести: 
- вибір форм фінансування та їх оптимальне співвідношення; 
- вибір структури капіталу підприємства, напрямків його використання; 
- збалансування надходжень і видатків платіжних засобів підприємства у 

часі; 
- забезпечення своєчасності розрахунків; 
- підвищення платоспроможності підприємства; 
- контроль за цільовим використанням коштів підприємства та контроль 

виробничо-господарської діяльності; 
- складання прогнозів на майбутнє; 
- підтримання необхідної ліквідності [3]. 
Фінансова діяльність - це процес збалансування доходів і витрат 

підприємства, фінансове планування очікуваних результатів як вираження 
ефективності фінансової роботи та діяльності підприємства в цілому. 
Організація фінансової діяльності підприємства визначається ефективністю 
прийняття управлінських рішень керівником підприємства та фінансовим 
відділом, використання достовірної інформації та надання її внутрішнім і 
зовнішнім користувачам по потребі, підвищення ролі фінансового та 
стратегічного планування, чіткість взаємодії бухгалтерського та фінансового 
відділів, що дозволяє визначити фінансовий результат як у бухгалтерському 
обліку, так і у звітності фінансового відділу [4]. 
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Фінансова діяльність є основою успіху будь-якого підприємства. Її 

ефективність забезпечує фінансову рівновагу та збільшує рентабельність, 

сприяє зростанню активів.  Для покращення функціонування підприємств, 

необхідним стає підвищення ролі фінансового планування, розробка 

перспективних бізнес-планів та проектів, вчасна діагностика фінансового 

стану підприємства, виявлення резервів зниження витрат, збільшення доходів 

і прибутків, залучення на підприємства працівників, які є фахівцями у галузі 

фінансів та права для ширшого розуміння проблем та можливостей їх 

вирішення. Не менш важливим є аналіз і контроль роботи та завдань для 

своєчасного виявлення та запобігання появи негативних процесів, що 

знижують ефективність не тільки фінансової діяльності, але і 

функціонування підприємства в цілому. 
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 В УКРАЇНІ 

 

Рівень життя громадян держави безпосередньо залежить від доходів 

населення та являється сукупним показником його розвитку. Нині в Україні 

існує проблема невідповідності між вартістю життя та рівнем доходів 

українців. Тому велика частина населення швидко біднішає у зв‘язку із 

подорожчанням комунальних послуг і високим рівнем інфляції. Значна 

кількість працюючих, що знаходяться за межею бідності, стала загрозою для 

соціальної стабільності в Україні, що може породити цілий ряд економічно-

соціальних проблем. Саме тому дослідження динаміки середньої заробітної 

плати в Україні є актуальним. 
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Рівень середньої заробітної плати є важливим соціально-економічним 

чинником, тому цій проблемі були присвячені роботи таких видатних 

українських вчених, як В. Л. Андрущенко, І. Ф. Гнибіденко, Г. В. Чабан, З. 

П. Бараник, А. М. Колота, Шляга О. В. та інші. 

Метою даного дослідження є аналіз динаміки заробітної плати в Україні 

за останні 10 років, оцінювання її середнього рівня та визначення основних 

факторів впливу. 

При дослідженні зазначеного питання використовувалися такі методи 

економічного аналізу, як метод відносних величин, метод рядів динаміки, 

метод середніх величин, графічний метод. 

Розглянемо динаміку середньої заробітної плати в Україні за останні 10 

років (табл.1). 

       За даними таблиці 1 бачимо, що у 2021 році порівняно з 2011 роком 

розмір середньої заробітної плати в Україні збільшився на 9 909,83 грн., 

тобто в 4,75 разів, або на 475,5%. Найбільше зростання відбулося у 2017 році, 

коли середня заробітна плата збільшилася на 1 918,09 грн., або на 36,9%.  

Тож спостерігаємо тенденцію до щорічного зростання цього показника. 

Однак це не свідчить про підвищення рівня життя в Україні, оскільки із 

зростанням заробітної плати збільшувалися  ціни на товари та послуги, 

інфляція та курс валюти. 

 Таблиця 1 – Динаміка середньої заробітної плати в Україні за 2011-

2021 роки [1]. 
Рік Рівень середньої заробітної плати, грн. 

2011 2639,17 

2012 3031,92 

2013 3273,82 

2014 3474,75 

2015 4207,33 

2016 5187,33 

2017 7105,42 

2018 8867,33 

2019 10503,75 

2020 11596,60 

2021 12549 ,00 

 

      Не дивлячись на те, що середня заробітна плата постійно збільшується, 

працівникам не вдається досягнути високого рівня життя. Це свідчить про те, 

що купівельна спроможність номінальної заробітної плати є низькою. Це 

пов‘язано з тим, що роботодавці в Україні в кризових умовах наймають не 

високооплачуваних працівників, що зможуть створювати 

конкурентоспроможні товари та послуги, а скорочують штати та знижують 

заробітну плату своїм працівникам. Це відображається на рівні добробуту та 

загальній купівельній спроможності всього населення. Тож розглянемо 

динаміку індексу реальної заробітної плати (рис.1).  
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Рисунок 1 – Динаміка індексу реальної заробітної плати за 2011-2020 рр. [2] 

 

З рисунку 1 видно, що індекс реальної заробітної плати впродовж 10 

років не мав яскраво вираженої тенденції до спадання чи зростання. 

Найнижчим цей показник був у 2014 році, коли індекс зменшився на 20,3%. 

Це свідчить про те, що кількість товарів і послуг, яку можна було придбати 

на номінальну заробітну плату, була найменшою за 10 років. Найбільшим же 

був індекс реальної заробітної плати у 2017 році, адже зріс на 12,4% у 

порівнянні з попереднім роком. Однак варто зауважити про те, що в цілому 

показник індексу реальної заробітної плати є доволі низьким та свідчить про 

велику різницю між номінальною та реальною середньою заробітною 

платою. 

Найголовнішими серед причин низької заробітної плати є соціальні та 

економічні чинники. На думку роботодавців це пояснюється тим, що в 

Україні низька продуктивність праці, хоча вони самі зменшують частку 

заробітної плати в собівартості продукції,  що становить близько 8-11% в 

Україні, в той час, як в Європі цей же показник становить 40-50%. 

Однією з причин того, що заробітна плата займає невелику частку в 

собівартості продукції , є низький рівень доданої вартості, що створюється на 

українських підприємствах. Проблема полягає у тому, що Україна переважно 

експортує напівфабрикати та сировину. Якби вона постачала товари з 

глибокою переробкою, то була б значно більшою і частка заробітної плати в 

собівартості [3]. 

Також низькі й нестабільні заробітки посприяли поширенню неофіційної 

зайнятості. За оцінками експертів, кількість людей, що займаються 

неформальною діяльністю, у 2016 році складала 20-25% від загальної 
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кількості зайнятих й до сьогоднішнього дня постійно збільшується. Ще 

одним чинником, що впливає на загальний рівень заробітної плати, є відтік 

висококваліфікованих фахівців за кордон, що власне і спровокований 

низьким рівнем оплати праці [4]. 

Отже, в Україні є велика кількість проблем із заробітною платою, що 

потребують створення нової системи оплати праці, яка б змогла мотивувати 

трудове населення України. Шляхами збільшення середньої заробітної плати 

є: 

 запозичення досвіду західних країн; 

 збільшення частки заробітної плати в собівартості продукції; 

 більш активна участь влади держави у регулювання оплати праці; 

 підвищення мотивації та стимулювання працівників, зміна орієнтації 

праці з кількісних показників на якісні; 

 зменшення значної заборгованості з оплати праці. 

Ці заходи дозволять вирішити багато проблем, пов‘язаних із  заробітною 

платою, зможуть підвищити її середній рівень та створити основу для 

збільшення зацікавленості працівників до високопродуктивної праці, що у 

майбутньому допоможе подолати бідність у нашій державі. Також необхідно 

вдосконалити систему регулювання оплати праці й приділити увагу 

посиленню контролю держави за процесом формування та розподілу витрат 

на оплату праці. Все це в сукупності стане стимулом для підвищення рівня 

середньої заробітної плати в Україні. 
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МЕТОДИКА АУДИТУ РОЗРАХУНКІВ 

 З ІНШИМИ ДЕБІТОРАМИ 

 

Кожна підприємство проводячи свою діяльність має дебіторську 

заборгованість, оскільки співпрацює з контрагентами для отримання у 

подальшому доходів.  

Розрахунки з різними дебіторами відносяться до високоліквідних 

активів, вони мають великий ступінь ризику прострочення, існує ризик 

неправильного ведення їх обліку, недотримання вимог законодавства, а тому 

вони підлягають обов‘язковому аудиту.  

Теоретичні та практичні аспекти управління та контролю за 

розрахунками з покупцями і замовниками знайшли висвітлення у наукових 

працях вітчизняних і зарубіжних економістів: М.Д. Білика, І.О. Бланка, М.В. 

Грідчиної, О.Є. Ґудзь, А.М. Карбовник, Г.Г. Кірейцева, В.В. Ковальова, Г.М. 

Колпакової, О.І. Лучкова, С.І. Маслова, Т. Михайлової, С. Новікова, Л.І. 

Павлової, А.М. Поддєрьогіна, Є.Г. Рясних, В.П. Савчука, Д.Г. Сигела, О.С. 

Стоянової, Л. Хасан-Бека, Ван Дж. Хорна, Д. Шима та інших[4]. 

Саме аудит розрахунків з різними дебіторами були висвітлені у працях 

наступних вчених: Ф. Ф. Бутинець, Я. А. Гончарук, Н. І. Гордієнко, Л. П. 

Кулаковська, О. Г. Лищенко та інші [3]. Автори публікацій у цій області 

наголошують на необхідності проведення аудиту розрахунків з різними 

дебіторами, визначають методикуйого проведення, завдання та етапи.  

Метою проведення аудиту розрахунків з різними дебіторами є 

підтвердження достовірності, повноти, реальності та законності обліку 

дебіторської заборгованості у звітності, а саме в балансі підприємства[5]. 

Основними завданнями аудиту розрахунків з різними дебіторами є: 

 встановлення реальності дебіторської заборгованості; 

 перевірка наявності й стану дебіторської заборгованості, щодо якої 

минув строк позовної давності; 

 перевірка правильності й обґрунтованості списання дебіторської 

заборгованості, щодо якої минув строк позовної давності; 

 перевірка правильності формування резерву сумнівних боргів за 

сумами безнадійних та сумнівних [1]. 

Аудит розрахунків з різними дебіторами вважається складним процесом, 

оскільки повністю дослідити цю тему можливо лише з допомогою такого 

методу контролю як зустрічна перевірка, яка може виконуватись лише за 

згодою власника підприємства.  

Аудит розрахунків з різними дебіторами передбачає перевірку 

первинних та узагальнюючих документів, їх облік.  
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Основні джерела інформації щодо проведення аудиту розрахунків з 

різними дебіторами представлено на рис. 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

 

 

 

 Облік розрахунків з різними дебіторами згідно з Планом рахунків та 

Інструкцією щодо його застосування ведеться на рахунку 37, що має назву 

«Розрахунки з різними дебіторами». Цей рахунок має такі субрахунки: 

 371 «Розрахунки за виданими авансами» 

 372 «Розрахунки з підзвітними особами» 

 373 «Розрахунки за нарахованими доходами» 

 374 «Розрахунки за претензіями» 

 375 «Розрахунки за відшкодуванням завданих збитків» 

Джерела інформації для проведення аудиту розрахунків  

з різними дебіторами 

Первинна документація 

Видаткові накладні 

Рахунки-фактури 

Договори 

Авансові звіти 

Фінансова звітність підприємства 

Баланс 

Звіт про фінансові результати 

Примітки до річної фінансової 

звітності 

Облікові регістри 

Головна книга 

Касова книга 

Регістри синтетичного та 

аналітичного обліку 

Рисунок 1 – Джерела інформації для проведення аудиту розрахунків 

з різними дебіторами 
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 376 «Розрахунки за позиками членам кредитних спілок» 

 377 «Розрахунки з іншими дебіторами» 

 378 «Розрахунки з державними цільовими фондами» 

 379 «Розрахунки за операціями з деривативами» 

Аудит розрахунків з різними дебіторами проходить у декілька етапів. У 

таблиці 1 висвітлено алгоритм проведення аудиту цієї ділянки[2].  

 Таблиця 1 – Етапи проведення аудиту з різними дебіторами 
№ Етап перевірки Процедура аудиту 

1 

Загальне 

ознайомлення з 

розрахунками 

Ознайомлення з основними напрямками 

розрахунків на підприємстві (безготівкові, готівкові, 

бартерний обмін, застосування векселів і т.д.) 

2 

Перевірка 

правильності ведення 

обліку 

Перевірка правильності застосування рахунків, що 

використовуються для ведення обліку з різними 

дебіторами 

3 

Визначення 

реальності відображеної 

в Балансі дебіторської 

заборгованості 

Перевірка реальності відображеної в Балансі 

дебіторської заборгованості шляхом проведення 

експертизи відвантажувальних документів, авансових 

звітів, звітів матеріально-відповідальних осіб і т.д. 

4 
Перевірка обліку 

розрахунків 

Визначення правильності ведення обліку 

розрахунків залежно від операцій, відповідність 

кореспонденцій  

5 

Перевірка 

наявності списання 

розрахунків з різними 

дебіторами 

Встановлення наявності дебіторської 

заборгованості, щодо якою минув строк позову, 

перевірка її списання та обліку 

6 

Підтвердження 

достовірності 

розрахунків з дебіторами 

Зіставлення даних первинних документів з 

регістрами синтетичного і аналітичного обліку, 

проведення зустрічної перевірки 

  

   Отже, аудит розрахунків з різними дебіторами є важливим аспектом при 

проведенні загального аудиту діяльності підприємства, оскільки ця ділянка 

обліку має велику кількість підводних каменів, де можна допустити помилки. 

Саме аудит дозволить вчасно помітити помилку та уникнути її у подальшій 

діяльності.  
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МЕТОДИЧНІ ПОЛОЖЕННЯ ЩОДО УЗАГАЛЬНЕННЯ 

 ОБЛІКОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ ПРО ПОРЯДОК ФОРМУВАННЯ 

ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ  

 

Показники фінансових результатів діяльності є дуже важливими в 

управлінні підприємством. Така інформація необхідна для різних груп 

користувачів і використовується при прийнятті рішень. Теперішні ринкові 

умови господарювання, методи управління підприємством вимагають 

принципово нових підходів до формування інформації про прибуток 

підприємства, визнання ролі прибутку як кінцевої мети всієї системи 

бухгалтерського обліку. 

Дослідження проблеми обліку фінансових результатів на сьогоднішній 

день стає ще більш актуальним, оскільки від одержаного підприємством 

прибутку залежить рівень оплати працівників, динаміка надходження коштів 

до бюджетів, насиченість ринку відповідною продукцією в міру її потреби 

тощо. 

Проблеми, пов‘язані з обліком доходів, витрат та їх формування у 

фінансовому обліку відображаються за допомогою фінансової звітності 

результатів діяльності підприємств, дане питання ґрунтовно дослідили у 

своїх працях низка відомих вітчизняних учених, зокрема Білуха М.Т, 

Бутинець Ф.Ф.,Кіндрацька Л.М.,Мних Є.В.,Чумаченко М.Г, Червинська С.Л., 

Шевчук В.О. Їх дослідження ґрунтуються на засадах ринкових відносин. 

За твердженням вітчизняних та зарубіжних вчених, визначення 

прибутку як показника результату діяльності підприємства є центральним 

моментом сучасної фінансової звітності. Прибуток підприємства є основним 

джерелом економічного і соціального розвитку не тільки окремих 

підприємств, але й держави в цілому. Через податкову систему механізм 

перерозподілу прибутку дозволяє сформувати дохідну частину державного 

бюджету; критерій ефективності операційної діяльності; основне внутрішнє 

джерело формування фінансових ресурсів підприємства, які забезпечують 

його розвиток; головне джерело зростання ринкової вартості підприємства. 

Вивчення нормативно-правової бази України, дає розуміння того, що в 

законодавстві не розглядається сутність саме поняття «фінансові 

результати». Зокрема, в НП(С)БО 1 «Загальні вимоги до фінансової 

звітності» обґрунтовано лише сутність визначення «прибуток» та «збиток». 

Саме це і призводить до неточності  у визначені сутності, ролі та значення 

фінансових результатів. Згідно НП(С)БО 1, прибуток – це сума, на яку 

доходи перевищують пов‘язані з ними витрати, а збитки – перевищення суми 

витрат над сумою доходів, для отримання яких здійсненні ці витрати [1].  
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Червинська С.Л. стверджує, що визначення фінансових результатів 

діяльності будь-якого підприємства перш за все  залежить від методології їх 

формування і обліку. Методологія бухгалтерського обліку доходів і витрат 

стверджує те, що існуючі недоліки  зумовлюють те, що фактично ні в 

фінансовій, ні в податковій звітності не відображається реальна сума 

прибутку чи збитку. Це спричинено розробкою нормативних документів 

різними державними структурами: нормативні документи, що регулюють 

фінансовий облік розробляє Міністерство фінансів України, а рекомендації 

та інструкції з організації податкового обліку – Державна податкова 

адміністрація України [2, с. 108]. 

В першу чергу фінансовий результат повністю залежить від бажання 

власників здобути той чи інший результат. Залежно від альтернативних 

методів обліку прибуток (збиток) істотно видозмінюється. Елементом впливу 

на порядок відображення фінансових результатів діяльності підприємства у 

фінансовій звітності може бути ніхто інший, як інвестори, кредитори, які, 

наприклад, зацікавлені одержати інформацію про діяльність підприємства за 

Міжнародними стандартами обліку. 

Методика узгодження фінансових результатів діяльності є досить 

складним обліковим процесом, який повинен забезпечити комплексний 

підхід для подальшого фінансового обліку підприємства, він охоплює такі 

основні напрями: визначення і відображення у фінансовій звітності 

результатів операційної діяльності підприємства, а у податковій звітності - 

прибутку до оподаткування та розкриття інформації про причини і суми 

розбіжностей між показниками прибутку(збитку) у фінансовій і податковій 

звітності. Відомо, що всі вищезазначені визначення і узгодження фінансових 

результатів тісно пов‘язані між собою, оскільки базуються на основі 

показників бухгалтерського обліку.      

Фінансовий результат формується на основі фактично здійснених та 

відповідним чином задокументованих, зареєстрованих і облікованих 

господарських операцій. Результат від здійснення цих операцій, визначений 

на основі облікових даних може відрізнятися за рахунок застосування різних 

методів оцінок активів, нарахування амортизації, тощо, та суть здійснених 

операцій не змінюється. Вибір методів оцінки, визнання залежить від переваг 

інтересів тієї чи іншої групи людей, а саме: власників, керівництва, держави, 

працівників. Варто звернути увагу, що виходячи з цього в обліку має 

правдиво відображатися суть операцій та розкрито вплив інтересів 

зацікавлених груп осіб на результати від даних операцій. Відомо, що для 

відображення фінансових результатів діяльності складають фінансову 

звітність. 

Головною метою будь-якого підприємства є перш за все отримання 

високих фінансових результатів, у яких відображаються всі сторони 

діяльності, наприклад: ефективність системи управління та контролю, рівень 

технології та організації виробництва. В умовах ринкової економіки зростає 

роль визначення фінансових результатів, їх значення для розвитку 

підприємств, оскільки змінюється порядок та обґрунтованість їх визначення. 
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Ефективність діяльності підприємства багато в чому залежить від повної і 

своєчасної мобілізації фінансових ресурсів та правильного їх використання 

для забезпечення нормального процесу діяльності виробництва і розширення 

виробничих фондів. У цьому зв'язку для кожного підприємства важливу роль 

відіграє ефективна організація фінансової роботи.  
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ЗДІЙСНЕННЯ ОБЛІКОВО-ЗВІТНОГО ПРОЦЕСУ  

ПІДПРИЄМСТВА-БОРЖНИКА 

 

Досі немає загального тлумачення особливостей організації та 

здійснення бухгалтерського процесу підприємства-боржника. Особливо 

нагальною є необхідність вивчення питання бухгалтерського обліку як на 

судовій, так і на досудовій стадіях процесу відновлення платоспроможності 

та банкрутства, про що бухгалтерія повинна знати та враховувати для 

ефективного виконання своїх обов‘язків.  

На досудовому етапі платоспроможність боржника відновлюється 

шляхом застосування процедури досудової реабілітації. Важливим аспектом 

цієї процедури, який повинен бути відображений в бухгалтерському обліку, є 

надання боржника фінансової допомоги в рамках заходів щодо запобігання 

його банкрутству. Фінансова допомога може бути надана на поворотній або 

безповоротній основі. Водночас слід зазначити, що відповідно до виду 

фінансової допомоги порядок її обліку відрізняється.  

Набагато складнішим в бухгалтерському аспекті є судовий етап 

відновлення платоспроможності. Тому для характеристики основних 

особливостей та проблемних аспектів бухгалтерського обліку, а також для 

визначення впливу на бухгалтерський облік заходів щодо відновлення 

платоспроможності та банкрутства було виділено чотири основні стадії 

провадження у справі про банкрутство [4].  
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1) «Подання заяви до господарського суду про порушення справи про 

банкрутство». Для порушення провадження у справі про банкрутство 

боржник або кредитор подає письмову заяву до господарського суду. За 

відсутності підстав для відмови у прийнятті чи поверненні заяву, суд 

постановляє рішення про прийняття заяви про банкрутство. [30]  

2) «Підготовче засідання господарського суду». За відсутності підстав 

для відмови у порушенні справи господарський суд постановляє рішення про 

порушення справи про банкрутство, що супроводжується мораторієм на 

задоволення вимог кредиторів та запровадженням процедури розпорядження 

майном [2].  

Щодо процедури розпорядження майном, слід зазначити, що не пізніше 

двох місяців з дня порушення справи про банкрутство розпорядник майна 

разом із боржником зобов‘язаний організувати та забезпечити 

інвентаризацію майна боржника. Інвентаризація в процедурі вибуття майна, а 

також при реабілітації та ліквідації проводиться в загальному порядку 

відповідно до Положення про інвентаризацію активів та пасивів №879. 

Надлишки, виявлені в процесі інвентаризації, повинні бути оприбутковані, а 

недоліки списані.  

Розпорядник майна зобов‘язаний надати господарському суду та 

комітету кредиторів звіт про свою діяльність, інформацію про фінансовий 

стан боржника, пропозиції щодо можливості відновлення платоспроможності 

боржника. Крім того, він повинен проаналізувати фінансово-господарську 

діяльність, інвестиційне становище боржника та його становище на ринках та 

надати державному органу з питань банкрутства інформацію, необхідну для 

ведення Єдиного реєстру підприємств, щодо яких порушено процедуру 

банкрутства. Ці положення арбітражний керуючий не може виконати без 

бухгалтерських даних компанії-боржника. Отже, розпорядник активів 

повинен мати вільний доступ до необхідної бухгалтерської інформації для 

ефективного виконання своїх обов‘язків [4].  

3) «Попереднє засідання господарського суду». На попередньому 

засіданні Господарського суду було затверджено реєстр вимог кредиторів. 

Кредиторська заборгованість, яка не була внесена до реєстру, боржник не 

відшкодовує, а лише в тому випадку, якщо процеси відновлення 

платоспроможності та банкрутства закінчуються ліквідацією підприємства. 

Якщо в результаті відповідних заходів платоспроможність компанії-

боржника буде відновлена, а справа про банкрутство закрита, кредитори, не 

включені до реєстру, матимуть можливість стягнути такий борг.  

4) «Підсумкове засідання господарського суду». Це досить 

проблематичний етап в бухгалтерському аспекті, оскільки залежно від 

процедури, затвердженої судом, здійснюються операції, значна частина яких 

рідкісна у звичайній діяльності підприємства і нехарактерна для неї, тому їх 

відображення у фінансово неплатоспроможне підприємство може 

спричинити певні труднощі.  
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Таким чином, процес бухгалтерського обліку компанії, яка втратила 
свою платоспроможність, є складним і послідовним. Досудовий етап 
передбачає застосування реорганізації боржника. За відсутності результатів 
порушується судове провадження. Існує чотири основних послідовних етапи 
розгляду справи про банкрутство. Процес закінчується ліквідацією суб‘єкта 
господарювання. 
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МЕТОДИКА АНАЛІЗУ ОБОРОТНИХ АКТИВІВ ПІДПРИЄМСТВА 
 

Оборотні активи підприємства – це всі матеріальні та грошові кошти 
фірми. Оборотні активи представлені в балансі у вигляді: грошових 
цінностей – грошових коштів та боргових зобов‘язань; матеріальних 
цінностей, таких, як виробничі запаси. Більшість оборотних активів, 
наприклад запаси, мають матеріальну форму. Інші активи, наприклад, 
дебіторська заборгованість, пов‘язані з юридичними правами. 

В економічній літературі дослідженню оборотних активів присвячені 
численні публікації, що пояснюється особливою фінансово-господарською 
роллю цих ресурсів. Вагомий внесок зробили вітчизняні та зарубіжні вчені: 
С. Б. Барнгольц, Ф. Ф. Бутинець, Глен Велш, Даніел Шорт, Н. І. Дорош, В. В. 
Панков, В. П. Пархоменко, І. І. Пилипенко, Л. К. Сук, Д. Стоун, А. М. 
Ткаченко, Б. С. Юровський та інші. 

Оборотні активи включають в себе матеріальні запаси, які обслуговують 
виробничо-комерційний цикл, а також найбільш ліквідні активи, необхідні 
підприємству для забезпечення своєї платоспроможності [1, с.242 ]. Значно 
важливі якісні та кількісні їх характеристики. Наявність у підприємства 
оборотних активів в оптимальному складі і достатньому обсязі є серйозною 
передумовою для його нормального функціонування і забезпечення 
конкурентоспроможності в умовах ринку [2, с.284]. 

http://www.ligazakon.ua/
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За фінансово-економічною сутністю оборотні активи являють собою 

сукупність грошових коштів, авансованих для створення оборотних 

виробничих фондів та фондів обігу. 

Процес управління активами включає в себе наступні завдання: 

- використання грошових коштів для найбільш ефективного способу 

інвестора; 

- управління оборотними коштами у вигляді запасів сировини для 

виробництва продукції, а також залишків продукції підприємства; 

- регулювання процесу управління боргом і моніторинг ліквідності 

компанії. 

Оскільки управління активами компаній – ризикований, хоча і 

прибутковий бізнес, потенційний інвестор повинен усвідомлювати труднощі, 

з якими він може зіткнутися в процесі. 

Сучасні економічні суб'єкти, націлені на успішне господарювання, 

обов'язково повинні приділяти особливу увагу ефективному і раціональному 

управлінню оборотними активами, оскільки від цього залежить загальна 

економічна ефективність підприємства [3, с. 28]. Ми вважаємо, що сама 

ефективність експлуатації оборотних активів обумовлюється всіма 

сторонами фінансово-господарської діяльності підприємства, як 

внутрішнього, так і зовнішнього характеру. За умови раціонального 

управління власними та залученими оборотними активами підприємство має 

всі передумови для забезпечення стабільного фінансово-економічного 

становища, збалансованого за рівнем фінансової стійкості, ліквідності та 

ступеня прибутковості. Істотне значення при цьому має науково 

обґрунтоване аналітичне забезпечення управлінських дій: саме економічний 

аналіз формує базу для своєчасної розробки адекватних заходів, що сприяють 

прискоренню оборотності оборотних коштів, зниження матеріаломісткості та 

енергоємності, підвищенню рентабельності господарської діяльності 

підприємства. 

У науковій літературі та професійних публікаціях методологія аналізу 

оборотних активів підприємства висвітлена широко, разом з тим в 

галузевому аспекті ця тема залишається актуальною і продовжує викликати 

науково-практичний інтерес. 

Вибір методів дослідження визначається специфікою предмета і 

поставленими завданнями. Для оцінки стану та руху оборотних активів в 

заданому періоді часу застосовуються вертикальний (структурний) і 

горизонтальний (динамічний) аналіз. Для оцінки ефективності використання 

оборотних активів залучаються такі методи, як коефіцієнтний, порівняльний 

і факторний аналіз [4, с.128]. Велике значення має процесний підхід до 

проведення економічного аналізу. 

Починати аналіз оборотних активів доцільно з оцінки їх складу, 

структури і динаміки. Це необхідно для визначення ступеня їх впливу на 

загальну вартість майна підприємства та отримання попереднього висновку 

про їх стан на даний момент. Надалі ці дані можуть послужити для виявлення 

напрямків зростання ефективності використання оборотних активів [5, с.198]. 
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Під структурою оборотних активів розуміється співвідношення між 

окремими елементами оборотних коштів в їх загальній величині. Знаючи 

частку кожної складової в оборотних активах, можна зробити певні висновки 

про якість управління ресурсами в компанії. Наприклад, стійке переважання 

частки дебіторської заборгованості може свідчити, зокрема, про неефективну 

організацію взаємодії з покупцями й замовниками. Істотне переважання 

частки запасів може бути пов'язано зі збільшенням обсягу закупівель товарів 

через зростання цін, а також з неякісним плануванням і управлінням. 

Склад та структуру оборотних коштів важливо також оцінювати з точки 

зору ліквідності, тобто їх здатності трансформуватися в грошові кошти. 

Говорячи про ліквідність підприємства, маємо на увазі наявність у нього 

оборотних активів у сумі, гіпотетично достатній для погашення 

короткострокових зобов'язань, нехай навіть і з деяким порушенням термінів 

погашення . 

Під динамікою оборотних активів розуміється зміна їх розміру в 

заданому періоді. Для оцінки динаміки обчислюються як абсолютні величини 

(абсолютні прирости), так і відносні показники (темпи приросту). Залежно 

від завдань аналізу можуть розраховуватися ланцюгові і (або) базисні 

показники. 

Після того як проаналізовані структура та динаміка оборотних активів, 

здійснюється вивчення ефективності їх використання. 

В ході аналізу істотне значення має виявлення і вимірювання 

причиннослідчих зв'язків між факторними і результуючими явищами. Для 

оцінки сили впливу окремих факторів на зміну рівня ефективності 

використання оборотних коштів застосовуються способи статичного і 

динамічного факторного аналізу. Виходячи із завдань дослідження 

факторний аналіз рентабельності може стати окремим кроком оцінки 

ефективності використання оборотних активів. 

Узагальнюючи відомі методичні підходи, можна зробити висновок, що 

процес аналізу ефективності використання оборотних активів включає 

наступні кроки: спочатку дається оцінка з точки зору їх оборотності, потім – 

з точки зору їх прибутковості. Для аналізу оборотності (або віддачі) 

використовуються показники, що характеризують швидкість обороту: 

прямий і зворотний коефіцієнти оборотності оборотних активів, період 

(тривалість) одного обороту. Показники обчислюються як в цілому за 

оборотними активами, так й в розрізі їх елементів – все залежить від 

поставлених завдань та інформаційної бази аналізу. Для аналізу 

прибутковості обчислюється коефіцієнт рентабельності оборотних активів . 
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Інвестиції відіграють дуже  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 і поліпшення якості продукції, структурної перебудови 

суспільного виробництва і збалансованого розвитку всіх галузей економіки в 

умовах глобальних трансформацій. 

Капітальні інвестиції – це витрати на створення нових, розширення, 

реконструкцію та модернізацію діючих основного капіталу. 

Без інвестицій  неможлива підготовка та запуск у виробництво нових 

видів продукції, підвищення якості та дизайну товарів, використання нових 

видів матеріалів та енергозбереження. 

Під час проведення аудиту капітальних інвестицій насамперед треба 

взяти до уваги, що до капітальних інвестицій належать витрати на придбання 

або створення матеріальних і нематеріальних необоротних активів. При 

цьому перевіряється правильність віднесення їх до відповідних 

класифікаційних груп: капітальне будівництво, придбання (виготовлення) 

основних засобів, придбання (виготовлення) інших необоротних 

матеріальних активів, придбання (створення) нематеріальних активів, 

формування основного стада.  

Визначається правильність формування первісної вартості об'єктів, 

віднесення сплачених сум ПДВ до податкового кредиту, первісної вартості 

об'єкта або інших джерел фінансування. Перевіряється правильність обліку 

устаткування, що підлягає монтажу в процесі будівництва, а також авансові 

платежі для фінансування будівництва. 

Проведення аудиту капітальних інвестицій є важливим як в інтересах 

інвестора, так і будь-яких інших зацікавлених користувачів фінансової 

звітності, тобто потенційних інвесторів. 
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Аудит капітальних інвестицій може здійснюватися як один з етапів 

комплексного дослідження і як спеціальне завдання. При цьому цілі такого 

аудиту можуть відрізнятися залежно від суті завдання, поставленого перед 

аудитором. Професійний аудитор ще перед етапом планування на основі 

оцінки тверджень адміністрації підприємства та первинного вивчення бізнесу 

суб‘єкта господарювання, керуючись відомими загальними цілями аудиту, 

повинен ідентифікувати конкретні цілі виконуваного ним завдання із тим 

розрахунком, щоб зроблені ним і надані замовнику висновки відповідали 

рівню його впевненості в достовірності відображеної у фінансовій звітності 

інформації. Виходячи з цього, обов‘язково, потрібно враховувати чинники, 

що впливають на цілі аудиту капітальних інвестицій, а саме:  

 галузеву облікову специфіку; 

 сутність поставленого перед аудитором завдання; 

 рівень необхідної деталізації вивчення показника капітальних 

інвестицій для виконання поставленого завдання. 

Методика та організація аудиторської перевірки визначається належною 

системою інформаційного забезпечення аудитора про суб'єкт господарської 

діяльності. Жодна контрольна аудиторська процедура не може бути 

використана без інформаційного забезпечення, що, в свою чергу, потребує 

упорядкованої систематизації інформаційного забезпечення аудиту 

капітальних інвестицій. Під інформаційним забезпеченням аудиту розуміють 

упорядковану та структуровану сукупність інформації, яку використовують 

на різних стадіях аудиту. 

Для чіткого визначення складових системи інформаційного 

забезпечення аудиту капітальних інвестицій наведемо їх деталізацію. 

Правова база, що регулює операції капітального інвестування включає 

нормативні акти, статистичну інформацію, нормативні акти, що регулюють 

бухгалтерський облік, звітність, будівельну та інвестиційну діяльність та 

інші. 

Дослідна інформація для здійснення аудиту капітальних інвестицій 

міститься в таких документах: 

 ліцензія на будівництво; 

 договір купівлі-продажу; 

 банківські виписки про списання та зарахування коштів; 

 договір підряду на виконання будівельних, монтажних,  ремонтних 

робіт;  

 звіти матеріально відповідальних осіб; 

 акти приймання-передавання виконаних будівельно- монтажних робіт 

форми № КБ-2;  

 довідки про вартість та обсяги виконаних робіт підряду форма № КБ-3, 

які складають щомісячно за наявності таких робіт;  

 видаткові накладні; 

 відомість 4.1 «Відомість аналітичного обліку капітальних  інвестицій»; 

 акти про використання матеріалів замовника; 
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 акти списання, ліквідації основних засобів, а також матеріалів 

 кошторисний розрахунок вартості будівництва; 

 інвентаризаційний опис;  

 інші документи. 

Отже, інвестиції, здійснювані у формі капітальних вкладень, відіграють 

дуже важливу роль у діяльності кожного підприємства. Завдяки інвестиціям 

у розвиток, удосконалення, своєчасне обслуговування або заміну основних 

засобів підприємство має можливість підвищити ефективність виробництва, 

розширити ринки збуту, збільшити виробничі потужності, підвищити якість 

продукції тощо. Це в кінцевому підсумку може збільшити обсяг і асортимент 

продукції, розширити клієнтську базу, скоротити терміни поставки сировини, 

терміни виробництва, доставки продукції і, як наслідок, збільшити прибуток 

підприємства. Таким чином, інвестиції – це передусім грошові кошти або 

інші активи, які вкладаються (як правило, вибувають із власності інвестора) у 

певні об'єкти з метою отримання прибутку. 
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ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АНАЛІЗУ ДІЯЛЬНОСТІ 

ТРАНСПОРТНОГО ПІДПРИЄМСТВА 

 

Бухгалтерський облік – основа інформаційної системи підприємства, 

найважливіший інструмент для прийняття управлінських і фінансових 

рішень як всередині організації, так і зовні. При цьому облік забезпечує 

життєдіяльність таких функцій, як інформаційна, планування, контролю, 

аналізу і безпеки. Облік відображає господарську діяльність підприємств, 

організацій, установ та охоплює всі засоби господарства, джерела їх 

формування, господарські процеси і результати діяльності.  

Питання оцінки системи інформаційного забезпечення аналізу 

діяльності підприємства вивчали такі вітчизняні та зарубіжні науковці як: 

Будрина Е. В., Дутчак І.Б., Нагорний Є.В., Саюн А.О. та інші. 
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Варто зазначити, що питання організації обліку відноситься до 

компетенції його власника (власників) або уповноваженого органу (посадової 

особи) відповідно до законодавства та установчих документів відповідно до 

Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні». 

Підприємство самостійно: 

- визначає за погодженням з власником (власниками) або 

уповноваженим ним органом (посадовою особою) відповідно до установчих 

документів облікову політику підприємства; 

- обирає форму бухгалтерського обліку як певну систему регістрів 

обліку, порядку і способу реєстрації та узагальнення інформації в них з 

додержанням єдиних засад, встановлених законом та з урахуванням 

особливостей своєї діяльності і технології обробки облікових даних; 

- розробляє систему і форми внутрішньогосподарського 

(управлінського) обліку, звітності і контролю господарських операцій, 

визначає права працівників на підписання бухгалтерських документів; 

- затверджує правила документообороту і технологію обробки облікової 

інформації, додаткову систему рахунків і регістрів аналітичного обліку. 

Для обліку транспортної діяльності використовуються наступні рахунки: 

1) 10 «основні засоби»; 104 «Машини, обладнання та інвентар»; 105 

«Транспортні засоби». 

2) 13 «Знос (амортизація) необоротних активів»; 131 «Знос основних 

засобів». 

 3) 15 «Капітальні інвестиції»; 1521 «Інвестиції на придбання основних 

засобів». 

4) 20 «Виробничі запаси»; 203 «Паливо»; 207 «Запасні частини»                    

[2, с.245].  

Серед основних якісних характеристик інформації, які дозволяють їй 

бути корисною виділяють: достатність; своєчасність; доречність; 

порівнянність; достовірність; допомога при плануванні, контролі і розробці 

рішень; зрозумілість; економічність; сумісність; інформативність; істотність; 

зазначення витрат на транспортування товарів та інших витрат [1, с.28]. 

Субʼ єкти аналізу, визначають необхідність використання тієї чи іншої 

інформації. Якщо для внутрішніх користувачів є можливим одержання усієї 

фактографічної інформації, то інформація, якою володіють зовнішні 

аналітики, часто обмежена лише різними формами звітності. Саме тому, 

звітність є найбільш оптимальним елементом інформаційного забезпечення 

аналізу транспортної діяльності підприємства та фінансового стану в цілому 

[3, с.120].  

Розглянемо більш детально інформацію, яка є необхідною для аналізу 

транспортної діяльності підприємства, та документи на підставі яких вона 

формується (рис. 1). 

  



113 

 
Рисунок 1 – Інформація, яка необхідна для аналізу діяльності 

транспортної і підприємства 

 

Отже, для аналізу підприємств транспорту використовують наступні 

документи бухгалтерського обліку:  

1) інформацію про наявність транспортних засобів та їх вартісне 

відображення в обліку можна переглянути в дебетовому обороті оборотно-

сальдової відомості по рахунку 105 «Транспортні засоби»; 

2) інформацію про амортизацію основних засобів підприємства можна 

переглянути та проаналізувати в кредитовому обороті оборотно-сальдової 

відомості рахунку 131 «Знос основних засобів»; 

3) витрати паливно-мастильних матеріалів на транспортну діяльність 

можна переглянути в кредитовому обороті за період в оборотно-сальдовій 

відомості  по рахунку 203 «Паливо»; 

4) інформацію про капітальні інвестиції можна переглянути в оборотно-

сальдовій відомості по рахунку 1521 «Придбання основних засобів» та 

проаналізувати дебетовий та кредитовий обороти за певний період.  

Інформаційною базою для аналізу є також форма ОЗ-2 ІНВ (річна) 

затверджена згідно наказу Держстату від 10.06.2019 №205 призначена для 

вдосконалення державних статистичних спостережень з питань статистики 

капітальних інвестицій та основних засобів. Вона містить звіт про наявність і 

рух необоротних активів, амортизацію та капітальні інвестиції, має п‘ять 

розділів та вміщує в них узагальнену інформацію за звітний рік. 

Аналіз діяльності транспортного підприємства 

Ділова активність Ефективність діяльності 

- Доход від реалізації 

- Знос основних засобів 

- Початкова та залишкова вартість ОЗ 

- Оборотні активи 

- Чистий дохід від реалізації  

- Собівартість  

- Власний капітал 

- Виручка від реалізації 

Фінансова звітність 

Первинні документи 
Інформація синтетичного та 

аналітичного обліку 

Оборотно-сальдова відомість Журнал-ордер 



114 

Отже, підсумовуючи вище сказане, варто зазначити, що бухгалтерський 
облік це впорядкована система збору, реєстрації та узагальнення інформації в 
грошовому вираженні про майно, зобов'язання суб‘єкта господарювання, їх 
рух, шляхом безперервного і документального обліку всіх господарських 
операцій. Нестача інформації не дає змоги одержати повне уявлення про стан 
досліджуваного об‘єкта, доводиться інтуїтивно доповнювати її можливими 
варіантами. Надмірна кількість інформації заважає швидкості обробки і 
осмислення, вимагає додаткових витрат часу і праці, не завжди вдається 
вичислити головне, вловити закономірності та тенденції, встановити 
причинно-наслідкові зв‘язки, внаслідок чого можливі хибні висновки, 
необґрунтовані рекомендації. 
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ОСОБЛИВОСТІ ОБЛІКУ ДОХОДІВ ВІД РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОДУКЦІЇ 
 

Головною метою будь якого підприємства є досягнення максимального 
прибутку. Отримання доходу від своєї діяльності – основна ціль, і це логічно, 
адже якщо відсутній прибуток, то і займатися відповідною діяльністю немає 
сенсу. Тому кожне підприємство (фірма, організація) створює всі можливі 
умови ефективної роботи для отримання найбільшого доходу і зменшення 
витрат. 

Всім сучасним організаціям та підприємства, що виробляють продукцію, 
необхідно потім реалізовуються на ринку збуту, внаслідок чого при всіх 
сприятливих умовах  вони зможуть отримати дохід.  

Метою роботи є узагальнення теоретичних положень щодо 
удосконалення методики та врахування всіх особливостей обліку доходів від 
реалізації продукції. 

Бухгалтерський облік витрат і доходів від операційної діяльності – це 
підсистема інформаційної системи підприємства, стан, характер і результати 
господарської діяльності, що відображає і узагальнює господарські операції  
в єдиному грошовому вимірі. Інформація про доходи та витрати є 
надзвичайно цінною, тому необхідно постійно удосконалювати методику та 
техніку організації обліку як основного джерела інформації стосовно доходів 
та витрат для формування фінансового результату [1]. 
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Виклад основного матеріалу дослідження. Термін «дохід» (з анг. income) 

– це надходження активів, внаслідок певного виду діяльності. Дохід 

підприємства являє собою одну з основних узагальнюючих категорій 

фінансово-господарської діяльності підприємства.  

Підприємства промисловості здійснюють реалізацію готової продукції 

на основі договорів та доручень покупців. На відпуск чи відвантаження 

продукції покупцям виписуються накази – накладні та податкові накладні. 

Після відвантаження продукції  дані документи передаються зі складу в 

бухгалтерію для виписки наступних документів: рахунків-фактур, товарно-

транспортних накладних, платіжних вимог-доручень.  

На підприємствах торговельної галузі облік реалізації товарів 

здійснюється з урахуванням специфічних особливостей. Зокрема, 

визначається націнку на товари – різниця між продажною і купівельною 

вартістю товарів, що відображається за кредитом субрахунку 285 «Торгова 

націнка» в кореспонденції з дебетом субрахунку 281 «Товари на складі». При 

цьому, різниця складається з торгової націнки та податку на додану вартість, 

що була сплачена постачальникам при закупівлі товарів. Хоча суму даного 

податку відображають як податковий кредит, її включають одночасно до 

продажної ціни товарів.  

При реалізації товарів необхідно списати не тільки їхню вартість, а 

також і торгову націнку. Для цього розраховують суму торгової націнки, що 

припадає на реалізовані товари, яку необхідно списати за дебетом 

субрахунку 285 «Торгова націнка». При визначенні суми торгової націнки 

розраховують її середній відсоток, що припадає на реалізовані товари та їх 

залишок на складах торгового підприємства, постачання і збуту, якщо у них 

значна  змінна номенклатура товарів. У випадку, коли підприємства 

застосовують різний рівень націнок на товари, тоді суми торгової націнки за 

даним методом (як середнього відсотка) не визначають, а використовують 

інші методи (FIFO, LIFO)  ідентифікованої собівартості, передбачені 

Положенням (стандартами) бухгалтерського обліку 9 ―Запаси‖.  

Середній відсоток торговельної націнки можна визначити за формулою: 

 

 

 

де Вс – середній відсоток торговельної націнки за звітний місяць;  

    Снп – сальдо за субрахунком 285 «Торгова націнка» на початок місяця;  

    Онк – кредитовий обіг за субрахунком 285 «Торгова націнка» за місяць;  

     Стп – сальдо за субрахунком 282 «Товари в торгівлі» на початок місяця;  

     Отд – дебетовий обіг за субрахунком 282 «Товари в торгівлі» за місяць.  
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Собівартість реалізованих товарів визначається за такою формулою: 

 

 

 

де Стр – собівартість реалізованих товарів;  

      Отк – кредитовий обіг за субрахунком 282 «Торгова націнка»  за місяць;  

      Вс – середній відсоток торговельної націнки.  

Для обліку реалізації готової продукції, товарів, робіт і послуг на 

підприємствах використовують рахунок 70 «Доходи від реалізації». На 

даному рахунку обліковується реалізація продукції власного виробництва, 

куплених товарно-матеріальних цінностей, включаючи товари.  

Аналітичний облік доходів від реалізації здійснюється за видами 

(групами) продукції, товарів, робіт, послуг, та/або за іншими напрямками, 

визначеними даним підприємством. [2] 

На субрахунку 704 ―Вирахування з доходу‖ за дебетом відображаються 

суми знижок покупцям, наданих після дати реалізації, вартість поверненої 

покупцем продукції (товарів) та інші суми, що вираховуються з доходу. За 

кредитом субрахунка 704 відображається списання дебетових оборотів на 

рахунок 79 ―Фінансові результати‖. 

Кожне підприємство в процесі своєї роботи проходить три етапи 

господарської діяльності: заготівля сировини, виробництво продукції, та її 

реалізація. Саме від реалізації продукції, товарів, чи послуг залежить 

подальша діяльність підприємства,  адже кожне підприємство має за мету 

отримати максимальний доход від реалізації продукції (товарів, надання 

послуг).  

В бухгалтерському обліку дохід визначається, як збільшення 

економічних вигід у вигляді надходження активів або зменшення 

зобов‘язань, які призводять до зростання власного капіталу (крім зростання 

капіталу за рахунок внесків власників) за звітний період.  

Таким чином, дохід від реалізації – це одна з головних категорій в 

економічній теорії, та одна з головних статей в бухгалтерському обліку. Саме 

цей вид доходу ми дослідили в даній роботі. 
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ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ТА ПРАКТИКА ФІНАНСОВОГО ОБЛІКУ 

АМОРТИЗАЦІЇ ТА ЗНОСУ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ 

 

Будь-яке підприємство використовує у своїй діяльності основні засоби. 

Їх багаторазове використання в процесі виробництва та зберігання 

первинного зовнішнього вигляду протягом тривалого часу дозволяють 

досягати успіху у підприємницькій діяльності. 

За податковим кодексом України основні засоби – це матеріальні 

активи, у тому числі запаси корисних копалин наданих у користування 

ділянок надр (крім вартості землі, незавершених капітальних інвестицій, 

автомобільних доріг загального користування, бібліотечних і архівних 

фондів, матеріальних активів, вартість яких не перевищує 20 000 грн.), що 

призначаються платником податку для використання у господарській 

діяльності платника податку, вартість яких перевищує 20 000 грн. і 

поступово зменшується у зв‘язку з фізичним або моральним зносом та 

очікуваний строк корисного використання (експлуатації) яких з дати 

введення в експлуатацію становить понад один рік (або операційний цикл, 

якщо він довший за рік) [1]. 

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 7 «Основні засоби» дає 

наступне визначення: «Основні засоби – матеріальні активи, які 

підприємство утримує з метою використання їх у процесі виробництва або 

постачання товарів, надання послуг, здавання в оренду іншим особам або для 

здійснення адміністративних і соціально-культурних функцій, очікуваний 

строк корисного використання (експлуатації) яких більше одного року (або 

операційного циклу, якщо він довший за рік) [2]. Також цим нормативним 

актом надається поняття «амортизація», «вартість, яка амортизується», «знос 

основних засобів». 

Амортизація – систематичний розподіл вартості, яка амортизується, 

необоротних активів протягом строку їх корисного використання 

(експлуатації) [2]. 

Вартість, яка амортизується, – первісна або переоцінена вартість 

необоротних активів за вирахуванням їх ліквідаційної вартості [2]. 

Знос основних засобів – сума амортизації об'єкта основних засобів з 

початку його корисного використання [2]. 

Є два види зносу основних засобів:  фізичний та моральний. 

В значенні фізичного зносу розуміється поступова втрата своєї первісної 

споживчої вартості, обумовлена функціонуванням та їх руйнуванням від 

зовнішніх чинників, та атмосферного впливу, корозії тощо. Моральний знос є 

зменшенням вартості основних засобів під впливом підвищення 

продуктивності праці в галузях, скорочення суспільно необхідних витрат на 
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їх відтворення. Він як правило настає раніше фізичного зносу, основні 

засоби, які ще можуть бути використані, економічно вже не ефективні. Тому 

задля відновлення цінності капітальних благ, як правило використовують 

амортизацію. Таким чином можна вважати що, амортизація це комплексна 

категорія, планомірний процес перенесення вартості засобів праці у міру їх 

зносу на вироблений з їх допомогою продукт, з метою акумулювання коштів 

на відшкодування витрат на їх відтворення або систематичне поступове 

перенесення вартості активів унаслідок зносу на готову продукцію. 

Амортизацією є відшкодування в грошовій формі вартості зносу 

основних виробничих фондів шляхом поступового перенесення ними своєї 

вартості на створювану в процесі виробництва продукцію. Вона поєднує 

ознаки витрат виробництва і джерела коштів, процесу руху вартості й важелі 

управління відтворенням, відшкодування зношених і нагромаджених нових 

засобів праці [3]. 

У бухгалтерському обліку амортизацію нараховують за всіма об‘єктами 

основних засобів, незалежно від того, в яких цілях вони використовуються – 

для господарської (виробничої) діяльності підприємства або в невиробничих 

цілях, а також незалежно від того, як сформувалася вартість, що 

амортизується, – шляхом придбання основного засобу, його безоплатного 

отримання або переоцінки. 

Амортизація об'єкта основних засобів нараховується, виходячи з строку 

корисного використання, починаючи з місяця, наступного за місяцем 

введення в експлуатацію. 

Згідно П(С)БО 7 «Основні засоби» підприємство обирає один із п‘яти 

методів нарахування амортизації [2]: 

1) прямолінійного, за яким річна сума амортизації визначається діленням 

вартості, яка амортизується, на строк корисного використання об'єкта 

основних засобів; 

2) зменшення залишкової вартості, за яким річна сума амортизації 

визначається як добуток залишкової вартості об'єкта на початок звітного 

року або первісної вартості на дату початку нарахування амортизації та 

річної норми амортизації. Річна норма амортизації (у відсотках) 

обчислюється як різниця між одиницею та результатом кореня ступеня 

кількості років корисного використання об'єкта з результату від ділення 

ліквідаційної вартості об'єкта на його первісну вартість; 

3) прискореного зменшення залишкової вартості, за яким річна сума 

амортизації визначається як добуток залишкової вартості об'єкта на початок 

звітного року або первісної вартості на дату початку нарахування амортизації 

та річної норми амортизації, яка обчислюється, виходячи із строку корисного 

використання об'єкта, і подвоюється; 

4) кумулятивного, за яким річна сума амортизації визначається як 

добуток вартості, яка амортизується, та кумулятивного коефіцієнта. 

Кумулятивний коефіцієнт розраховується діленням кількості років, що 

залишаються до кінця строку корисного використання об'єкта основних 

засобів, на суму числа років його корисного  використання; 
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5) виробничого, за яким місячна сума амортизації визначається як 
добуток фактичного місячного обсягу продукції (робіт, послуг) та 
виробничої ставки амортизації. Виробнича ставка амортизації обчислюється 
діленням вартості, яка амортизується, на загальний обсяг продукції (робіт, 
послуг), який підприємство очікує виробити (виконати) з використанням 
об'єкта основних засобів. 

Нарахування амортизації може здійснюватися з урахуванням мінімально 
допустимих строків корисного використання основних засобів, встановлених  
податковим законодавством (крім випадку застосування виробничого 
методу). 

Щодо нормативного забезпечення нарахування та обліку амортизації, на 
сьогодні воно досить повне і досконале – національні стандарти 
бухгалтерського обліку відповідають міжнародним, максимально наближено 
порядок нарахування амортизації в бухгалтерському обліку та з метою 
оподаткування, суб‘єктам господарювання надано можливість вибору з ряду 
законодавчо визначених варіантів [3]. 

В умовах сьогодення амортизаційні відрахування виконують низку 
таких функцій, як відшкодування, відтворення, регулювання, накопичення та 
обліку. Всі ці функції пов‘язані між собою та їх взаємодія відображає 
об‘єктивні процеси перенесення вартості основних засобів на продукт та 
відновлення їх на глобальнішій основі. 
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ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ ВИТРАТ НА ВИПЛАТИ ПРАЦІВНИКАМ 
  

У сучасних умовах господарювання підприємств домінантне значення 
відіграє такий фактор як витрати на виплати працівникам. Ключовою 
проблемою постає досягнення суспільно прийнятного рівня відповідності та 
оптимальності щодо отримання офіційної заробітної плати та навантаження 
єдиного соціального внеску на фонд оплати праці підприємств.  

У сучасному суспільстві доходи працівників у вигляді заробітної плати є 
найважливішою категорією в системі умов праці. Наразі мають місце 
нагальні проблеми у сфері регулювання виплат працівникам, зокрема: 

http://bux-help.pp.ua/
http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2020/2/7.pdf


120 

1) порушення гарантій на оплату праці, які встановлено на 
загальнодержавному рівні; 2) заборгованість по виплатам працівникам на 
економічно активних підприємствах; 3) форма розрахунку з працівниками, 
яку, зачасту, називають зарплатою «у конверті»; 4) скорочення купівельної 
спроможності заробітної плати та інших видів виплат працівникам у 
результаті зростання інфляційних процесів.  

Питання фінансового обліку виплат працівникам досліджувались 

вітчизняними та зарубіжними вченими: Н.В. Овсюк, Ф.Ф. Бутинець, 

О.В. Лишиленко, В.В. Сопко, Н.М. Ткаченко, B.М. Данюк, Є.В. Мних та ряд 

інших.  

Механізм виплат працівникам підлягає суттєвій трансформації, 

основною метою якого виступає стимулювання продуктивності праці у 

відповідності з трудовим вкладом працівників у суспільне 

виробництво.Найважливішими задачами процесу ведення фінансового обліку 

є розрахунки за виплатами працівникам підприємства заробітної плати та 

інших видів нарахувань, віднесення витрат на собівартість продукції (робіт, 

послуг), збір і групування показників по праці для оперативного керівництва 

і складання необхідної звітності, а також розрахунків з органами соціального 

страхування. Заробітна плата виконує ряд функцій, які наочно подано на 

рисунку 1. Перелічені функції на рисунку 1 тісно взаємопов‘язані між собою, 

однак лише при їх сукупному виконанні досягається ефективна організація 

заробітної плати. Будь-яке протиставлення, якоїсь із перелічених функцій 

сприяє розвитку кризових явищ в країні.  

 
Рисунок 1 – Функції заробітної плати [2] 
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Заробітна плата виступає основною структурною складовою у загальній 
сукупності можливих виплат працівникам. Відповідно до закону України 
«Про оплату праці», заробітна плата – це винагорода, розрахована як 
правило, у грошовому виражені, що відповідно до трудового договору 
власник або уповноважений ним орган виплачує за виконану ним роботу [3]. 
У ПСБО 26 «Виплати працівникам» вказано, що розмір заробітної плати 
залежить від кількості і якості праці, від складності умов праці, професійно 
ділових якостей працівника, від результатів господарської діяльності 
підприємства [1].  
       Ціни на різні види праці на ринку робочої сили набувають форми 
тарифних ставок як фактора, що визначає суму нарахування заробітної плати. 
Тарифна ставка є мірою ціни праці працівника певної професії і кваліфікації.  

Фонд оплати праці, відповідно до чинного законодавства, складається з 
основної, додаткової та інших заохочувальних і компенсаційних виплат [3].  

Основна заробітна плата – це винагорода за виконану роботу відповідно 
до визначених норм праці, їх складності та умов виконання. Вона 
встановлюється у вигляді тарифних ставок (окладів), відрядних розцінок для 
робітників і посадових окладів для службовців. 

Додаткова заробітна плата – це винагорода за працю понад визначені 
норми, за трудові успіхи і винахідництво та особливі умови праці. Вона 
складається з доплат, надбавок, премій, пов‘язаних з виконанням виробничих 
завдань і функцій, гарантійних та компенсаційних виплат, передбачених 
чинним законодавством [3].  

Премії та заохочення, пов‘язані з трудовою діяльністю, визначаються на 
основі положення, яке розробляється безпосередньо на підприємстві 
відповідно до типового.  

До інших заохочувальних компенсаційних виплат належать виплати у 
формі винагород за підсумками роботи за рік, премії за спеціальними 
системами і положеннями, компенсаційні та інші грошові і матеріальні 
виплати, які не передбаченні актами чинного законодавства або які 
провадяться понад встановленні зазначеними актами норми. 

Відповідно до чинного законодавства при нарахуванні різних видів 
виплат працівникам застосовують дві форми оплати праці: погодинну – яка 
залежить від відпрацьованого часу і встановлених тарифних ставок чи 
посадових окладів, а також відрядну - залежить від виготовленого обсягу 
продукції (робіт чи послуг) з урахуванням складності й умов праці та 
відрядну розцінку за одиницю продукції (послуги) встановленої якості [3]. 

Державною соціальною гарантією виступає мінімальна заробітна плата, 
рівень якої не може бути меншим та є обов'язковим по всій території України 
для роботодавців - юридичних і фізичних осіб.  

Мінімальна заробітна плата - це законодавчо встановлений розмір 
заробітної плати за календарний місяць за просту, некваліфіковану працю, 
нижче якого не може провадитися оплата. Розмір мінімальної заробітної 
плати та прожиткового мінімуму встановлюється законодавчо, а саме 
Законом України «Про державний бюджет» на відповідний рік. Зокрема, на 
2021 рік мінімальна заробітна плата станом на 01.01.2021 р. затверджена та 
становить 6000 грн.  
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Формування витрат на оплату праці залежить від кількості працівників, 

що задіяні у виробничому процесі, рівня їхньої кваліфікації, трудової участі, 

повноважень, рівня оплати праці тощо. При цьому обов‘язково враховуються 

вимоги законодавства, які регламентують величину мінімальної заробітної 

плати, оплату відпусток, понадурочних годин, роботи в нічний час, 

святкових та неробочих днів, виплату допомоги з тимчасової 

непрацездатності тощо. До елементу «витрати на оплату праці» відносять: 

– заробітну плату за складами й тарифами; 

– надбавки та доплати до тарифних ставок і посадових окладів у 

розмірах, передбачених законодавством; 

– премії та заохочення; 

– матеріальну допомогу та компенсаційні виплати; 

– витрати на соціальне забезпечення працівників; 

– оплата відпусток та іншого неопрацьованого часу. 

Отже, можемо підвести підсумок про те, що витрати на оплату праці на 

підприємствах складають значну частку сукупних витрат, а тому від їх 

оптимальності залежить успішність діяльності підприємства, зокрема обсяг 

прибутку.  
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СУТНІСТЬ ТОРГОВЕЛЬНОГО ПРОЦЕСУ ЯК ОСНОВИ 

ПРИБУТКОВОСТІ ПІДПРИЄМСТВА  

 

На сучасному етапі розвитку роль фінансового обліку важко 

недооцінити в збереженні майна підприємства, а особливо в сфері торгівлі, 

враховуючи те, що саме торгівля являється однією із найпоширеніших видів 

статутної діяльності. Можна стверджувати, що товарами є все що може 

обмінюватися, тобто все що має споживчу вартість. Суб'єкти 

підприємницької діяльності всіх форм власності можуть здійснювати 

підприємницьку діяльність, тільки при наявності у них сертифікатів на право 

здійснення такої діяльності. Така діяльність юридичних та фізичних осіб, 

спрямована на здійснення операцій купівлі-продажу товарів споживчого 

призначення з метою отримання прибутку. Саме облік товарів на 
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підприємствах оптової торгівлі надає інформацію, яка в подальшому 

використовується для прийняття вірних управлінських рішень, а саме для 

доцільності створення необхідного обсягу товарних запасів, отримання 

прибутку, забезпечення відповідної кількості товару для реалізації. 

Функції оптової торгівлі можна поділити також на дві частині: 

традиційні – головним чином організаційно-технічні (організація оптової 

купівлі-продажу, складування і зберігання запасів, перетворення асортименту 

товарів, їх транспортування) і нові, що виникають під впливом розвитку 

ринку. 

Організація оптової купівлі-продажу є однією з найважливіших функцій 

оптової торгівлі відтоді, як в процесі суспільного розподілу праці вона 

відокремилась в самостійну підгалузь торгівлі. При контакті з виробниками 

продукції оптові посередники виступають в ролі представників попиту, а, 

пропонуючи товари покупцям, вони діють від особи виробника. 

Перед оптовими підприємствами постають такі завдання:  

 надання достовірної і повної інформації про стан розрахунків з 

постачальниками і покупцями, про рух товарів;  

 постачання товарів за більш ефективними цінами;  

 формування різноманітного асортименту, який буде відповідати 

умовам роздрібного підприємства;  

 забезпечувати підприємства відповідною кількістю товарів; 

  здійснювати маркетингові дослідження для виробників товарів і 

роздрібних торговельних підприємств;  

 інформаційне обслуговування.  

Роль і призначення оптової торгівлі найбільш наочно можна простежити 

при розгляді її функцій. 

На макрорівні оптова торгівля виконує різноманітні ринкові функції: 

 інтегруюча – по забезпеченню взаємозв'язків між партнерами-

виробниками, продавцями і покупцями – по знаходженню оптимальних 

каналів збуту продукції; 

 оціночна – по визначенню рівня суспільно необхідних витрат праці 

через ціноутворення; 

 організуюча і регулююча – по забезпеченню раціональної побудови і 

гармонійного функціонування економічної системи з допомогою імпульсів, 

що стимулюють структурні зміни. 

Багато уваги в літературі займають питання присвячені роздрібній 

торгівлі, а оптова торгівля висвітлена значно менше. Але це не свідчить про 

те, що дослідження останньої не є важливою, навпаки воно спонукає 

займатися цією тематикою, особливо в Україні. 

Система оптової торгівлі дозволяє задовольняти запити покупців як в 

великих партіях товарів, так і в незначних їх кількостях, займатися випуском 

яких для виробників економічно невигідно. Посередницькі організації 

надають споживачам за плату широке коло додаткових послуг з підбору 

асортиментних груп товарів, підготовці їх до виробничого використання та 
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ін. На даний момент оптова торгівля розвивається дуже стрімко, 

постачальники і область їх діяльності розширюються день за днем. Це 

обумовлено постійним прибутком, хорошим доходом. Крім того, поява нових 

постачальників вигідно і для покупців, оскільки зростає асортимент і 

конкуренція між ними. Це незмінно призводить до зниження собівартості 

продукції і, як наслідок, зменшення цін в кінцевих торгових точках. В умовах 

формування ринкових відносин роль торгівлі і її оптової ланки неухильно 

зростає. Саме в умовах функціонування нормального ринку оптова торгівля 

повинна стати активним важелем для стимулювання зростання ефективності 

виробництва, більш повного задоволення потреб покупця, успішного 

розвитку всього народного господарства. Для виконання цих задач оптовим 

підприємствам необхідно постійно удосконалювати свою комерційну квоту, 

поширювати спектр функцій, що відповідають вимогам ринку. 

Отже, оптова торгівля – це один з видів економічної діяльності, що 

сприяє налагодженню зв‘язків між постачальниками і покупцями. Під час їх 

взаємодії у кожного є своя вигода. Покупці отримують доступний за 

вартістю товар, продавці – прибуток. 
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ОСОБЛИВОСТІ КЛАСИФІКАЦІЇ ГРОШОВИХ КОШТІВ 

 В ОБЛІКУ ТА АНАЛІЗІ 

 
На практиці облік грошових коштів та їх еквівалентів є достатньо 

регламентованим законодавчими та підзаконними нормативно-правовими 
актами України. Але розширення форм і видів здійснення розрахунків, 
властивостей та функцій грошових коштів викликали необхідність 
детального дослідження високоліквідних активів з метою коректного 
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формування інформаційної бази, основою якої є бухгалтерський облік та 
економічний аналіз [3]. Як правильно стверджує Сорокін: «Для того, щоб 
забезпечити та підтримувати фінансову стабільність компаній, необхідно, 
щоб деякі їх економічні ресурси були збережені готівкою та мали високий 
рівень ліквідності» [4]. 

У той же час, визначаючи важливість коштів та необхідність їхньої 
класифікації, наукові дослідження залишають поза увагою чітку демаркацію 
та класифікацію готівки та її еквівалентів, незважаючи на те, що потреби 
бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту грошового руху в компаніях є 
надзвичайно важливою проблемою, рішення якої забезпечить якісне 
дослідження певних видів  готівкових коштів на мікрорівні [1]. 

Більшість авторів в своїх наукових дослідженнях звертають увагу на 
класифікацію грошових потоків, а не на самі кошти як фактор самостійного 
фінансового управління підприємства.  Зокрема, питання класифікації 
готівки є роботами таких вчених, як: I.O. Бланк, П.Ю. Буряк, М.В. Римар, 
Т.Б. Рубінштейн та інші. 

На наш погляд, найважливішими рисами класифікації коштів є: 
1)  форма існування: готівкова та безготівкова; 
2) тип валюти: готівка в національній валюті та готівкові кошти в 

іноземній валюті (за видом валют). 
Готівкові грошові кошти - гроші в паперових грошах, монетах, 

грошових знаках, файлах у пам‘яті  комп'ютера.  Безготівкові грошові кошти 
- кошти на банківських рахунках, що використовуються для оплати, взаємні 
розрахунки шляхом перенесення з одного рахунку на інший. 

Професор В.В.  Сопко дає дві ознаки класифікації готівки [5]: за 
призначенням: фонд продажу (оборотний) та спеціального призначення 
(незворотний);  за місцем зберігання: грошові кошти в банку, касі 
підприємства, у підзвітних осіб, у контрагентів (видані аванси), вкладені у 
еквіваленти, цінні папери тощо. 

Також подібні ознаки класифікації досліджує О.П. Кундря-Висоцька [2]: 
  - за призначенням:  кошти на поточних розрахунках та кошти з 

особливим призначенням та цілями; 
 - за місцем зберігання: у касі компанії, на банківських рахунках, у 

відповідальних осіб, в цінних паперах, у контрагентах тощо. 
Однак, на наш погляд, вищевказані класифікації містять певні недоліки і 

не повністю охоплюють всі варіанти готівки. 
Наприклад, кошти у відповідальних, підзвітних осіб та контрагентів, за 

бухгалтерським обліком компанії, це відкликані ресурси, вони є 
дебіторською заборгованістю;  кошти що інвестуються в цінні папери - 
фінансові інвестиції (поточні або довгострокові).  Враховуючи це, недоречно 
включати їх в ознаку класифікації «місце зберігання». В даному випадку 
присутня певна підміна економічних категорій, що є недопустимим для 
бухгалтерського обліку, оскільки викривляє реальний стан речей на 
підприємстві.  Крім того, позиція вченого-економіста Сопка В.В. щодо 
віднесення певної частини готівки до категорії незворотна, на нашу думку, 
також є сумнівною.  Необхідно пам'ятати, що кошти є активом, який 
характеризуються абсолютною ліквідністю і автоматично робить 
неможливим віднесення їх до категорії необоротних. 
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Отже, викладені вище функції класифікації (форма існування та тип 

валюти), ми доповнюємо ще однією класифікаційною ознакою, що має 

значення для бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту: обмежений напрям 

використання: 

  - кошти без обмежень у сферах використання - готівка, якою може 

розпоряджатися компанією без обмежень для здійснення економічної 

діяльності; 

  - кошти з обмеженнями у напрямку використання - готівка, яка може 

бути використана суворо за певною метою компанії (установи, організації). 

Класифікація готівки за вказаною ознакою має важливе значення для 

аналізу фінансового стану компанії, оскільки суб'єкт господарювання 

повинен прагнути до мінімізації частини активів з обмеженим 

використанням.  
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МЕТОДИКА АУДИТУ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ПІДРИЄМТВА 

 

В сучасних умовах розвитку економічних відносин багато уваги слід 

приділити аудиту фінансової звітності, адже фінансова звітність цікавить не 

тільки внутрішні але і зовнішніх : 

 Державний фіскальний орган 

 Контрагенти 

 Інвестори 

Об‘єкт дослідження аудиту фінансових результатів є фінансово-

господарська діяльність підприємства. 
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Метою аудиту фінансової звітності є надання аудитору можливості 
висловити думку про те, чи підготовлено фінансову звітність у всіх 
суттєвих  аспектах  відповідно  до  встановлених  стандартів  її  складання  то
бто  незалежна  оцінка фінансової звітності для встановлення її реальності та 
достовірності відповідно до вимог чинного законодавства.  

Нормативні документи, що регулюють аудит фінансової звітності:  
1) Закон України «Про  аудиторську  діяльність». 
2) Закон України «Про  бухгалтерський  облік  і фінансову  звітність  в 

 Україні».  
3) Міжнародні  стандарти  аудиту. 
4) Кодекс  етики міжнародної федерації  бухгалтерів.  
5) НП(С)БО 1 «Загальні  вимоги  до  фінансової  звітності». 
6) НП(С)БО 2 «Консолідована фінансова  звітність».  
7) ПСБО 6 «Виправлення помилок і зміни у фінансових звітах» 
8) П(С)БО 25 «Фінансовий  звіт  суб'єкта  малого  підприємництва». 
9) П(С)БО 29 «Фінансова звітність за сегментами», та інші. [4]. 
Датою подання фінансової звітності для підприємства вважається день 

фактичної її передачі за належністю, а у разі надсилання її поштою — дата 
одержання адресатом звітності, зазначена на штемпелі підприємства зв‘язку, 
що обслуговує адресата. [1]. 

Метою аудиту обліку витрат і доходів діяльності підприємства є 
встановлення достовірності первинних даних щодо накопичення та списання 
витрат, повноти і своєчасності відображення первинних даних у зведених 
документах та облікових регістрах, правильність ведення обліку витрат і 
доходів та його відповідності прийнятій обліковій політиці, достовірності 
інформації щодо витрат і доходів підприємства, наведеної у звітності 
господарюючого суб‘єкта. 

Відповідно до поставленої мети у роботі визначено такі завдання, 
спрямовані на її досягнення:  

– дослідити та узагальнити теоретичні засади аудиту доходів та 
фінансових результатів;  

– здійснити економічну характеристику підприємства;  
– оцінити рівень суттєвості та аудиторського ризику;  
– дослідити методику аудиту та робочі документи об‘єкту дослідження.  

Завдання аудиту фінансових результатів: 

 Перевірка дотримання встановленого порядку формування фінансових 
результатів відповідно до чинного законодавства; 

 Перевірка правильності відображення в обліку операцій, що призвели 
до виникнення фінансових результатів; 

 Встановлення правильності оцінки доходів і витрат у бухгалтерському 
обліку для визначення фінансових результатів; 

 Встановлення правильності оцінки і повноти відображення фінансових 
результатів на рахунках бухгалтерського обліку та у фінансовій звітності; 

 Підтвердження незалежності відображених у фінансовій звітності 
прибутків(збитків) даному підприємству; 

 Встановлення дотримання підприємством межі звітного періоду.[2]. 
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Аудит витрат і доходів від операційної діяльності представляється у 
вигляді певної послідовності етапів, кожен з яких передбачає сукупність 
здійснюваних аудитором процедур. При цьому думки авторів щодо 
черговості етапів та їх змісту нерідко відрізняються. Проте в будь-якому 
випадку дії, що здійснює аудитор під час перевірки, свідчать про 
необхідність інформації, яка дозволяє зробити висновки та висловити думку 
щодо достовірності звітності. У зв‘язку з цим, важливими є точність, 
достовірність, надійність та своєчасність такої інформації.[3] 

Отже, організація і методика аудиту витрат і доходів від операційної 
діяльності визначається, передусім, належним інформаційним забезпеченням 
аудитора, що є досить актуальним, адже інформація про витрати і доходи 
операційної діяльності є основою самого аудиторського процесу. Зростання 
обсягів інформації потребує від аудитора певної її систематизації і 
класифікації, оскільки без такого підходу важко зібрати необхідні 
аудиторські докази, правильно оцінити господарські явища, факти, процеси 
виробництва  
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РОЛЬ ВНУТРІШНЬОГОСПОДАРСЬКОГО КОНТРОЛЮ 
 В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ 

 
 Сутністю внутрішньогосподарського контролю є оцінка діяльності 

підприємства  і виявлення відхилень фактичних показників від планових, а 
також  перевірка дотримання підприємством законодавства,  що регулює 
сферу її діяльності. Він дає змогу достовірно оцінити ефективність діяльності 
підприємства, надає повну та правдиву інформацію керівництву про стан 
господарської та фінансової діяльності, дає змогу виявити причини відхилень 
і вказує можливі шляхи усунень даних відхилень, впливає на прийняття 
управлінських рішень. 

 Питання внутрішнього контролю в системі управління підприємствами 

розглядали у своїх працях І.І. Гончар, О.А. Петрик, Н.П. Кузик, Л.В. Дікань, 

В.С. Рудницький, М.Т. Білуха, Т.А. Бутинець. 
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 Метою дослідження є вивчення сутності внутрішньоосподарського 
контролю та визначення його ролі в системі управління підприємством. 
Т. Бутинець стверджує, що ―внутрішній контроль – це постійна, щоденна 
робота, яка унеможливлює допускання зловживань і дає можливість 
використовувати ресурси підприємства, включаючи людський капітал, на 
його користь відповідно до прийнятих планів, а також захищає інтереси 
працюючих у відповідності до умов колективного договору‖ [1]. 

 Внутрішньогосподарський контроль займає важливе місце в системі 
обліку та є засобом його функціонування на всіх рівнях управління. Він 
забезпечує виявлення відхилень діяльності підприємства та на цій основі 
забезпечує прийняття ефективних управлінських рішень.[2] 

Система внутрішнього контролю – це політика і процес, що забезпечує 
правильність та ефективність ведення господарської діяльності, збереження 
активів, забезпечення точності і повноти облікових записів, своєчасної 
підготовки достовірної фінансової інформації. Система  внутрішнього 
контролю охоплює питання, безпосередньо пов'язані з функціями облікової 
системи. [3]. Взаємозв‘язок обліку та контролю полягає в тому, що 
завершальна стадія обліку одночасно є початковою стадією контролю. 
Відмінність полягає в тому, що облік не формує та не впливає на прийняття 
управлінських рішень, а є лише початковим етапом їхньої підготовки. 
Система бухгалтерського обліку створює та надає інформацію, необхідне для 
здійснення контролю. Найважливішим елементом внутрішньогосподарського 
контролю є поточний контроль, який здійснюється безпосередньо 
працівниками бухгалтерії при виконанні своїх обов‘язків, але він не завжди є 
ефективним і системним.[4] 

 Внутрішньогосподарський контроль має бути невід‘ємною частиною 
загальної системи управління підприємством. Проте поява в системі 
управління контрольного етапу повністю залежить від ініціативи керівників.  
Виконання контрольної функції передбачає делегування її від керівництва до 
створеної служби. 

Важливим завданням служби внутрішнього контролю є фінансово-
економічний аналіз діяльності підприємства і сприяння в розробленні 
фінансової стратегії. Це дає змогу підвищити ефективність роботи 
підприємства в цілому, сприяє виконанню основної мети 
внутрішньогосподарського контролю. На підприємствах 
внутрішньогосподарський контроль здійснюють власники, менеджери, 
наглядова рада, ревізійна комісія, інвентаризаційна комісія, служба 
внутрішнього аудиту, керівники і спеціалісти підприємства, керівники 
центрів відповідальності, обліково-економічний і планово-фінансовий 
відділи, робітники.[5]. 

Підприємство самостійно визначає мету та завдання 
внутрішньогосподарського контролю. Розглянемо окремі напрями контролю 
та зазначимо завдання, які постають перед виконавцями. 
Контроль відповідності господарських процесів, передбачає перевірку 
законності, відповідності статутним нормам, забезпечення відображення в 
обліку та своєчасності здійснення господарських операцій на підприємстві. 
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Контроль забезпечення збереження та ефективного використання 

активів підприємства передбачає вивчення питань відповідальності 

матеріально-відповідальних осіб, забезпечення обсягів матеріальних активів 

для стабільної діяльності підприємства. 

Технічний(технологічний) внутрішньогосподарський контроль 

діяльності підприємства передбачає вивчення питань якості обладнання та 

устаткування і потреби в його ремонті та модернізації, аналіз забезпечення 

підприємства засобами праці та ефективності використання потужностей. 

Внутрішній контроль роботи системи управління (контроль 

адміністрування) являє собою перевірку та оцінку діяльності в інтересах 

вищого керівництва (власника).  Метою внутрішнього аудиту є захист 

інтересів власників щодо збереження та ефективного використання ресурсів 

підприємства, а також отримання достовірної та повної інформації для 

прийняття обґрунтованих управлінських рішень.[6] 

Отже, внутрішньогосподарський контроль є важливою функцією 

управління. Він забезпечує можливість власникам та керівникам 

підприємства вчасно приймати управлінські рішення, здійснює аналіз і 

пошук шляхів удосконалення виробництва, що в майбутньому забезпечить 

ефективне функціонування підприємства. Також контроль дає можливість 

виявити відхилення від запланованих показників та попереджає про ймовірні 

помилки та ризики діяльності підприємства. Якщо підприємство хоче бути 

прогресивним у своїй діяльності, ефективно використовувати ресурси та 

попереджати можливі ризики, запровадження внутрішньогосподарського 

контролю  в системі управління є обов‘язковим. 
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Податки є основним джерелом надходжень до державного та місцевого 

бюджетів України. Вони відіграють важливу роль у реалізації функцій 

держави, а також виступають найефективнішим засобом перерозподілу 

доходів фізичних та юридичних осіб. Податки та платежі є інструментом 

впливу держави на динаміку та структуру суспільного виробництва, 

зростання добробуту населення. Ефективне функціонування податкової 

системи забезпечує економічну безпеку країни. 

Фінансова політика держави базується на системі важелів та стимулів, 

провідне місце серед яких займають податки та обов‘язкові платежі 

платників до державного бюджету. Оподаткування є найважливішим 

елементом у діяльності будь-якого суб‘єкта господарювання. На даний час в 

країні відбувається активна модернізація та реорганізація податкової системи 

в цілому з метою забезпечення прискорення росту економіки. 

Разом з тим податки можуть виступати причиною соціально-

економічних зрушень, тому зміст, місце та роль їх в соціально-економічному 

житті суспільства розглядається неоднозначно. 

Загальнодержавні податки наповнюють державний бюджет та 

виступають фінансуванням виконання функцій держави. Збільшення 

асигнувань з державного бюджету сприяє зростанню сукупного попиту в 

економіці і, відповідно, збільшенню випуску продукції і зайнятості.[1] 

Місцеві податки зараховуються до місцевих бюджетів та використовуються 

на здійснення функцій органів місцевого самоврядування.[2] 

Місцеві бюджети формуються переважно, за рахунок міжбюджетних 

трансфертів із бюджетів вищого рівня. Тобто управління використанням 

бюджетних ресурсів фактично здійснюється із центру. [3] 

Роль податків у соціально-економічному розвитку суспільства 

реалізується через їх функції. Кожен податок є носієм фіскальних відносин та 

виконує певну регулятивну і контрольну функції.  

Регулятивна функція податків впливає на різні види діяльності 

платників.У свою чергу податкове втручання в соціально-економічні процеси 

не завжди має економічний ефект, тобто може призвести до небажаного 

результату [4]. 

Сутність контрольної функції полягає в тому, що держава здійснює 

контроль за діяльністю організацій та громадян, а також за джерелами 

доходів і витрат [5]. 
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Податки перерозподіляють ВВП в територіальному та галузевих 

аспектах, між різними соціальними групами. Це дає можливість здійснення 

ринкового саморегулювання, підтримує рівень зайнятості та створює 

додаткові стимули для ділової активності [6]. 

Економічна сутність податків полягає у їх примусовості та 

еквівалентності. Подібне розуміння сутності податків було започатковане 

класичною школою в особі Д. Рікардо, який вважав що «податки – частина  

продукту землі та праці, яка надходить в розпорядження уряду» [7]. 

Податки можуть впливати на сукупний попит, сприяти розширенню 

виробництва, або ж гальмувати його в окремих галузях. Цей вплив 

відбувається не залежно від волі держави, яка їх встановлює, але держава 

може свідомо використовувати їх з метою встановлення певних пропорцій в 

соціально-економічному житті суспільства. 

Податки є головним джерелом формування доходів відповідних 

бюджетів і виступають елементом перерозподілу ВВП, з метою стабільного 

економічного зростання та соціального забезпечення громадян. Економічна 

сутність податків виражається його функціями, які характеризують 

відносини у сфері оподаткування.  

Ефективна податкова система забезпечує можливості держави щодо 

формування необхідного обсягу коштів для реалізації її функцій, підвищення 

життєвого рівня населення, підтримання національного бізнесу. 
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В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ 
 

Враховуючи недосконалість правового регулювання в Україні та 
нестабільність політичної ситуації в країні, проблема збереження власності 
стає особливо актуальною та своєчасне виявлення помилок у 
бухгалтерському обліку та звітності. 

Інвентаризація - один з основних методів обліку та контролю, що 
забезпечує надійність облікових показників та запобігає можливим 
відхиленням. Процес інвентаризації дозволяє з‘ясувати відмінності між 
даними бухгалтерського обліку та фактичною наявністю, станом та оцінкою 
активів, власного капіталу та зобов‘язань підприємства, перевірити повноту 
документації та відобразити в бухгалтерському обліку господарських 
операцій, підтвердити реальність показників звітності. 

Проблематику визначення інвентаризації ТМЦ, грошових коштів і 
розрахунків та обліку їх результатів в системі управління підприємством 
визначали та досліджували видатні дослідники та науковці, серед яких                     
варто виділити праці В.Я.Соколов, Н.М.Грабова, В.В.Сопко, Ф.Ф.Бутинець, 
С.Бардаш, М.В.Кужельний, М.Т.Білуха, Л.К.Сук, П.Л.Сук, Н.М.Ткаченко та 
багато інших. 

Бруханський, Р.Ф. [1] зазначає особливості інвентаризації окремих 
активів підприємства, Яцишин І.М. [7] висвітлює сутність товарних запасів 
як елемента методу бухгалтерського обліку, його зміст, місце та роль у 
формуванні надійних фінансових показників звітуючи, Шевченко І.  [5] 
вказав перелік предметних запасів для сільськогосподарських потреб 
підприємства як важлива передумова створення ефективної методології її 
реалізації. 

Інвентаризація забезпечує дотримання таких вимог до балансу та 
звітності, як коректність та реальність. Проведення інвентаризації дозволяє 
отримати інформацію, без якої такі елементи методу розрахунків, як баланс 
та звітність, втрачають свою функцію способу пізнання реальності. Лише 
результати інвентаризації дозволяють виявити помилки при подвійному 
відображенні господарських операцій, окремих фактів з життя на рахунках 
[2, с.68] 

Завдання інвентаризації слід перевіряти постійно або вибірково. Все 
залежить від того, коли проводилась остання інвентаризація та які були її 
результати. Безперервна інвентаризація - це перевірка фактичної наявності 
всіх без винятку цінностей, що знаходяться у відповідному місці зберігання - 
складі, коморі, майданчику тощо; вибіркова інвентаризація охоплює лише 
певні цінності - переважно деякі дефіцитні або занадто цінні речі. 
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Встановлено, що всі господарські операції вважаються такими, що 

відбуваються лише в документальних документах. Жоден потік коштів, 

засобів виробництва або джерел власності не може бути врахований, якщо 

відсутні відповідні документи для їх отримання чи продажу. Але в діяльності 

підприємств відбуваються невидимі процеси, що призводять до певної втрати 

товарних запасів (ТМЦ), які неможливо задокументувати. Це так звані 

природні втрати вартості під час доставки та зберігання - усадка, усадка, 

випаровування, напилення, розлив. Втрати також можуть бути наслідком 

суб'єктивних причин: втеча, нестача, крадіжка. 

Встановлені втрати ТМЦ, грошових коштів та розрахунків призводять 

до невідповідності поточних даних бухгалтерського обліку фактичній 

наявності майна та коштів підприємства. Відповідно до цього доцільно 

підкреслити, аби усунути дану невідповідність та забезпечити відповідний 

рівень цілісного збереження майна, необхідно періодично проводити 

інвентаризаційні процеси. В загальному сенсі інвентаризація - це періодична 

перевірка наявності та стану ТМЦ, грошових коштів та розрахунків  

(основних та оборотних активів) в натурі, а також наявності коштів [4].  

Інвентаризація - означає виконання технічних дій для складання опису 

товарно-матеріальних цінностей, майна. Інвентаризація проводиться 

спеціальною комісією, що складається щонайменше з 3 осіб, включаючи 

матеріально відповідальну особу. При підготовці до інвентаризації завжди 

слід дотримуватися принципу несподіванки». [6] 

Проводячи інвентаризацію на підприємстві, комісія одночасно виявляє 

не тільки наявність, але і якість ТМЦ, умови зберігання майна, що 

враховується при розробці профілактичних заходів щодо забезпечення 

безпеки основних та оборотних засобів, кошти (гроші). Тому результати 

інвентаризації використовуються для підтвердження правильності та 

достовірності поточних даних бухгалтерського обліку. 

Основні цілі інвентаризаційного процесу полягають  передусім в 

визначені фактичних наявностей коштів, майна, фінансових зобов'язань і у 

тому, аби  привести дані поточного бухгалтерського обліку в відповідність з 

фактичним станом речей виявлення фактичної наявності необоротних й 

оборотних активів установлення надлишків чи недостач цінностей і коштів 

через порівнювання фактичної наявності з даними обліку виявлення ТМЦ, 

які частково втратили свою первісну якість чи застарілі, а також ТМЦ, що не 

використовуються перевірка дотримання умов і порядку зберігання ТМЦ та 

коштів, а також правил утримання й використання основних засобів 

перевірка реальної вартості зарахованих на баланс необоротних та оборотних 

активів, а також заборгованості. 

Таким чином, товарно-матеріальні запаси є одним з найважливіших 

елементів методу бухгалтерського обліку, який забезпечує перевірку та 

документування даних бухгалтерського обліку щодо наявності та стану 

основних засобів та нематеріальних активів, інших активів, капіталу, 

інвестицій, розрахунків, резервів та зобов‘язань. 



135 

З метою забезпечення надійності бухгалтерського обліку та фінансової 
звітності на підприємствах проводиться інвентаризація активів та фінансових 
зобов‘язань. Інвентаризація як вид бухгалтерського спостереження - це 
безперервне, переважно періодичне спостереження, яке доповнює 
документацію [3]. 

Таким чином, під інвентаризацією слід розуміти перевірку та оцінку 
фактичної наявності основних засобів, нематеріальних активів, матеріальних 
запасів, грошових коштів та документів та розрахунків, що проводиться 
шляхом спостереження, вимірювання, реєстрації з подальшим порівнянням 
отриманих даних з бухгалтерськими показниками. Динамізм бухгалтерського 
обліку як системи, що супроводжується частими змінами нормативно-
правової бази в Україні, вимагає додаткових досліджень теоретичних основ 
інвентаризації та вимагає розробки нових підходів до її впровадження. 
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АНАЛIЗ ВИКОНАННЯ КОШТОРИСУ БЮДЖЕТНОЇ УСТАНОВИ 

 

Ефективне функцiонування економiки країни неможливе без 

рацiонального використання державних коштiв. В зв‘язку з цим все бiльшого 

значення набувають питання вивчення та оцiнки дiяльностi органiзацiй i 

установ, якi фiнансуються за рахунок бюджетних коштiв.  
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Дiяльнiсть бюджетних установ є неприбутковими. Основною для них є 

дiяльнiсть з надання просвiтницьких, культурних, наукових, освiтнiх та 

iнших подiбних послуг для суспiльного споживання, послуг зi створення 

системи соцiального самозабезпечення громадян та здiйснення iнших цiлей, 

передбачених статутними документами. 

Аналiз виконання кошторису дає можливiсть оцiнити ефективнiсть 

використання видiлених установi ресурсiв, з‘ясувати причини нестачi, або ж 

перевитрату бюджетних коштiв, а отже, здiйснювати контроль за 

рацiональним витрачанням державних коштiв з метою ефективного 

управлiння бюджетною органiзацiєю та установою. Значний внесок у теорiю, 

методологiю та практику облiку та аналiзу в бюджетних органiзацiях 

здiйснили такi науковцi: Атамас П.Й., Болюх М.А., Джога Р.Т., Деркач Н.I., 

Жук В.М., Калюга Є.В., Ткаченко I.Т., Чумаченко М.Г., Ярошинський В.М. 

та iншi вченi-економiсти.  

Для аналiзу дiяльностi установи державного сектору економiки слiд 

використовувати спецiальну методику, що заснована на класичному аналiзi 

фiнансово-господарської дiяльностi з використанням методiв та прийомiв, 

що враховують особливостi бюджетних органiзацiй [4].  

Основними завданнями, для вирiшення яких проводиться фiнансовий 

аналiз бюджетних установ, є: створення ефективного механiзму управлiння 

бюджетної органiзацiї; використання бюджетною установою ринкових 

механiзмiв залучення фiнансових коштiв.  

Метою аналiзу є вияснення й вивчення причин i факторiв, якi вплинули 

на вiдхилення показникiв вiд даних кошторису та виявлення слабких мiсць у 

роботi для запобiгання їх у подальшому.  

Предметом фiнансового аналiзу установи державного сектору економiки 

є фiнансовi ресурси, їх формування та використання. При формуваннi 

системи показникiв варто враховувати особливостi звiтностi бюджетних 

установ. Аналiз виконання кошторису є важливою складовою комплексного 

економiчного аналiзу фiнансово-господарської дiяльностi бюджетної 

установи. На сьогоднiшнiй день не створена унiфiкована модель, по якiй 

можна проводити аналiз виконання кошторису. Це ще раз пiдтверджує 

гiпотезу про недостатнiсть застосування аналiтичних прийомiв в облiковiй та 

контрольнiй роботi [1].  

Можна видiлити наступнi напрями аналiзу виконання кошторису:  

1. Структурно-динамiчний аналiз доходiв та видаткiв бюджетних 

коштiв.  

2. Аналiз виконання плану асигнувань загального фонду бюджету.  

3. Аналiз виконання плану надходжень та видаткiв спецiального фонду 

бюджету. 

4. Аналiз руху коштiв загального та спецiального фонду бюджету.  

5. Факторний аналiз доходiв та видаткiв загального та спецiального 

фонду.  

6. Параметричний аналiз кошторису. 
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Для ефективного результату проведення аналiзу слiд використовувати 
органiзацiйно-iнформацiйну модель аналiзу виконання кошторису (рис.1).  
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рисунок 1 – Органiзацiйно-iнформацiйна модель аналiзу виконання 
кошторису 

 
При формуваннi системи показникiв необхiдно врахувати особливостi 

звiтностi бюджетної установи. Особливу увагу при цьому слiд придiлити 
формуванню доходiв бюджетної установи за загальним та спецiальним 
фондом. Значення аналiзу надходжень та використання коштiв за загальним 
та спецiальним фондами полягає в тому, що за його допомогою здiйснюється 
контроль за правильнiстю їхнього утворення, а також ведеться пошук 
резервiв по змiцненню матерiально-технiчної бази i додаткових фiнансових 
ресурсiв [2].  

Завдання аналiзу виконання кошторису:  
- оцiнка виконання кошторисних призначень;  
- оцiнка виконання плану за даними надходжень по загальному та 

спецiальному фонду;  
- розрахунок впливу факторiв на вiдхилення по основних результативних 

показниках;  
- розробка заходiв щодо усунення недолiкiв, що були виявленi у процесi 

дослiдження;  
- розробка заходiв щодо вiдшукання джерел утворення та ефективного 

використання коштiв загального та спецiального фонду;  
- контроль правильностi утворення дохiдної та видаткової частини 

кошторису, перевiрка своєчасностi i повноти нарахування i перерахування 
податкiв до державного бюджету.  

Аналiз утворення засобiв за спецiальним фондом кожного виду має 
особливостi, обумовленi характером даних коштiв, виробничих показникiв 
для визначення розмiру надходжень. При цьому враховується, що дохiдна 
частина кошторису i звiту мiстить зведення про надходження i джерела 
коштiв [3].  

Органiзацiйно-iнформацiйна модель аналiзу виконання кошторису. 

 

2-й блок Система показникiв 

4-й блок Методи аналiтичного дослiдження 

5-й блок Власне аналiтичне дослiдження 

3-й блок Джерела iнформацiї, iнформацiйне забезпечення 

1-й блок Об‘єкти аналiзу 

Суб‘єкти аналiзу 
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Також потрiбно придiлити особливу увагу аналiзу спiввiдношення 

касових i фактичних видаткiв. Показники касових та фактичних видаткiв 

розраховуються за формулами, що встановлюють спiввiдношення мiж ними, 

i дають змогу виявити причини перевищення касових видаткiв над 

фактичними або фактичних видаткiв над касовими. 

Основою економiчного й фiнансового аналiзу є виявлення, оцiнювання 

та прогнозування впливу факторiв на змiну результативних показникiв. 

Фактор – це те, що спричиняє якесь явище чи процес, визначає його характер 

або одну з основних рис. Усi фактори, що впливають на систему й 

визначають її поведiнку, взаємозв‘язанi та взаємозумовленi.  

Таким чином, аналiз фiнансової звiтностi установи, як частина 

економiчного аналiзу, є системою певних знань, пов'язану з дослiдженням 

фiнансового стану установи i фiнансових результатiв, що складаються пiд 

впливом об'єктивних i суб'єктивних чинникiв на основi даних бухгалтерської 

(фiнансової) звiтностi. 
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АКТУАЛЬНІСТЬ АНАЛІЗУ ФІНАНСОВОГО СТАНУ 

ПІДПРИЄМСТВА 

 

 Епідеміологічна ситуація в країні та світі, економічна й соціальна 

ситуація в самій країні, спонукає власників та адміністрацію підприємств до 

постійного контролю, щодо роботи підприємства та використання ним 

фінансових ресурсів, та у випадку негативних тенденцій у його 

функціонуванні, встигнути відреагувати відповідним чином. 

 В загальному, фінансовий стан підприємства – це рівень забезпеченості 

підприємства відповідним обсягом фінансових ресурсів, необхідних для 

здійснення ефективної господарської діяльності та своєчасного здійснення 

грошових розрахунків за своїми зобов'язаннями[1]. Іншими словами, 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2456-17
http://www.rusnauka.com/
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фінансовий стан – це узагальнюючий показник, який характеризує 

фінансово-господарську діяльність, показує сукупність показників 

використання фінансових ресурсів та фактичне розміщення наявних. 

 Аналіз фінансового стану відбувається на основі остаточно 

сформованих фінансових результатів за певний період та подані у формі №1 

фінансової звітності «Балансу» та форми №2 «Звіту про фінансові 

результати». 

 Здійснюючи аналіз фінансових результатів, звертаємо увагу на те, що 

на отримання таких даних впливають усі види діяльності підприємства, такі 

як, комерційна, виробнича, фінансово-господарська. 

 Відповідно до визначень, що надали вчені, а саме Івченко Л.В., 

Федорченко О.Є. фінансові результати є підсумковим показником, який 

роз‘яснює стан підприємства по витратам та доходам у грошовому виразі[2]. 

 Аналіз фінансового стану надає можливість встановити економічний 

стан підприємства, а саме: ліквідність підприємства, його фінансову стійкість 

та ділову активність. Така інформація допоможе встановити чи рентабельне 

підприємство, його платоспроможність та ефективність використання 

економічних ресурсів, це необхідно як для внутрішніх користувачів 

інформації (адміністрації – власники та управлінський персонал компанії, які 

несуть повну відповідальність за управління діяльністю підприємства і 

досягнення цілей, що стоять перед ним) так і для зовнішніх з прямими та 

непрямими фінансовими інтересами, перші – інвестори, кредитори, 

постачальники, покупці і клієнти, ділові партнери. 

На основі даних публічної фінансової звітності вони роблять висновки 

про те, яка прибутковість і ліквідність компанії, які фінансові перспективи 

компанії в майбутньому, чи варто в неї вкладати кошти, чи має компанія 

гроші, щоб виплачувати відсотки і своєчасно оплачувати кредити. Другі – 

державні органи і позабюджетні фонди, податкові органи, інвестиційні 

інститути, товарні та фондові біржі, страхові організації, фірми, що 

здійснюють зовнішній аудит. 

 Аналіз майнового стану підприємства зумовлений тим, що стан 

основних засобів може суттєво вплинути на обсяги виробництва. При 

дослідженні враховується наскільки зношенні основні засоби, з якою 

частотою відбувається їх оновлення, тобто їх фактичний стан. При 

встановленні сильно зношеного обладнання підприємство може втрачати 

значний обсяг виробництва, що в свою чергу призводить до зменшення 

прибутку.  

Дослідження фінансової стійкості спричинене необхідністю визначення 

стану рахунків підприємства. Максимальна прибутковість фінансових 

ресурсів, які розміщенні в активах, може бути забезпечена мінімізацією їх 

вартості в розрахунках на результативні показники діяльності або оптимізації 

структури фінансових ресурсів. 
Визначення динамічного розвитку підприємства, досягнень поставлених 

цілей, ефективного використання економічного потенціалу, розширення 
ринків збуту є аналізом ділової активності підприємства. У фінансовому 
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аспекті вона проявляється передусім у швидкості обороту його засобів. Дане 
дослідження дозволяє оцінити, наскільки ефективно підприємство 
використовує свої (або залучені) кошти в процесі господарської діяльності. 

Також за допомогою здійснення аналізу підприємство можна виявити 
рані прояви кризи. Такий аналіз називається «дискримінантний аналіз», 
здебільшого розуміють комплекс методів математичної статистики, за 
допомогою якого здійснюється класифікація досліджуваних одиниць 
(підприємств) залежно від значень обраної сукупності показників відповідно 
до побудованої метричної шкали. Така шкала будується на основі 
емпіричного дослідження фінансових показників великої кількості 
підприємств, одні з яких опинились у фінансовій кризі, а інші успішно 
продовжують свою діяльність.[3] 

Існує велика кількість різноманітних моделей оцінки фінансового стану 
підприємства (Савицька Г., Терещенка О., Матвійчука А., Лего Ж., Олсон 
Дж., Конана-Гольдера та ін.) і це дає можливість підприємствам підібрати ту 
модель яка підходить їх діяльності та яка максимально точно відповідає 
економічній ситуації в країні. 

Здійснюючи аналіз підприємства на можливе банкрутство, варто 
звернути увагу на: 

- фінансові результати підприємства; 
- фінансову стійкість; 
- платоспроможність; 
- ділову активність підприємства; 
-  ефективність використання активів та пасивів. 
Значка кількість моделей є закордонними, які потребують адаптації 

відповідно нашій економіці. Одним із українських вчених, що розробили 
модель для вітчизняної економіки є Терещенко О.О.  

Він розробив власну модель визначення неплатоспроможності для 
вітчизняних компаній. Особливістю методики є те, що вона має дещо зміщені 
оцінки. У ній зроблено акцент на зменшенні помилкового зарахування 
фінансово неспроможних підприємств до групи стійких. Така асиметричність 
має за мету убезпечити інвестора від ризикового вкладення коштів, але 
знижує точність прогнозу в цілому. Іншим суттєвим недоліком цієї моделі є 
широкий інтервал невизначеності нормативних оцінок [4]. 

На засадах аналізу пріоритетів та упущень методик ймовірності 
банкрутства запропоновано інтегрований показник ймовірності банкрутства, 
що дозволить визначити можливість існування загрози ймовірності 
банкрутства для вітчизняних підприємств: 

 

 [5], 

 
де І – інтегрований показник ймовірності банкрутства; 
Кп – коефіцієнт покриття;  
Ка – коефіцієнт автономії;  
Квтр.пл – коефіцієнт втрати платоспроможності; 
Кф – коефіцієнт фінансової залежності. 
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Відповідно до оптимальних значень зазначений коефіцієнтів, якщо 

значення показника < 0 – підприємство перебуває у глибокій кризі, є 

банкрутом; 0-1 – глибока криза і висока імовірність банкрутства; 1-2 – ранні 

прояви кризи, середній фінансовий стан; > 2 – стійкий фінансовий стан, 

криза підприємству не загрожує [5]. 

 Таким чином, завдяки фінансовому аналізу підприємства можна з 

точністю визначити наскільки дана організація є стабільною і ліквідною, а 

також за рахунок яких чинників відбулися зміни у фінансовій діяльності і як, 

можна, найбільш раціонально вирішити виниклі проблеми, щоб в 

майбутньому досягти більш високих результатів та уникнути повторень 

минулих проблем.  
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ОРГАНІЗАЦІЯ ОБЛІКУ ТОВАРІВ НА  

ПІДПРИЄМСТВАХ РОЗДРІБНОЇ ТОРГІВЛІ 

 

На сьогоднішній день, торгівля є найрозповсюдженим видом діяльності 

в Україні. Особливості правильного ведення обліку товарів є важливою 

ланкою на підприємствах роздрібної торгівлі та інших торговельно-

виробничих сферах. Визначення роздрібної торгівлі наведено в Інструкції 

щодо заповнення форм державних статистичних спостережень стосовно 

торгової мережі. Роздрібна торгівля - це вид економічної діяльності суб'єктів 

господарювання з продажу різних видів товарів, призначених переважно для 

споживання громадянами або домашніми господарствами, у магазинах, 

універсальних магазинах, лавках і кіосках, торгових фірмах, торговими 

посередниками тощо. 
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Торговельна діяльність регулюється Господарським, Цивільним та 

Податковим кодексами України, Законом України «Про захист прав 

споживачів», Порядком провадження торговельної діяльності та правилами 

торговельного обслуговування населення, іншими нормативно-правовими 

актами.  

В даний час опубліковано багато наукових видань, присвячених 

економічній суті обліку товарів підприємств торгівлі. Особливої уваги слід 

приділити виданням І.О. Гладій, О.М. Дзюби, І. В. Височин, Н. М. Новікової, 

І.М. Вавдійчик, Ю.А. Вериги, В.А. Кулик, Ю.О. Ночовної, С.Ю. Іванюк.  

Особливу увагу у формуванні облікової політики в торгівлі приділяють 

оцінці товарів, що займає вагому частину в запасах підприємств торгівлі. 

Відповідно до П(С)БО № 9 «Запаси», товари – це матеріальні цінності, які 

придбані (отримані) та утримуються підприємством з метою подальшого 

продажу [1, п. 6]. Оцінка товарів у поточному обліку наведено в П(С)БО 9 

«Запаси» базується на їх первісній вартості, яка змінюється залежно від 

джерел надходження. Для узагальнення інформації про наявність і рух 

товарів підприємства роздрібної торгівлі застосовують рахунок 28 «Товари». 

Товари, що надійшли зараховуються на баланс підприємства за первісною 

вартістю. 

Товари на підприємства роздрібної торгівлі надходять на підставі 

договорів (замовлень), що укладаються з оптовими підприємствами. 

Постачальник подає до сплати розрахункові документи, до яких входять 

рахунки-фактури, товарно-транспортні накладні, сертифікати тощо. За цими 

документами роздрібні підприємства приймають товари й тару, а також 

перевіряють правильність цін, торгових знижок, націнок і тарифів на 

перевезення.  

Відпуск товарів зі складів оптових підприємств проводиться 

матеріально-відповідальними особами. Торговий відділ бази повинен 

виписувати рахунок-фактуру із зазначенням найменування та кількості 

товарів, що підлягають відпуску, а також фактично відпущеної кількості 

товарів. Таким чином, рахунок-фактура є нарядом на відпущення товарів і 

документом, що підтверджує їх фактичний відпуск за кількістю. Рахунок-

фактура є платіжним документом, а отже, є підставою для здійснення 

платежу, виписується у випадку авансу за товар або за фактично відпущений 

товар на підставі документів на відпуск, відвантаження або доставку товарів. 

Рахунок-фактура додається до платіжного доручення або платіжної вимоги-

доручення на оплату товару.   

При надходженні товарів безпосередньо від оптових постачальників, 

поставка яких здійснювалась їхнім транспортом або транспортом сторонньої 

організації безпосередньо на склад підприємства роздрібної торгівлі, 

складається товарно-транспортна накладна. Товарно-транспортними 

накладними ми оформлюється відпуск товарів зі складу на склад 

підприємства при централізованій доставці. 

Придбані товари реєструють у журналі реєстрації надходження товарів 

відповідно до загального прийнятого порядку.  
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Документальне оформлення операцій із вибуття товарів залежить, 

насамперед, від форми розрахунків за проданий товар. Більшість суб'єктів 

господарювання в роздрібній торгівлі зобов'язані застосовувати РРО. Так, 

суб'єкти господарювання, що здійснюють розрахункові операції в готівковій 

і/або в безготівковій формі із застосуванням платіжних карток під час 

продажу товарів у сфері торгівлі, зобов'язані проводити розрахункові 

операції на повну суму покупки через зареєстровані, опломбовані у 

встановленому порядку та переведені у фіскальний режим роботи РРО з 

роздрукуванням відповідних розрахункових документів.  

Також, важливим елементом складу облікової політики підприємств 

торгівлі є врахування оптимального відсотка торгової націнки в залежності 

від обсягів та сфери діяльності, правильності відображення їх в обліку, а 

також контингенту покупців з метою постійного товарообороту. Розрахунок 

торгової націнки – це основа формування роздрібної ціни, тому що вміння 

продавати товари за вигідною ціною є метою отримання необхідного 

прибутку. Для розрахунку торговельної націнки на товар переважно 

послуговуються двома методами: 

1. Метод прямого підрахунку – цьому випадку націнку встановлюють 

наказом (розпорядженням) керівника підприємства в певному (фіксованому) 

розмірі від ціни придбання товару. Утім, якщо закупівельні ціни різняться, 

застосовувати цей метод незручно, адже в разі зміни ціни придбання 

змінюється його продажна ціна, а продавати той самий товар за різною ціною 

не можна. Тоді залишається або в разі підвищення (зниження) ціни 

придбання товару встановити нову підвищену (знижену) ціну на всі такі 

товари, або дочекатися, коли буде реалізовано партію товару «за старими 

цінами», а потім вже встановлювати нову продажну ціну на товар, що 

надійшов за іншою ціною; 

2. Метод зворотного підрахунку – у цьому випадку розпорядчим 

документом установлюють продажну вартість одиниці товару й потім 

розраховують вже суму торговельної націнки: Націнка = Ціна продажу – 

Первісна вартість. На практиці зазвичай використовують саме цей метод 

розрахунку націнки. 

Таким чином, можна дійти до висновку, що правильність ведення обліку 

товарів є важливим елементом  для підприємств роздрібної торгівлі. У обліку 

отриманий товар для реалізації враховується за цінами його придбання, а в 

момент реалізації товару встановлюється відповідні відпускні ціни з таким 

розрахунком, щоб отримана різниця між відпускною ціною та ціною 

придбання повністю покривала видатки підприємства та відповідним чином 

отримувала прибуток. Варто зазначити, що інструментом організації обліку 

товарів на підприємстві роздрібної торгівлі, який включає сукупність 

способів та процедур ведення обліку є облікова політика підприємства, що 

дозволяє підвищити ефективність контролю обліку товарів. 
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АУДИТ АМОРТИЗАЦІЙНИХ ВІДРАХУВАНЬ ПІДПРИЄМСТВА 

 

Амортизаційні відрахування відіграють важливу роль в економічній 

діяльності компанії та їх частка дозволяє оцінити рівень резервів, які 

забезпечують необхідні умови для здійснення суб‘єктом господарювання 

своєї фінансової діяльності. Успішне вирішення завдань управління майном 

та обґрунтування інвестиційної політики вимагає ефективного обліку, 

аналізу та різноманітного використання інформації, що надається. 

Керівництво підприємств та їхні ділові партнери прагнуть одержати 

надійну інформацію про стан і використання основних засобів, тому для 

забезпечення об‘єктивної інформації її користувачам аудит амортизаційних 

відрахувань є вагомою складовою. 

Мета даної роботи полягає в розробці та обґрунтуванні напрямів 

удосконалення організації аудиту основних засобів на підприємстві. 

Вагомий внесок у розробку теоретичних основ та методологічних 

підходів до проблем аудиту основних засобів та амортизаційних відрахувань 

зробили такі вітчизняні вчені як М. Білуха, М. Білик, Ф. Бутинець, С. Голов, 

В. Казмирчук, Л. Кіндрацька, Л. Нападовська, Г. Нашкерска, А. Озеран, О. 

Петрик, Я. Савченко, В. Сопко, Н. Ткаченко, В. Усач, Г. Чумаченко, та інші.  

Амортизація необоротних активів – це процес (операція), невидимий 

неозброєним оком, оскільки він відбувається виключно в обліку, не 

змінюючи фактичного стану об‘єктів необоротних активів. Проте він 

дозволяє статистично визначити, як часто такі об‘єкти потребують 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0751-99
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/265/95-%D0%B2%D1%80#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/265/95-%D0%B2%D1%80#Text
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оновлення, заміни або ремонту. Крім того, амортизація може включати 

частину вартості основного засобу у собівартість виробництва 

пропонованого продукту чи послуги.  

У практичній діяльності часто бухгалтери, які починають свою 

професійну діяльність, ототожнюють терміни «амортизація» та «знос». 

Відповідно до п. 4 П(С)БО 7: амортизація – це систематичний розподіл 

вартості необоротних активів, що амортизується протягом терміну їх 

корисного використання(експлуатації); знос необоротних активів – сума 

амортизації об‘єкта необоротних активів з початку його корисного 

використання [1]. 

Отже, амортизація – це процес, а знос – результат такого процесу 

амортизації, або сума коштів, що накопичується в обліку внаслідок дії такого 

процесу, виступає показником зношеності основних засобів та дає змогу 

представити в грошовому виразі, чи потрібне таким засобам відновлення, 

ремонт, модернізація чи повна заміна. 

Вартість, яка амортизується, – це початкова або переоцінена сума 

основного засобу за мінусом ліквідаційної вартості. Ліквідаційна вартість – 

сума коштів, яку компанія отримає після закінчення строку дії основних 

фондів в результаті продажу або списання. Важко визначити фактичну 

ліквідаційну вартість основного засобу, оскільки строк корисного 

використання основного засобу становить кілька років, і майже неможливо 

точно передбачити, скільки грошей буде зароблено від продажу. Саме тому в 

більшості випадків припускають, що ліквідаційна вартість об‘єктів на момент 

закінчення їх експлуатації є рівною нулю. Сума, що амортизується, у цьому 

випадку є тотожною первісній (або переоціненій) вартості. 

Джерелами інформації аудиту амортизаційних відрахувань є наказ про 

облікову політику підприємства; статут підприємства; розпорядчі документи 

керівника підприємства, які засвідчують факт введення об‘єктів основних 

засобів в експлуатацію; первинні документи бухгалтерського обліку, що 

відображають операції по основних засобах; оборотно-сальдова відомість по 

рах. 13, відомість нарахування амортизації, аналіз рахунку 13, відомість 

обліку основних засобів, нарахованих амортизаційних відрахувань; головна 

книга; бухгалтерська звітність; плани ремонтів (кошториси) основних 

засобів, тощо. 

Перед проведенням аудиту амортизаційних відрахувань аудитору треба  

попередньо ознайомитися з обліковою політикою підприємства у частині 

організації обліку основних засобів за період, що підлягає перевірці, її 

змінами порівняно з попереднім. 

Напрямки аудиту амортизаційних відрахувань: 

- правильність розрахунку сум амортизаційних відрахувань; 

- правильність нарахування податкової амортизації; 

- правильність відображення амортизаційних відрахувань на рахунках 

бухгалтерського обліку; 

- правильність відображення амортизаційних відрахувань у фінансовій 

та податковій звітності [2]. 
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Основними завданнями аудиту амортизаційних відрахувань є: 

- перевірка правильності нарахування амортизаційних відрахувань та 

відображення в обліку; 

- перевірка організації аналітичного обліку амортизаційних відрахувань 

та взаємозв'язку аналітичного та синтетичного обліку; 

- перевірка дотримання підприємством податкового законодавства щодо 

амортизаційних відрахувань; 

- підтвердження законності і правильності відображення на рахунках 

бухгалтерського обліку  амортизаційних відрахувань. 

Документом організаційно-методологічного характеру є план аудиту 

амортизації основних засобів, який містить основні стадії процесу аудиту, 

розміщені в логічній послідовності, із зазначенням конкретних завдань, 

переліку аудиторських процедур, терміну їх проведення та відповідальних 

виконавців. 

Методика проведення аудиту амортизації основних засобів повинна 

відповідати певним етапам аудиторської перевірки. Аудит амортизаційних 

відрахувань відіграє важливу роль в діяльності компанії, тому що він 

забезпечує правильність перевірки нарахування амортизації, обліку 

амортизації, які в свою чергу необхідні для здійснення суб‘єктом 

господарювання своєї фінансової діяльності, саме тому українським 

компаніям сьогодні потрібен єдиний економічно обґрунтований метод 

нарахування амортизації. 

Поетапна послідовність дій аудитора, тобто за якими напрямами та з 

якою інтенсивністю буде проводитись аудит амортизації основних засобів, 

визначає план перевірки, представлений в табл. 1. 

Таблиця 1 – Загальний план аудиту амортизації основних засобів 
Завдання Перелік аудиторських процедур 

Підготовчий етап 

Попереднє знайомство з 

підприємством-клієнтом; оцінка 

системи внутрішнього контролю 

та бухгалтерського обліку; 

визначення аудиторського 

ризику суттєвості; планування 

аудиту амортизації основних 

засобів. 

Обмін листами; укладання договору; ознайомлення 

з діяльністю підприємства; опитування й тестування 

керівництва підприємства й персоналу; вивчення 

матеріалів попередньої аудиторської перевірки, 

спостереження; ознайомлення з обліковою 

політикою підприємства в частині організації обліку 

основних засобів у ревізованому звітному періоді, її 

змінами в порівнянні з попереднім періодом. 

Основний етап 

Впевнитись у наявності основних 

засобів прийнятих до обліку 

Фактична перевірка наявності основних засобів 

Впевнитись у відповідності 

методів нарахування амортизації 

основних засобів чинному 

законодавству та обліковій 

політиці, у забезпеченні 

незмінних визначених методів 

протягом звітного періоду;  

Контроль дотримання чинного законодавства щодо 

амортизації основних засобів; 

Перевірка  у правильності: застосування норм 

амортизації основних засобів, початку та закінчення 

нарахування амортизації основних засобів, 

встановлення строку корисної експлуатації; 

впевнитись у наявності та правильності заповнення 

первинних документів з обліку основних засобів. 
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 Продовження таблиці 1 

Впевнитись у правильності 

визначення вартості що 

амортизується; перевірити 

щомісячне нарахування 

амортизації. 

Аудит нарахування амортизації 

основних засобів 

 

Впевнитись у правильності та 

повноті відображення 

амортизації основних засобів на 

бухгалтерських рахунках, та у 

відповідності даних регістрів 

аналітичного і синтетичного 

обліку даним Головної книги та 

звітності. 

Перевірка правильності відображення амортизації 

основних засобів в облікових регістрах та звітності 

 

Заключний етап 

Підготовка і складання 

аудиторського висновку та звіту. 

Здійснення процедур по систематизації та 

обґрунтуванню інформації. 

    

      Проведене дослідження дозволяє зробити висновок про те, що аудит не 

змусить  бухгалтера витрачати час на вирішення меж податкового обліку; 

метод, у свою чергу, має бути простий у використанні і фактично 

відображатиме стан основних засобів компанії.  

Список використаних джерел: 

1. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 7 «Основні 
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2. Гуцаленко Л. В. Проблемні аспекти нарахування амортизації 
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СУТНІСТЬ ПОТОЧНОЇ ДЕБІТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ 

 ЯК ОБ'ЄКТА БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ  

 

Кожне підприємство в процесі господарської діяльності зустрічається з 

таким поняттям як дебіторська заборгованість. Під час здійснення 

виробничо-господарської діяльності у підприємства може виникати 

дебіторська заборгованість за розрахунками з покупцями продукції, 
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персоналом, власниками, бюджетом та позабюджетними фондами тощо. Але 

господарська практика свідчить, що на розрахунки з покупцями за 

відвантажену продукцію (виконані роботи і послуги) припадає більш як 80%  

загального обсягу дебіторської заборгованості підприємств, що робить її 

основним об'єктом фінансового управління [1]. 

Велика кількість непогашеної дебіторської заборгованості призводить до 

зниження ліквідності активів компанії та її платоспроможності. Не зважаючи 

на ці негативні наслідки, уникнути формування поточної дебіторської 

заборгованості неможливо. Тому компаніям необхідно знайти ефективні 

способи управління дебіторською заборгованістю та здійснювати внутрішній 

контроль за нею.  

Дебіторську заборгованість в Україні регламентують низка нормативних 

та законодавчих актів, у яких розкривається детальна інформація щодо 

критеріїв визнання, оцінки, ведення та контролю дебіторської заборгованості. 

Одним із найголовніших нормативних документів в Україні, який розкриває 

повну та детальну інформацію щодо дебіторської заборгованості, є П(С)БО 

10 «Дебіторська заборгованість», згідно з яким дебіторська заборгованість – 

це сума заборгованості дебіторів підприємству на певну дату [2]. 

Дебіторами прийнято вважати фізичних чи юридичних осіб (покупці, 

працівники підприємства тощо), які в минулому заборгували підприємству 

певну суму коштів, активів тощо. 

Загалом, дебіторську заборгованість поділяють за певними 

класифікаційними ознаками: відображенням у звітності, формою 

виникнення, характером виникнення, економічним змістом і т.д. Залежно від 

терміну погашення виділяють поточну та довгострокову дебіторську 

заборгованість.  

Поточна дебіторська заборгованість - це сума дебіторської 

заборгованості, яка виникає в ході нормального операційного циклу або буде 

погашена протягом дванадцяти місяців з дати балансу [2]. 

У свою чергу, короткострокову (поточну) дебіторську заборгованість 

можна умовно поділити на такі види: 

1. За товари, роботи, послуги. 

2. За розрахунками. 

3. Інша поточна дебіторська заборгованість. 

Так наприклад, коли підприємство продає товари або готову продукцію, 

то кошти за них отримає лише після їх відвантаження, а за надані послуги 

або виконані роботи – після їх завершення. У таких випадках виникає 

поточна дебіторська заборгованість за розрахунками з покупцями, за умови, 

що ця заборгованість буде погашена менше, ніж за 12 місяців. Вона може 

виникнути також, коли підприємство оплачує більшу суму до бюджету за 

податками та платежами, ніж було нараховано. Однак, існує також такий вид 

поточного активу і за внутрішніми розрахунками: підприємство надає своїм 

працівникам короткострокові позики, видає аванси, відшкодування завданих 

збитків тощо.  
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Правильне визнання та оцінка поточної дебіторської заборгованості 
впливають на правдивість облікових даних, її відображення у фінансових 
звітах. Так, у П(С)БО 10 деталізується, що поточна дебіторська 
заборгованість буде визнаватися активом, якщо  існує ймовірність отримання 
підприємством майбутніх економічних вигід та може бути достовірно 
визначена її сума. Поточна  дебіторська заборгованість за продукцію, товари, 
роботи,  послуги  визнається  активом одночасно з визнанням доходу від 
реалізації продукції, товарів, робіт і послуг та оцінюється за первісною  
вартістю.  У  разі  відстрочення  платежу за продукцію, товари,  роботи,  
послуги  з  утворенням  від  цього  різниці  між справедливою  вартістю  
дебіторської заборгованості та номінальною сумою  грошових  коштів  та/  
або  їх  еквівалентів, що підлягають отриманню  за  продукцію,  товари,  
роботи,  послуги, така різниця визнається  дебіторською  заборгованістю  за 
нарахованими доходами (процентами)  у  періоді  її  нарахування [2]. 

Поточна дебіторська заборгованість відображається у ф. №1 «Баланс» за 
чистою реалізаційною вартістю на кінець року (окрім купленої 
заборгованості або тієї, що утримується для продажу). 

Таким чином, узагальнивши вищенаведене, можна зробити висновок, 
що поточна дебіторська заборгованість займає важливу частку в структурі 
активів підприємства і серйозно впливає на фінансові результати діяльності 
компанії. Для постачальників дуже важливо вести правильний облік поточної 
дебіторської заборгованості: ознайомитись з угодою, правильно та своєчасно 
заповнити основні первинні документи, перевірити правильність реквізитів 
тощо. Велика сума дебіторської заборгованості загрожує фінансовій 
стабільності підприємств і вимагає більшої кількості додаткових джерел 
грошових коштів. 
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АНАЛІЗ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА 

 
Для будь-якого сучасного підприємства вкрай важливою є оцінка його 

фінансового стану, адже в умовах постійної конкурентної боротьби потрібно 
вміти приймати обґрунтовані та ефективні управлінські рішення. Аналіз 
фінансового стану дозволяє підприємству побачити як позитивні сторони, 
так і недоліки своєї роботи та виправити їх у майбутньому. Він допомагає 
отримати повну, точну, об‘єктивну інформацію про стан фінансово-
господарської діяльності. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0725-99#Text
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Питання фінансового стану підприємств досліджували та описували в 
своїх працях такі вітчизнянінауковці та економісти-практики, як:                     
Аверіна М.Ю., Мішура В. Б., Спіцин В. Є., Яцишин Н.П., Яцух О.О., 
Захарова Н. Ю.,Денисенко М.П., Зазимко О.В.. 

Метою даного дослідження є розкрити сутність аналізу фінансово стану 
та показати доцільність його застосування при оцінці роботи підприємства.  

Аверіна М.Ю. зазначила, що фінансовий стан підприємства - це сутнісна 
характеристика діяльності підприємства у певний період, що визначає 
реальну та потенційну можливість підприємства забезпечувати достатній 
рівень фінансування фінансово-господарської діяльності та здатність 
ефективно здійснювати її в майбутньому [4]. Він характеризується такими 
показниками, як забезпеченістьнеобхідними для нормального 
функціонування фінансовими ресурсами, доцільність їх розміщення та 
ефективність використання, платоспроможність та фінансова стійкість.  

Аналіз фінансового стану підприємства проводять з метою оцінки його 
фінансово-господарської діяльності. Він дозволяє отримати прогнози 
діяльності підприємства у майбутньому та допомагає приймати зважені та 
ефективні управлінські рішення. 

Аналіз фінансового стану виконує ряд важливих завдань, основними з 
яких є своєчасне виявлення та ліквідація недоліків у фінансовій діяльності 
підприємства; оцінка ступеня виконання планових фінансових заходів, 
програм; визначення платоспроможності та ліквідності підприємства; 
виявлення забезпеченості підприємства фінансовими ресурсами і перевірка їх 
цільового використання; оцінка ефективності використання та оборотності 
капіталу, оцінка ділової активності та пошук резервів і можливостей 
економного, раціонального використання фінансових ресурсів та розробка 
конкретних заходів щодо втілення їх у виробничий процес [2]. 

Фінансовий стан підприємства  напряму залежить від результатів його 
виробничої, комерційної та фінансової діяльності. Чим вищими є показники 
виробництва і реалізації продукції (робіт, послуг) і чим нижча їхня 
собівартість, тим вищими є рентабельність та прибуток підприємства, і тим 
кращим є фінансовий стан підприємства. І навпаки, якщо недовиконаний 
план виробництва та реалізації продукції (робіт, послуг) відбувається 
збільшення собівартості продукції (робіт, послуг), зменшення виторгу і суми 
прибутку і результатом є погіршення фінансового стану підприємства та його 
платоспроможності [1]. 

Фінансовий стан підприємства потребує систематичної  та всебічної 
оцінки за допомогою різноманітних методів, методик та прийомів 
економічного аналізу. 

Для отримання інформації щодо фінансового стану використовують такі 
типові форми звітності, як: 

- Форма №1 «Баланс» (Звіт про фінансовий стан); 
- Форма №2 «Звіт профінансові результати»; 
- Форма№3 «Звіт про рух грошових коштів»; 
- Форма №4 «Звіт про власний капітал»; 
- Примітки до річної фінансової звітності [3, c.174]. 
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При оцінці фінансового стану враховуються такі показники, як: 

платоспроможність, ліквідність, прибутковість, ділова активність, фінансова 

стійкість підприємства. 

Платоспроможність – це показник, який характеризує здатність 

підприємства погасити всі свої зобов‘язання за рахунок наявних коштів в касі 

чи на рахунках в банку. 

Ліквідність – це показник, який характеризує можливість підприємства 

швидко перевести наявні активи в грошові кошти. 

Прибутковістю називають показник, що характеризує ефективність 

діяльності підприємства з точки зору його здатності приносити прибуток і 

забезпечувати ефективне відтворення використаних ресурсів. 

Ділова активність – це  показник, який відображає зусилля 

підприємства, що спрямовані на забезпечення динамічного розвитку та 

досягнення поставлених цілей у різних напрямах діяльності. 

Показник, який характеризує рівень фінансової незалежності 

підприємства щодо володіння майном та його використанням, називається 

фінансовою стійкістю. 

Основнимиприйомами аналізу фінансового стану підприємства є: 

1) Горизонтальний фінансовий аналіз. Його проводять для вивчення 

динаміки окремих фінансових показників, які розраховують за даними 

фінансової звітності за певний проміжок часу. 

2) Вертикальний фінансовий аналіз. Він здійснюється методом 

порівняння питомої ваги окремих структурних одиниць. 

3) Порівняльний фінансовий аналіз. Його проводять з метою 

зіставлення планових та фактичних або фактичних та нормативних 

показників. 

4) Аналіз фінансових коефіцієнтів. Він базується на зіставленні 

показників звітності чи фінансових планів з метою розрахунку коефіцієнтів 

платоспроможності, оцінки оборотності активів, фінансової стабільності 

тощо. 

5) Факторний фінансовий аналіз. Він проводиться для оцінки впливу 

окремих факторів на рівень відповідних результативних показників. 

6) Спеціальний аналіз. Він здійснюється для прогнозу наявних 

грошей, аналізу взаємозв‘язку прибутку - обсягу реалізації - ціни, аналізу 

руху грошових коштів тощо [3]. 

Отже, фінансовий стан беззаперечно є однією з найважливіших 

характеристик фінансово-господарської діяльності. Він є обов‘язковим для 

ефективного функціонування підприємства і для прогнозів його майбутньої 

діяльності. Задовільні показники фінансового стану свідчать про високу 

конкурентоспроможність та потенціал у діловому співробітництві 

підприємства в сучасних умовах господарювання. Покращення фінансового 

стану здійснюється шляхом підвищення результативності розміщення та 

використання ресурсів підприємства. 



152 

Список використаних джерел: 

1. Мішура В.Б., Спіцин В.Є. Економічна сутність, аналіз та оцінка 

фінансового стану підприємства. Научный вестник ДГМА. № 3 (24Е), 

2017URL:http://www.dgma.donetsk.ua/science_public/science_vesnik/№3(24Е)_

2017/article/19.pdf 

2. Аналіз фінансового стану підприємства 

URL:https://pidru4niki.com/11570718/ekonomika/analiz_finansovogo_stanu_pidp

riyemstva 

3. Яцух О.О., Захарова Н. Ю. Фінансовий стан підприємства та методика 

його оцінки. URL: 

http://econ.vernadskyjournals.in.ua/journals/2018/29_68_3/35.pdf 

4. Аверіна М.Ю. Аналіз та оцінка фінансового стану підприємства: 

шляхи покращення. URL: https://www.sworld.com.ua/konfer29/420.pdf 

 

Олеся Повзун, 3 курс, група ФКА-31д 

Науковий керівник: Олена Кудирко, 

 к.е.н., доцент 

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

 

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ АУДИТУ  ПОТОЧНИХ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ 

 

Господарська діяльність підприємств пов‘язана з розрахунковими 

операціями, які можуть зумовити утворення зобов‘язань. Зобов‘язання за 

своєю суттю є залученими із зовнішніх джерел коштами, які дають 

можливість розширювати господарську діяльність підприємства, 

забезпечуючи при цьому зростання його прибутковості, а отже, й збільшення 

власного капіталу. Водночас на сучасному етапі розвитку економічних 

відносин безконтрольний ріст зобов‘язань, особливо поточних, може 

загрожувати втратою підприємством його фінансової стійкості й 

платоспроможності. 

Дана тема була досліджена багатьма вченими, а саме: Ф.Ф. Бутинця, 

С.Ф. Голова, Р.Е. Грачевої, З.В. Задорожного, Я.Д. Крупки, В.С. Леня, І.Я. 

Омецінської, І.ВОрлова,О.М. Петрука, Н. М. Проскуріної, М.Л. Пятова,В.С. 

Рудницького. 

Метою здійснення аудиту поточних зобов‘язань є підтвердження 

інформації щодо повноти, достовірності, законності та правильності 

відображення в фінансовому обліку поточних зобов‘язань, а також 

встановлення дотримання вимог правового законодавства України [3, с.338]. 

Об'єктом аудиту поточних зобов‘язань є розрахункові взаємовідносини 

підприємств з іншими суб‘єктами господарювання. 

Аудит поточних зобов‘язань передбачає перевірку дотримання 

методологічних засад формування в обліку інформації про поточну 

заборгованість підприємства перед іншими контрагентами, а також 

достовірність розкриття інформації про них у фінансовій звітності [2, с.28]. 

https://pidru4niki.com/11570718/ekonomika/analiz_finansovogo_stanu_pidpriyemstva
https://pidru4niki.com/11570718/ekonomika/analiz_finansovogo_stanu_pidpriyemstva
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https://www.sworld.com.ua/konfer29/420.pdf


153 

Основними завданнями аудиту поточних зобов‘язань є: 

 встановити, чи пасиви, що відображені на рахунках 6 класу 

«Поточні зобов‘язання», представляють собою повний перелік поточних 

боргів підприємства;  

 з‘ясувати, чи всі визнані поточні зобов‘язання належать суб‘єкту 

господарювання;  

 встановити, чи операції щодо поточних зобов‘язаннях віднесені до 

відповідного звітного періоду;  

 встановити правильність оцінки поточних зобов‘язань та 

перевірити, чи операції за поточними зобов‘язаннями відображені у належній 

сумі (арифметична перевірка); 

 перевірити, чи поточні зобов‘язання правильно оформлені 

первинними документами; 

 встановити правильність перенесення даних з первинних 

документів в регістри обліку та звітність; 

 з‘ясувати, чи поточні зобов‘язання належним чином класифіковані 

у Балансі (Звіті про фінансовий стан), а також чи відображена інформація про 

них, зокрема та, що вимагається П(С)БО 11 «Зобов‘язання», у Примітках до 

річної фінансової звітності [1]. 

Джерелами аудиту поточних зобов‘язань є:  

 первинні документи, до яких відносять: кредитні договори, 

договори купівлі-продажу, платіжні доручення, накладні, накладні-вимоги, 

прибуткові і видаткові касові ордери, акти про приймання матеріалів, наряди, 

акордні наряди; 

 дані обліку за рахунками 60 «Короткострокові позики», 61 

«Поточна заборгованість за довгостроковими зобов‘язаннями», 62 

«Короткострокові векселі видані», 63 «Розрахунки з постачальниками та 

підрядниками», 64 «Розрахунки за податками й платежами», 65 «Розрахунки 

за страхуванням», 66 «Розрахунки за виплатами працівникам», 67 

«Розрахунки з учасниками», 68 «Розрахунки за іншими операціями» в розрізі 

субрахунків та аналітичних рахунків;  

 облікові регістри (Журнали 2, 3 та відомості до них у разі ведення 

обліку за журнальною формою або відповідні машинограми при 

автоматизованій формі обліку);  

 фінансова звітність – форма № 1 «Баланс», форма № 4 «Звіт про рух 

грошових коштів», форма № 5 «Примітки до річної фінансової звітності»; 

 Наказ про облікову політику, внутрішня звітність, дані 

інвентаризації, результати попередніх аудиторських перевірок, аналітичні 

дослідження щодо діяльності підприємства тощо. 

До основних етапів аудиту поточних зобов‘язань відносять:  

1. підготовчий; 

2. планування; 

3. одержання аудиторських доказів; 

4. формування висновку аудитора. 
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Отже, аудит поточних зобов‘язань передбачає перевірку дотримання 
методологічних засад формування в обліку інформації про поточну 
заборгованість підприємства перед іншими контрагентами, а також 
достовірність розкриття інформації про них у фінансовій звітності. Аудит 
поточних зобов‘язань повинен забезпечити перевірку: наявності, якості та 
реєстрації укладених з контрагентами договорів; повноти й реальності 
відображення господарських операцій щодо виникнення і погашення 
поточних зобов‘язань у первинних документах; правильності здійснених у 
первинних документах розрахунків; законності та своєчасності облікової 
реєстрації поточних зобов‘язань; залишків за синтетичними рахунками, 
субрахунками; правильності обчислень та відображення в обліку 
забезпечень; обґрунтованості відображення інформації щодо поточних 
зобов‘язань за їх видами у звітності; платоспроможності суб‘єкта 
господарювання. 
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ОСОБЛИВОСТІ АНАЛІЗУ РОЗРАХУНКІВ З БЮДЖЕТОМ ЗА 

ПОДАТКАМИ НА ПІДПРИЄМСТВАХ 

 
Податкові платежі та збори є основним джерелом доходів державного та 

місцевого бюджетів, а також найбільш ефективним інструментом 
регулювання економічних явищ і процесів. Розрахунки з бюджетом  
особлива і важлива ланка економічного взаємозв‘язку між державою та 
підприємствами.  

За порушення умов податкового законодавства та несвоєчасної сплати 
зобов‘язань перед бюджетом, передбачені фінансові та інші санкції, що 
негативно впливають та ускладнюють діяльність підприємств. У зв‘язку з 
цим, перед системою обліково-аналітичного забезпечення кожного суб‘єкта 
господарювання постають завдання пов‘язанні з аналізом, оптимізацією та 
плануванням розрахунків з бюджетом за податками і обов‘язковими 
платежами.  Вирішення цих завдань дозволить спростити та покращити 
діяльність підприємств у сфері податкових розрахунків та оптимізувати 
відрахування в бюджет, не порушуючи положень законодавства. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0336-13#Text
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На мікроекономічному рівні змістом податкового аналізу є 

обґрунтування обсягу та структури податкових платежів, оцінки тенденцій, 

що складаються за податковим навантаженням, діагностики податкових 

платежів і можливості їх зміни, регламентація податкових розрахунків в часі 

та зміною умов їх здійснення [1]. 

При дослідженні податкового аналізу особливу увагу слід приділити 

етапам його проведення. Розглянемо більш докладно основні етапи аналізу 

розрахунків з бюджетом за податками та платежами: 

1. Аналіз структури і динаміки податкових платежів. На цьому етапі 

необхідно дослідити структуру сум податків і зборів за кожний рік 

досліджуваного періоду. З цією метою здійснюють аналіз змін, що відбулись 

у нарахуванні та сплаті податків протягом років у динаміці та структурі. 

Виокремлюють податки за якими склалась найбільша заборгованість та 

визначають фактори, що вплинули на таку заборгованість. Також 

прораховують співвідношення між сумами заборгованостей по сплаті 

податків з уже сплаченими податками. 

2.  Проведення факторного аналізу податкових платежів. Робота з 

факторною моделлю, в податковому аналізі дозволить виділити внутрішні 

(залежні від підприємства) і зовнішні (закладені в податковому 

законодавстві) фактори, що забезпечують оптимізацію оподаткування 

підприємства, більш високий рівень податкового планування і прогнозування 

[2]. 

На цьому етапі аналізують зміну показників по податках у динаміці за 

досліджуваний період. Для цього обчислюють темпи зростання кожного з 

податків, виявляють податки, які в результаті діяльності підприємства зросли 

або зменшились та визначають фактори, які вплинули на цей показник. 

Згідно з цим етапом передбачено виявлення платежів, які в структурі 

податків на підприємстві займають найбільшу частку за вибраний нами 

період, а також дають оцінку факторам, які впливають на динаміку і 

структуру податків на підприємстві [1]. 

3. Аналіз податкового навантаження підприємства. Податкове 

навантаження – це міра впливу податкових платежів на фінансовий стан 

підприємства [4, с. 288]. 

Існують різні підходи до визначення рівня податкового навантаження. 

Вітчизняний вчений-економіст Малишкін О.І. пропонує для розрахунку 

коефіцієнта сукупного податкового навантаження формулу наступного 

вигляду (1.1): 

 

,                                 (1.1) 

 
де КСПН = коефіцієнт сукупного податкового навантаження;  

C под. = сума податків, зборів конкретного платника податку;  

С дох. = сума доходів, обрана для розрахунку [3, c. 21]. 
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Податкове навантаження є важливим чинником щодо визначення 

ефективності бізнесу для власників та може бути використано як індикатор 

поведінки підприємства на ринку.  

4. Дослідження упущеної вигоди мінімізації податкових платежів. Цей 

етап аналізу полягає у виявлені недоліків програми мінімізації податкових 

платежів на підприємстві. Досліджують використання підприємством 

податкових пільг, наприклад, податкова соціальна пільга для податку з 

доходу фізичних осіб. Аналізують втрати прибутку, які зазнало підприємство 

за рахунок сплати штрафних санкцій та пені за порушення податкового 

законодавства тощо. 

Отже, аналіз стану податкових розрахунків є необхідною передумовою 

побудови ефективного фінансового менеджменту на підприємстві. Аналіз 

розрахунків з бюджетом за податками необхідний для визначення 

податкового навантаження на підприємство, знаходження шляхів його 

зниження та удосконалення нарахування і сплати податків до бюджету.  
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СУТНІСТЬ, ПРИНЦИПИ ТА КЛАСИФІКАЦІЯ  

БЕЗГОТІВКОВИХ РОЗРАХУНКІВ 

 

Безготівкові розрахунки, є невід‘ємною частиною обігу грошових 

коштів, тому важливо розуміти їх сутність, принципи та класифікацію.  

Безготівкові розрахунки – це платежі, які виконуються шляхом 

перерахування грошових коштів з рахунку платника на рахунок кредитора, з 

допомогою банків і без використання паперових банкнот. 

Питаннями обліку безготівкових розрахунків займалось безліч вчених-

науковців, серед який варто виокремити таки, як: М. Войнаренко, М. Білуха, 

В. Сопко, Ф. Бутинець та інші.   



157 

На сьогоднішній день безготівковий розрахунок це невід‘ємна частина 
розрахункового механізму. Безготівкові розрахунки використовуються між 
підприємствами і організаціями для розрахунків за придбані матеріали, 
сировину, відвантажену продукцію, виконані роботи тощо. Пересічні люди 
також користуються безготівковим розрахунком з метою внесення вкладів, 
оплата комунальних послуг, оплату товарів та інше. 

У безготівковому обороті еквівалентом грошових коштів є електроні 
гроші.  

Електроні гроші – це альтернатива паперовим грошам, які 
відображаються у вигляді електронних записів.  

На мою думку безготівковий оборот грошових коштів має низку переваг 
відносного готівки. 

Першою перевагою є зменшення витрат на друкування готівки та її 
доставку та утримання. 

Друга перевага, швидкість проведення платіжних розрахунків. 
Найважливішою, третьою перевагою, є прозорість безготівкового 

обороту грошей, в наслідок чого державний контроль може краще 
здійснювати перевірку законності грошових операцій. 

Для того щоб система безготівкових розрахунків була ефективною, 
принципове значення має вивчення її принципів, тобто основних 
нормативних положень, якими слід керуватися. 

Існують такі основні принципи організації безготівкових розрахунків: 

 обов‘язкове зберігання грошових коштів господарських суб‘єктів на 
поточних та інших рахунках в банках; 

 безготівковий оборот грошових коштів між підприємствами та 
фізичними особами здійснюється через банки, шляхом перерахування коштів 
із поточних рахунків на поточні рахунки одержувачів коштів; 

 зняття коштів з банківських рахунків відбувається тільки з 
розпорядження їх власників, крім випадків, у яких стягнення коштів 
передбачене законом України або за рішенням суду; 

 поточні рахунки підприємств у банківських установах відкривають 
тільки за умови попередження про це податковий орган; 

 здійснення платежу можливе тільки в межах грошових коштів на 
рахунку або наданого кредиту: 

 безготівковий розрахунок може бути замінений на готівковий.  
Класифікацію безготівкових розрахунків можна розділити на три 

ознаки, за якими поділяють даний вид розрахунків.  
Перша ознака – склад учасників, за цією ознакою безготівкові 

розрахунки поділяються на міжбанківські та міжгосподарські, які надають 
послуги, відповідно, взаємодії між банками та їх клієнтами. 

Друга ознака – за призначенням платежу, слід виділити дві групи 
розрахунків:  

- розрахунки за товарними операціями – це платежі за товари, роботи 
та послуги; 

- розрахунки за нетоварними операціями - оплата податків та інших 
платежів до бюджету. 
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Третьою ознакою є місце проведення, бувають внутрішньодержавні (це 
ті розрахунки, що здійснюються на території одної держави), міждержавні 
розрахунки, в свою чергу, це платежі між підприємствами, які розташовані в 
різних державах.  

Отже, безготівковий розрахунок є невід‘ємною частиною 
підприємницької діяльності та нашого життя в цілому. А виграш або 
програш від цієї оплати на пряму залежить від вибору та застосування тієї чи 
іншої форми розрахунку.  
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ОСОБЛИВОСТІ УЗАГАЛЬНЕННЯ ДАНИХ ФІНАНСОВОГО ОБЛІКУ 

ТА СКЛАДАННЯ ЗВІТУ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ 
ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 

 
Фінансовий результат являє собою універсальну економічну категорію, 

яка враховує два чинники основної мети підприємницької діяльності – 
доходи та витрати. Формування інформації про доходи і витрати 
здійснюється послідовно та безперервно за допомогою системи 
бухгалтерського обліку. Бухгалтерський облік, звітність та господарський 
контроль існують в економічному середовищі та мають здатність постійно 
пристосовуватись до зростаючих потреб суспільства. 

Звітність, як інформаційна система, не тільки надає інформацію про 
минулі події та фінансові результати діяльності, але й має зворотній вплив, 
тобто дозволяє визначити пріоритетні напрями вкладень і таким чином 
впливати на фінансові результати майбутнього. 

Дослідження теоретичних та практичних аспектів отримання доходу та 
витрати підприємства - прямі складові фінансового результату діяльності, 
знайшли відображення в працях багатьох відомих вчених-економістів, 
зокрема С. Голова, М. Курило, Н. Пархоменко, І. Перевозової, М. Проданчук, 
Я. Соколова, Д. Свідерського, П. Хомина та ін. 

Нормативною основою для складання фінансової звітності підприємства 
є НП(С)БО 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності» [1]. Цим Положенням  
визначено зміст і форму Звіту про фінансові результати, а загальні вимоги до 
розкриття його статей наведено в Методичних рекомендаціях щодо 
заповнення форм фінансової звітності, затверджених наказом Міністерства 
фінансів України від 28 березня 2013 року № 433 [4]. 

https://studopedia.org/14-90922.html
https://buklib.net/books/21844/
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Формування фінансового результату підприємства перебуває в 

залежності від технологічного та виробничого процесів на підприємстві, 

зокрема від норм технологічного процесу, тривалості циклу операцій і 

специфіки виробництва продукції. Ключовими чинниками формування 

фінансового результату підприємства є: обсяг виробництва продукції; ціна 

сировини, матеріалів;  ціна реалізованої продукції; обсяг і структура витрат. 

При визначенні фінансового результату діяльності підприємства 

необхідна детальна та достовірна інформація про доходи і витрати, облік 

яких регламентують П(С)БО 15 «Дохід» та П(С)БО 16 «Витрати». Відповідно 

до П(С)БО 15 «Доходи» повинні відображатися в звіті про фінансові 

результати, в балансі і в звіті про рух грошових коштів [2].  

Відповідно до П(С)БО 16 «Витрати» відображаються в бухгалтерському 

обліку одночасно зі зменшенням активів або збільшенням зобов'язань [3]. В 

звіті про фінансові результати відображають доходи і витрати звітного 

періоду. Особлива увага звертається на відображення фінансових результатів 

при наявності бартерних операцій, експорту продукції, погашення 

заборгованості працівникам з оплати праці готовою продукцією 

підприємства. 

Складання звіту про фінансові результати надає користувачам повну, 

достовірну та об‘єктивну інформацію про доходи, витрати, прибутки та 

збитки від діяльності компанії за звітний період. Звіт включає чотири 

розділи: 

1. Розділ 1 «Фінансові результати» побудований згідно з класифікацією 

доходів і витрат за видами діяльності та функціонуваннями, що забезпечує 

послідовне зіставляння доходів і витрат для визначення чистого прибутку 

(збитку) звітного періоду. 

2. У розділі 2 звіту про фінансові результати наводиться інформація про 

інший сукупний дохід та розраховується сукупний дохід підприємства, 

отриманий у звітному періоді. 

3. У розділі 3 «Елементи операційних витрат» Звіту про фінансові 

результати наводяться відповідні елементи операційних витрат, які понесло 

підприємство в процесі своєї діяльності протягом звітного періоду, за 

вирахуванням внутрішнього обороту, тобто за вирахуванням тих витрат, які 

становлять собівартість продукції (робіт, послуг), що вироблена і спожита 

самим підприємством. 

4. Розділ 4 «Розрахунок показників прибутковості акцій» Звіту про 

фінансові результати заповнюють акціонерні товариства, прості акції яких 

відкрито продаються та купуються на фондових біржах, включаючи 

товариства, які перебувають у процесі випуску таких акцій.  

Таким чином, діяльність кожного підприємства першочергово 

направлена на отримання прибутку, а за допомогою Звіту про фінансові 

результати відображається наскільки ефективно працює підприємство, 

наскільки привабливим воно є для інвестиційної діяльності, наскільки 
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клієнти можуть довіряти підприємству щодо платоспроможності та наскільки 

підприємство може розраховувати на додаткові фінансові вливання (кредити 

від банків чи від розміщення на ринку боргових цінних паперів). Тому саме 

Звіт про фінансові результати показує прозорість політики на підприємстві, 

що в основному є вирішальним чинником залучення інвестицій. 

Список використаних джерел: 

1. Національне Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 

«Загальні вимоги до фінансової звітності»: Наказ Міністерства фінансів 

України від 07.02.2013 № 73. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0336-

13#Text. 

2. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 15 «Дохід»: Наказ 

Міністерства фінансів України від 29.11.1999 № 290. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0860-99#Text. 

3. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 «Витрати»: Наказ 

Міністерства фінансів України від 31.12.1999 № 318. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0027-00#Text. 

4. Про затвердження методичних рекомендацій щодо заповнення форм 

фінансової звітності: Наказ Міністерства фінансів України від 28.03.2013 

№433. URL: http://golovbukh.ua/ regulations/1521/8199/8200/461791. 

 

Тетяна Пушкар, 4 курс, група ОБО-41д 

                                      Науковий керівник:  Ганна Даценко, 

                                      д.е.н., доцент  

                                      Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

 

ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ ТА ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ 

 АУДИТУ ГОТОВОЇ ПРОДУКЦІЇ 

 

За ринкових умов господарювання, підприємствам для успішного 

функціонування й розширення своєї діяльності необхідно виготовляти 

конкурентоспроможну продукцію й розраховувати тільки на свої сили. 

Головну роль у забезпеченні конкурентоспроможності підприємства відіграє 

обліково-аналітична система виробництва та реалізації готової продукції.  

Формування готової продукції та її збут є завершальними стадіями 

операційного циклу виробничого підприємства. За таких умов завданням 

аудиту є забезпечення управлінського персоналу інформацією для 

оперативного регулювання реалізації продукції, планування майбутньої 

діяльності, запобігання суб‘єктивності у процесі прийняття рішень. 

Готовою продукцією називають створений на підприємстві актив, який 

пройшов всі стадії технологічної обробки, відповідає технічним і якісним 

характеристикам і призначений для подальшої реалізації або внутрішнього 

споживання [1]. 
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На сьогодні багато науковців по-різному трактують значення «готова 

продукція», але суть у тому, що вони узгоджені між собою (табл. 1). 

Таблиця 1 – Трактування сутності «готова продукція» різними 

науковцями 
№ Автор Визначення 

1 Бутинець Ф.Ф. Готовою вважається продукція, повністю завершена обробкою, 

укомплектована, яка пройшла необхідні випробування (перевірки). 

Це виріб (або напівфабрикат), послуга, робота, що пройшли всі 

стадії технологічної обробки на підприємстві, відповідають 

затвердженим стандартам або умовам договору, прийняті 

технічним контролем підприємства і здані на склад або 

замовникові – покупцеві згідно з діючим порядком прийняття 

продукції [2]. 

2 Ткаченко Н.М. Готова продукція – це продукцію, яка пройшла всі послідовні 

стадії технічного процесу, включаючи упаковку, маркування, 

контроль якості і готова до реалізації [3]. 

3 Писаренко Т.М. 

 

Готова продукція – об'єкт облікової системи промислового 

підприємства, що поєднує організаційні інструменти обліку 

виробництва і продажу продукції, виступає засобом для 

досягнення основної мети функціонування підприємства[4]. 

 

На основі проведеного дослідження, щодо трактування терміну «готова 

продукція», можна зробити висновок, що часто під цим поняттям розуміють 

продукцію, що пройшла усі стадії технічного процесу і готова до реалізації. 

При розкритті економічної сутності готової продукції важливою є її 

класифікація, адже продукцію розрізняють за формою, за ступенем 

готовності та за технологічною складністю. 

Детальна класифікація наведена у схемі нижче (таблиця 2). 

Таблиця 2 – Класифікація готової продукції за її характером [5] 

                                   Готова продукція 
                                                Уречевлена 

                Результати виконаних робіт 

                                                                    Готова 

                                                             
                                                 Напів фабрикати  

                                                         Незавершене  виробництво 
           

                                                          Проста  
                                                        Складна (основна,побічна,супутня) 

 

 

При організації обліку продукції основним моментом є визначення 

характеру готової продукції. Підприємства виробляють продукцію у 

відповідності із заключними договорами, розробленими плановими 

завданнями з асортименту, кількості і якості. Керівник підприємства, у 

першу чергу, повинен приділяти увагу питанням збільшення обсягу 

виготовленої продукції, розширення її асортименту і покращення якості, 

вивчаючи потреби ринку. 

За формою 

 

За ступенем 

готовності 

 

За технологічною 

складністю 
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На великих промислових підприємствах суцільний внутрішній аудит 

операцій з обліку реалізації та зберігання готової продукції, постачання або 

виробництва є досить трудомісткою роботою. Оптимальних результатів 

можна досягти, якщо зосередити увагу та зусилля внутрішнього аудиту на 

окремих операціях. Щоб правильно обрати оперативний сегмент даних для 

перевірки, слід виявити ймовірні місця виникнення ризиків, визначити та 

оцінити існуючі ризики. 

Мета аудиту готової продукції – визначення достовірності, повноти 

відображення інформації про готову продукцію у фінансовій звітності, 

облікових регістрах обліку. 

Основними завданнями аудиту готової продукції на підприємствах у 

системі організації є: 

- систематичний контроль за випуском готової продукції, станом її 

запасів і збереженням на складах; 

- вчасному і правильному документуванні оформлення відвантаженої і 

відпущеної продукції; 

- контроль за виконанням плану договорів-поставок за обсягом та 

асортиментом реалізованої продукції, організацією розрахунку з покупцями; 

- вчасному і достовірному визначенні результатів від реалізації 

продукції та їх облік. 

Предметом аудиту являються господарські процеси та операції, 

пов‘язані з рухом готової продукції. 

Аудит готової продукції ділиться на чотири етапи: 

1. Аудит обліку готової продукції: 

2. Аудит неврахованої продукції. 

3. Аудит обліку відвантаження і реалізації готової продукції. 

4. Аудит обліку витрат на продаж. 

Методи внутрішнього аудиту поділяють на методи проведення 

перевірки, які, у свою чергу, поділяють на фактичний контроль і 

документальний та методи організації перевірки. 

Отже, аналізуючи усю зазначену інформацію, аудит готової продукції 

займає важливе місце у діяльності та функціонуванні  підприємства, адже 

діяльність кожної організації - це виконання процесів, які мають 

функціонувати відповідно до певних норм, які контролює аудитор. 

Аудит готової продукції здійснюється для того, щоб визначити 

достовірність, повноту відображення інформації про готову продукцію у 

фінансовій звітності; контролювати випуск готової продукції, стан запасів і 

збереження на складах;  визначати результати від реалізації. 
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АНАЛІЗ ЛІКВІДНОСТІ І ПЛАТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 

 

Фінaнсовий стан підприємств можнa оцінити в нaйближчій і 

довгостроковій перспективі. Критеріями оцінки фінaнсового стану 

підприємствa в короткостроковій перспективі є його ліквідність та 

платоспроможність. 

Значення цих показників є важливим для прогнозування майбутнього 

компaнії, оскільки цей aналіз дозволяє зробити висновки про можливість 

поліпшення перспектив та недоліків компанії нaйближчим часом. 

Аналізу ліквідності та платоспроможності підприємства були присвячені 

роботи таких видатних вчених, як: Тюхтій М.П., Сотченко Ю.К., 

Воробйов О.П., Мних Є.В., Барабаш Н.С., Старостенко Г.Г. та інші. 

Метою даного дослідження є дослідження сутності ліквідності та 

платоспроможності підприємства, а також визначення заходів щодо 

стратегічного та оперативного управління ними. 

Особливе значення сьогодні мaють аналітичні проблеми та методи 

оцінки плaтоспроможності та ліквідності компанії. Це пов‘язано зі складною 

економічною ситуацією в країні, складними умовами господарювання, 

великим відсотком підприємств та організацій, які розоряються [1, с. 116]. 

Ліквідність - це здатність суб'єкта господарювання перетворювати 

активи в гроші та сплачувати поточні борги іноземним контрагентам [2]. 

Можна сказати, що ліквідність — це спроможність будь-якого з активів 

трансформуватися в гроші (кошти), а рівень ліквідності визначається 

періодом, протягом якого такі конвертації можуть бути здійснені. Чим 

коротший цей період, тим вища ліквідність. 

Для оцінки фактичного рівня ліквідності підприємства необхідно 

проаналізувати ліквідність балансу. 

Ліквідність балансу - це рівень покриття зобов‘язання активами 

компанії, термін погашення якого відповідає строку погашення зобов‘язання. 

Щоб визначити ліквідність балансу, потрібно порівняти результати по 

кожній групі активів та пасивів на балансі [2]. 
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Аналіз ліквідності балансу включає порівняння статей активів, 
згрупованих за ліквідністю та відсортованих за спаданням, із статтями 
пасивів, згрупованими за строком погашення та розміщеними за зростанням. 
Для визначення ліквідності балансу групи активів і пасивів порівнюються 
між собою. 

Ліквідність підприємства відображає його здатність розраховуватися за 
своїми поточними зобов‘язаннями наявними оборотними ресурсами шляхом 
швидкого конвертування їх у грошові кошти, а платоспроможність виявляє 
здатність підприємства розраховуватися за власними поточними 
зобов‘язаннями лише наявними на підприємстві грошовими коштами та їх 
еквівалентами [3, с. 202]. Тобто поняття ліквідності є ширшим, ніж поняття 
платоспроможності підприємства. 

При оцінці ліквідності розраховують три основні коефіцієнти: 
коефіцієнт покриття, коефіцієнт швидкої ліквідності, коефіцієнт абсолютної 
ліквідності [4, 6]. 

Коефіцієнт покриття (інші найменування цього коефіцієнта – коефіцієнт 
загальної ліквідності, коефіцієнт поточної ліквідності). Він надає загальну 
оцінку ліквідності активу, показуючи суму оборотних активів суб'єкта 
господарювання на одну гривню поточних зобов'язань. Якщо поточні активи 
перевищують поточні зобов‘язання, суб‘єкт господарювання можна вважати 
успішним. Коефіцієнт розраховується за формулою (1): 

 

   (1) 

 
Коефіцієнт швидкої ліквідності – враховує якість оборотних активів і є 

більш суворим показником ліквідності, оскільки при його розрахунку 
враховуються найбільш ліквідні поточні активи (запаси не враховуються). 
Швидкий коефіцієнт розраховується за такою формулою (2): 

 

   (2) 

 
Коефіцієнт абсолютної ліквідності показує, яка частина поточних 

(короткострокових) зобов‘язань може бути погашена негайно. Коефіцієнт 
розраховується за формулою (3): 

 

   (3) 

 
Ці показники розраховуються на основі даних форми № 1 шляхом 

порівняння оборотних активів та поточних зобов‘язань компанії. 
Завданням управління ліквідністю є діагностування рівня ліквідності, 

оцінка впливу зовнішніх та внутрішніх факторів на ліквідність компанії, 
управління активами за строками, управління витратами ресурсів, що 
використовуються для забезпечення ліквідності та прогнозування потреби в 
ліквідності [5, с. 102]. 
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Особливе значення для іноземних економічно активних підприємств має 

платоспроможність. Платоспроможність підприємства свідчить про наявність 

коштів протягом періоду, достатнього для своєчасного виконання його 

фінансових зобов‘язань. Це можливість для компанії своєчасно погасити 

борг за термінами погашення за рахунок грошових ресурсів. 

При дослідженні поточної платоспроможності ми порівнюємо суму 

способу оплати суб‘єктом господарювання та строкових зобов‘язань. 

Платоспроможність означає, що компанія має достатньо коштів та 

еквівалентів для погашення будь-яких непогашених платежів, що вимагає 

негайного погашення. 

Ознаками платоспроможності є наявність грошових коштів, поточних 

рахунків та відсутність простроченої кредиторської заборгованості. 

Підвищення рівня платоспроможності підприємства залежить від 

поліпшення результатів його виробничої та комерційної діяльності. Водночас 

надійний фінансовий стан залежить також і від раціональної організації 

використання фінансових ресурсів. Тому за умов ринкової економіки 

здійснюється не тільки оцінка активів і пасивів балансу, а й поглиблений 

щоденний аналіз стану й використання господарських засобів. 

Платоспроможність підприємства свідчить про наявність коштів 

протягом періоду, достатнього для своєчасного виконання його фінансових 

зобов‘язань. Це можливість для компанії своєчасно погасити борг за 

термінами погашення за рахунок грошових ресурсів. При дослідженні 

поточної платоспроможності кількість платіжних засобів компанії 

порівнюється із строковою заборгованістю. 

В умовах низької платоспроможності вітчизняного малого бізнесу 

зростає інтерес власників та фінансових менеджерів до питань балансу 

грошових потоків та ліквідності [5, с. 98]. 

Отже, ліквідність та платоспроможність як економічні категорії не є 

однаковими, але насправді вони тісно пов‘язані. Своєчасний аналіз та оцінка 

ліквідності та платоспроможності компанії може зменшити внутрішні 

витрати компанії та зберегти гнучкість у прийнятті управлінських рішень. 

Нестабільні економічні умови, відсутність власних коштів, відсутність 

досвіду управління ліквідністю та платоспроможністю, інші аспекти 

фінансового стану та інші причини призводять до втрати платоспроможності 

та, як наслідок, банкрутства, що вимагає модернізації підходу до ліквідності 

та  платоспроможності підприємства. 
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ОСОБЛИВОСТІ АУДИТ  НА ПІДПРИЄМСТВАХ  

МАЛОГО БІЗНЕСУ 

 

Інтеграція України у міжнародний економічний та політичний простір 

вимагає від нашої країни розробки та реалізації дієвих механізмів, які 

забезпечать розвиток аудиту діяльності вітчизняних суб‘єктів 

господарювання. Сучасний та об‘єктивний аудит може стати рушійною 

силою на шляху до відповідності світовим стандартам ведення бізнесу та 

залучення інвестицій. Саме тому тема проблем сучасного українського 

аудиту та пошуку напрямів їх вирішення сьогодні стає надзвичайно 

актуальною. 

Зважаючи на актуальність означеної теми, вона привертає увагу 

багатьох вчених вже досить тривалий проміжок часу. Серед провідних 

дослідників слід виділити таких вчених: Каменська Т.О., Крюкова І.О., 

Мазаракі А.А., Рядська В.В. Вони розглядають питання аудиту не як 

прикладні до фінансового менеджменту чи фінансової аналітики, а 

виокремлюють аудит як самостійну науку. Саме за умов такого підходу 

можливе розроблення справді дієвих інструментів розвитку аудити та 

приведення його у відповідність до міжнародних стандартів. 

Аудиторська діяльність регулюється Законом «Про аудит фінансової 

звітності та аудиторську діяльність» та іншими нормативно-правовими 

актами та міжнародними стандартами аудиту. 

В Законі України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську 

діяльність» зазначається: аудит фінансової звітності – аудиторська послуга з 

перевірки даних бухгалтерського обліку і показників фінансової звітності 

та/або консолідованої фінансової звітності юридичної особи або 

представництва іноземного суб‘єкта господарювання, або іншого суб‘єкта, 

який подає фінансову звітність та консолідовану фінансову звітність групи, з 

метою висловлення незалежної думки аудитора про її відповідність в усіх 

суттєвих аспектах вимогам національних положень (стандартів) 

бухгалтерського обліку, міжнародних стандартів фінансової звітності або 

іншим вимогам [1]. 

https://buklib.net/books/28009/
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Контроль якості аудиторських послуг передбачає тестування внутрішніх 

процедур, здійснення перевірки робочих документів, аудиторських звітів та 

інших звітів, договорів про надання аудиторських послуг, внутрішніх 

розпорядчих актів суб‘єкта аудиторської діяльності, якими визначаються 

політика і процедури, що мають застосовуватися при наданні аудиторських 

послуг. 

Аудиторські фірми в Україні повинні впровадити у своїй діяльності 

систему внутрішнього контролю якості аудиторських послуг. Аудиторська 

палата України проводить перевірки контролю якості в аудиторських фірмах 

на відповідність Міжнародним стандартам контролю якості. 

Сучасний український аудит малого підприємництва має низку проблем, 

які потребують конкретизації та подальшого вирішення як на рівні держави, 

так і нарівні конкретних суб‘єктів господарювання. Отже, до найголовніших 

можна віднести наступні: 

Проблема 1. Вирішення питання, чи повинен аудитор виявляти та 

попереджувати шахрайство в фінансовій сфері. За період свого історичного 

розвитку головна мета аудиторської діяльності стосовно перевірки 

достовірності, повноти та відповідності законодавству фінансової звітності 

постійно змінювалась. Виявлення аудитором шахрайства та інших 

викривлень фінансової звітності на початку зародження аудиту займало 

центральне місце. Потім перетворилось на другорядне завдання. В останні 

роки значно посилилась відповідальність аудитора за виявлення шахрайства 

та інших викривлень фінансової звітності. В своїй роботі Крюкова І. О. 

вказує, що якщо раніше про факти недостовірності, неповноти та 

невідповідності законодавству фінансової звітності аудитор повідомляв 

тільки управлінський персонал в особі керівництва, насьогодні аудитор 

зобов‘язаний повідомляти про ознаки шахрайства у компетентні органи [2, 

с.830]. 

Проблема 2. Відсутність єдиного механізму формування ціни на 

аудиторські послуги, а саме в частині методики її визначення. Єдиної 

системи розрахунку вартості послуг аудиторської фірми в Україні не існує, 

тому аудитори часто використовують власну систему формування ціни. 

Найчастіше така система заснована на визначенні кількості відпрацьованих 

людино-годин або обсягу виконаних робіт. Також, велика кількість аудиторів 

на ринку спричиняє значне зниження ціни на аудиторські послуги у зв‘язку з 

необхідністю боротьби за клієнта. Це в свою чергу впливає на зниження 

якості аудиту. Дана проблема є актуальною та потребує негайного 

вирішення, оскільки на даний момент в Україні існує безліч малих і середніх 

підприємства, які в силу своїх невеликих доходів не можуть дозволити собі 

скористатися послугами перевірених аудиторських фірм [3, с.98]. 

Проблема 3. Можливість особистої зацікавленості аудитора у перевірці 

чи тиск на аудитора. Загрози особистих стосунків мають місце за умов: 

аудитор має родинні стосунки з посадовою особою клієнта з аудиту, яка 

може безпосередньо та суттєво впливати на об‘єкт аудиту; отримання 

подарунків або преференцій від клієнта, крім випадків, коли їх цінність є 
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вочевидь незначною; довготривале співробітництво старшого персоналу 

аудиторської фірми з клієнтом. Застережні заходи для усунення загроз 

особистих стосунків на загальнодержавному рівні передбачають заборону 

проведення аудиту аудитором, який має прямі родинні стосунки з членами 

органів управління клієнта з аудиту [4, с.55].  

Виходячи з усього вище зазначеного, доцільно здійснити наступні 

заходи щодо розвитку національної системи аудиту: 

1. Доцільно продовжити роботу щодо підвищення нормативного 

регулювання якості аудиторських послуг згідно МСА, вимогам європейської 

практики і аудиторської етики, що сприятиме зростанню 

конкурентоспроможності українських аудиторських фірм на внутрішньому і 

зовнішньому ринку аудиторських послуг. 

2. Слід вести власні наукові дослідження методології аудиту з 

посиленням уваги до аудиту ефективності та продуктивності роботи клієнтів, 

поширити практику проведення професійних міжнародних і всеукраїнських 

науково-практичних конференцій аудиторів для розробки концептуальних 

рішень в розвитку національного аудиту. 

3. Необхідно розробити державну політику щодо захисту інтересів 

невеликих аудиторських фірм та приватних підприємців з метою 

недопущення монополізації ринку аудиторських послуг. 

4. Провести роботу з координації зусиль аудиторських організацій щодо 

впровадження узгоджених рішень по ціновій політиці, контролю якості 

послуг, повного усунення випадків порушення етичних норм поведінки 

аудиторів і т.п. 

Аудиторські послуги в Україні розвиваються швидкими темпами, хоча і 

існують певні проблеми. Більш глибоке дослідження цих проблем може 

стати основою для визначення пріоритетних напрямків вдосконалення 

аудиторської діяльності з огляду на перспективи розвитку ринкової 

економіки і відносин власності в Україні, а їх розв‘язання сприятиме 

подальшому впровадженню аудиторської професії в господарську практику і 

формуванню у громадськості впевненості у високій професійній 

майстерності аудиторів. 
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 При проведенні досліджень у будь-якій сфері (аналіз діяльності 

підприємства, економіки, суспільства, природи тощо) особливу увагу слід 

звертати на взаємозв‘язок досліджуваних процесів і явищ. Детальна 

характеристика причинно-наслідкових зв‘язків між ними та оцінка найбільш 

істотних з них є одним з першочергових завдань економічного аналізу та 

статистики. У загальному вигляді, значення кореляційно-регресійного 

аналізу в статистичних дослідженнях, а саме, детальне вивчення наявних 

взаємозв‘язків, розкривається в кількісній оцінці цих зв‘язків, характеристиці 

їх міцності та аналізу способу впливу одних факторів на інші. 

 Для вирішення основного завдання економічного аналізу та статистики 

найчастіше застосовуються дві групи методів, одна з яких містить методи 

кореляційного аналізу, а інша – регресійного аналізу. Разом з тим ряд 

дослідників об'єднує ці методи в кореляційно-регресійний аналіз [2]. 

 Актуальність дослідження полягає в необхідності розуміння принципів 

функціонування такого методу, як кореляційно-регресійний аналіз, для 

успішного проведення наукових досліджень у сфері економічного аналізу та 

статистики. 

 Вивченням логічних й математичних питань теорії кореляції займалися 

українські вчені Л.О. Бойко, А.В. Головач, Ю.А.Толбатов, П.В.Слюсарчук, 

В.М. Степанишин, та зарубіжні – В.І.Саллі, А.М.Ерперт, Н.Н.Ряузов. 

 Метою даного дослідження є визначення принципів застосування 

кореляційно-регресійного аналізу для вивчення об‘єктів статистики. 

 Взаємозв‘язки у сфері економіки проявляються у різноманітних формах. 

При їх узагальненні можна виокремити два найсуттєвіших види: 

функціональний (повний) і кореляційний (неповний) зв'язок. При повному 

зв‘язку величині факторної ознаки відповідає одне або кілька значень 

функції. Часто функціональний зв‘язок прослідковується у фізиці, хімії та 

економіці. Прямо пропорційна залежність між продуктивністю праці та 

зростанням виробництва продукції є яскравим прикладом функціонального 

зв‘язку в економіці [2, с. 217]. 

 Кореляційний аналіз, розроблений К. Пірсоном і Дж. Юлом, є одним з 

найпоширеніших методів статистичного аналізу взаємозалежності декількох 

ознак. 

 Основними завданнями кореляційного аналізу є встановлення зв'язку 

між відібраними ознаками, визначення його напрямів та кількісна оцінка 

тісноти зв'язку. 

 У загальному, завдання кореляційного аналізу зводяться до: 
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- вимірювання ступеня зв'язку (тісноти, сили, інтенсивності) двох і 

більше явищ; 

- встановлення невідомих причинних зв'язків; 

- відбір та оцінка факторів, що мають найбільш істотний вплив на 

результативну ознаку, істотні в даному аспекті фактори використовують далі 

в регресійному аналізі. 

 Завданнями регресійного аналізу є вибір типу моделі (форми зв'язку), 

встановлення ступеня впливу незалежних змінних на залежну і визначення 

розрахункових значень залежної змінної (функції регресії). 

 Метод кореляційного аналізу (інша назва якого неповний або 

статистичний) застосовується, зазвичай, тоді, коли в досліджені залучена 

велика кількість об‘єктів (тобто воно є масовим). Вибір саме цього методу 

пояснюється тим, що складність взаємозв'язків між факторами, що 

аналізуються, достатньо висока, а також тим, що на їх взаємодію впливають 

невраховані випадкові величини. Враховуючи це, ми можемо стверджувати, 

що зв'язок між ознаками проявиться не у всіх випадках, а лише в середньому, 

в більшості випадків. У даній ситуації заданим значенням залежної змінної 

відповідає певний ряд можливих значень незалежної змінної. При 

кореляційному зв'язку кожному значенню аргументу відповідають випадково 

розподілені в деякому інтервалі значення функції [2]. 

 Наприклад, якщо аргумент збільшити на деяке число, то це призведе 

лише до середньої зміни функції (збільшення або зменшення), у той час як 

конкретні значення окремих одиниць спостереження будуть відрізнятися від 

середнього. Такі залежності можна побачити всюди. 

 Наприклад, при виробництві гумових і пластмасових виробів доводиться 

враховувати фізико-механічні, технологічні, економічні, художньо-естетичні 

та інші параметри (міцність, еластичність, відносне подовження і т.д.). 

 Також, кореляційний зв‘язок можна простежити у сфері сільського 

господарства. Наприклад, зв'язок між обсягом отриманого врожаю та 

обсягом використаних добрив. Без сумніву можемо сказати, що добрива 

беруть участь у формуванні врожаю. Але обсяг добрив по різному вплине на 

кількість врожаю для різних ділянок чи полів. Пояснюється це тим, що окрім 

цього фактора (кількість внесених добрив) на результативний показник 

(обсяг отриманого врожаю) впливає ще ряд інших факторів (місцевість, 

клімат, ґрунт тощо). Тому не можливо встановити чітку залежність між 

кількістю внесених добрив та кількістю врожаю. Проте можна стверджувати, 

що загалом спостерігається такий зв‘язок: чим більший обсяг добрив, тим 

вища врожайність. 

 З використанням результатів кореляційного аналізу дослідник може 

робити певні висновки про наявність і характер взаємозалежності, що вже 

саме по собі може становити суттєву інформацію про досліджуваний об'єкт. 

Результати можуть підказати й напрямок подальших досліджень, і сукупність 

необхідних методів, у тому числі й статистичних, необхідних для більш 

повного вивчення об'єкта [3]. 
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 Особливо реальну користь застосування апарату кореляційного аналізу 

може принести на стадії ранніх досліджень в областях, де характери причин 

певних явищ ще недостатньо зрозумілі. Це може стосуватися вивчення дуже 

складних систем різного характеру: як технічних, так і соціальних. 

 Таким чином, кореляційно-регресійний метод економічного аналізу 

дозволяє вивчити об‘єкт в цілому, розглядаючи усі фактори впливу в єдиній 

сукупності. Проведення досліджень та аналізу певних явищ кореляційно-

регресійним методом має достатньо високий рівень значущості, оскільки 

саме цей метод дає можливість встановити зв‘язки між факторами та 

досліджуваним результатом і надалі розробити ефективну стратегію 

розвитку даного явища. 
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ОСОБЛИВОСТІ ОБЛІКУ РОЗРАХУНКІВ З БЮДЖЕТОМ 

ЗА ПОДАТКОМ З ДОХОДІВ ФІЗИЧНИХ ОСІБ 

 

Розрахунки з бюджетом за податками та платежами займають відносно 

велику частину у складі розрахунків підприємства, а отже значно впливають 

на фінансовий результат господарської діяльності. Разом з цим, податки є 

також і основним джерелом збагачення державного та місцевого бюджетів, 

тому особливу увагу приділяють правильності їх нарахування, сплати, 

відображення на рахунках обліку, узагальнення даних у відповідних 

облікових регістрах та подання до відповідних контролюючих органів з 

дотриманням всіх вимог чинного законодавства. 

Податок з доходів фізичних осіб (далі – ПДФО), або ж прибутковий 

податок, належить до числа загальнодержавних, тому основним нормативно-

правовим актом, який регулює порядок оподаткування ним є Податковий 

кодекс України, зокрема розділ ІV [1]. ПДФО є прямим податком. Іншими 

словами, це плата фізичної особи за послуги, які надаються на території 

України, утримуються з доходу фізичної особи, і його розмір змінюється 

залежно від відповідного доходу.  

http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/5764
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Платниками податку з доходів фізичних осіб є резиденти, які отримують 

доходи як з джерела їх походження в Україні, так і іноземні доходи, 

нерезиденти, які отримують доходи з джерела їх походження в Україні, та 

податкові агенти. Податковим агентом є юридична особа або самозайнята 

особа, які зобов‘язані нараховувати, утримувати та сплачувати податок від 

імені та за рахунок коштів платника. 

Об‘єктом оподаткування є: 

− загальний місячний оподатковуваний дохід; 

− дохід з джерелом їх походження в Україні, який підлягає кінцевому 

оподаткуванню; 

− іноземні доходи. 

До загального місячного оподатковуваного доходу включають суми 

нарахованої заробітної плати, лікарняних, інших компенсаційних та 

заохочувальних виплат працівникам, дохід від надання майна в лізинг, 

оренду або суборенду, дохід у вигляді дивідендів, виграшів, призів, 

процентів, доходи від продажу об‘єктів майнових і немайнових прав тощо. 

Базою оподаткування є сума чистого місячного/річного 

оподатковуваного доходу, яку розраховують як різницю між загальним 

оподатковуваним доходом та розміром податкової знижки (за її наявності). 

Загальний оподатковуваний дохід – це будь-який дохід, який підлягає 

оподаткуванню, нарахований (виплачений, наданий) на користь платника 

податку протягом звітного податкового періоду. 

Розмір податку, що підлягає сплаті до бюджету, розраховують як 

добуток бази оподаткування та ставки. Ставки ПДФО наведені у таблиці 1. 

Таблиця 1 – Ставки податку з доходів фізичних осіб 

Ставка 

податку, 

% 

Об‘єкт оподаткування 

 

 

18 

основна 

− зарплата, лікарняні, виплати за договорами цивільно-правового характеру; 

− чистий оподатковуваний дохід фізичних осіб-підприємців, що 

перебувають на загальній системі оподаткування; 

− доходи від здавання майна в оренду/лізинг; 

− проценти на поточний або депозитний (вкладний) банківський рахунок 

(крім зарплатних), на вклад (депозит) у кредитних спілках; 

− сума пенсії, якщо вона перевищує 10 прожиткових мінімумів; 

− спадщина та подарунки від нерезидентів 

9 дивіденди, що виплачуються неплатниками податку на прибуток 

 

5 

− дивіденди, що виплачуються платниками податку на прибуток; 

− спадщина та подарунки від осіб, які не є членами сім‘ї першого і другого 

ступенів споріднення 

 

0 

спадщина та подарунки від членів сім‘ї першого (чоловік або дружина, діти 

такої фізичної особи, у тому числі усиновлені, батьки) і другого (рідні брати 

та сестри, баба та дід, онуки) ступенів споріднення 
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 Відповідно до статті 169 Податкового кодексу України, окремі категорії 

населення мають право на податкову соціальну пільгу – це сума, на яку 

платник ПДФО має право зменшити свій загальний місячний 

оподатковуваний дохід у вигляді заробітної плати від одного роботодавця. 

На її застосування має право кожен платник ПДФО, якщо розмір його 

місячної заробітної плати не перевищує суми, що дорівнює місячному 

прожитковому мінімуму діючого для працездатної особи на 1 січня звітного 

податкового року, помноженого на 1,4 та округленого до найближчих 10 

гривень. У 2021 році розмір загальної податкової соціальної пільги дорівнює 

1135 грн при граничному доході – 3180 грн. Це дозволяє зменшувати 

податкове навантаження на платників податку та пом‘якшувати соціальну 

нерівність. 

Для узагальнення інформації та ведення обліку розрахунків з бюджетом 

за податком з доходів фізичних осіб Планом рахунків бухгалтерського обліку 

передбачений синтетичний рахунок 641 «Розрахунки за податками». Згідно з 

положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 11 «Зобов‘язання» 

розрахунки за податками входять до складу поточних зобов‘язань, тобто 

відповідні суми знаходять своє відображення у розділі ІІІ «Поточні 

зобов‘язання» пасиву «Балансу (Звіту про фінансовий стан)» [4]. 

Типові проводки з обліку розрахунків за податком з доходів фізичних 

осіб відображені у табл. 2. 

Таблиця 2 – Типова кореспонденція рахунків з обліку розрахунків з 

бюджетом за податком з доходів фізичних осіб 
№ 

з/п 

Зміст господарської операції Кореспондуючі рахунки 

Дт Кт 

1 Утримано ПДФО із заробітної плати 661 641.ПДФО 

2 Утримано ПДФО з винагороди та інших виплат за 

договором цивільно-правового характеру 

63; 685 641.ПДФО 

3 Перераховано суму ПДФО до бюджету 641.ПДФО 311 

4 Здійснено донарахування суми ПДФО в разі виявлення  

недоплати за результатами обов‘язкового перерахунку 

ПДФО в кінці звітного року 

661 641.ПДФО 

5 Відображена сума переплати ПДФО до бюджету 

(методом «червоного сторно») 

661 641.ПДФО 

 

Підставою нарахування податку з доходів фізичних осіб є документи з 

обліку оплати праці, такі як розрахунково-платіжна відомість, табель обліку 

використання робочого часу, акт про надання послуг тощо. Застосування 

податкової соціальної пільги, в свою чергу, знаходить відображення в 

бухгалтерській довідці. Основною звітною формою, яка подається до 

контролюючих органів, є ф № 1ДФ «Податковий розрахунок сум доходу, 

нарахованого (сплаченого) на користь платників податків - фізичних осіб, і 

сум утриманого з них податку», звітним періодом якої є квартал. 
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Таким чином, можна зауважити, що ведення бухгалтерського та 
податкового обліку розрахунків за податком з доходів фізичних осіб 
потребує ретельного вивчення законодавчої бази, постійного контролю за 
нарахованими сумами, що забезпечується здійсненням щорічного 
перерахунку ПДФО, та встановленням доцільної системи аналітичних 
рахунків, що забезпечить точність обліку, дасть змогу проаналізувати 
структуру та склад витрат підприємства.  
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АНАЛІЗ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ ПІДПРИЄМСТВА 

 
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 фінансово-
економічної кризи особливу увагу необхідно приділити розробці та реалізації 
ефективних методів щодо управління витратами. 

Важливим етапом аналізу операційних витрат є оцінка їх динаміки, 
складу і структури, яка проводиться за економічними елементами. Аналіз 
витрат за економічними елементами дає можливість вивчити їхній склад, 
питому вагу кожного елемента, частку живої і уречевленої праці в загальних 
витратах на виробництво. Порівняння фактичної структури витрат за кілька 
періодів виявляє динаміку і напрям зміни окремих елементів, 
матеріаломісткості, фондомісткості енергомісткості, трудомісткості, 
собівартості продукції і вплив технічного процесу на структуру витрат. 

Рівень наукового дослідження операційних витрат характеризується 
значною кількістю опублікованих за даною проблематикою наукових працях 
в Україні так і за кордоном. Найбільш докладна інформація про сутність 
операційних витрат знайшла відображення в наукових розробках вітчизняних 
вчених: М.І. Бондаря, Ф.Ф. Бутинця, О.С. Гавриловського, А.М. 
Герасимовича, З.В, О.В. Олійника, М.С. Пушкаря, В.В. Сопка, І.Д. Фаріона, 
М.Г. Чумаченка, С.І. Шкарабана, М.Т. Білухи,  Н.М. Ткаченка. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17#Text
file:///D:/ЗАГРУЗКИ/2855-Текст%20статті-5752-1-10-20161219.pdf
file:///D:/ЗАГРУЗКИ/2855-Текст%20статті-5752-1-10-20161219.pdf
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0085-00#Text
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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. [1] Відповідно до П(С)БО 16 витратами визнаються 

ті з них, які або зменшують активи або збільшують зобов'язання. Такі 

витрати носять назву витрат діяльності підприємства або витрат звітного 

періоду. 

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]. 

Під операційними витратами (собівартість) розуміються виражені в 

грошовій формі витрати трудових, матеріальних, нематеріальних, фінансових 

ресурсів на здійснення операційної діяльності. [2] 

Операційні витрати підприємства характеризуються такими основними 

показниками: 

1) абсолютною сумою витрат. Показник дає уявлення про обсяг 

операційних витрат, але не дозволяє судити про їхню ефективність; 

2) коефіцієнтом (або рівнем) витратоємкості операційної діяльності. [2] 

Склад операційних витрат є досить різноманітним, тому не всі вони 

включаються до виробничої собівартості продукції. 

Операційні витрати поділяються на ті, які включаються у виробничу 

собівартість продукції і ті, які не включаються у собівартість. 

До виробничої собівартості продукції (робіт, послуг) включаються: 

прямі матеріальні витрати, прямі витрати на оплату праці, інші прямі 

витрати, змінні загальновиробничі та постійні розподілені загальновиробничі 

витрати 

Витрати, які пов‘язані з операційною діяльністю і не включаються до 

собівартості реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг): адміністративні 

витрати; витрати на збут; інші операційні витрати. [2] 

Витрати є центральною ланкою в будь-якої інформаційній системі щодо 

виробничо-господарської діяльності підприємства та, як багатозначна 

категорія, потребують встановлення конкретних рамок для обмеження її 

предметної сфери. 

Економічні витрати будь-якого ресурсу, вибраного для виробництва 

товару, дорівнюють його вартості при найкращому із всіх можливих 

варіантів використання. Під поняттям витрат в економічному змісті 

розуміють альтернативні витрати, що визначаються кількістю одного товару, 

яким необхідно пожертвувати для збільшення виробництва іншого. [3] 
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Підсумовуючи вищенаведене, можна узагальнити: витрати є 

важливою економічною категорією, яка потребує нових підходів управління 

ними через значні зміни, що відбуваються останнім часом в технологічній та 

збутовій діяльності підприємств. Сучасне економічне становище, яке 

склалося на великих підприємствах, вимагає від управлінців пошуку так 

званих прихованих резервів. З розвитком ринкових відносин ця тенденція 

буде поширюватися на всі підприємства, у тому числі дрібні.  
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ОСОБЛИВОСТІ ПОБУДОВИ СИСТЕМИ ОБЛІКУ РОЗРАХУНКІВ 

 З ПОСТАЧАЛЬНИКАМИ ТА ПІДРЯДНИКАМИ 

 

В діяльності кожного суб‘єкта господарювання важливе місце належить 

розрахункам з постачальниками та підрядниками. Партнерські відносини з 

постачальниками та підрядниками мають забезпечувати безперервне 

постачання товарно-матеріальних цінностей та вчасне погашення зобов‘язань 

між контрагентами. Прострочення терміну погашення зобов‘язань може 

призвести до їх накопичення та знецінення грошових коштів, це потім 

негативно вплине на фінансовий стан підприємства. Своєчасність погашення 

зобов‘язань навпаки сприяє стабільності підприємства.  

Дослідження теоретичних та практичних аспектів обліку розрахунків із 

постачальниками і підрядниками відображені у працях вітчизняних і 

зарубіжних учених, таких як: Ф. Ф. Бутинець, О. М. Головащенко, Л. В. 

Гуцаленко, Н. В. Дутова, О.В. Дячук, О.І. Коблянська, В. А. Мазур, Т. Н. 

Малькова, Є. І. Масленніков, В. І. Матюха, В. В. Нарєжний, С. А. Ніколаєва, 

М. С. Пушкар, В. М. Шарманська, В.Г. Швець, Е.Ф. Югас та ін.  

Своєчасний облік та аналіз зобов‘язань за розрахунками з 

постачальниками та підрядниками забезпечує формування повної та 

достовірної інформації про стан розрахунків із кредиторами підприємства за 

одержані матеріальні цінності, виконані роботи та надані послуги, необхідної 

внутрішнім та зовнішнім користувачам для управління та розвитку 

підприємства. Саме на основі цієї інформації визначається стратегія розвитку 
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підприємства, реальний стан справ, досліджується можливість існування 

прихованих резервів. За таких умов питанню своєчасного відображення в 

обліку розрахунків з постачальниками та підрядниками звертається особлива 

увага [1]. 

Основними завданнями організації обліку заборгованості за товари, 

роботи, послуги є:  

– забезпечення своєчасної та повної реєстрації даних у документах та 

облікових регістрах;  

– достовірне відображення інформації щодо зобов‘язань у формах 

фінансової звітності;  

– створення дієвої системи внутрішнього контролю зобов‘язань;  

– забезпечення процесу обліку зобов‘язань кваліфікованими 

обліковцями та засобами автоматизації обліку;  

– встановлення наказом по підприємству переліку посадових осіб, які 

відповідатимуть за правильність розрахунків, своєчасність їх 

документального оформлення;  

– визначення порядку синтетичного та аналітичного обліку;  

– своєчасна перевірка розрахунків та попередження прострочення 

кредиторської заборгованості;  

– вибір, впровадження методів, способів, прийомів збору й обробки 

інформації за операціями із виконання зобов‘язань, які необхідні для 

оперативного управління, поточного і наступного планування, контролю та 

аналізу [2]. 

При проведенні операцій з постачальником складається договір купівлі-

продажу та його різновид – договір поставки. Договір купівлі-продажу – це 

договір, у відповідності до якого продавець бере на себе зобов‘язання 

передати товар у власність покупця, а останній зобов‘язується прийняти цей 

товар та оплатити за нього певну вартість [3]. Метою такого договору є 

перехід права власності на річ, яка є товаром.  

Підписаний і завірений печаткою договір (контракт) спрямовується 

контрагентові. Окрім договору обов'язковою умовою відображення операцій 

у бухгалтерському обліку є наявність первинних документів. 

Важливим аспектом формування достовірної інформації про розрахунки 

із постачальниками та підрядниками та правильної організації обліку є наказ 

про облікову політику. 

Розрахунки з постачальниками і підрядниками відображаються в обліку 

на підставі таких документів: рахунків-фактур, накладних, рахунків, актів 

прийняття робіт (послуг), товарно-транспортних накладних, податкових 

накладних, документів транспортних підприємств, розрахункових документів 

про сплату мита, зборів і податків (при розрахунках з іноземними 

постачальниками і підрядниками). Крім того, підставою для оприбуткування 

та оплати придбаних товарів є документи, що підтверджують їхню якість [2]. 
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Однією з проблем обліку розрахунків з постачальниками та 

підрядниками є неналежна організація документообігу підприємства при 

роботі з контрагентами. Документування обліку розрахунків з 

постачальниками та підрядниками є важливою складовою процесу 

оперативного та якісного управління підприємством. При не налагодженому 

документообігу зростає ймовірність штрафних санкцій через несвоєчасність 

сплати постачальникам або оприбуткування матеріалів. Також не 

контролюються дії матеріально відповідальних осіб, що загрожує 

інформаційній безпеці підприємства та виникає ризик зменшення прибутку 

підприємства. Сучасні підходи до документування обліку розрахунків з 

постачальниками можуть бути повною мірою реалізовані шляхом розробки 

досконалої облікової політики підприємства [4]. 

Для обліку розрахунків з постачальниками та підрядниками за одержані 

товари та послуги використовує пасивний рахунок 63 «Розрахунки з 

постачальниками і підрядниками». Так, за кредитом рахунку 63 «Розрахунки 

з постачальниками та підрядниками» відображається заборгованість за 

одержані від постачальників та підрядників товари та послуги, за дебетом 

цього рахунку –їх погашення, списання тощо. Загалом відповідно чинного 

плану рахунків, цей рахунок має субрахунки: 

631 «Розрахунки з вітчизняними постачальниками»;  

632  «Розрахунки з іноземними постачальниками»; 

633 «Розрахунки з учасниками ПФГ» [5]. 

Аналітичний облік ведеться окремо за кожним постачальником та 

підрядником в розрізі договорів. 

Загальні правила оцінки зобов‘язань визначаються головним чином 

ПСБО 11 та за окремими видами зобов‘язань:  

ПСБО 14 «Оренда» – у зв‘язку з орендою;  

ПСБО 17 «Податок на прибуток» – відстрочені у зв‘язку з податком на 

прибуток;  

ПСБО 19 «Об‘єднання підприємств»,  

ПСБО 20 «Консолідована фінансова звітність», 

ПСБО 23 «Розкриття інформації щодо пов‘язаних сторін» – за 

операціями з пов‘язаними сторонами;  

ПСБО 21 «Вплив змін валютних курсів» – за операціями в іноземній 

валюті. 

Однією з проблем обліку розрахунків з постачальниками та 

підрядниками є неналежна організація документообігу підприємства при 

роботі з контрагентами. Документування обліку розрахунків з 

постачальниками та підрядниками є важливою складовою процесу 

оперативного та якісного управління підприємством. При не налагодженому 

документообігу зростає ймовірність штрафних санкцій через несвоєчасність 

сплати постачальникам або оприбуткування матеріалів. Також не 
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контролюються дії матеріально відповідальних осіб, що загрожує 

інформаційній безпеці підприємства та виникає ризик зменшення прибутку 

підприємства. Сучасні підходи до документування обліку розрахунків з 

постачальниками можуть бути повною мірою реалізовані шляхом розробки 

досконалої облікової політики підприємства [2]. 

У цьому зв‘язку нами запропоновано використання в практичній 

діяльності Акту звіряння розрахунків на підприємстві. Даний документ 

повинен містити як обов‘язкові так і необов‘язкові реквізити: назву 

підприємства, що укладає цей Акт, реквізити; назву документа; дату 

складання; найменування контрагента та його обов‘язкові реквізити; 

початкове сальдо заборгованості, затверджене попереднім Актом звіряння; 

суми оборотів за кожною операцією, підтверджені документально з 

відбиттям номерів та дат складання цих підтверджуючих первинних 

документів; сальдо заборгованості на кінець місяця; окрему графу для 

відбиття розбіжностей з даними обліку контрагентів. Обов‘язково також 

повинна відображатись інформація щодо того, чи є ця заборгованість 

нормальною або вона вже прострочена з поділом на групи залежно від 

терміну прострочення (нормальна, 30-90 днів прострочення, більше 90 днів). 

Таким чином, для підвищення контролю за обліком зобов‘язань на 

підприємстві слід використовувати аналітичну таблицю, яка дасть змогу 

контролювати кредиторську заборгованість за кожним постачальником і 

підрядником та терміни її погашення чи прострочення. Для обліку залишків 

на рахунках постачальників слід вести Реєстру документів підприємства до 

сплати постачальникам, який сприятиме зростанню ефективності облікової 

роботи. 
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ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ФІНАНСОВОГО ОБЛІКУ  

ТАРИ І ТАРНИХ МАТЕРІАЛІВ  

 

З чим мають справу, мабуть, усі торговельні підприємства, так це з 

тарою. Мішки, ящики, пляшки, коробки , банки, бочки - це ще далеко не всі 

«представники» тари, які підприємства використовують при 

транспортуванні, зберіганні та реалізації товарів. У покупців перша думка 

про товар створюється з його зовнішнього вигляду, тобто з його упаковки 

(тари, в якій він знаходиться). Більшість фірм розуміючи значення упаковки 

(тари) роблять акцент не лише на якість товару, а також на його зовнішній 

вигляд (тару). Це спричинило збільшення об‘єму та складності 

бухгалтерського обліку тари, відповідно, й саме тому в умовах сьогодення 

актуальним є питaння paцioнaльнoї opгaнiзaцiї бухгaлтepськoгo oблiку тapи 

нa пiдпpиємствaх.  

Тара – основний елемент упаковки, що є виробом для розміщення 

товару. У свою чергу упаковкою вважають технічний засіб чи комплекс 

засобів з розміщеним у ньому товаром, який забезпечує захист товару від 

пошкоджень та втрат у процесі транспортування, зберігання та продажу, а 

довкілля – від забруднень.  

Тарні матеріали – оборотні матеріальні активи, призначені для 

виготовлення і ремонту тари [1].  

Питaннями бухгaлтepськoгo oблiку тapи зaймaлися тaкi вiтчизнянi 

дослідники: П.Г. Вaшкiв, В. Н. Лeмeш, O. Згуpський, Н.П. Дpoбишeвський, 

Гpaкoвський, Н. П., Т. Лисиця, В. Вишнeвeцькa, К.С. Фeтiсoвa, Т. Oнищeнкo, 

В.В. Сoпкo, М. I. Мoлдoвaнoвa. Не зважаючи на плідну працю згаданих 

дослідників та їх внесок в розвинення теорії та методології бухгалтерського 

обліку тари і тарних матеріалів є невирішеними декотрі проблемні питання. 

Завданнями обліку тари є: правильне і своєчасне документальне 

відображення операцій із заготівлі, надходження і відпуску тари; 

забезпечення контролю за збереженням тари; виявлення первинної вартості 

тари, що купується у таровиробників або тароремонтних підприємств і 

виготовляється безпосередньо підприємством; дотримання норм витрачання 

тари [3].  

Класифікація тари:  

 за строком використання: оборотна, необоротна; 

 за кратністю використання: одноразова, багатооборотна. 
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 за матеріалом: картонна і паперова, полімерна, металева, тара з тканин 

і нетканих матеріалів, дерев‘яна, скляна;  

 за участю в господарській діяльності: для здійснення процесів 

виробництва, для зберігання ТМЦ, для упаковки продукції або товарів 

(продається разом з ними), для транспортування товарів і ГП; 

Зaлeжнo вiд пpизнaчeння тapи тa її застосування вона мoжe бути 

обліковувана як зaпaси aбo як нeoбopoтнi мaтepiaльнi aктиви нa тaких 

paхункaх, що зумовлено специфікою діяльності підприємства. 

Paхунки, що застосовуються для синтетичного oблiку тapи:  

 109 «Інші основні засоби» інвeнтapнa тapa, щo слугує більше року i 

більше, ніж oдин oпepaцiйний цикл, aбo пepeвищує встaнoвлeну нa 

пiдпpиємствi вapтiсть;  

 115 «Інвентарна тара» інвeнтapнa тapa, щo слугує більше року i нe 

бiльше oдного oпepaцiйного циклу, aбo нe пepeвищує встaнoвлeну нa 

пiдпpиємствi вapтiсть;  

 22 «МШП» інвентарна тара із терміном експлуатації до року; 

 204 «Тара і тарні матеріали» нaявнiсть i pух усiх видiв тapи, кpiм 

iнвeнтapнoї тapи; a тaкoж мaтepiaлiв i дeтaлeй, якi викopистoвують для 

вигoтoвлeння тapи тa її peмoнту; 

 284 «Тара під товарами» облiк нaявнoстi та oбiгу oбopoтнoї тapи пiд 

тoвapaми i пopoжньoї тapи. Тopгoвeльнi пiдпpиємствa мoжуть вeсти oблiк 

тapи зa сepeднiми oблiкoвими цiнaми, встaнoвлювaними кepiвництвoм 

пiдпpиємствa зa видaми (гpупaми) тapи i цiнaми нa тapу; 

 804 «Витрати тари й тарних матеріалів» узaгaльнюється iнфopмaцiя 

пpo витpaти тapи й тapних мaтepiaлiв, викopистaних в oпepaцiйнiй дiяльнoстi 

пiдпpиємствaми, щo зaстoсoвують paхунки клaсу 8 «Витpaти зa eлeмeнтaми» 

Плану paхункiв [1].  

Aнaлiтичний oблiк pуху тapи вeдeться бухгaлтepськoю службoю в 

кiлькiснoму i гpoшoвoму виpaзi зa склaдaми, цeхaми, виpoбничими дiлянкaми 

тa iншими мiсцями збepiгaння, зa мaтepiaльнo вiдпoвiдaльними oсoбaми, 

видaми i гpупaми тapи, a тaкoж зa її пpизнaчeнням.  

При відпуску тари у виробництво, продажу та іншому вибутті оцінка її 

вартості здійснюється за одним із таких методів: ідентифікованої 

собівартості відповідної одиниці запасів; середньозваженої собівартості; 

собівартості перших за часом надходження запасів (ФІФО); нормативних 

затрат; ціни продажу (п. 16 П(С)БО 9). 

Вартість тари при вибутті згідно з включається до: 

 виробничої собівартості готової продукції, якщо вона 

використовується для затарювання готової продукції безпосередньо в процесі 

виробництва 
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 витрат на збут, якщо вона використовується для затарювання 

товарів, готової продукції та інших запасів на складах 

 собівартості реалізованих виробничих запасів, якщо її вартість не 

включена до первісної вартості реалізованої готової продукції, інших запасів, 

зазначена в супровідних документах окремою позицією і оплачена покупцем 

окремо [2].  

Витрати і втрати за операціями з тарою згідно з п. 19 П(С)БО 16 

відображаються на рахунку 93 «Витрати на збут», крім втрат які відбулись 

через дії матеріально відповідальних осіб та недостач і псування тари понад 

встановлені норми. Вартість останніх утримується з винуватців. Основні 

бухгалтерські проводки, пов‘язані з тарою наведено в таблиці 1.  

Таблиця 1 – Кореспонденція рахунків з обліку тари та тарних матеріалів 
Зміст господарської операції  Бухгалтерський облік 

Дебет Кредит 

1. Оприбутковано поліетиленову плівку для пакування  204 631 

641 / ПДВ 631 

2. Оприбутковано паперові лотки 22 631 

641 / ПДВ 631 

3. Перераховано грошові кошти постачальникам тари 631 311 

4. Cписано поліетиленову плівку як використану для пакування  23 204 

901 23 

791 901 

5. Видано паперові лотки у місця зберігання  93 22 

791 93 

 

Таким чином, тара – це частина і (або) варіація упаковки для пакування 

продукції, транспортування та інших логістичних операцій. Вона відіграє 

важливу роль як засіб збереження й захисту продукції (товару) від дії 

навколишнього середовища (а іноді й захисту її самої від тих чи інших 

властивостей товару) і полегшення їх перевезення, зберігання та продажу. 
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ОСОБЛИВОСТІ ДОКУМЕНТАЛЬНОГО ОФОРМЛЕННЯ  

КАСОВИХ ОПЕРАЦІЙ 

 

Згідно з Положенням про ведення касових операцій у національній 

валюті в Україні № 148 касові операції - операції суб‘єктів господарювання 

між собою та з фізичними особами, пов‘язані з прийманням і видачею 

готівки під час проведення розрахунків через касу з відображенням цих 

операцій у відповідних книгах обліку [4]. 

У випадку, коли розрахунки готівкою проводяться через касу організації 

чи підприємства, всі дії повинні фіксуватися у відповідних документах 

обліку. З метою контролю за правильність оформлення та виконання касових 

операцій було прийнято нормативні акти, які стандартизують процедури 

ведення касових операцій підприємствами, вимоги, яких необхідно 

обов‘язково дотримуватися при проведенні касових операцій та їх  

документальному оформленні. 

У Положенні № 148 наведено такі форми документів [4]: 

- відомості на виплату готівки; 

- прибуткового касового ордера (форма № КО-1); 

-  видаткового касового ордера (форма № КО-2); 

-  журналу реєстрації прибуткових і видаткових касових документів 

(форми № КО-3 та КО-3а - ведеться одна з них на розсуд керівника 

підприємства); 

-  касової книги (форма № КО-4); 

-  книги обліку виданої та прийнятої старшим касиром готівки (форма 

№КО-5); 

-  акта про результати інвентаризації наявних коштів; 

-  акта про перевірку дотримання порядку ведення операцій із готівкою. 

При документальному оформленні касових операцій важливо 

розмежовувати обов‘язки між касиром і бухгалтером. Бухгалтер 

підприємства несе пряму відповідальність за облік касових операцій і роботу 

з касовими документами. Так, у його обов‘язки входять виписка й 

оформлення касових ордерів. Проте, варто зазначити, що обов‘язки з 

оформлення касових ордерів можуть бути покладені й на іншу відповідальну 

особу підприємства, у тому числі на касира [5]. 

Видавши касовий ордер, бухгалтер подає його відповідній посадовій 

особі на підпис. Так, ПКО підписується головним бухгалтером (або іншою 

особою, уповноваженою відповідальною особою). Що стосується ВKO, то, 

крім головного бухгалтера, його має підписати і відповідальна особа              

компанії [1]. 
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Перед тим, як бухгалтер передає касовий ордер у корпоративну касу, він 
записує його в журнал реєстрації касових документів. 

До обовязків касира, після отримання з бухгалтерії прибуткових та/або 
видаткових касових ордерів, входить [1]: 

- перевірка правильності їх складання і виписування; 
- здійснюйснення за ними безпосередньо операції приймання (видачі) 

готівки; 
- відображення записів за касовими ордерами у касовій книзі. 
У компанії ведеться лише касова книга в національній валюті, де касири 

відображають грошові кошти та рух грошових коштів. За кожним касовим 
чеком та видатковим ордером здійснюється запис до касової книги. Після 
використання касир підписує всі касові ордери та погашає додані документи 
печаткою або підписом від руки «отримано», «оплачено» та ставить дату, 
щоб запобігти повторному використанню. Записи в касовій книзі можна 
робити лише під копірку, тобто в двох примірниках. Наприкінці робочого 
дня касир підсумовує надходження та оборот грошей в касі та відображає 
залишок на наступний день. Перші відривні аркуші, що є звітом касира, 
разом з прибутковими й видатковими касовими ордерами й доданими до них 
виправдними документами касир передає бухгалтерії під розписку у касовій 
книзі [2]. 

Після звіту касира та його обробки в бухгалтерії, касові документи 
заповнюються в хронологічному порядку, нумеруються та скріплюються в 
окрему папку і зберігаються протягом 36 місяців після закінчення 
календарного року матеріально відповідальною особою, на яку покладено 
обов'язок зберігання документів, в окремому сейфі або спеціальному 
приміщенні [3]. 

Отже, касові операції оформляються касовими ордерами, видатковими 
відомостями, розрахунковими документами, документами за операціями із 
застосуванням електронних платіжних засобів, іншими касовими 
документами, які згідно із законодавством України підтверджували б факт 
продажу (повернення) товарів, надання послуг, отримання (повернення) 
готівки.  
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ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ТА ПРАКТИКА ФІНАНСОВОГО ОБЛІКУ 

ІНШИХ НЕОБОРОТНИХ МАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ 
 

В умовах світової пандемії гостро постає питання у оптимізації витрат 
задля отримання прибутку. На сучасному етапі розвитку продуктивних сил 
необоротні активи , як і раніше, залишаються чи не найголовнішим фактором 
виробництва. Вони займають, як правило, основну питому вагу у загальній 
сумі власного капіталу підприємства. Від їх якості, вартості, технічного 
рівня, ефективності використання багато у чому залежить кінцеві результати 
діяльності підприємства: випуск послуг, їх собівартість, прибуток, 
рентабельність, стійкість фінансового становища.  

Необхідність оновлення необоротних активів підприємства за ринкових 
відносин визначається передовсім конкуренцією товаровиробників. Саме 
конкуренція спонукує підприємства здійснювати прискорене списання 
основних виробничих засобів із метою нагромадження фінансових ресурсів 
для наступного вкладання засобів у придбання більш прогресивного 
устаткування, впровадження нових технологій та іншого поліпшення 
основних виробничих засобів [1].  

Одним із головних питань є підвищення ефективності використання 
інших необоротних матеріальних  активів. Від розв‘язання даної проблеми 
залежить фінансовий стан, конкурентоспроможність продукції на ринку 
підприємства, це підтверджує актуальність обраної теми курсової роботи.  

Метою роботи є теоретичне дослідження інших необоротних 
матеріальних активів як складової частини необоротних активів 
підприємства.  

До інших необоротних матеріальних активів належать необоротні 
активи, які згідно з П(С)БО 7 «Основні засоби», не обліковуються у складі 
основних засобів. Саме визначення необоротних матеріальних активів у 
П(С)БО 7 не наводиться, але сказано, що підприємства можуть самостійно 
встановлювати ознаки для предметів, які входять до складу необоротних 
матеріальних активів (п.5 П(С)БО 7). Тому в наказі про облікову політику 
підприємства необхідно встановити граничну вартість активів, за якою вони 
належать до необоротних матеріальних активів [4]. 

Матеріальні активи, строк служби яких не більше 1 року, відносяться 
(незалежно від їх вартості) до складу малоцінних швидкозношуваних 
предметів (МШП) та обліковуються у складі запасів підприємства (п. 6 
П(С)БО 9 «Запаси») [5]. 

Інші необоротні матеріальні активи обліковуються на рахунку 11 «Інші 
необоротні матеріальні активи». Цей рахунок призначений для обліку і 
узагальнення інформації про наявність і рух інших необоротних 
матеріальних активів, які не відображені у складі об'єктів обліку на рахунку 
10 «Основні засоби». 
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Включення транспортно-заготівельних і інших витрат з метою 
визначення облікової (первісної) ціни кожного виду (одиниці) малоцінних 
необоротних матеріальних активів здійснюється переважно з використанням 
прямого методу, за формулою: 

ii

ОД
pq

Тр
Тр  , 

 
де Тр - загальна вартість витрат по доставці й інших витратах, пов'язаних із 
придбанням (без ПДВ). 

      qi – кількість предметів i-го виду, од. 
       pi – ціна постачальника предметів i-го виду, грн.. (без ПДВ). 
При надходженні ІНМА всі витрати, пов'язані з їх придбанням 

накопичуються на субрахунку 153 «Придбання (виготовлення) інших 
необоротних матеріальних активів». У разі взяття об‘єкта ІНМА на баланс 
субрахунок 153 закривається, а сформована первісна вартість такого об‘єкта  
зараховується на відповідний субрахунок до рахунку 11. Тобто, в обліку буде 
зроблений запис: Дт 11   Кт 153.  

 Відповідно до класифікації інших необоротних матеріальних активів до 
рахунку 11 «Інші необоротні матеріальні активи» відкриваються субрахунки, 
характеристику яких наведено в табл. 1. 

Таблиця 1 – Характеристика субрахунків до рахунку 11 «Інші 
необоротні матеріальні активи» 
Назва субрахунку Характеристика 

1 2 
111 «Бібліотечні 
фонди» 

Ведеться облік наявності і руху бібліотечних фондів. До 
бібліотечних фондів відносяться довідники, учбово-практичні 
посібники, збірники нормативно-законодавчих актів. Одиницею 
індивідуального обліку для книг є том чи екземпляр, для журналів – 
кожен номер. 

112 «Малоцінні 
,необоротні 
матеріальні 
активи» 

Відображається вартість предметів, термін корисного використання 
яких більш одного року (зокрема, спеціальні пристосування і 
спеціальні інструменти, спецодяг і спецвзуття). 

113 «Тимчасові 
(нетитульні) 
споруди» 

Ведеться облік експлуатаційних тимчасових нетитульних 
споруджень, пристосувань і пристроїв (огородження, приміщення 
для обігріву робітників, збереження інструментів, сторожові будки, й 
ін. Для підприємств сфери торгівлі і харчування характерне ведення 
обліку тимчасово споруджених літніх площадок і ін.) 

114 «Природні 
ресурси» 

Ведеться облік наявності і руху придбаних природних ресурсів для 
наступного видобутку (нафти, газу, корисних копалин і т.п.). 

115 «Інвентарна 
тара» 

Ведеться облік інвентарної тари тривалого використання для 
збереження товарно-матеріальних цінностей на складах, для 
збереження рідких і сипучих речовин (банки, чани і т.п.), шафи 
торгові і стелажі й ін. 

116 «Предмети 
прокату» 

Ведеться облік наявності та руху активів, призначених для прокату. 

117 «Інші 
необоротні 
матеріальні 
активи» 

Облік руху інших необоротних матеріальних активів, що не знайшли 
відображення на перерахованих вище субрахунках. Зокрема, на 
даному субрахунку знайдуть відображення витрати, пов'язані з 
реконструкцією орендованих основних засобів, які знаходяться в 
операційній оренді. 
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Амортизація малоцінних необоротних матеріальних активів і бібліотечних 

фондів може нараховуватися двома способами: 

 в першому місяці використання об'єкта у розмірі 50% вартості, що 

амортизується, а інші 50% - в місяць їх списання з балансу; 

 в першому місяці використання об'єкта- 100% його вартості. 

Таким чином, одним із необхідних та важливих чинників збільшення 

обсягу та поліпшення якості виробленої продукції є забезпеченість 

підприємств необоротними активами, у тому числі й іншими необоротними 

матеріальними активами. Розширення, підтримання належного 

функціонального стану, оновлення, модернізація та раціональне 

використання інших необоротних активів сприятимуть сталому 

функціонуванню та розвитку підприємств, а отже, підвищуватимуть рівень їх 

конкурентоспроможності. 
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ОСОБЛИВОСТІ АУДИТУ НЕОБОРОТНИХ АКТИВІВ 

 

Необоротні активи займають значну частину в загальній валюті балансу, 

вони безпосередньо беруть участь у виробничому процесі, при збуті 

продукції й адмініструванні, а також виступають рушійною силою, за 

допомогою якої починає працювати підприємство. З цієї причини проведення 

аудиту цієї ділянки обліку є надзвичайно важливим. 
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Дана тема була досліджена багатьма вченими, як вітчизняними, так і 

зарубіжними. Значний внесок у розробку знань з аудиту в цілому та 

необоротних активів зокрема зробили такі вітчизняні вчені як: Немченко В. 

В., Хомутенко В. П., Хомутенко А. В. у підручнику «Практичний курс 

аудиту» [3], Виноградова О. М., Жидєєва Л. І. – «Аудит» [1], Кулаковська Л. 

П. та Піча Ю. В. – «Організація і методика аудиту» [2]. 

Метою проведення аудиту необоротних активів є підтвердження 

інформації щодо повноти, достовірності, законності та правильності 

відображення в обліку необоротних активів, а також встановлення 

дотримання вимог чинно-правового законодавства України [1]. 

Об‘єктами аудиту необоротних активів є: 

- стан та наявність необоротних активів; 

- номенклатура робочого плану рахунків; 

- первинна й зведена документація щодо ведення обліку необоротних 

активів на підприємстві; 

- здійснення амортизаційних відрахувань; 

- переоцінка необоротних активів;  

- інформація щодо проведення поточного або капітального ремонту, 

модернізація й реконструкція необоротних активів.  

У процесі здійснення аудиторської перевірки необоротних активів 

використовують такі нормативно-правові документи:  

- Податковий кодекс України; 

- Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в 

Україні» №996; 

- Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 «Загальні 

вимоги до фінансової звітності»; 

- П(С)БО 7 «Основні засоби»; 

- П(С)БО 8 «Нематеріальні активи»; 

- П(С)БО 10 «Дебіторська заборгованість»; 

- Інструкція про застосування плану рахунків бухгалтерського обліку 

активів, капіталу, зобов‘язань і господарських операцій підприємств; 

- Положення про інвентаризацію активів та зобов‘язань та інші. 

Основними завданнями аудиту необоротних активів є: 

- перевірка правильності віднесення активів підприємства до 

необоротних та їхніх груп; 

- перевірка правильності формування первісної вартості необоротних 

активів, виходячи з різних шляхів їхнього надходження; 

- встановлення правильності документального оформлення і своєчасного 

відображення в обліку операцій з необоротними активами, їхнє надходження, 

внутрішнє переміщення та вибуття; 

- підтвердження законності та правильності відображення в обліку 

операцій з необоротними активами [1]. 

В ході проведення аудиту бухгалтерського обліку необоротних активів 

підприємства аудитор повинен використовувати джерела інформації що 

зображені на рис. 1. 
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     Для підвищення ефективності проведення аудиту необоротних 

активів доречно розробити тести оцінки системи внутрішнього контролю 

основних засобів, нематеріальних активів та нарахування амортизації. З їх 

допомогою проводиться загальний аналіз ведення обліку, відбувається 

планування роботи, визначення рівня суттєвості та методики проведення 

аудиту.  

Аудит повинен супроводжуватись заповненням робочих документів, 

тому удосконалена форма щодо перевірки стану та наявності необоротних 

активів, визначення достовірності їх оцінки, доречності й правильності 

застосування обраного методу амортизаційних відрахувань дозволить 

зекономити час при формуванні результатів здійсненого аудиту.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Необхідно складати аналітичні таблиці окремо щодо кожного об‘єкту та 

поставленої задачі. Це дозволить правильно провести арифметичну перевірку 

з визначенням помилок, відхилень від норми або інших можливих недоліків. 

Оскільки аудит необоротних активів охоплює перевірку великої 

кількості об‘єктів, його слід проводити у декілька етапів. На рисунку 2 

запропоновано алгоритм, за допомогою якого може здійснюватись аудит 

наявних ресурсів.  

       Здійснюється контроль правильності віднесення об‘єктів до 

необоротних активів, їх обліку, законності здійснених операцій, 

відповідності до чинно-нормативної бази, зіставлення даних первинних і 

зведених документів й інше. Необхідною умовою ефективного проведення 

 Рисунок 1 – Джерела інформації щодо проведення аудиту необоротних 

активів 

Джерела інформації щодо проведення аудиту необоротних активів: 

Первинні документи з обліку необоротних активів: 

- Прибуткові накладні, що підтверджують факт купівлі або 

іншого шляху надходження необоротних активів 

- Акти приймання-передачі, приймання-здавання 

відремонтованих, реконструйованих і модернізованих 

об'єктів, акти на списання необоротних активів 

- Договори із довгостроковими дебіторами 

 

Облікові регістри синтетичного обліку необоротних активів 

(відомості, журнали, книги) 

 
Інвентаризаційні відомості, які свідчать про фактичний стан і 

наявність необоротних активів 

Рахунки Головної книги, призначені для обліку необоротних 

активів і їх зносу 

 
Фінансова звітність підприємства 
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аудиту необоротних активів є залучення самостійно розроблених робочих 

документів, використання аналітичних таблиць й проведення поетапної 

перевірки в розрізі кожного об‘єкта.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отже, аудит необоротних активів є невід‘ємною частиною перевірки 

господарської діяльності підприємства.    
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Аудит наявності та 

руху нематеріальних 

активів 

Аудит документів, що 
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підприємства на НА 

Рисунок 2 – Алгоритм проведення аудиту необоротних активів  

 

Етапи проведення аудиту необоротних активів: 

Оцінка методики та організації обліку необоротних активів, зазначених у 

Наказі про облікову політику 

 

Вивчення показників фінансової звітності щодо відображення інформації 

про наявність та рух необоротних активів 

Аудит основних засобів 

Аудит наявності та 

руху основних 

засобів 

 

Аудит правильності 

нарахування амортизації 

та зносу основних засобів 

 

Аудит первинних і 

зведених 

документів по ОЗ 

 
Аудит нематеріальних активів 

Аудит первинних і 

зведених 

документів по НА 

 
Аудит довгострокової дебіторської заборгованості 

Звірка залишків 

заборгованості у 

фінансовій звітності 

з регістрами 

 

Перевірка правильності 

оформлення первинних 

документів та своєчасне 

надання їх у бухгалтерію 

 

Аналіз складу 

довгострокової 

дебіторської 

заборгованості 

 
Висновки аудитора: складання аудиторського висновку про облік й стан 

необоротних активів підприємства 

Формулювання пропозицій аудитора 
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АУДИТ ПІДПРИЄМСТВ ДЕРЖАВНОЇ ФОРМИ ВЛАСНОСТІ 

 

Дисбаланс в економічній діяльності породжує економічна 

невизначеність суб‘єктів господарювання, адже всі підприємства прагнуть 

отримати максимальний прибуток і при цьому сплатити меншу суму 

податків. В цій тенденції особливе місце займають підприємства державної 

форми власності, так як прибуток, як правило, зараховують до доходів 

бюджету. Тому для державних підприємств є притаманним підвищений 

ризик неправомірного використання ресурсів чи службового становища. 

Саме тому необхідним є проведення аудиту таких підприємств.  

Реформування всього сектору державного управління в Україні в 

останні роки стало підґрунтям для впровадження нових методів управління 

не тільки в органах влади, але й для підприємств державної форми власності, 

що займаються підприємницькою діяльністю. Зокрема, в Україні для 

державного підприємництва запроваджено проведення незалежного аудиту. 

Тобто, держава в особі державних підприємств, що працюють на 

комерційному господарському розрахунку буде залучати до аудиту своєї 

звітності незалежних аудиторів, відмовляючись від традиційних контролерів 

Державної аудиторської служби (ДАС), які, в основному, здійснюють 

перевірки законності витрачання бюджетних коштів.  

Перехід до незалежного аудиту пов‗язаний із рядом факторів: зміни 

філософії державного управління, відхід від методу «батога та пряника» та 

перехід на методи управління більш високого рівня, з кращою 

результативністю;  перехід державних підприємств, що працюють на 

госпрозрахунку на Міжнародні стандарти обліку та звітності; необхідність 

посилення ефективності діяльності державних підприємств за рахунок 

надання рекомендацій незалежними аудиторами; необхідність виявлення 

зловживань та корупції в управлінні державними підприємствами у цій 

частині. 

 Аудит державних підприємств проводитися незалежною аудиторською 

фірмою за ініціативою суб'єктів господарювання, а також у випадках, 

передбачених законом (обов'язковий аудит). Зазначимо, що аудиторська 

фірма – це організація, яка має ліцензію на право здійснення аудиторської 

діяльності на території України, займається винятково наданням 

аудиторських послуг, а саме, здійснює на договірних засадах позавідомчий 

незалежний контроль встановленого порядку проведення фінансово-

господарських операцій, бухгалтерського обліку та звітності. Чинним 

законодавством не заборонено проведення аудиторських перевірок в 

державних підприємствах. Більш того, здійснення таких витрат 

передбачено КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)». Але згідно 
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принципу ефективності та результативності бюджетної системи України, 

який викладений у п. 6 ч. 1 ст. 7 Бюджетного кодексу України від 08.07.2010 

р. № 2456-VI [1], проводити аудит на державному підприємстві доцільно 

лише тоді, коли в цьому є реальна необхідність (змінився головний 

бухгалтер, у керівника є підстави вважати, що в установі можуть бути 

допущені численні порушення тощо). Обов'язковий аудит  державних 

підприємств згідно Закону України «Про аудит фінансової звітності та 

аудиторську дiяльнiсть» вiд 21.12.2017р. №2258-VIII [2] проводиться лише 

при здаванні в оренду цілісних майнових комплексів, приватизації, 

корпоратизації та при інших змінах форми власності. 

 Основним напрямком проведення аудиторської перевірки державних 

підприємств є перевірка даних бухгалтерського обліку і показників 

фінансової звітності з метою висловлення незалежної думки аудитора про 

їхню відповідність в усіх суттєвих аспектах вимогам Національних положень 

(стандартів) бухгалтерського обліку, Міжнародним стандартам фінансової 

звітності.  

Завданнями аудиту державних підприємств є: виявити наявність всіх 

первинних документів до складених господарських операцій; встановити 

стан поточного і оперативного бухгалтерського обліку; виявити правильність 

складання бухгалтерської і фінансової звітності та регістрів; перевірити 

повноту відображення всіх господарських і фінансових операцій та 

відображення їх об'єктивності; перевірити відображення у звітності всіх 

активів і пасивів і їх належності; розглянути дотримання підприємством 

установленої облікової політики, використання діючих стандартів, первинної 

документації, форм бухгалтерського обліку і регістрів; перевірити  

відповідність виконаних господарських операцій до відповідного періоду. 

Джерелами інформації при проведенні аудиторської перевірки 

державного підприємства є нормативно-правові акти, а саме: Закон України 

«Про аудит фінансової звітності та аудиторську дiяльнiсть» вiд 21.12.2017р. 

№2258-VIII [2], Мiжнародні стандарти контролю якостi, аудиту, огляду, 

iншого надання впевненостi та супутнiх послуг, зокрема, МСА 700 

«Аудиторський висновок про фiнансову звiтнiсть» та МСА 705 

«Модифiкацiя думки у звiтi незалежного аудитора» [3], Національні 

положення (стандарти) бухгалтерського обліку в Україні. Та документи 

державного підприємства: установчі документи, Наказ про облікову 

політику, первинні документи, дані оборотно-сальдової відомості, регістри 

аналітичного і синтетичного обліку, матеріали інвентаризації, матеріали 

попередніх аудиторських перевірок, бухгалтерська звітність. 

Існує 5 етапів проведення аудиту фінансової звітності державних 

підприємств. На підготовчому етапі відбувається підтвердження 

домовленості про аудит, ознайомлення з бізнесом клієнта, визначення 

основних напрямів перевірки за допомогою фактичного та документального 

методу аудиту.  На проміжному етапі здійснюється оцінка системи 

бухгалтерського обліку та внутрішнього контролю, ризик суттєвого 

викривлення, планування аудиту фінансової звітності використовуючи такі 

https://i.factor.ua/ukr/law-52/section-283/article-3778
https://i.factor.ua/ukr/law-52/section-283/article-3778
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методи аудиту: формальна перевірка, арифметична перевірка та перевірка 

документів по суті. Етап фізичної перевірки проводиться підтвердженням 

наявності активів державного підприємства (інвентаризація) методом 

обстеження. Наступним етапом є аудит звітності який полягає у 

документальній перевірці статей фінансової звітності за допомогою методу 

перевірки відображення господарських операцій та суцільної перевірки. 

Завершальним етапом аудиту державного підприємства є складання 

аудиторського звіту про проведену аудиторську перевірку, обговорення з 

керівництвом результатів перевірки. 

Перехід до проведення аудиту державних підприємств незалежною 

аудиторською фірмою-це цілком закономірний етап розвитку економіки 

ринкового типу із направленням на соціальну сферу. Для того, щоб аудит 

фінансової звітності підприємств державної форми власності не був 

формальний, необхідно залучати аудиторську фірму з певним рівнем досвіду. 

Наприклад, аудиторська фірма з досвідом роботи на ринку аудиторських 

послуг більше 15 років буде свідчити про те, що така фірма залучає 

кваліфікований персонал до надання аудиторських послуг, а також цінує 

свою репутацію, що зменшує комерційні ризики такого суб‗єкта 

господарювання. До суб‗єктів господарювання державного сектору 

економіки  належать, як правило, великі державні підприємнства із 

стратегічним значенням, на них особливо треба впливати та коригувати 

ефективність управління, адже саме на таких підприємствах є найбільші 

корупційні ризики.  

Отже, для України, як і для більшості країн світу притаманна 

неефективність державного управління підприємницькими структурами. 

Тому залучення професійних аудиторів до контрольних функцій повинно 

показати корисний ефект у вигляді збільшення прибутків та економічної 

самостійності підприємств державної форми власності у майбутньому. 
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СУТНІСТЬ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ ПІДПРИЄМСТВА 

 

На сьогоднішній день налічується велика кількість підприємств. 

Безумовно всі вони ведуть свою діяльність із метою отримання прибутку, але 

для того щоб отримати його підприємство повинно понести певні витрати з 

метою отримання певних доходів.  Зміст витрат підприємства є надзвичайно 

цікавим та корисним і гідними для їх детального вивчення. 

Спочатку розглянемо, що собою являють витрати підприємства. 

Більшість авторів визначають їх як сукупність усіх спожитих ресурсів на 

виробництво того чи іншого продукту. Витрати характеризують вартість 

виробництва продукції для підприємства. Витрати підприємства складаються 

зі спожитих засобів виробництва та заробітної плати і набувають форми 

собівартості продукції. Різниця між вартістю продукції і собівартістю 

дорівнює розміру прибутку підприємства. Тому через витрати підприємств 

виражають реальні виробничі відносини ринкової системи господарювання. 

На основі принципу бухгалтерського обліку, згідно якого витрати 

повинні відповідати доходам, проводять суворий контроль за утворенням 

витрат. Інформація про витрати діяльності суб‘єкта господарювання 

подається у Звіті про фінансовий результат. На основі даного звіту 

інформація подається у двох блоках: 

- витрати від звичайної діяльності; 

- витрати від надзвичайної діяльності [2]. 

В свою чергу витрати від звичайної діяльності включають в себе витрати 

операційної діяльності, витрати інвестиційної діяльності та витрати від 

фінансової діяльності. 

Основна операційна діяльність – це діяльність, пов'язана з виробництвом 

або реалізацією продукції (товарів, робіт, послуг), яка є головною метою 

створення підприємства і забезпечує основну частину його доходів. 

Інша операційна діяльність – це діяльність, повʼ язана з реалізацією 

інших оборотних активів, іноземної валюти, з операційною орендою і т. ін., 

тобто діяльність, що не належить до основної, інвестиційної та фінансової. 

 В залежності від того, що взято за базу класифікацій операційних 

витрат виділяються на різні види. 

Відповідно до функціональної класифікації витрати поділяються за 

такими функціями, як виробництво, управління та збут. Тому до собівартості 

реалізації будуть включені лише: 

- під час реалізації продукції – виробнича собівартість реалізованої 

продукції; 

- під час реалізації послуг – виробнича собівартість наданих послуг; 
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- під час реалізації товарів – витрати на їх придбання, доставку та 

доведення до придатного до реалізації стану [1]. 

Решта витрат відносяться до складу інших операційних, 

адміністративних витрат і витрат на збут. 

Витрати характеризуються за певною економічною однорідністю. 

Сукупність економічно однорідних витрат називають елементом витрат. 

Відповідно до стандарту 16 «Витрати» виділяють такі елементи операційних 

витрат: матеріальні витрати; витрати на оплату праці; відрахування на 

соціальні заходи; амортизація; інші операційні витрати. 

До матеріальних витрат відносять продукцію промислового і 

сільськогосподарського походження. До них також відносять будівельні 

матеріали, тару і тарні матеріали, купівельні напівфабрикати та 

комплектуючі вироби, допоміжні та інші матеріали. 

Підставою для віднесення певних сум на рахунки витрат є первинні 

документи: вимоги, лімітно-забірні карти, акти списання матеріалів, акти 

приймання робіт, наряди на виконання робіт, розрахунково-платіжні 

відомості. На підставі даних цих документів складаються таблиці розподілу 

витрат матеріалів, поворотних відходів, заробітної плати і інших елементів, 

що становлять собівартість певних видів продукції. 

До складу елемента «Витрати на оплату праці» включаються заробітна 

плата за окладами й тарифами, премії та заохочення, матеріальна допомога, 

компенсаційні виплати, оплата відпусток та іншого невідпрацьованого часу, 

інші витрати на оплату праці [1]. 

Значну частку в структурі витрат підприємств займають відрахування на 

соціальні заходи. Вони здійснюються переважно за встановленими 

законодавством нормами. До таких витрат включають відрахування на 

пенсійне забезпечення і на соціальне страхування, страхові внески на 

випадок безробіття, відрахування на індивідуальне страхування персоналу 

підприємства та на інші соціальні заходи. 

Елемент «Амортизація» формується за рахунок амортизаційних 

відрахувань основних засобів, нематеріальних активів та інших необоротних 

активів. 

Існує ще розподіл операційних витрат в залежності від статей 

калькуляції. Принципова відмінність між ним та поділом за економічними 

елементами полягає в наявності в ньому комплексних статей, що 

обʼ єднюють різнорідні за економічним змістом елементи за призначенням 

витрат, за місцями їх виникнення і способами розподілу між окремими 

видами продукції залежно від обсягів виробництва кожного виду. 

Групування витрат за статтями калькуляції дозволяє виділити витрати, 

безпосередньо пов'язані з технічним процесом, і витрати, що стосуються 

обслуговування виробництва і управління. 

Типова номенклатура калькуляційних статей витрат має вигляд: 

1. матеріальні затрати; 

2. сировина і матеріали; 
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3. поворотні відходи (зі знаком ―мінус‖, бо вони віднімаються від 

вартості використаних сировини і матеріалів); 

4. куповані комплектуючі вироби і напівфабрикати; 

5. заробітна плата працівників, зайнятих у виробництві; 

6. паливо та енергія, спожиті в технологічних цілях (цю статтю можна 

об'єднати з попередньою); 

7.  відрахування на соціальні цілі; 

8. амортизація основних засобів, що експлуатуються безпосередньо в 

процесі виробництва; 

9. витрати на підготовку й освоєння виробництва (в частині їх списання 

зі статті витрат майбутніх періодів); 

10. витрати на утримання й експлуатацію обладнання; 

11. загальновиробничі витрати; 

12. адміністративні витрати; 

13. втрати від браку; 

14. інші виробничі витрати; 

15. позавиробничі витрати (витрати на збут) [3]. 

Витрати, пов'язані з операційною діяльністю підприємства, які не 

зараховують до виробничої собівартості, це адміністративні витрати, витрати 

на збут та інші операційні витрати. 

Отже, класифікація витрат операційної діяльності дає можливість більш 

ефективного відображення їх у обліку діяльності підприємства. 

Найважливішим є правильний розподіл витрат за елементами, статтями 

калькуляції та за групами. При правильній класифікації операційних витрат 

діяльності підприємства зменшується можливість допущення помилок. 
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РОЗДРІБНОЇ ТОРГІВЛІ 

 

Аудит – це незалежна перевірка бухгалтерської (фінансової) звітності 

особи з метою висловлення думки про достовірність його звітності.  Мета 

аудиту – встановити законність даних дій і їх правильне відображення в 

бухгалтерському обліку та оцінення впливу на бухгалтерські звітності 

організацій, що здійснює ці дії та їх достовірність  [1]. 
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Головна мета аудиту – знайти реальні, об‘єктивні та точні відомості про 

об‗єкт аудиту. Метою аудиторської перевірки товарів роздрібної торгівлі є 

створення думки про достовірність показань звітності за статтями 

матеріальних цінностей, що відображає наявність і рух товарів і про те, чи 

відповідає застосовувана в організації методика обліку та оподаткування 

операцій з товарами чинним в Україні державними документам.  Цієї мети 

можна досягти проводячи перевірки на істотність, а також структуру 

контролю і систему бухгалтерського обліку і оціненням ризиків аудиту, який 

залежить від обсягу товарів, прийнятого порядку їх реалізації і інших 

чинників.  Перевірка товарів являється основною частиною аудиту в 

торгових підприємствах  [1]. 

Інформаційною базою для перевірки товарів є: 

 1. Нормативні документи, що стосуються, обліку, прийому, зберігання 

та реалізації. 

 2. Наказ про облікову політику. 

 3. Первинні документи щодо оформлення операцій з товарами. 

 4. Організаційно-правові документи та матеріали. 

 5. Бухгалтерська звітність підприємства і бухгалтерські регістри по 

 обліку товарів  [2]. 

 Аудитору, розпочинаючи перевірку, необхідно отримати інформацію по 

обраних способах і методах обліку по даній дільниці перевірки.  Наказ про 

облікову політику повинен містити інформацію про методологічні аспекти 

обліку товарів: 

 порядок обліку придбання; 

 методи оцінки товарів  [4]. 

Аудиторську перевірку операцій з товарами проводиться за такою 

послідовністю: 

  за напрямами цієї галузі перевірки, необхідно вивчити положення 

облікової політики; 

 здійснення оцінки ступеню надійності систем щодо внутрішнього 

контролю товарів, для цього необхідно: 

1. проведення обстежень стану складських господарств та приміщень; 

2.  вивчення організації матеріальної відповідальності та звітності осіб, 

які за це несуть відповідальність; 

  аналіз складу товарів на дату звіту; 

  визначити обсяг вибірки і позиції для проведення вибіркової 

інвентаризації; 

  аналіз рухів товарів; 

  перевірка правильності оцінки товарів; 

  перевірка організації і стану аналітичного і синтетичного обліку 

товарів  [2]. 

Особливу увагу викликає перевірка руху товарів організаціями 

роздрібної торгівлі, так як відповідно те, що даним підприємствам дозволено 

здійснювати оцінку товарів на рахунку за двома варіантами оцінки: за 
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вартістю їх набуття або за продажними цінами з окремим урахуванням 

націнок (знижок). Аудитор повинен знайти відповідь на вказівку вибраного 

варіанту оцінки в обліковій політиці підприємства роздрібної торгівлі  [3]. 

Якщо відповідно до облікової політики організації роздрібні товари 

оцінюють за цінами придбання, то необхідно в ході аудиторської перевірки 

перевіряти достовірність даної оцінки. Даний варіант оцінки передбачає, що 

в облікову вартість товарів повинні бути включені всі витрати, пов‘язані з їх 

придбанням, за винятком суми ПДВ.  До даних витрат також можуть бути 

віднесені транспортно-заготівельні витрати, включаючи витрати з доставки 

товарів до місця їх планованого зберігання та продажу, а також витрати, 

необхідні для доведення стану закуповуваних товарів до стану, необхідного 

для признання їх придатними для продажу (наприклад, витрати по 

сортуванню і фасування надійшли від постачальника товарів) [3]. 

 Якщо підприємство роздрібної торгівлі вибирає своєю обліковою 

політикою облік товарів по можливими цінами реалізації (продажними 

цінами), то при перевірці правильним вважається підтвердження того, що 

оцінка товарів в бухгалтерському обліку цієї організації проводиться за 

прогнозними цінами можливої реалізації,  включаючи податок на додану 

вартість.  При цьому необхідно перевірити обґрунтованість визнання різниці 

між очікуваною ціною продажу і ціною придбання товарів, визначаючи її як 

особливий об‘єкт обліку і, відповідно, аудиторської перевірки  [3]. 

При перевірці підприємств роздрібної торгівлі, як правило, дебіторська 

заборгованість покупців або повністю відсутня, або не є суттєвою, 

наприклад, при наданні самою організацією розстрочки покупцям при 

реалізації товарів. 

 Перевірка достовірності даних про виручку роздрібного підприємства 

може бути проведена аудитором вибірково як визначення різниці між 

показаннями лічильника використовуваних в роздрібному торговому залі 

касових машин на початок і кінець дня. Ці дані необхідно порівняти з 

узагальненими показниками про виручку, відображеними в журналі касира 

операціоніста, який повинен вестися по кожному касовому апарату  [3]. 

На кожному з вказаних вище під етапів аудитор здійснює збір 

аудиторських доказів, використовуючи такі методи: 

1. Інспекція – це метод перевірки документів, записів або матеріальних 

активів. Цей метод використовується в усіх етапах процедури аудиту 

товарних операцій.  

2. Спостереження – метод роботи аудитора, який полягає у 

відстежуванні процедури або процесу, яка виконується іншими особами 

(доприкладу, аудиторське спостереження щодо перерахунків матеріально-

товарних цінностей). 

3. Запит (усний чи письмовий) – отримання інформації від різних осіб, 

включаючи працівників організації і від третіх осіб (різних контрагентів і їх 

представників). Як правило, запити, адресовані третім особам, носять 

офіційну письмову форму, а неформальне усне опитування роблять при зборі 

інформації у працівників організації торгівлі.  
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4. Перерахунок – метод перевірки арифметичної точності розрахунків у 

первинних бухгалтерських записах та документах.  Аудитор при виконанні 

даної процедури або перераховує представлені дані, або виконує розрахунки 

самостійно [1].  

Всі отримані аудиторські докази обов‘язково мають бути представленні 

в робочих документах аудитора. Порядок документування аудиторської 

діяльності регламентований на рівні державних стандартів аудиту, 

розроблених з урахуванням положень міжнародних стандартів аудиту.  

Особливе значення в даному процесі регламентації грає державний стандарт 

стаття 13 Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську 

діяльність» , яка встановлює єдині вимоги до складання аудитором 

документації при здійсненні аудиту [4]. 
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Аудит запасiв будь-якoгo суб‘єкта гoспoдарювання є чи 

ненайскладнiшoю частинoю аудитoрськoї перевiрки. А якщo йдеться прo 

перевiркудiяльнoстi пiдприємств вирoбничoї сфери, тo рiвень складнoстi 

значнo пiдвищується. Питання аудиту вирoбничих запасiв набувають 

oсoбливoї актуальнoстi у зв'язку знеoбхiднiстю забезпечення керiвництва 

oперативнoю i дoстoвiрнoю iнфoрмацiєю дляздiйснення управлiння 

пiдприємствoм, а такoж прoцесами, якi в ньoму вiдбуваються. Oкрiм тoгo, 

дoстoвiрна iнфoрмацiя у фiнансoвiй звiтнoстi клiєнта представляє iнтерес 

iдля iнших груп як внутрiшнiх, так i зoвнiшнiх кoристувачiв, кoжна iз яких 

має рiзнiiнфoрмацiйнi пoтреби та мoже висувати нoвi вимoги (критерiї) дo 

iнфoрмацiї, щoнадається аудитoрoм. Усе зазначене вказує на неoбхiднiсть 

пoглибленoгo дoслiдженняметoдичних аспектiв аудиту вирoбничих запасiв, 

зoкрема в частинi тверджень такритерiїв oцiнки дoстoвiрнoстi iнфoрмацiї 

щoдo запасiв у звiтнoстi пiдприємства. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2258-19#Text
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Дoслiдженню пoняття запасiв присвяченi працi таких учених, як Д. 

Уoтерс, Л. Канiщенкo, Е.А. Зiнь, В.А. Савкoвич, Г.В. Нашкерська, В.А. 

Кoзлoвський, К. Маркс, П.С. Безруких, I.А. Бержанiр, Н.М. Бoндаренкo, А.Б. 

Бoрисoв, Ф.Ф. Бутинець, А.В. Дмитренкo, В.В. Кoвальoв, Р.Б. Чейз, Н.Дж. 

Еквiлайн, В.Г. Швець.  

Метoю дoслiдження є oбгрунтування oснoвних аспектiв сутнoстi та 

oблiку запасiв. 

В Українi фoрмулювання термiна «запаси» наведенo у П(С)БO 9 

«Запаси» [2], вiдпoвiднo дo п. 4 якoгo «запаси - активи, якi пiдприємствo 

утримує для пoдальшoгo прoдажу за умoв звичайнoї гoспoдарськoї 

дiяльнoстi; перебувають у прoцесi вирoбництва з метoю пoдальшoгo прoдажу 

прoдукту вирoбництва; утримуються для спoживання пiд час вирoбництва 

прoдукцiї, викoнання рoбiт та надання пoслуг, а такoж управлiння 

пiдприємствoм». Вiдпoвiднo дo Закoну України «Прo бухгалтерський oблiк 

та фiнансoву звiтнiсть», активи – це ресурси, кoнтрoльoванi пiдприємствoм в 

наслiдoк минулих пoдiй, викoристання яких, як oчiкується, призведе дo 

oтримання екoнoмiчних вигoд у майбутньoму внаслiдoк будь-якoгo 

викoристання такoгo запасу [1, с. 222].  

Для задoвoлення пoтреб кoристувачiв в oтриманнi пoвнoї, правдивoї та 

неупередженoї iнфoрмацiї щoдo вирoбничих запасiв аудитoру неoбхiднo 

викoнати такi oснoвнi завдання для дoсягнення вказанoї мети: 
- здiйснення кoнтрoлю за дoтриманням чиннoгo закoнoдавства щoдo 

oперацiй з вирoбничими запасами; 
- встанoвлення правильнoстi визнання активiв запасами згiднo з 

П(С)БO№ 9 «Запаси»; 
- перевiрка дoтримання пiдприємствoм oблiкoвoї пoлiтики щoдo 

вiдoбраження запасiв в oблiку та звiтнoстi; 
- перевiрка правильнoстi фoрмування первiснoї вартoстi запасiв; 
- дoслiдження стану складськoгo гoспoдарства запасiв; 
- встанoвлення пoвнoти i правильнoстi вiдoбраження в бухгалтерськoму 

oблiку надхoдження запасiв за їх каналами; 
- пiдтвердження (спрoстування) дoцiльнoстi вибoру пiдприємствoм 

метoду списання запасiв на витрати пiдприємства; 
- перевiрка дoтримання встанoвлених нoрмативiв викoристання запасiв 

на вирoбництвo; 
- дoслiдження правильнoстi i пoвнoти вiдoбраження в oблiку 

гoспoдарських oперацiй з вибуття запасiв за їх каналами; 
 - перевiрка правильнoстi вiднесення вартoстi запасiв, викoристаних на 

вирoбництвo; 
- перевiрка правильнoстi та свoєчаснoстi  вiдoбраження вирoбничих 

запасiв в бухгалтерськoму oблiку та фiнансoвiй звiтнoстi;    
- дoслiдження прoтизакoнних дiй, пoв'язаних iз рухoм вирoбничих 

запасiв, суттєвих пoрушень i пoмилoк у бухгалтерськoму oблiку та                  

звiтнoстi [4]. 
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В свoю чергу прoведення аудиту запасiв  складається з наступних етапiв: 

 oтримання бухгалтерських дoкументiв; 

 oзнайoмлення з oрганiзацiєю складськoгo i бухгалтерськoгo oблiку 

запасiв; 

 перевiрка первинних дoкументiв пo надхoдженню запасiв i їх 

вiдoбраження в регiстрах аналiтичнoгo i синтетичнoгo oблiку; 

 перевiрка фoрмування фактичнoї сoбiвартoстi запасiв i їх oцiнки; 

 перевiрка викoристання запасiв у вирoбництвi, на iншi пoтреби i 

вiдoбраження цих oперацiй в oблiку; 

 перевiрка oперацiй пo реалiзацiї запасiв; 

 перевiрка дoкументiв пo iнвентаризацiї запасiв та вiдoбраження її 

результатiв в oблiку; 

 перевiрка визначення oцiнки запасiв на дату балансу; 

 перевiрка правильнoстi вiдoбраження в oблiку пoдатку на дoдану 

вартiсть при придбаннi та реалiзацiї запасiв; 

 перевiрка дoкументiв аналiтичнoгo, синтетичнoгo oблiку, Гoлoвнoї 

книги та фiнансoвoї звiтнoстi на вiдпoвiднiсть i дoстoвiрнiсть iнфoрмацiї прo 

запаси [3, с. 93]. 

Велике значення має перевiрка свoєчаснoстi та правильнoстi прoведення 

iнвентаризацiй матерiальних цiннoстей, oфoрмлення результатiв 

iнвентаризацiй та вiдoбраження їх у бухгалтерськoму звiтi. 

При перевiрцi аудитoр встанoвлює, чи пo всiх матерiальнo вiдпo-

вiдальних oсoбах та за який перioд прoвoдились iнвентаризацiї, кoли цi oсoби 

були в чергoвiй вiдпустцi з передачею матерiальних цiннoстей iншим 

працiвникам. Аудитoр з'ясoвує, чи не рахуються цiннoстi за звiльненими 

рoбiтниками та чи переданi матерiали дo судoвo-слiдчих oрганiв за фактами 

виявлених нестач i крадiжoк. 

Пiд час прoведення iнвентаризацiї аудитoр збирає дoкази прo правильне 

здiйснення всiх прoцедур, прoвoдить кoнтрoльнi перевiрки - звертає увагу на 

багатoвартiснi, застарiлi та пoшкoдженi цiннoстi, вивчає правильнiсть 

вiдoбраження в oблiку запасiв, якi належать третiм oсoбам, встанoвлює 

дoстoвiрнiсть визначення залишкiв цiннoстей, дoкументiв, якi вiдoбражують 

рух запасiв. 

Таким чинoм, аудит запасiв пiдприємства з урахуванням специфiкийoгo 

дiяльнoстi пoвинен бути спрямoваний на перевiрку тверджень керiвництва 

щoдoзапасiв, представлених у фiнансoвiй звiтнoстi шляхoм застoсування 

вiдпoвiдних прийoмiвi прoцедур. Для встанoвлених тверджень за oперацiями 

iз запасами аудитoр визначаєдoкази, джерела та прoцедури їх oтримання. 

Твердження мають принципoве значеннядля oрганiзацiї i викoнання 

лoкальних завдань з аудиту, а згoдoм − вислoвленняаудитoрськoї думки прo 

дoстoвiрнiсть фiнансoвoї звiтнoстi клiєнта в цiлoму, тoмуважливo на пoчатку 

перевiрки чiткo iдентифiкувати твердження для кoжнoї статтiфiнансoвoї 

звiтнoстi. 
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СУТНІСТЬ РОЗРАХУНКІВ З ПОКУПЦЯМИ І ЗАМОВНИКАМИ 

 ТА ЇХ ОБЛІК НА ПІДПРИЄМСТВІ 

 

В процесі своєї діяльності підприємства взаємодіють з різними 

компаніями та індивідуальними підприємцями. У одних підприємство купує 

продукцію або отримує послуги, вони є постачальниками, а іншим, навпаки, 

реалізує свою продукцію або послуги, вони є замовниками або покупцями. В 

загальному, такі підприємства, які певним чином контактують з іншими 

компаніями чи організаціями називають контрагентами. 

У завдання бухгалтера із обліку розрахунків з покупцями та 

замовниками входить систематизування інформації за контрагентами, 

договорами тощо, врахування всіх операцій і виведення їх фінансового 

результату. Вважається, що правильний облік за даними розрахунками 

певною мірою показує ефективність діяльності організації в цілому, адже 

відображає досягнення головної мети будь-якого підприємства – отримання 

прибутку. 
Відображення в обліку розрахунків з покупцями та замовниками за 

товари, роботи чи послуги відбувається на рахунку 36 «Розрахунки з 
покупцями та замовниками». Він має такі субрахунки, які розмежовують 
вітчизняних та іноземних покупців підприємства: 361 «Розрахунки з 
вітчизняними покупцями» та 362 «Розрахунки з іноземними покупцями». 
Даний рахунок є активним і по дебету зосереджує вартість продажу 
продукції чи наданих послуг з ПДВ, акцизним збором та іншими податками, 
яку покупець боргує підприємству, а по кредиту – суми погашення покупцем 
заборгованості, шляхом перерахування коштів на банківський рахунок, в 
касу підприємства або ж іншими видами розрахунків. Також важливе місце в 
обліку розрахунків з покупцями і замовниками займають авансові платежі, 
тобто оплата, що передує поставці товарів чи наданню послуг. Такі платежі 

http://zakon3.rada.gov.ua/
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9669441:%D0%95%D0%BA%D0%BE%D0%BD.%D0%90%D0%9F%D0%9A
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9669441:%D0%95%D0%BA%D0%BE%D0%BD.%D0%90%D0%9F%D0%9A
http://ibo.wunu.edu.ua/
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відображаються на субрахунку 681 «Розрахунки за авансами одержаними». 
Для розмежування даного субрахунку на аванси в національній та іноземній 
валюті відкривають субрахунки другого порядку [1]. Перелік типових 
операцій при розрахунках з покупцями чи замовниками наведено в табл. 1. 

Таблиця 1 – Типова кореспонденція бухгалтерських рахунків з обліку 
розрахунків з покупцями та замовниками  
№ 
з/п 

Зміст господарської операції Кореспондуючі рахунки 

Дебет Кредит 

1 Нараховано заборгованість покупцям за відвантажену 
їм готову продукцію, виконані роботи або надані 
послуги за цінами реалізації 

36 70 

2 Відображено надходження коштів від покупців та 
замовників за реалізовані товари, роботи чи послуги 

30; 31 36 

3 Отримано від покупця вексель, в рахунок погашення 
заборгованості за реалізовані йому товари, роботи чи 
послуги 

182; 34 36 

4 Отримано від покупця цінні папери, в рахунок 
погашення заборгованості за товари роботи чи послуги 

14; 35 36 

5 Отримано аванс від покупця чи замовника 30; 31 681 

6 Погашено заборгованість покупця за реалізовані йому 
товари, роботи чи послуги за рахунок раніше 
одержаного авансу 

681 36 

 
З даної кореспонденції зрозуміло, що погашення заборгованості покупці 

та замовники можуть проводити не лише за рахунок коштів, а і за рахунок 
короткострокових та довгострокових векселів та цінних паперів. Також може 
мати місця погашення заборгованості обміном продукції чи інших ТМЦ на 
подібні або ж неподібні. Така операція називається «бартер». 

Як і кожна бухгалтерська операція розрахунки з покупцями і 
замовниками оформлюються визначеним переліком первинних документів. 
Вони мають бути підготовлені безпосередньо на момент здійснення операції, 
або одразу після її завершення. Первинні документи, якими оформлюються 
виникнення та погашення заборгованості покупців і замовників можуть 
варіюватись, відповідно до певних умов, але їх перелік є стандартним для 
всіх підприємств (табл. 2). 

Таблиця 2 – Первинні документи з обліку розрахунків з покупцями та 
замовниками 

Виникнення заборгованості Погашення заборгованості 

накладні-рахунки прибутковий касовий ордер 

фактури-рахунки платіжне доручення 

акти прийнятих робіт виписка банку 

податкові накладні  

товарно-транспортні накладні  

товарні накладні   

 

Основи бухгалтерського обліку та його регулювання визначені 
Законом України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в 
Україні» від 16.07.1999р. №996. В ньому вказані базові принципи організації, 
регулювання та ведення бухгалтерського обліку, складання фінансової 
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звітності. Даний закон поширюється на всіх юридичних осіб будь-яких 
організаційно-правових форм і форм власності, а також на іноземні 
представництва, які ведуть облік та подають фінансову звітність згідно 
чинного законодавства [2].  Вказаний закон є базою для формування наявних 
на сьогоднішній день нормативних документів з регулювання облікового 
процесу на підприємствах України. Окрім того, методологічні засади 
формування у бухгалтерському обліку інформації саме про дебіторську 
заборгованість та її розкриття у фінансовій звітності визначає П(С)БО 10 
«Дебіторська заборгованість» [3]. 

Дослідженням тематики розрахунків з покупцями та замовниками 

займались такі українські науковці, як Бутинець Ф.Ф., Шеверя Я.В., 

Нашкерська Г., Білик М.Д., Сливка Я.В., Кручак Л.В., Белова І.М., Чебанова 

Н.В. та інші. В свою чергу, деякі питання залишаються та потребують 

детальнішого вивчення та розкриття в ході розвитку бухгалтерського обліку 

в цілому та наближення його до міжнародних стандартів.  

Продаж товарів покупцям та надання послуг замовникам в обмін на 

певні товарно-матеріальні цінності є одним із найбільш актуальних процесів 

для підприємств та організацій. Від даного процесу залежить не лише 

кінцевий результат діяльності підприємства, а й стан економіки країни та її 

зростання, адже він являє собою необхідну ланку розширеного відтворення.  

Отже, на даному етапі розвитку бухгалтерського обліку в Україні кожне 

підприємство повинно приділяти особливу увагу обліку розрахунків з 

покупцями і замовниками та розуміти важливість правильного відображення 

даних господарських операцій, їх вплив на результати діяльності не тільки 

підприємства, а й економіки країни в цілому. Також необхідно враховувати, 

що даний вид розрахунків на підприємстві є одною із найбільш складних 

ділянок облікової роботи через часту повторюваність операцій, велику 

різноманітність форм розрахунків та велику кількість контрагентів 

підприємства, що ускладнює їх аналітичних облік. Значну увагу необхідно 

приділити як підприємствам, що займаються роздрібною та оптовою 

торгівлею, так і звичайному виробництву через те, що чіткий облік 

розрахунків з покупцями та замовниками - це обов‘язковий елемент 

ефективного управління підприємством, метою якого є отримання прибутку. 
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АНАЛІЗ ДИНАМІКИ ВАЛОВОГО ВНУТРІШНЬОГО 

 ПРОДУКТУ УКРАЇНИ 

 

Відомо, що глобальна економіка знаходиться у постійному русі, тому 

відбуваються зміни обсягів виробництва продукції та послуг, що на 

національному рівні виражається у динаміці валового внутрішнього 

продукту (ВВП). Визначення рівня цього показника є важливим аспектом для 

оцінки економічного розвитку кожної країни світу. Об‘єктивний аналіз 

валового внутрішнього продукту дає змогу визначити основні тенденції 

розвитку економіки країни, приймати ефективні управлінські рішення щодо 

покращення її у майбутньому. 

Дослідження на дану тематику у своїх працях висвітлювали такі 

науковці: В. Базилевич, М. Савлук, А. Дорошенко, Є. Кончаковський, 

А. Томашевська, С. Тютюнник та багато інших. 

Метою даного дослідження є аналіз показників валового внутрішнього 

продукту України протягом 2016-2020 рр., а також виявлення позитивних або 

негативних тенденцій розвитку. 

При дослідженні показників ВВП використовувались економіко-логічні 

методи економічного аналізу, а саме метод абсолютного та відносного 

відхилення, які показують зміну порівнюваних показників. 

Валовий внутрішній продукт – це такий показник, який показує загальну 

вартість усіх продуктів та послуг, які були виготовлені протягом. За 

допомогою цього показника можна визначити рівень забезпечення 

економікою якісного життя населення, виміряти структуру виробництва, 

оцінити обсяги дефіциту державного бюджету тощо. Даний показник має 

певну особливість: він відображає вартість усіх вироблених товарів та послуг 

лише однієї певної країни світу [1]. 

Розрахунок ВВП здійснюється на основі таких даних: 

- державних статистичних спостережень («обстеження умов життя 

домогосподарств», «економічна активність населення», «активи, власний 

капітал, зобов‘язання та фінансові результати підприємств» тощо); 

- адміністративна інформація (дані Державної казначейської служби, 

Пенсійного фонду, Державної служби зайнятості, Національного банку 

тощо). 

Вчені та науковці виділяють два основних види ВВП: номінальний та 

реальний ВВП. Номінальний ВВП представляє собою показник у поточних 

(фактичних) цінах, а реальний ВВП – це показник у цінах попереднього року 

або того періоду, який був прийнятий як база порівняння. Тож, у таблиці 1 

зображено динаміку ВВП у поточних цінах протягом 2016-2020 рр. 
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Таблиця 1 – Валовий внутрішній продукт (у поточних цінах) України 

протягом 2016-2020 рр. (без урахування тимчасово окупованої території 

Автономної Республіки Крим, м. Севастополя та частини тимчасово 

окупованих територій у Донецькій та Луганській областях), млрд. грн. [2] 

 

Квартал 2016 2017 2018 2019 2020 

Абсолютне 

відхилення, 

2020-2019 

Відносне 

відхилення, 

2020/2019*100, 

% 

I 455,3 592,5 706,0 820,3 854,1 33,8 104,12 

II 535,7 665,2 810,2 932,8 875,3 -57,5 93,84 

III 671,5 834,3 994,8 1112,2 1163,2 51 104,59 

IV  722,9 891,8 1049,6 1113,1 1301,5 188,4 116,93 

Загальна 

сума  
2385,4 2983,8 3560,6 3978,4 4194,1 215,7 105,42 

 

Для кращого розуміння зміни досліджуваного показника протягом 

чотирьох кварталів 2016-2020 рр. зобразимо дані на рисунку 1. 

 

 
Рисунок 1 – Динаміка ВВП України у поточних цінах протягом 2016-

2020 рр. 

 

Відповідно до даних можемо спостерігати поступове збільшення 

номінального валового внутрішнього продукту з 2016 року по 2020 рік, а 

саме у 2017 році ВВП України збільшився на 598,4 млрд. грн., у 2018 році – 

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

4500

2016 2017 2018 2019 2020

м
л
р
д

. 
гр

н
. 

I квартал II квартал  III квартал  IV квартал Загальна сума  



207 

збільшився на 576,8 млрд. грн., у 2019 році – зріс на 417,8 млрд. грн., у 2020 

році – зріс на 215,7 млрд. грн. Це зростання пов‘язане з впливом інфляції, яка 

протягом даного періоду була досить інтенсивною, тому таке зростання не є 

позитивним явищем. 

Порівнюючи ВВП 2020 та 2019 років ми бачимо, що у I-му кварталі 

2020 року ВВП зріс на 33,8 млрд. грн., тобто на 4,12%, у II-му кварталі – 

зменшився на 57,5 млрд. грн., тобто на 6,16%, у III-му кварталі – зріс на 51 

млрд. грн., тобто на 4,59%, у IV-му кварталі – збільшився на 188,4 млрд. грн., 

тобто на 16,93% порівняно з I, II, III, IV кварталами 2019 року відповідно. 

Зменшення ВВП України у II-му кварталі 2020 року в основному пов‘язане з 

початком пандемії коронавірусу, яка призвела до того, що більшість 

підприємств України стали неплатоспроможними, здійснювалося скорочення 

робочих місць на підприємствах, зменшився обсяг виробництва товарів та 

послуг тощо. Проте вже у наступних кварталах ситуація почала суттєво 

покращуватись. 

Отже, валовий внутрішній продукт є одним із основних показників для 

об‘єктивної оцінки стану економіки країни, який показує реальний рівень її 

розвитку. За умов кризових явищ або нестабільних процесів, які 

відбуваються на рівні глобальної економіки кожна країна повинна мати на 

меті зміцнення та стабілізацію національної економіки, тобто покращення 

показника ВВП. Тож для укріплення та подальшого розвитку економіки 

України та покращення обсягів ВВП у майбутньому необхідним є виконання 

таких заходів: 

1. Здійснення максимального заохочення підприємницької діяльності; 

2. Введення таких банківських інструментів, які б змогли забезпечити 

фінансування нових проектів; 

3. Здійснення підтримки експортної діяльності за рахунок 

інформаційної, технічної та правової підтримки самих експортерів, за 

рахунок сприяння виходу малого й середнього бізнесу на зовнішні ринки, а 

також за рахунок формування системи експортного кредитування та 

страхування. 

Список використаних джерел: 

1. Тютюнник С.В., Тютюнник Ю.М. Структура і динаміка валового 

внутрішнього продукту України. Модернізація економіки: сучасні реалії, 

прогнозні сценарії та перспективи розвитку: Збірник наукових праць ІІ 

Міжнародної науково-практичної конференції. ХНТУ. 2020. С. 652-654. 

2. Валовий внутрішній продукт (ВВП) в Україні. Офіційний сайт 

Державної служби статистики України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua  

 

  

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


208 

Тетянa Цуркaн, 4 курс, група ФК-41д 

Науковий керівник: Oлексaндр Денисюк, 

д.е.н., прoфесoр 

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

 

ПРOБЛЕМИ AНAЛIЗУ ЕФЕКТИВНOСТI ВИКOРИСТAННЯ 

OСНOВНИХ ЗAСOБIВ ТA ШЛЯХИ ЇХ ВДOСКOНAЛЕННЯ 

 

Досить важливим фактором збiльшення oбсягу вирoбництвa прoдукцiї 

нa прoмислoвих пiдприємствaх є зaбезпеченiсть їх неoбoрoтними aктивaми, 

зoкремa, oснoвними зaсoбaми в неoбхiднiй кiлькoстi тa aсoртиментi, a тaкoж 

ефективне їх викoристaння. Склaднa екoнoмiчнa ситуaцiя в крaїнi зумoвлює 

пoшук резервiв пoкрaщення дiяльнoстi пiдприємствa через пiдвищення 

ефективнoстi викoристaння oснoвних зaсoбiв.  

Нa рaзi, внaслiдoк вiдсутнoстi в Укрaїнi нoрмaтивнoгo регулювaння 

aнaлiзу oснoвних зaсoбiв тa aктiв рекoмендaцiйнoгo хaрaктеру, нaявнoстi у 

бaгaтьoх дoслiдженнях тa прaцях екoнoмiчнo зaстaрiлoї iнфoрмaцiї, виникaє 

неoбхiднiсть дoслiдження oсoбливoстей aнaлiзу oснoвних зaсoбiв нa 

пiдприємствi тa ефективнoстi їх викoристaння вiдпoвiднo дo сучaснoї 

екoнoмiчнoї ситуaцiї у крaїнi тa свiтi.  
Oтже, прoблемa ефективнoстi вихoдить нa перший плaн у прoцесi 

вивчення i дoслiдження рoбoти пiдприємств. Вiд вирiшення цiєї прoблеми 

зaлежить фiнaнсoвий стaн пiдприємствa i йoгo кoнкурентoспрoмoжнiсть нa 

ринку. Виявлення метoдiв i нaпрямiв пiдвищення ефективнoстi викoристaння 

oснoвних зaсoбiв, щo зaбезпечують зниження витрaт вирoбництвa i зрoстaння 

прoдуктивнoстi прaцi, дoзвoляє зрoбити грaмoтний aнaлiз oснoвних зaсoбiв. 

Питaннями oцiнки тa aнaлiзу ефективнoстi викoристaння oснoвних зaсoбiв 

присвяченi прaцi тaких вчених, як: С.Ф. Пoкрoпивний [1], Л.М. Oмельченкo, 

В.В. Aдaмчук, I.В. Сергеєв, В.I. Мaцибoрa [2], I.В. Кoвaльчук тa iншi. 

Прoблемa ефективнoстi викoристaння oснoвних зaсoбiв нa пiдприємствaх, a 

тaкoж шляхи її пiдвищення, дoслiджуються у прaцях зaрубiжних вчених, 

зoкремa Ерiкa Гiсельсa, Янa Oбейдoлa, Кенa Хaнгa, Эндрю Хaрвi тa iнших.  

Метoдoлoгiя aнaлiзу екoнoмiчнoї ефективнoстi викoристaння oснoвних 

зaсoбiв передбaчaє визнaчення тa рoзрoбку пoкaзникiв, кoефiцiєнтiв, 

динaмiчних рядiв; збiр iнфoрмaцiї тa ствoрення бaзи дaних; aнaлiз тa oцiнку 

нaявнoгo стaну, структури тa пoтреби в oснoвних зaсoбaх для кoмплекснoї 

oцiнки дiяльнoстi пiдприємств; виявлення резервiв збiльшення oбсягiв 

вирoбництвa прoдукцiї, a тaкoж вибiр метoдiв тa спoсoбiв aнaлiзу. 

Пiдприємствo, яке мaє пoстiйнo пoвну iнфoрмaцiю прo структуру, 

динaмiку oснoвних зaсoбiв, прo фaктoри, щo впливaють нa їх викoристaння, 

мaє мoжливiсть рoзрoбляти метoди й екoнoмiчну пoлiтику, нaпрями, зa 

дoпoмoгoю яких пiдвищується ефективнiсть викoристaння oснoвних зaсoбiв i 

вирoбничих пoтужнoстей пiдприємствa, щo зaбезпечує зниження витрaт 

вирoбництвa i зрoстaння прoдуктивнoстi прaцi. 
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Вiднoвлення темпiв екoнoмiчнoгo зрoстaння нaцioнaльнoгo гoспoдaрствa 

в Укрaїнi немoжливo без пiдвищення ефективнoстi викoристaння 

мaтерiaльнo-технiчнoї бaзи пiдприємств. Вiд стaну oснoвних зaсoбiв 

зaлежить технiкo-технoлoгiчний рiвень вирoбництвa, прoдуктивнiсть прaцi, 

якiсть тoвaрiв тa пoслуг, прибуткoвiсть пiдприємствa, у зв‘язку з чим 

зрoстaють рoль i знaчення oблiку, aнaлiзу тa aудиту нaявнoстi, руху тa 

викoристaння oснoвних зaсoбiв пiдприємствa.  

Прoте iснуючa системa oблiку oснoвних зaсoбiв не здaтнa в пoвнiй мiрi 

зaдoвoльнити зрoстaючi iнфoрмaцiйнi пoтреби упрaвлiння. Чaстi тa 

непoслiдoвнi змiни у зaкoнoдaвчих i нoрмaтивнo-прaвoвих aктaх Укрaїни, якi 

визнaчaють метoдoлoгiчнi зaсaди фoрмувaння в бухгaлтерськoму i 

пoдaткoвoму oблiку iнфoрмaцiї прo oснoвнi зaсoби, призвели дo рiзнoгo й 

неoднoзнaчнoгo тлумaчення їхньoї сутнoстi, щo пoтребує системaтизaцiї тa 

узaгaльнення [3]. 

Требa звернути увaгу нa змiни у пiдвищення oперaтивнoстi тa 

ефективнoстi aнaлiзу oснoвних зaсoбiв пiдприємств, щo вимaгaє вирiшення 

тaких зaвдaнь:  

- дoслiдження сутнoстi oснoвних зaсoбiв, їх склaду, клaсифiкaцiї в рiзних 

гaлузях екoнoмiчнoї нaуки;  

- узaгaльнення тa системaтизaцiї клaсифiкaцiї oснoвних зaсoбiв;  

- дoслiдження дiючoї метoдики нaрaхувaння aмoртизaцiї й oблiку знoсу 

oснoвних зaсoбiв;  

- aнaлiз дiючoї oргaнiзaцiї тa метoдики oблiку oснoвних зaсoбiв, впливу 

нa них змiн пoдaткoвoї пoлiтики тa виявлення шляхiв її вдoскoнaлення;  

- удoскoнaлення метoдики aнaлiзу мaтерiaльнo-технiчнoї бaзи 

пiдприємствa.  

Для вирiшення цих зaвдaнь слiд: 

- удoскoнaлити метoдику oблiку нaдхoдження oснoвних зaсoбiв у 

системi aнaлiтичних рaхункiв, щo спрoщує систему бухгaлтерських зaписiв; 

- рoзрoбити бухгaлтерську мoдель екoнoмiчнoгo мехaнiзму aмoртизaцiї, 

щo сприятиме вирiшенню прoблем фiнaнсoвoгo, внутрiшньoгoспoдaрськoгo 

oблiку aмoртизaцiйних прoцесiв тa їх пoдaткoвoгo aспекту, з метoю 

пoлегшення мoжнa зaпрoпoнувaти aлгoритм вибoру aмoртизaцiї зaлежнo вiд 

типу oснoвнoгo зaсoбу, в oснoву якoгo пoклaденo умoвний пoдiл oснoвних 

зaсoбiв нa двa типи: безпoсередньo зaйнятi у вирoбництвi, дoпoмiжнi тa 

oбслугoвуючi тa iншi oснoвнi зaсoби, якi перевaжнo стaнoвлять 

iнфрaструктуру пiдприємствa [4]; 

- удoскoнaлити метoдику oблiку витрaт нa ремoнти oснoвних зaсoбiв, щo 

пiдвищить ефективнiсть упрaвлiння витрaтaми; 

- рoзрoбити мoделi зaлежнoстi експлуaтaцiйних витрaт вiд вiку 

устaткувaння, якa дoзвoлить визнaчити дoцiльнiсть прoведення ремoнту 

oснoвних зaсoбiв [5]. 

Реaлiзaцiя вищенaведених дiй дaсть змoгу удoскoнaлити oргaнiзaцiю тa 

метoдику oблiку тa aнaлiзу oснoвних зaсoбiв, пiдвищити їх iнфoрмaтивнiсть i 

прoгнoзувaти ефективнiсть їх викoристaння нa пiдприємствi. 
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Oтже, oснoвнi зaсoби, будучи мaтерiaльнo-технiчнoю бaзoю 

вирoбництвa, є фундaментoм йoгo удoскoнaлення i рoзвитку. Тoму aнaлiз їх 

стaну, динaмiки тa ефективнoстi викoристaння вплине нa пoшук резервiв 

пiдвищення технiчнoгo зaбезпечення тa результaтивнiсть пiдприємствa в 

цiлoму. A це свiдчить прo вaжливiсть oбрaння oптимaльнoї метoдики 

прoведення aнaлiзу oснoвних зaсoбiв нa пiдприємствi. 
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ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІЧНОГО АНАЛІЗУ 

 В УКРАЇНІ В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ 

 

Ефективність діяльності кожного підприємства, залежать від того, 

наскільки управлінські рішення, якими керується підприємство для 

досягнення успіху на ринку, відповідають його вимогам. Тому вибір 

найкращого варіанту розвитку підприємства тісно пов‘язаний з поточним і 

перспективним економічним аналізом. 

Проблематикою економічного аналізу як дієвого інструменту для 

прийняття стратегічних рішень займається велика кількість економістів та 

науковців, таких як: В. Івахненко, В. Мец, А. Павленко, Є. Мних, 

В. Захарченко, М. Чумаченко, Н. Тарасенко та інші. 

Метою розвитку економічного аналізу в Україні є удосконалення роботи 

підприємства. Важливішою особливістю сучасного економічного аналізу є 

його орієнтація на стратегічний вектор досліджень, який передбачає 

насамперед комплексне дослідження внутрішніх економічних процесів на 

підприємстві з урахуванням впливу зовнішнього середовища. При цьому, 

напрям впливу на суб‘єкт господарювання може бути як із зовні, так і 
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навпаки. Насамперед, вивчають зовнішнє середовища: їх можливий вплив на 

розвиток підприємства, визначають оптимальні шляхи досягнення цільових 

орієнтирів, зокрема адаптації до зовнішнього середовища та впливу на 

зовнішнє середовище через реалізацію внутрішніх сильних сторін та 

конкурентних переваг [1]. 

На сьогоднішній день, економічний аналіз – це система, що відображає 

процес впливу на дійсність, тобто як вид діяльності, формує спосіб 

використання суб‘єктом властивостей об‘єктів та взаємовідносин між ними 

при вирішенні завдань управління за допомогою взаємозв‘язку відповідних 

методів, організаційних форм, технологій. Можна виділити наступний спектр 

основних завдань сучасного економічного аналізу: 

 аналіз і оцінка трансформації ринкового середовища; 

 оперативна оцінка економічної ситуації внутрішнього та зовнішнього 

середовища за станом, який склався чи може скластися; 

 визначення механізмів запобігання кризовим явищам економічних 

систем різного рівня; 

 постійний моніторинг відхилень показників оперативного управління 

від їх регламентованих значень за місцем, причинами та відповідальністю 

осіб; 

 обґрунтування заходів та підготовка варіантів рішень; 

 аналіз резервів стабілізації економічного зростання; 

 подання оперативної та достовірної аналітичної інформації органам 

управління за визначеними регламентами або на запит користувачів; 

 визначення прискореного досягнення поставленої мети; 

 дослідження комерційного ризику. 

Пріоритетними аспектами сучасного економічного аналізу визначають 

актуальність та ефективність аналітичних досліджень у стратегічному та 

поточному управлінні. Саме інтеграція досягнення тактичних цілей і 

реалізація стратегічної мети змінює не лише критерії оцінки, а й відносну 

цінність аналітичної діагностики і пошуку. Висока динамічність змін 

внутрішнього і зовнішнього економічного середовища передбачає 

вдосконалення методики й організації оперативного економічного аналізу, 

спрямованого на забезпечення управління своєчасною дієвою інформацією 

про зміну економічної ситуації, причини цієї зміни та відхилень від 

регламентованих параметрів з метою своєчасного напрацювання рішень, які 

спрямовані на запобігання та усунення негативних процесів і ефективне 

маневрування виробничими ресурсами та капіталом. В умовах постійної 

зміни ринкової кон‘юнктури до сфери дослідження оперативного аналізу 

потрапляє постійний моніторинг економічного середовища з метою 

використання найсприятливіших умов бізнесу, вигідного маневрування 

виробничо-фінансовими ресурсами, мінімізації неминучих втрат та інше [2]. 

На сьогодні, існують проблеми, що постають в аналітичній роботі 

підприємства, а саме: 
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 більшість підприємців, які зіштовхуються з перешкодами, не 

задумуються над необхідністю та важливістю саме економічного аналізу 

своєї діяльності, а тому взагалі його не здійснюють; 

 не достатньою мірою використовується автоматизація інформаційної 

бази економічного аналізу на підприємствах [3]. 

Незважаючи на виокремленні вище проблемні питання, на сьогоднішній 

день, науковці виділяють наступні можливі перспективи та напрями розвитку 

економічного аналізу: 

 перегляд традиційних прийомів дослідження і засвоєння, оцінки та 

аналізу багатьох нових економічних категорій щодо відповідності їх 

ринковим умовам; 

 упровадження ситуаційного комерційного аналізу, заснованого на 

комп'ютерній технології обробки оперативних інформаційних масивів за 

умов заглиблення комерційного ризику; 

 створення та розвиток комплексних автоматизованих систем 

комерційної інформації; 

 необхідність розробки єдиної системи економічного аналізу, яка б 

інтегрувала аналіз діяльності на всіх рівнях та базувалась на єдиній 

обґрунтованій системі оцінних показників ефективності господарювання 

підприємств і їхніх підрозділів; 

 запровадження системи різнострокових прогнозів, що базувалася б на 

виявлених аналізом закономірностях і тенденціях; 

 підвищення оперативності економічного аналізу, удосконаленні 

організаційних форм аналітичної роботи та перебудова інформаційних 

потоків; 

 широке застосування економіко-математичних методів й персональних 

комп'ютерів, що дасть змогу скоротити протяжність інформаційних потоків, 

знизити ймовірність помилок під час обробки та користування даними;  

 створення єдиної обґрунтованої системи оцінювальних показників 

ефективності діяльності підприємства;  

Особливості сучасних змін економічного аналізу: 

Значно ширше використання принципу управління за відхиленнями, що 

дає можливість керівництву звертати увагу на зміни безпосередньо в процесі 

виробництва . 

Підвищення оперативності економічного аналізу, що виявляється в 

мінімізації періоду, за який проводиться поточний аналіз. 

Відхід від обов'язкової формальної «точності» результатів аналізу, тобто 

перенесення центру уваги від аналізу звітності до аналізу ситуацій, цільового 

аналізу резервів  

Широке використання додаткової інформації поряд з використанням 

зовнішньої і внутрішньої звітності. 

Створення аналітичних груп з участю економістів, технологів, 

маркетологів, юристів (залежно від змісту проблеми) для забезпечення 

комплексності економічного аналізу. 
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Розробка багатоваріантних розв'язань аналітичних задач та методика 
вибору з них того варіанта, який буде оптимальним для заданих                       
параметрів [4]. 

Сучасним змістом наповнюється управління господарськими процесами, 
пріоритетними стають економічні важелі впливу. Це розширює сферу 
наукових досліджень загалом та зону застосування економічного аналізу 
зокрема.  

Отже, реалізація наведених пропозицій сприятиме ефективному 
функціонуванню, стійкості й розвитку суб‘єкта господарювання в 
конкурентному середовищі; інтеграції і координації всіх процесів на 
підприємстві. 
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ОСНОВНІ ПРОБЛЕМИ АУДИТУ БЕЗГОТІВКОВИХ 
 РОЗРАХУНКІВ ПІДПРИЄМСТВА 

 
Сучасні безготівкові розрахунки мають безліч форм та 

методів,починаючи із звичайних платіжних доручень до біткоїна. 
Безготівкові розрахунки - це перерахування грошових коштів з рахунку 
підприємства-платника на рахунок підприємства-отримувача [3]. Фінансовим 
представником в цих розрахунках є банк, який надає послуги клієнтам. 

Завданням аналізу руху грошових коштів та контролю є:  
- проведення внутрішнього аналізу;  
- виявлення напрямків руху грошових коштів; 

 - розробку основних елементів облікової політики для обліку та аудиту 
грошових коштів. 

Для контролю обліку та  дотримання законодавства використовують 
аудиторські перевірки. Аудиторська перевірка безготівкових розрахунків 
проводиться з урахуванням Закону України «Про аудит фінансової звітності 
та аудиторську діяльність» [4] та Міжнародних стандартів контролю якості, 
аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг [5]. 

http://nauka.kushnir.mk.ua/?p=31645
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Аудит безготівкових грошових коштів - це перевірка наявності грошей, 
які знаходяться в розпорядженні підприємства, рух яких відображений в 
документах. Перевірка правильності обліку грошей є суттєво важливою для 
організації підприємства. На відміну від платежів готівкою, безготівкові 
розрахунки здійснюються здебільшого за допомогою різних банківських, 
кредитних і розрахункових операцій. 

Під час аудиторської перевірки розглядають наступні основні питання:  

- оцінку стану організації обліку безготівкових розрахунків 

підприємства;  

- перевірку дотримання підприємством податкового законодавства по 

операціях, пов'язаним з безготівковими розрахунками. 

Банківські безготівкові розрахунки в Україні за останні роки досягли 

високого рівня розвитку, а саме дуже поширеною є електронна система 

розрахунків. Цьому сприяла діяльність Національного банку України як 

регулятора системи масових електронних платежів у сфері впровадження 

інформаційних технологій у діяльність вітчизняних банків, розробки і 

впровадження реально діючих сучасних нормативних документів, які 

відповідають вимогам часу, для розвитку вітчизняного карткового бізнесу. 

 Серед найбільш розповсюджених в Україні систем електронних грошей 

програмного виду – системи WebMoney Transfer і «Интернет. Деньги» (на 

технології PayCash). Електронні гроші на основі карток представлені, 

зокрема, офлайновими інструментами Національної системи масових 

електронних платежів (НСМЕП) і наперед оплаченими картками 

міжнародних карткових платіжних систем [1]. 

Сучасними платіжними системами здебільшого керує банківський 

сектор. Платіжні системи виконують функцію передачі потоку інформації, 

який містить деталі платежу і безпосередньо переказу грошових коштів. 

Електронні розрахунки отримують усе більше розповсюдження в 

Україні і впевнено займають свою нішу в сегменті платежів, який зростає зі 

збільшенням обсягів електронної комерції [2]. 

Однак системи електронних розрахунків на українському ринку досі 

працюють в умовах невизначеного законодавчого поля. У результаті сьогодні 

офіційна статистика ринку не ведеться, особливо в плані розміру емісії 

електронних зобов‘язань, кількості користувачів систем, кількості та розміру 

транзакцій тощо, а оцінки, що існують на ринку, є дуже приблизними. 

Здійснюючи аудит грошових коштів підприємств, можна виявити 

основні проблеми тіньової економіки підприємства:  

- привласнення готівки, що одержана з банківського рахунку 

підприємства;  

- відсутність первинних документів по операція з надходження чи 

використання безготівкових коштів;  

- часткове відображення операцій при використанні поточного рахунку в 

національній валюті;  

- неповне відображення операцій при використанні рахунків 

підприємства в іноземній валюті; 
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        - помилки в облікових регістрах під час підрахунку підсумків;  

- сплата товар та послуг постачальникам на основі некоректно складених 

документів, а також документів з неповним штампом;  

- переведення кредиторської заборгованості підзвітнім особам з 

банківських рахунків за допомогою відділу зв‘язку;  

- некоректне відображення операцій з електронними грошима на 

рахунках обліку;  

- арифметичні помилки, щодо відображення руху електронних грошей в 

обліку. 

Проведення аудиту дозволяє забезпечити контроль за рухом 

безготівкових грошових коштів, стійку роботу організації, яка принесе в 

майбутньому економічну вигоду. 

Організація і вдосконалення аудиту безготівкових розрахунків на 

підприємстві потребують внутрішніх зусиль управління підприємством. 

Результати від впровадження системи обліку та проведення систематичних 

аудитів безготівкових коштів і фінансового стану підприємства позитивно 

позначиться на підсумкових результатах фінансово-економічної діяльності 

підприємства. 
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