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

Випуск 22

ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ IV ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ
СТУДЕНТСЬКОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ

«Актуальні проблеми ефективного соціальноекономічного розвитку України: пошук молодих»
23 квітня 2015 року
Вінниця 2015

УДК 330.3 (477)
ББК 65.9 (4 Укр)
Вісник студентського наукового товариства «ВАТРА» Вінницького
торговельно-економічного інституту КНТЕУ. – Вінниця: Видавничоредакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2015. – Вип. 22. - 955 с.
У Віснику розглядаються актуальні проблеми розвитку економіки України в
умовах трансформації міжнародних економічних відносин, сучасні моделі,
стратегії, технології менеджменту. Значна увага приділяється маркетинговим
технологіям в умовах інноваційного розвитку бізнесу, стратегічним напрямкам
розвитку бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту в контексті динамічних
євроінтеграційних процесів, фінансовим механізмам забезпечення соціальноекономічного розвитку країни, моделюванню та проектуванню процесів управління
в соціально-економічних системах з використанням інформаційних технологій.
Висвітлюються проблеми розвитку ринку послуг туристичної індустрії, якості та
безпеки сучасного товарознавства. Досліджується роль молоді в соціальноекономічному розвитку України та передумови професійної самореалізації в
умовах ринкової економіки: мовний, соціальний та міжкультурний аспекти.
Розраховано на молодих вчених, аспірантів, здобувачів освітнього ступеня
«магістр» та освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст», що цікавляться
проблемами соціально-економічного розвитку суспільства.

Редакційна колегія: Голова редакційної колегії – Замкова Н.Л., к.пед.н., доц.
Відповідальний секретар – Мартинова Л.Б., к.філол.н., доц.

Члени редакційної колегії:
Власенко І.Г., д.мед.н., проф., Ткачук О.М., д.е.н., проф., Гаврилюк А.М., ст. викладач
Гулівата І.О., к.пед.н., доц., Дзюба О.М., к.е.н., доц., Каправий В.В., к.с.-г.н., доц.,
Корж Н.В., к.е.н., доц., Крупельницька І.Г., к.е.н., доц., Кузьміна О.М., к.т.н., доц.,
Лозовський О.М., к.е.н., доц., Махначова Н.М., к.е.н., доц., Нікітішин А.О., к.е.н., доц.,
Поліщук О.А., к.е.н., доц., Слободяник Н.П., к.е.н., доц., Тернова А.С., к.т.н., доц.,
Турчак В.В., к.е.н., доц.

Друкується за ухвалою Вченої Ради Вінницького торговельно-економічного
інституту КНТЕУ.
Свідоцтво Вінницького обласного управління юстиції про державну реєстрацію
друкованого засобу масової інформації №662-20-р серія ВЦ від 14 грудня 2006 року.
Наукові роботи друкуються в авторській редакції.

ISBN 978-966-629-725-2

2

ЗМІСТ
СТРАТЕГІЧНІ НАПРЯМКИ РОЗВИТКУ БУХГАЛТЕРСЬКОГО
ОБЛІКУ, АНАЛІЗУ ТА АУДИТУ В КОНТЕКСТІ ДИНАМІЧНИХ
ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ
О.П. Аркушенко
Здобувач освітнього ступеня «магістр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ОБЛІК ДОХОДІВ ОПЕРАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ……………………………….

18

Є.С. Бабак
Здобувач освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ ОПЕРАЦІЙНОЇ ОРЕНДИ В СУЧАСНИХ
УМОВАХ ГОСПОДАРЮВАННЯ……………………………………………………

24

Г.В. Білоус
Здобувач освітнього ступеня «магістр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
НАПРЯМИ УПРАВЛІННЯ ДЕБІТОРСЬКОЮ ЗАБОРГОВАНІСТЮ ЗА
ПРОДУКЦІЮ, ТОВАРИ, РОБОТИ, ПОСЛУГИ ………………………………….

29

Л. В. Білякова
Здобувач освітнього ступеня «магістр»
Вінницький торговельно –економічний інститут КНТЕУ
ОСОБЛИВОСТІ ПРОВЕДЕННЯ АУДИТУ ЕКСПОРТНО –ІМПОРТНИХ
ОПЕРАЦІЙ НА ПІДПРИЄМСТВІ………………………………………………….

40

А.С. Буряк
Здобувач освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ РОЗРАХУНКІВ З ПЕРСОНАЛОМ ПО ОПЛАТІ
ПРАЦІ……………………………………………………………………………………

46

Л. А. Вейда
здобувач освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ОРГАНІЗАЦІЙНІ ТА МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ПРОВЕДЕННЯ АУДИТУ
ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ ПІДПРИЄМСТВА…………………………………….

54

Виговська В. С.
Здобувач освітнього ступеня «магістр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ЕФЕКТИВНІСТЬ, ПРОЗОРІСТЬ ТА КОРУПЦІЯ У СФЕРІ ДЕРЖАВНИХ
ЗАКУПІВЕЛЬ………………………………………………………………………….

62

Л. В. Вознюк
здобувач освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
НЕОБХІДНІСТЬ
ОРГАНІЗАЦІЇ
ВНУТРІШНЬОГО
АУДИТУ
НА
ПІДПРИЄМСТВАХ УКРАЇНИ……………………………………………………….

69

3

І.Ю.Волос
Здобувач освітнього ступеня «магістр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ: СУЧАСНИЙ ПІДХІД ЩОДО ВИЗНАЧЕННЯ
СУТНОСТІ……………………………………………………………………………..

77

І.А. Гладійчук
Здобувач освітнього ступеня «магістр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ПРОБЛЕМИ АУДИТУ ГРОШОВИХ АКТИВІВ НА ПІДПРИЄМСТВІ……….

84

В.С. Гуля
Здобувач освітнього ступеня «магістр»
Вінницький торгово-економічний інститут КНТЕУ
ОСОБЛИВОСТІ
ЗДІЙСНЕННЯ
ВНУТРІШНЬОГО
КОНТРОЛЮ
ВИКОРИСТАННЯ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ НА ПІДПРИЄМСТВІ …………..

91

Ю.О. Демешко
здобувач освітнього ступеня «магістр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ЕКОНОМІЧНА
СУТНІСТЬ
ЗОБОВ’ЯЗАНЬ
ПІДПРИЄМСТВА
В
СУЧАСНИХ УМОВАХ ГОСПОДАРЮВАННЯ…………………………………… 102
А.В. Демяненко
здобувач освітнього ступеня «магістр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ ДО ТРАКТУВАННЯ КАТЕГОРІЇ ДЕБІТОРСЬКОЇ 110
ЗАБОРГОВАНОСТІ НАУКОВЦЯМИ………………………………………………
І.І. Довбня
Здобувач освітнього ступеня «магістр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
АУДИТ
ВЛАСНОГО
КАПІТАЛУ
В
СУЧАСНИХ
УМОВАХ
ГОСПОДАРЮВАННЯ………………………………………………………………… 116
О.В. Дудник
Здобувач освітнього ступеня «магістр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
НЕОБХІДНІСТЬ
ЗДІЙСНЕННЯ
МОНІТОРИНГУ
ТА
АНАЛІЗУ
НАДХОДЖЕННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ БЮДЖЕТНИХ АСИГНУВАНЬ В
ПЕРІОД ЕКОНОМІЧНОЇ ТА ПОЛІТИЧНОЇ НЕСТАБІЛЬНОСТІ…………… 123
.В.В. Ємець
Здобувач освітнього ступеня «магістр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
АНАЛІЗ ТА КОНТРОЛЬ ДИНАМІКИ ПОДАТКІВ І ПОДАТКОВИХ
ПЛАТЕЖІВ ПІДПРИЄМСТВА……………………………………………………… 131
В.М. Зайка
Здобувач освітнього ступеня «магістр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ЕКОНОМІЧНА
ХАРАКТЕРИСТИКА
ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ
ДІЯЛЬНОСТІ В КОНТЕКСТІ ДИНАМІЧНИХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНИХ
ПРОЦЕСІВ ……………………………………………………………………………... 139

4

В.В. Зубкова
Здобувач освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ПРОБЛЕМИ ОБЛІКУ ВИТРАТ, ПОВ’ЯЗАНИХ З ПОЛІПШЕННЯМ
ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ ………………………………………………………………. 145
О.В. Кавун
здобувач освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
СУТНІСТЬ
КОНТРОЛЮ
РОЗРАХУНКОВОЇ
ДИСЦИПЛІНИ
У
БЮДЖЕТНІЙ УСТАНОВІ………………………………………………………….. 152
Р.Г. Казмірук
Здобувач освітнього ступеня «магістр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ОБЛІК КАПІТАЛЬНИХ ІНВЕСТИЦІЙ В СИСТЕМІ ПРИЙНЯТТЯ
УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ………………………………………………………… 158
Т.Л. Кардінал
Здобувач освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ОСОБЛИВОСТІ
АВТОМАТИЗАЦІЇ
БУХГАЛТЕРСЬКОГО
ОБЛІКУ
ПОТОЧНИХ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ……………………………………………………….. 164
С.М. Кензір
Здобувач освітнього ступеня «магістр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ШЛЯХИ
ПІДВИЩЕННЯ
ЕФЕКТИВНОСТІ
ВИКОРИСТАННЯ
ОБОРОТНИХ АКТИВІВ……………………………………………………………… 173
В.В. Коваленко
Здобувач освітнього ступеня «магістр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ КОНТРОЛЮ ВИДАТКІВ БЮДЖЕТНОЇ
УСТАНОВИ……………………………………………………………………………. 179
Л.П. Ковальова
Здобувач освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ЕЛЕКТРОННЕ ОПОДАТКУВАННЯ В СИСТЕМІ ОБЛІКУ ПОДАТКУ НА
ДОДАНУ ВАРТІСТЬ…………………………………………………………………. 187
А.М. Козак
Здобувач освітнього ступеня «магістр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ОСОБЛИВОСТІ ЗДІЙСНЕННЯ ВНУТРІШНЬОГО КОНТРОЛЮ РУХУ
ТОВАРІВ НА ПІДПРИЄМСТВАХ ТОРГІВЛІ…………………………………….. 199
О.В. Козаченко
Здобувач освітнього ступеня «магістр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ОБЛІКОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АНАЛІЗУ СОБІВАРТОСТІ ПРОДУКЦІЇ В
СИСТЕМІ СТРАТЕГІЧНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ ……………………………….. 205

5

Н.Є.Козлова
Здобувач освітнього ступеня «магістр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
МЕТОДИКА КОНТРОЛЮ ВИТРАТ НА ОПЛАТУ ПРАЦІ……………………..

215

Г.Ю. Кокиза
Здобувач освітнього ступеня «магістр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТУ
ДЕЯКІ АСПЕКТИ ОБЛІКУ ТА ВНУТРІШНЬОГО КОНТРОЛЮ
РОЗРАХУНКІВ З ПОСТАЧАЛЬНИКАМИ……………………………………….. 222
Я.Т. Колісніченко
здобувач освітнього ступеня «спеціаліст»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ ДО ТРАКТУВАННЯ СУТНОСТІ СОБІВАРТОСТІ
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ……………………………………… 230
П.Г. Кольцов
Здобувач освітнього ступеня «магістр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ОСОБЛИВОСТІ
ІНФОРМАЦІЙНОГО
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
ПРОЦЕСУ
ПОСТАЧАННЯ ТОВАРІВ……………………………………………………………. 237
Ю.М. Кононенко
Здобувач освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ОСОБЛИВОСТІ
ВИКОРИСТАННЯ
МЕТОДІВ
НАРАХУВАННЯ
АМОРТИЗАЦІЇ В ПРОЦЕСІ ВІДНОВЛЕННЯ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ………. 243
Ю.І. Конотоп
Здобувач освітнього ступеня «магістр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ТЕОРЕТИЧНІ
ЗАСАДИ
АУДИТУ
ТОВАРНИХ
ОПЕРАЦІЙ
ПІДПРИЄМСТВА В РИНКОВИХ УМОВАХ………………………………………. 250
І. В. Король
Здобувач освітнього ступеня «магістр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
АНАЛІЗ ФОНДУ ОПЛАТИ ПРАЦІ БЮДЖЕТНОЇ УСТАНОВИ ……………..

257

А.О. Костюк
здобувач освітнього ступеня «магістр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНЮВАННЯ ОБОРОТНИХ АКТИВІВ…….. 263
Д.С. Краєвський
Здобувач освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
СИСТЕМА ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АНАЛІЗУ ГРОШОВИХ
КОШТІВ………………………………………………………………………………… 269

6

Л.П. Кращенко
Здобувач освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ
РОЗРАХУНКІВ ПІДПРИЄМСТВА ЗА
ЄДИНИМ СОЦІАЛЬНИМ ВНЕСКОМ…………………………………………….. 275
Ю.М. Кузєва
Здобувач освітнього ступеня «магістр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
АКТУАЛЬНІ АСПЕКТИ ОБЛІКУ ЗАГАЛЬНОВИРОБНИЧИХ ВИТРАТ……. 283
О.П. Кузьомський
Здобувач освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ОСОБЛИВОСТІ
ФОРМУВАННЯ
ФІНАНСОВИХ
РЕЗУЛЬТАТІВ
ПІДПРИЄМСТВ……………………………………………………………………….. 289
Н.Ю. Кучеренко
Здобувач освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст»
Вінницького торговельно-економічного інституту КНТЕУ
ПРОБЛЕМИ ОБЛІКУ РОЗРАХУНКІВ ІЗ ПІДЗВІТНИМИ ОСОБАМИ………. 295
В.В. Лавренюк
Здобувач освітнього ступеня «магістр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ ТА АНАЛІЗУ
ВИКОНАННЯ КОШТОРИСУ БЮДЖЕТНОЇ УСТАНОВИ …………………… 303
І.А. Левченко
здобувач освітнього ступеня «магістр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
АУДИТ В СИСТЕМІ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ УПРАВЛІННЯ
ГРОШОВИМИ АКТИВАМИ ПІДПРИЄМСТВА………………………………….. 308
І.В. Лучинська
Здобувач освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ОБОРОТНІ АКТИВИ ПІДПРИЄМСТВА: ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ,
ВИЗНАННЯ І СКЛАД ЗА НПСБО ТА МСБО……………………………………… 317
О.П. Мазур
Здобувач освітнього ступеня «магістр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
СУТНІСТЬ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ЯК КРИТЕРІЮ ОЦІНЮВАННЯ
ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА……………………………. 325
Є.В. Майданюк
Здобувач освітнього ступеня «магістр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ОБЛІКУ НА МАЛИХ ПІДПРИЄМСТВАХ…

7

329

О.С. Макарова
здобувач освітнього ступеня «магістр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
СУТНІСТЬ
ТА
ЗАВДАННЯ
АУДИТУ
МАЙНОВОГО
СТАНУ
ПІДПРИЄМСТВА……………………………………………………………………… 335
П.В. Макова
Здобувач освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
МЕТОДИ
ОЦІНКИ
ТОВАРНО-МАТЕРІАЛЬНИХ
ЗАПАСІВ:
ВІТЧИЗНЯНИЙ ТА ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД…………………………………….. 342
В.І. Марковська
Здобувач освітнього ступеня «магістр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ОБЛІКУ ТОВАРНИХ ОПЕРАЦІЙ НА
ПІДПРИЄМСТВАХ ТОРГІВЛІ ……………………………………………………...

350

Ю.В. Марченко
Здобувач освітнього ступеня «магістр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ ВИТРАТ………………………………………………

358

А.В. Мережко
Здобувач освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст»
Вінницького торговельно-економічного інституту КНТЕУ
ДЕЯКІ ОСОБЛИВОСТІ ОБЛІКУ ТА АНАЛІЗУ РЕАЛІЗАЦІЇ ГОТОВОЇ
ПРОДУКЦІЇ…………………………………………………………………………….. 366
Л.Г. Миськова
Здобувач освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ОРГАНІЗАЦІЯ
ОБЛІКУ,
КОНТРОЛЮ
І
АНАЛІЗУ
ВИТРАТ
ОПЕРАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА ПІДПРИЄМСТВІ…………………………… 374
О.А. Митюк
Здобувач освітньо-кваліфікаційного ступеня «магістр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ПЛАНУВАННЯ ТА ОРГАНІЗАЦІЇ АУДИТУ
ВИТРАТ НА ЗБУТ ПІДПРИЄМСТВА СФЕРИ ОБІГУ…………………………. 384
А.А. Мізернюк
здобувач освітнього ступеня «магістр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ДОСЛІДЖЕННЯ ОКРЕМИХ АСПЕКТІВ МЕТОДИКИ ЗДІЙСНЕННЯ
АУДИТУ ПОКАЗНИКІВ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА ТА
ШЛЯХИ ЇЇ УДОСКОНАЛЕННЯ……………………………………………………. 395
О.М. Мініч
Здобувач освітнього ступеня «магістр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
МЕТОДИЧНІ ПРИЙОМИ ОПЕРАТИВНОГО УПРАВЛІНСЬКОГО ОБЛІКУ
ТОВАРНИХ ЗАПАСІВ………………………………………………………………… 402

8

Г.О. Міщенко
Одеський національний економічний університет
ЕКСПРЕС-АНАЛІЗ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА……………..

409

І.А. Мордяк
Здобувач освітнього ступеня «магістр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ОСОБЛИВОСТІ
ОЦІНКИ
ПОТОЧНИХ
ЗОБОВЯЗАНЬ
В
БУХГАЛТЕРСЬКОМУ ОБЛІКУ ТА ВІДОБРАЖЕННЯ ЇХ У ФІНАНСОВІЙ
ЗВІТНОСТІ…………………………………………………………………………….. 416
Н.В. Назаренко
Здобувач освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ОБЛІК ТА АУДИТ ДЕБІТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ В СИСТЕМІ
УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ: ПРОБЛЕМИ ТА ШЛЯХИ ЇХ
ВИРІШЕННЯ…………………………………………………………………………… 424
Л.В. Нараган
Здобувач освітнього ступеня «магістр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ОРГАНІЗАЦІЯ ОБЛІКУ ВИРОБНИЦТВА ТА РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОДУКЦІЇ В
СУЧАСНИХ УМОВАХ ГОСПОДАРЮВАННЯ …………………………………. 433
М.С. Олексюк
Здобувач освітнього ступеня «магістр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ВИКОРИСТАННЯ АВТОМАТИЗАЦІІ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ НА
НЕВЕЛИКИХ ПІДПРИЄМСТВАХ………………………………………………….

442

Ю.І. Олійник
Здобувач освітнього ступеня «магістр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ЕКОНОМІЧНА
СУТНІСТЬ
КРЕДИТНИХ
ОПЕРАЦІЙ
НА
ПІДПРИЄМСТВІ: ОБЛІКОВИЙ АСПЕКТ………………………………………… 449
Т.В. Опанащук
Здобувач освітнього ступеня «магістр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
АУДИТ ВИТРАТ ОПЕРАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ………………………………… 458
Н.А. Павленко
Здобувач освітнього ступеня «магістр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ОСНОВНІ ПРОБЛЕМИ ТА ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ОБЛІКУ
ПОТОЧНОЇ ДЕБІТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ……………………………… 468
О.В. Пахонський
Здобувач освітнього ступеня «магістр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ПОДАТКОВА СИСТЕМА УКРАЇНИ: ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ТА
ЇЇ ВДОСКАНАЛЕННЯ…………………………………………………….

9

474

І.Д. Педос
Здобувач освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
МЕТОДИКА ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ РОЗПОДІЛУ ДЖЕРЕЛ
ФІНАНСУВАННЯ БЮДЖЕТУ ПЕНСІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ………… 479
Ю.В. Петренко
здобувач освітнього ступеня «спеціаліст»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ ДО ТРАКТУВАННЯ СУТНОСТІ ВИРОБНИЧИХ
ЗАПАСІВ ……………………………………………………………………………….. 485
М.В.Петрик
Здобувач освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ЕКОНОМІЧНА
СУТНІСТЬ
ДЕБІТОРСЬКОЇ
ЗАБОРГОВАНОСТІ:
ОБЛІКОВИЙ АСПЕКТ………………………………………………………………. 493
Т.В. Поліхун
Здобувач освітнього рівня «магістр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
КОНТРОЛЬ РУХУ КОШТІВ ПЕНСІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ В
УСТАНОВАХ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ УКРАЇНИ………………………………. 502
С.С. Притуляк
Здобувач освітнього ступеня «магістр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ВНУТРІШНІЙ АУДИТ ЯК НОВИЙ МЕХАНІЗМ КОНТРОЛЮ НА
ПІДПРИЄМСТВІ……………………………………………………………………… 510
В.В. Прокопенко
Здобувач освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ОБЛІК, КОНТРОЛЬ І АНАЛІЗ РОЗРАХУНКІВ ПІДПРИЄМСТВА З
КОНТРАГЕНТАМИ ЗА ОПЕРАЦІЯ НЕТОВАРНОГО ХАРАКТЕРУ…………. 516
І.О. Путь
Здобувач освітнього ступеня «магістр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
БЮДЖЕТУВАННЯ
ДІЯЛЬНОСТІ
ПІДПРИЄМСТВ
ПЕРЕРОБНОЇ
ПРОМИСЛОВОСТІ: ПРОБЛЕМИ ТА ЗАВДАННЯ……………………………… 521
Т.В. Пушкар
Здобувач освітнього ступеня «магістр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ОРГАНІЗАЦІЯ ОБЛІКУ ВИРОБНИЧИХ ЗАПАСІВ В СИСТЕМІ
ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ……………………………………… 528
Г.В. Пшенична
Здобувач освітнього ступеня «магістр»
Вінницький торговельно – економічний інститут КНТЕУ
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ОПЕРАЦІЙ В ІНОЗЕМНІЙ ВАЛЮТІ….....

10

534

Л.М. Раїн
здобувач освітнього ступеня «магістр»
Вінницький торговельно-екомічний інститут КНТЕУ
«ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ТА ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ АУДИТУ РУХУ
ПОЗИКОВОГО КАПІТАЛУ ПІДПРИЄМСТВА»………………………………… 543
І.П. Ревчук
Здобувач освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст»
Вінницький торговельно –економічний інститут КНТЕУ
СУТНІСТЬ ПОДАТКУ З ДОХОДІВ ФІЗИЧНИХ ОСІБ І АЛГОРИТМ ЙОГО
РОЗРАХУНКУ…………………………………………………………………………. 550
А. В. Русецька
Здобувач освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
СУТНІСТЬ, ЕКОНОМІЧНИЙ ЗМІСТ ТА ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ
ФІНАНСОВОГО РЕЗУЛЬТАТУ……………………………………………………. 560
І. В. Рябокінь
Здобувач освітнього ступеня «магістр»
Вінницький торговельно –економічний інститут КНТЕУ
УДОСКОНАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ І МЕТОДИКИ ОБЛІКУ, КОНТРОЛЮ І
АНАЛІЗУ ОПЕРАЦІЙ НА ПОТОЧНИХ РАХУНКАХ У БАНКУ……………… 569
М. С. Світлоока
Здобувач освітнього ступеня «магістр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ОСОБЛИВОСТІ РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ У ФІНАНСОВІЙ ЗВІТНОСТІ
БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВ…………………………………………………………..
577
І.Г. Семенюк
здобувач освітнього ступеня «магістр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ ПІДПРИЄМСТВА ЯК ОБ’ЄКТ ОБЛІКУ І
АУДИТУ………………………………………………………………………………… 585

Н.М. Семко
Здобувач освітнього ступеня «магістр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ПОТОЧНІ
ЗОБОВ’ЯЗАННЯ
ПІДПРИЄМТВА:
ОСОБЛИВОСТІ
ВІДОБРАЖЕННЯ В ОБЛІКУ ТА ЗВІТНОСТІ……………………………………. 593
О. Ю. Сенич
Здобувач освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ОБЛІК
РОЗРАХУНКІВ
З
ПОКУПЦЯМИ
ТА
ЗАМОВНИКАМИ:
ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ…………………………………………………………….. 601
О.В. Слободянюк
Здобувач освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ОБЛІКОВА
ІНФОРМАЦІЯ
ДЛЯ
УПРАВЛІННЯ
ТОВАРНИМИ
ОПЕРАЦІЯМИ ПІДПРИЄМСТВА…………………………………………………. 610

11

Ю.М. Солецька
здобувач освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст»
Вінницький-торговельно-економічний інститут КНТЕУ
МЕТОДИКА АУДИТУ ОПЕРАЦІЙ З ОСНОВНИМИ ЗАСОБАМИ В
УМОВАХ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ОБРОБКИ ЕКОНОМІЧНОЇ
ІНФОРМАЦІЇ………………………………………………………………………….. 617
Л.С. Сольвар
Здобувач освітнього ступеня «магістр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ОРГАНІЗАЦІЯ ОБЛІКУ ВИРОБНИЧИХ ЗАПАСІВ ТА ШЛЯХИ ЙОГО
УДОСКОНАЛЕННЯ………………………………………………………………….. 626
Т.М. Стиренко
здобувач освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр»
Вінницький торговельно-економічний інститут
РИЗИКИ ПРОВЕДЕННЯ ТЕНДЕРНИХ ПРОЦЕДУР ПРИ ЗАКУПІВЛІ
ТОВАРІВ, РОБІТТА ПОСЛУГ……………………………………………………… 632
Ю.О. Тарановська
Здобувач освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
МЕТОДИКА СКЛАДАННЯ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ, ОРГАНІЗАЦІЯ І
ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ЇЇ КОНТРОЛЮ ТА АНАЛІЗУ……………………… 637
О.М. Тарасенко
здобувач освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ТЕОРЕТИЧНІ
АСПЕКТИ
АУДИТУ
ОСНОВНИХ
ЗАСОБІВ
ПІДПРИЄМСТВ………………………………………………………………………. 646
Т.А. Тарковська
Здобувач освітнього ступеня «магістр»
Вінницького торговельно-економічного інституту КНТЕУ
ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ ТА ВИДИ ВАЛЮТНИХ ОПЕРАЦІЙ…………….

652

М. В. Теличко
Здобувач освітнього ступеня «магістр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ОБЛІК ДОХОДІВ ТА ЇХ ВІДОБРАЖЕННЯ У ЗВІТНОСТІ КОМУНАЛЬНИХ
ПІДПРИЄМСТВ……………………………………………………………………….. 660
А. І. Тимошенко
Здобувач освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
КОНТРОЛЬ ДОСТОВІРНОСТІ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ВІДПОВІДНО
МІЖНАРОДНИХ СТАНДАРТІВ АУДИТУ……………………………………….. 668
В.В. Тхоржевський
Здобувач освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст»
Вінницький торговельно –економічний інститут КНТЕУ
АУДИТ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА……………………………. 676

12

Г.С. Усата
Здобувач освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ОБЛІКУ ВИТРАТ
НА ОПЛАТУ ПРАЦІ………………………………………………………………….. 685
О.Ф. Чаплій
здобувач освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ В АУДИТІ ГРОШОВИХ АКТИВІВ………………..

692

В.О. Чопляк
здобувач освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ОБЛІК І АУДИТ ОБОРОТНИХ АКТИВІВ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ
ПІДПРИЄМСТВОМ…………………………………………………………………… 698
Ю.В. Феофанов
Здобувач освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ОРГАНІЗАЦІЯ ОБЛІКУ ТОВАРНИХ ОПЕРАЦІЙ ПІДПРИЄМСТВА………..

704

Д.О. Хоменко
Здобувач освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ТЕОРЕТИЧНІ
ЗАСАДИ
АУДИТУ
ДОХОДІВ
ТА
ПРИБУТКУ
ПІДПРИЄМСТВА ВРИНКОВИХ УМОВАХ……………………………………… 714
О.М. Цицкун
Здобувач освітнього ступеня «магістр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ ВИТРАТ НА РЕМОНТ ТА МОДЕРНІЗАЦІЮ
ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ ……………………………………………………………..... 720
А.М. Чабанюк
Здобувач освітнього ступеня «магістр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
УПРАВЛІННЯ АДМІНІСТРАТИВНИМИ ВИТРАТАМИ ПІДПРИЄМСТВА,
ЇХ МІСЦЕ В ОБЛІКОВІЙ СИСТЕМІ ……………………………………………… 728
В.Л. Шайдаюк
Здобувач освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ВПЛИВ ЕЛЕМЕНТІВ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ ПІДПРИЄМСТВА НА
ФОРМУВАННЯ ПОКАЗНИКІВ БУХГАЛТЕРСЬКОГО БАЛАНСУ………….. 739
Л.Д.Шатківська
здобувач освітнього ступеня «магістр»
Вінницький торгівельно - економічний інститут КНТЕУ
ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ТА ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ АУДИТУ ОПЕРАЦІЙ
З КАПІТАЛЬНИМИ ІНВЕСТИЦІЯМИ…………………………………………..... 744

13

Т.Д. Шемчук
Здобувач освітнього ступеня «магістр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ОСОБЛИВОСТІ
ОБЛІКУ
ЦІННИХ
ПАПЕРІВ
АКЦІОНЕРНИХ
ТОВАРИСТВ…………………………………………………………………………… 751
А. В. Шеремет
Здобувач освітнього ступеня «магістр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ОСОБЛИВОСТІ
ВІДОБРАЖЕННЯ
В
ОБЛІКУ
ОПЕРАЦІЙ
З
КОРИГУВАННЯ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ………………………………. 760
Н.А. Шмулян
Здобувач освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст»
Вінницького торговельно-економічного інституту КНТЕУ
ОСОБЛИВОСТІ
ЗДІЙСНЕННЯ
ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ
ДІЯЛЬНОСТІ В СУЧАСНИХ УМОВАХ ГОСПОДАРЮВАННЯ……………… 766
__________________________________________________________________

МОДЕЛЮВАННЯ ТА ПРОЕКТУВАННЯ ПРОЦЕСІВ
УПРАВЛІННЯ В СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМАХ З
ВИКОРИСТАННЯМ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
О. Ю. Білик
здобувач освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст»
Вінницький торговельно – економічний інститут КНТЕУ
ОПТИМІЗАЦІЯ
РЕЙТИНГОВОГО
ОЦІНЮВАННЯ
ДІЯЛЬНОСТІ
ФІНАНСОВИХ
УСТАНОВ
НА
ОСНОВІ
АВТОМАТИЗАЦІЇ
КОРЕЛЯЦІЙНО-РЕГРЕСІЙНОГО АНАЛІЗУ……………………………………. 777
Л.О. Богданова
здобувач освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
МОДЕЛЮВАННЯ ВИБОРУ ОПТИМАЛЬНОГО ВАРІАНТУ СТРАТЕГІЇ
788
УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВА СТРАХОВОГО БІЗНЕСУ………………….
В.М. Борима
Здобувач освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ТЕОРЕТИЧНІ
АСПЕКТИ
ВПРОВАДЖЕННЯ
ПРОГРАМНОГО
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ НА ПІДПРИЄМСТВІ
798
Є.О. Бортнік
здобувач освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ СТРАХОВОГО РИНКУ
УКРАЇНИ……………………………………………………………………………….. 808

14

Л. О. Гиренко
здобувач освітнього ступеня «магістр»
Вінницький торговельно – економічний інститут КНТЕУ
РОЗРОБКА КОМПЛЕКСНОЇ МОДЕЛІ МАРКЕТИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
ПІДПРИЄМСТВА НА ОСНОВІ ВИКОРИСТАННЯ ПРОГРАМНИХ
ЗАСОБІВ
ІНФОРМАЦІЙНОЇ
СИСТЕМИ
«ІНТАЛЕВ» 812
Є.О. Гончаров
Здобувач освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
АНАЛІЗ
РОЗВИТКУ
ЕВОЛЮЦІЙНОЇ
ТЕОРІЇ
УПРАВЛІННЯ
ПІДПРИЄМСТВОМ………………………………………………………………….. 817
О.В. Грох
Здобувач освітнього ступеня «магістр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ПОБУДОВА ІНТЕГРАЛЬНОГО ПОКАЗНИКА ОЦІКИ ЛІКВІДНОСТІ
КОМЕРЦІЙОГО БАНКУ ТА АНАЛІЗ ЙОГО ДИНАМІКИ…………………….. 824
О. В. Іванова
здобувач освітнього ступеня «магістр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
КРИТЕРІЇ ТА ОЦІНКА НАДІЙНОСТІ КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ УКРАЇНИ

833

А.О. Ільящук
здобувач освітнього ступеня «магістр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
АВТОМАТИЗАЦІЯ ПРОЦЕСІВ НАКОПИЧЕННЯ ТА ОБРОБКИ ДАНИХ
НА ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВАХ………………………………………… 843
О.В.Кватернюк
здобувач освітнього ступеня «магістр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
МЕХАНІЗМ МОТИВАЦІЇ ПЕРСОНАЛУ ЯК СКЛАДОВА КАДРОВОЇ
ПОЛІТИКИ ПІДПРИЄМСТВА……………………………………………………… 849
Ю. С. Кіснічан
здобувач освітнього ступеня «магістр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
КОРПОРАТИВНІ
ІНФОРМАЦІЙНІ
СИСТЕМИ
В
УПРАВЛІННІ
ВИРОБНИЧИМ ПІДПРИЄМСТВОМ……………………………………………… 857
В.В. Коваленко
Здобувач освітнього ступеня «магістр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
СУТНІСТЬ ВИДАТКІВ НА ОПЛАТУ ПРАЦІ У БЮДЖЕТНИХ
864
УСТАНОВАХ………………………………………………………………………….

15

Г.В. Кожушко
здобувач освітнього ступеня «магістр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ ДЛЯ ОПЕРАТИВНОГО ПЛАНУВАННЯ
МАТЕРІАЛЬНИХ РЕСУРСІВ НА ПРОМИСЛОВОМУ ПІДПРИЄМСТВІ……

869

І. В. Кучерява
здобувач освітнього ступеня «магістр»
Вінницький торговельно – економічний інститут КНТЕУ
ВИКОРИСТАННЯ
ТА
АНАЛІЗ
ПРОГРАМНОГО
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ PROJECT EXPERT В ДІЯЛЬНОСТІ СУЧАСНОГО
ПІДПРИЄМСТВА…………………………………………………………………….. 878
Т.В. Мезенєва
здобувач освітнього ступеня «магістр»
Вінницького торговельно-економічного інституту КНТЕУ
ШЛЯХИ ТА ВИХОДИ БАНКРУТСТВА КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ В
УМОВАХ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ……………………………………………… 885
М.В. Панасюк
здобувач освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ПОЛІТИКО-ПРАВОВА БЕЗПЕКА ПІДПРИЄМСТВА – ВАЖЛИВА
СКЛАДОВА ЗАХИСТУ ЕКОНОМІЧНОЇ ТА ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ
ІНФОРМАЦІЇ………………………………………………………………………….. 897
М.Б. Ратошнюк
здобувач освітнього ступеня «магістр»
Вінницького торговельно-економічного інституту КНТЕУ
МОДЕЛЮВАННЯ ЯК СПОСІБ ВИВЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ЕКОНОМІКОВИРОБНИЧИХ СИСТЕМ…………………………………………………………… 904
В.Р. Рудюк
Здобувач освітнього ступеня «магістр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
МАТЕМАТИЧНИЙ АПАРАТ ФОРМУВАННЯ ПОПИТУ НА ПРОДУКЦІЮ
ДЛЯ СУЧАСНИХ ПІДПРИЄМСТВ………………………………………………... 912
А.Р. Рябоконь
здобувач освітнього ступеня «магістр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
АЛГОРИТМ РОЗРАХУНКУ РИЗИКІВ АКТИВНИХ ОПЕРАЦІЙ НА
ОСНОВІ РОЗПОДІЛУ РЕСУРСІВ БАНКУ ЗА ГРУПАМИ ДОХОДІВ………... 919
Ю.В. Сапожинський
здобувач освітньо–кваліфікаційного рівня «спеціаліст»
Вінницький торговельно–економічний інститут
Київського національного торговельно–економічного університету
ПРОБЛЕМИ
АНАЛІЗУ
ТА
ОЦІНКИ
ФІНАНСОВОГО
СТАНУ
ПІДПРИЄМСТВА І ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ…………………………………… 927

16

Т. В. Трохимчук
здобувач освітнього ступеня «магістр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ОСОБЛИВОСТІ
ФОРМУВАННЯ
І
РОЗВИТКУ
ТРУДОВОГО
ПОТЕНЦІАЛУ ПЕРСОНАЛУ……………………………………………………….. 934
А.О.Чайковський
здобувач освітнього ступеня «магістр»
Вінницького торговельно-економічного інституту КНТЕУ
ОКРЕМІ ПЕРЕДУМОВИ ДОЦІЛЬНОСТІ МОДЕЛЮВАННЯ УПРАВЛІННЯ
943
РОЗВИТКОМ МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ ВІННИЧЧИНИ…….

17

СТРАТЕГІЧНІ НАПРЯМКИ РОЗВИТКУ БУХГАЛТЕРСЬКОГО
ОБЛІКУ, АНАЛІЗУ ТА АУДИТУ В КОНТЕКСТІ ДИНАМІЧНИХ
ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ
УДК 657.478 (045)
О.П. Аркушенко
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ОБЛІК ДОХОДІВ ОПЕРАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Досліджено систему організації обліку доходів операційної діяльності в
ринкових умовах господарювання. Запропоновано витрат на виробництво та
реалізацію

продукції

(робіт,

послуг).

Виокремлено

основні

напрями

удосконалення організації бухгалтерського обліку витрат виробництва та
реалізації на підрозділах м’ясопереробного підприємства.
Ключові слова: нормативний метод, сигнальне документування, партіонний
розкрій, інвентарний метод, наказ про облікову політику.
Постановка проблеми у загальному вигляді. У ринкових умовах, коли в
Україні відбуваються структурні зміни в економіці, особлива увага
приділяється оцінці доходам. В останній час значення прибутку і процесу
управління ним значно зросло, так як швидкоплинні процеси в економіці
вимагають від підприємств розширеного відтворення, оновлення процесу
виробництва, прийняття обґрунтованих управлінських рішень. Операційний
дохід відображає багатопланову систему економічних зв‘язків на сучасному
етапі розвитку суспільства, що впливає на конкурентоздатність продукції і
підприємства
Аналіз останніх досліджень та публікацій. Значну увагу дослідженню
проблем організації і методології обліку операційних доходів приділили у
своїх

працях

Ф.Ф.

Бутинець,

провідні
С.Ф.

вітчизняні
Голов,

В.П.
18

вчені-економісти:
Завгородній,

М.Т.

М.В.

Білуха,

Кужельний,

Л.П. Кулаковська, В.Г. Лінник, О.А. Петрик, Ю.В. Піча, В.С. Рудницький,
В.Я. Савченко, П.Т. Саблук, І.І. Сахарцева, В.В. Сопко, Н.М. Ткаченко,
М.П. Чумаченко та інші. До загальних проблем вітчизняного обліку в системі
управління підприємством, на наш погляд, можна віднести такі: теоретичні,
методологічні, технологічні, організаційні, кадрові, фінансові, масштабні,
рівневі тощо.
Мета. Метою статті виступило дослідження сутності та

структури

доходів операційної діяльності підприємств відповідно до сучасних вимог
системи управління.
Виклад

основного

матеріалу

дослідження.

Методичні

основи

формування в бухгалтерському обліку інформації про доходи підприємства
та її розкриття в фінансовій звітності визначає Положення (стандарт)
бухгалтерського обліку 15 «Дохід», затверджене наказом Міністерства
фінансів

України

від

29.11.99.

р.

№

290

[1].

Норми

положення

використовуються підприємствами, організаціями та іншими юридичними
особами незалежно від форм власності (крім бюджетних установ).
Згідно з П(с)БО № 15 (п.4) доходи – це збільшення економічних вигод
у вигляді надходження активів або зменшення зобов'язань, які приводять до
зростання власного капіталу, за винятком зростання капіталу за рахунок
внесків власників. Не визнаються доходами: суми податків на додану
вартість, акцизів, інших податків і обов‘язкових платежів, що підлягають
перерахуванню до бюджету й позабюджетних фондів; сума надходжень за
договором комісії, агентcьким та іншим аналогічним до говором на користь
комітента тощо; сума попередньої оплати продукції (товарів, робіт, послуг);
сума авансу в рахунок оплати продукції (товарів, робіт, послуг); сума
завдатку під заставу або на погашення позики, якщо це передбачено
відповідними угодами; надходження, що належать іншим особам.
Усі ці визначення не суперечать МСБО 18 «Дохід» і тому можуть бути
використані при розробленні подальших схем формування відповідних
показників звіту про фінансові результати [2].
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Слід відмітити, що об‘єктом Положення 15 є тільки облік доходу,
якому дана характеристика в стандарті, а саме дохід, який є результатом
визначених операцій, за винятком доходу, який знайшов відображення в
інших стандартах (наприклад, П(С)БО 12 «Фінансові інвестиції», проект
П(С)БО 13 «Фінансові інструменти», П(С)БО 14 «Оренда», проект П(С)БО
18 «Довгострокові контракти»),чи дохід спеціалізованих галузей, діяльність
яких не відображена

в П(С)БО(наприклад, підприємства страхування,

сільського господарства).
Далі розглянемо признання доходів від операційної діяльності по
групам класифікації.
Дохід від реалізації продукції (товарів, інших активів) повинен
визнаватися при наявності наступних умов:
1) покупцю передані ризики та вигоди, пов‘язані з правом власності на
продукцію (товар, інший актив). Для признання доходу від реалізації
продукції (товарів, інших активів) важливо визначити «мить часу», коли
ризики та вигоди, пов‘язані з власністю на продукцію передаються покупцю.
Ризики та вигоди, пов‘язані з власністю на продукцію, передаються, як
правило, коли виконується одна з двох подій:
 юридично право власності на продукцію передається покупцю;
 у власність покупця переходе продукція;
2) підприємство не здійснює в подальшому управління та контроль за
реалізованою продукцією (товарами, іншими активами) при передачі
покупцю ризик та вигод, пов‘язаних з правом власності на продукцію
(товари, інші активи).В рідкісних випадках підприємство може зберегти
якусь подальшу участь в управлінні в тому розмірі, в якому воно, як правило,
пов‘язано з власною продукцією (товарами), чи залишити контроль за
реалізованою продукцією без передачі покупцю ризик та вигод, пов‘язаних з
правом власності на продукцію. У будь-якому випадку в кожній ситуації
необхідно застосовувати індивідуальний підхід;
3) сума доходу може бути достовірно визначена. До тих пір, поки сума
доходу, що має бути отримана, не буде достовірно визначена, дохід від
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реалізації продукції (товарів, інших активів) не признається. Однак, це не
означає, що компенсація повинна бути отримана у всіх випадках для того,
щоб дохід був визнаний. Як правило, компенсація узгоджується в сумі
авансу, і дохід від реалізації продукції (товарів, інших активів) буде
признаватися за умовою, що усі інші критерії признання виконуються;
4) існує впевненість, що в результаті операції збільшаться економічні
вигоди підприємства чи будуть отримані компенсації, пов‘язані з операцією.
Однак, коли невпевненість з‘являється відносно оплати суми, яка вже
включена в дохід, але є сумою безнадійної заборгованості чи сумою,
відносно якої впевненість відшкодування перестала існувати, така сума
признається як витрати, а не як коректування спочатку признаної суми
доходу;
5) витрати, пов‘язані з операцією можуть бути достовірно визначені.
Достовірність виміру витрат, які були чи будуть понесені в зв‘язку з
операцією, визначає признання доходу від продажу. Так, якщо понесені
витрати в зв‘язку з операцією, неможливо достовірно виміряти, тоді дохід від
продажу не признається [1].
Дохід, пов‘язаний з наданням послуг, виходячи зі ступеня завершеності
операції на дату балансу та можливості достовірної оцінки її результатів
повинен признаватися при наявності наступних умов:
1) можливість достовірної оцінки ступеня завершеності надання послуг
на дату балансу;
2) можливість достовірного визначення витрат, пов‘язаних з даним
наданням послуг та необхідних на їх завершення.
Слід відмітити необхідність визначення оцінки ступеня завершеності
операції за наданням послуг при обчисленні доходу, при цьому дана оцінка
наводиться згідно пунктам 11, 12 П(С)БО 15 наступними способами:
1) вивчення виконаної роботи;
2) визначення удільної ваги об‘єму послуг, здійснюваних на відповідну
дату в загальному об‘ємі послуг, які повинні бути надані;
3) визначенням питомої ваги витрат, які має підприємство в зв‘язку з
наданням послуг, у загальній очікуваній сумі таких витрат.
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Сума витрат, здійснюваних на певну дату, враховує тільки ті витрати,
які відображають об‘єм наданих послуг саме на цю дату. Дохід не
визначається у разі обміну продукцією, товарами, роботами, послугами та
іншими активами, які є подібними за визначенням та мають однакову
справедливу вартість. Реальне надходження грошових коштів можна оцінити,
враховуючи зміну дебіторської заборгованості за реалізовану продукцію
підприємства, можна визначити за формулою 1:

В

ДЗпоч._ пер.

Д

ДЗкін._ пер.

(1)

де ДЗпоч.._пер., ДЗкін._пер.– дебіторська заборгованість відповідно на початок і
кінець періоду.
Д – доходи від реалізації продукції (робіт, послуг).
Якщо послуги складаються в наданні невизначеної кількості дій за
визначений відрізок часу, дохід визначається шляхом рівномірного його
нарахування за цей період, крім випадків, якщо інший метод краще
визначить ступень завершеності надання послуг.
При признанні інших операційних доходів (дохід від операційної
оренди активів, від операційних курсових різниць, відшкодування раніше
списаних активів, реалізації обігових активів, крім фінансових інвестицій)
персональні особливості визнання не передбачені. Для цих доходів існують
лише загальні особливості визнання, тобто сума доходу (виручки) може бути
достовірно визначена та існує впевненість у збільшенні економічних вигод в
результаті операції.

При визнанні інших доходів (доходи від реалізації

фінансових інвестицій, необоротних активів, майнових комплексів, від
неопераційних курсових різниць, інші доходи, не пов‘язані з операційною
діяльністю) персональні особливості признання не передбачені. Для цих
доходів існують лише загальні особливості признання. В той же час потрібно
відмітити , що не визнаються доходами такі надходження:
• сума податку на додану вартість, акцизів, інших податків і
обов'язкових платежів, що підлягають перерахуванню до бюджету й
позабюджетних фондів;
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• сума надходжень за договорами комісії, агентським та іншим
аналогічним договором на користь комітента, принципала тощо;
• сума попередньої оплати продукції (товарів, робіт, послуг);
•

сума авансу в рахунок оплати продукції (товарів, робіт,послуг);

•

сума завдатку під заставу або погашення позики, якщо це
передбачено відповідним договором;

• продукція (товари, роботи, послуги), яка отримана в результаті обміну
на подібну за призначенням та однакову за справедливою вартістю [2].
Складність організаційної структури та велика кількість господарських
операцій, які здійснюються на сучасних підприємствах, вимагають пошук
гнучких систем управління. Тому виникає необхідність групування доходів
за місцями виникнення та сферами відповідальності.
Отже, облік доходів операційної діяльності має важливе значення на
підприємстві. Облік доходів діяльності є основою інформаційних джерел про
доходи підприємства, а також надає узагальнюючі результати діяльності
підприємства. Аналіз та аудит доходів від операційної діяльності на
підприємстві дозволяє своєчасно виявити тенденції змін і можливості
підвищення ефективності виробництва та оцінити результати господарської
діяльності підприємства.
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УДК 657.471/045
Є.С. Бабак
Здобувач освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ ОПЕРАЦІЙНОЇ ОРЕНДИ В
СУЧАСНИХ УМОВАХ ГОСПОДАРЮВАННЯ
У статті розглянуто аналіз підходів до розкриття економічної сутності
операційної оренди в сучасних умовах господарювання, зроблено порівняння
різних видів оренди та подана класифікація об’єктів оренди для цілей
фінансового обліку.
Ключові слова: фінансова оренда, операційна оренда, договір оренди,
орендодавець, орендар.
Постановка

проблеми.

Недосконалість

чинного

законодавства,

Положень (стандартів) бухгалтерського обліку та різні підходи науковців
призвели до існування значної кількості невирішених питань в галузі
орендних відносин, на які немає однозначних відповідей.
Актуальність обраної теми підтверджується її сучасною необхідністю та
розвитком орендних відносин, як вагомої частки ринку нерухомості, а також
наявністю невирішених проблем щодо їх бухгалтерського обліку.
Аналіз

досліджень

і

публікацій.

Вагомий

внесок

у

розкриття

теоретичних і практичних питань оренди зробили вітчизняні вчені:
Т. А. Альохіна, А. Ю. Бережна, І .М. Завальна, І. М. Зучек, В. М. Косенко,
Я. Б. Усенко. Наразі низка питань щодо обґрунтування сутності операційної
оренди, її класифікації потребують подальшого дослідження.
Мета дослідження. Метою дослідження є розкриття економічної сутності
операційної оренди, конкретизація об‘єктів і суб‘єктів орендних відносин та
уточнення класифікації об‘єктів оренди в цілях фінансового обліку.
Виклад основного матеріалу. На сучасному етапі розвитку економіки,
ускладненому

кризовими

явищами,
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перед

багатьма

вітчизняними

підприємствами стоїть проблема пошуку та залучення коштів для розширення
виробництва,

придбання

сучасного

обладнання,

впровадження

новітніх

технологій. За даними статистики, в Україні майже сімдесят відсотків
обладнання виробничих підприємств є морально та фізично зношеними. В
ситуації, коли підприємствам складно задовольнити потреби у доступних
кредитних ресурсах за допомогою банківської системи, оренда є одним із
найбільш доступних та ефективних засобів оновлення засобів виробництва [4c.49].
Основними орендодавцями, як засвідчує практика, є підприємства
реорганізовані з державних в акціонерні, виробнича діяльність

яких

розвивається без завантаження їх площ на 100%. Отож частину своїх площ
такі підприємства віддають в операційну оренду, а частину використовують
в виробничій діяльності. Окрім того, важливу частину ринку орендованого
майна займає комунальне та державне майно. Орендодавцями в цьому
випадку виступає Управління комунального майна і приватизації та
Фонд державного майна України в особі його регіональних відділень. Не
дуже

велику

частку

займає оренда приміщень у фізичних осіб-

орендодавців, майно якими було придбане на аукціонах [1, c. 112].
B загальноприйнятому розумінні оренда – це договір згідно з яким
одна з сторін надає належне їй майно в користування іншій стороні

на

взаємопогоджених умовах і на чітко визначений строк. Будь-яке передавання
активу (на зберігання, комісію тощо), яке не передбачає передавання права
користування ним, не є орендою [3, c. 51].
Найважливішими ознаками орендних відносин є:
- рівність (рівноправність) сторін – суб‘єктів орендних відносин;
- добровільність вступу в орендні;
- погодження умов оренди виключно даними суб‘єктами орендних;
- строковість договору оренди [7, c. 25].
Існує два види оренди: операційна й фінансова.
Критерії розподілу операційної та фінансової оренди ґрунтуються на
тому, якою мірою ризики та винагороди, пов'язані з правом власності на
орендований актив, стосуються орендодавця та орендаря.
25

Операційна оренда - це господарська операція фізичної чи юридичної
особи, що передбачає передачу орендарю права користування основними
засобами на строк, що не перевищує строку їх повної амортизації, з
обов'язковим поверненням таких основних засобів їх власнику після
закінчення строку орендної угоди. При цьому право власності на орендовані
основні засоби залишається в орендодавця протягом всього строку дії
договору оренди [5, c. 27].
Операційною орендою також вважається, якщо вона не має жодних ознак
фінансової оренди, або якщо це зазначено сторонами в договорі оренди.
Оренда ввaжаєтьcя фінансовою, якщo орендний договір містить oдну з
тaких умов:
- об'єкт оренди передається нa строк, протягом якого амортизується нe
менш як 75% вiд йогo первісної вартості, a орендар зобов'язaний придбати
oб'єкт оренди y власність протягoм строку дiї орендного договору абo в
момент йогo закінчення за ціною, визначенoю в такому договорі.
- балансова (залишкова) вартість oб'єкта оренди нa момент закінчення
дiї орендного

договору, передбаченого тaким договором, становить нe

більше ніж 25% вiд первісної вартості ціни такoго об'єкта оренди, щo діє нa
початок строку дiї орендного договору;
- сума орендних платежів з пoчатку строку оренди дорiвнює первісній
вартості об'єктa оренди aбо перевищує її [2].
Відповідно до Господарського кодексу, майно, надане у тимчасове
користування, має відповідати умовам договору та призначенню майна. У
свою чергу, орендодавець не відповідає за недоліки майна, які були ним
застережені під час укладання договору [1, c. 21].
Цивільний кодекс України регулює всі суттєві умови оренди: права і
обов‘язки сторін, предмет договору, форма договору,

строк

договору,

умови дострокового розірвання договору
Цікавим є той факт, що поняття операційної оренди в цивільному
законодавстві не визначено. Але його використовують у бухгалтерському
обліку [8].
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Конкретні умови визначення фінансової та операційної оренди
представлені на рис. 1.
Так

Орендар набуває права власності на
орендований актив після закінчення права
власності

Ні

Орендар має можливість та намір придбати
об‘єкт оренди за ціною, нижчою за його
справедливу вартість на день придбання

Строк оренди становить більшу частину строку
корисного використання (експлуатації об‘єкта
оренди)
Теперішня вартість мінімальних орендних
платежів з початку строку оренди дорівнює або
перевищує справедливу вартість об‘єкта
Операційна оренда

Фінансова оренда

Рис. 1. Умови класифікації оренди [4, c. 35]
Порядок відображення орендних операцій в обліку та звітності орендаря
та орендодавця визначає Міжнародний стандарт бухгалтерського обліку 17
(МСБО 17) «Оренда» та Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 14
(П(с)БО 14) «Оренда» [6].
Побудова класифікацій орендних операцій залежить від різноманітності
основних ознак (критеріїв) поділу. Враховуючи те, що кожен дослідник
пропонує свої критерії для поділу того чи іншого економічного явища на
певні категорії, важко підрахувати навіть приблизну кількість класифікацій
оренди, відображених в економічній літературі [5, c. 26].
Визначення оренди як господарського процесу, складовими якого
виступають об‘єкти, суб‘єкти та розрахунки між ними, дозволило розробити
класифікацію орендних операцій саме за ознаками, що відповідають об‘єктам
обліку. Виходячи з класифікації об'єктів оренди визначено такі види оренди,
як оренда основних засобів, оренда інших необоротних матеріальних активів,
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оренда нематеріальних активів, оренда незавершеного капітального будівництва
та оренда інвестиційної нерухомості. Відповідно до розрахунків за орендними
операціями виділено короткострокову та довгострокову оренду (рис. 2).
Критерії класифікації
За об‘єктами

За строками розрахунків

Оренда основних засобів
Короткострокова (до 1
року)

Оренда об‘єктів незавершеного
капітального будівництва

Довгострокова (більше 1
року)

Оренда інших необоротних
матеріальних активів
Оренда нематеріальних активів

Рис. 2. Класифікація орендних операцій для цілей фінансового
обліку [власна розробка]
Запропонована класифікація орендних операцій за наведеними ознаками
розкриває їхню внутрішню сутність у різних аспектах і створює наукову базу
для розробки методичних положень з таких актуальних проблем, як
формування

системи

управління

орендними

ресурсами

суб‘єкта

господарювання, їх оцінка та відображення в обліку.
Таким

чином,

аргументовано,

що

економічну

сутність

оренди

виражають відносини тимчасового володіння, які зумовлюють тимчасову
зміну суб‘єкта цих відносин. Володіння виступає формою реалізації
власності, в якій поєднується користування, розпорядження та часткове
привласнення матеріальних благ.
Дослідивши ймовірні підходи до класифікації оренди на основі
найважливіших кваліфікаційних ознак, запропоновано кваліфікаційні ознаки
оренди, що дозволило згрупувати оренду за такими критеріями: об‘єктами та
строками розрахунку.
Аналіз підходів до розкриття сутності операційної оренди, дав підстави
стверджувати, що наявність різних трактувань даного поняття пов‘язані з
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науковими підходами вчених і практиків, так як враховується у більшості
випадків одна з численних характеристик оренди чи розкривається зміст з
позиції однієї із сторін договору орендних відносин.
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У статті розглянуто стан дебіторської заборгованості на підприємствах
різних

галузей

України,

виокремлено
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існуючі

проблеми

управління

дебіторською

заборгованістю,

перед

якими

стикаються

суб’єкти

господарювання, а також сформовано механізм управління дебіторською
заборгованістю й охарактеризовано етапи його впровадження.
Ключові слова: дебіторська заборгованість, проблеми управління, етапи
розробки механізму управління.
Постановка проблеми. На сучасному етапі економічного розвитку
вітчизняні підприємства неспроможні ефективно управляти дебіторською
заборгованістю, яка займає вагому частку в оборотних активах, що
спричинює кризу взаємонеплатежів. Більшість підприємств фактично не
мають можливості нормально функціонувати у зв‘язку з наявністю значної
дебіторською заборгованості, адже це відволікає кошти з обороту. В таких
умовах особливо зростає роль ефективного управління дебіторською
заборгованістю, своєчасного її повернення та попередження виникнення
безнадійних боргів.
Мета статті. Виявити в яких галузях господарства України обсяги
дебіторської заборгованості є найбільшими, систематизувати проблеми
управління дебіторською заборгованістю та сформувати механізм управління
дебіторською заборгованістю.
Аналіз

останніх

досліджень

і

публікацій.

Проблемі

управління

дебіторською заборгованістю значну увагу приділено у наукових працях
вітчизняних вчених: Л. Городянської, О. Кожевникової, Л.Ц. Масловської,
І.І. Пасінович, О. Тучак та інших. Як правило, автори розглядають питання
кредитної

політики,

неконтрольованої

яка

є

дебіторської

запорукою

попередження

заборгованості.

Значно

виникнення
менше

уваги

приділено розробці комплексного підходу щодо управління дебіторською
заборгованістю.
Виклад основного матеріалу дослідження. Результати господарської
діяльності виробничих підприємств свідчать, що на розрахунки з покупцями
за відвантажену продукцію (товари, роботи, послуги) припадає більше ніж 80
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% загального обсягу дебіторської заборгованості, що робить її одним з
основних об‘єктів фінансового управління підприємства. Велика частка
дебіторської заборгованості у загальній структурі активів знижує ліквідність,
фінансову стійкість підприємства та підвищує ризики фінансових збитків.
Управління дебіторською заборгованістю є невід‘ємною складовою
збутової діяльності будь-якого суб‘єкта господарювання. За статистичними
даними частка дебіторської заборгованості у оборотних активах у загальному
по всіх галузях України становить близько 60 %

протягом періоду

дослідження (табл. 1).
Таблиця 1
Частка дебіторської заборгованості у оборотних активах
підприємств усіх галузей (окрім банків та бюджетних установ)
(станом на 31 грудня, млн. грн.) [4]

Оборотні активи
всього

2008 р.

2009 р.

2010 р.

2011 р.

2012 р.

1665319,5

1893929,3

2229892,3

2584162,5

2921135,8

1023035,2

1217895,8

1374810,4

1499971,5

1701397,3

61,43

64,3

58

58,2

З них
дебіторська
заборгованість:
у млн. грн..
у%

61,7

Як видно із табл. 1 частка дебіторської заборгованості у оборотних
активах досить висока, що є однозначно негативним явищем і вказує на те,
що управлінню дебіторською заборгованістю в нашій країні приділяється
низька увага. На відміну від стану дебіторської заборгованості на
вітчизняних підприємствах у підприємств західних країн цей показник не
перевищує 25 % [6, c. 20].
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Для наочності на рис. 1 показано структуру дебіторської заборгованості
вітчизняних підприємств за видами економічної діяльності.

7%

2%

6%

4%
32%

8%
1%

4%

5%
31%

сільське, лісове та рибне господарство
промисловість

будівництво
оптова та роздрібна торгівля

транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність
інформаця та телекомунікації
фінансова та страхова діяльність

операції з нерухомим майном
професійна, наукова та технічна діяльність

діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

Рис. 1. Структура дебіторської заборгованості за видами економічної
діяльності (станом на 31 грудня 2012 р., %) [4]
З рис. 1 видно, що найбільший розмір дебіторської заборгованості
спостерігається в промисловій галузі – 32 % та в галузі оптової та роздрібної
торгівлі – 31 %. Отже, саме підприємствам зазначених галузей необхідно
звернути особливу увагу на управління дебіторською заборгованістю, яке
являє собою процес цілеспрямованого, комплексного, систематичного
проведення заходів щодо оптимізації обсягів дебіторської заборгованості та
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забезпечення своєчасної інкасації боргу, що досягається шляхом розробки
ефективної

кредитної

політики,

використання

сучасних

форм

рефінансування, здійснення моніторингу за дебіторською і кредиторською
заборгованостями, врахування впливу факторів зовнішнього та внутрішнього
середовища, і спрямоване на максимізацію прибутку та підвищення рівня
фінансової безпеки підприємства.
Провівши

аналіз

основних

проблем

управління

дебіторською

заборгованістю, з якими стикаються підприємства та організації, їх можна
систематизувати таким чином (рис. 2).
Відсутність чіткої інформації щодо
термінів погашення зобов‘язань
підприємствами-дебіторами

Не розроблений регламент та
методика роботи з простроченою
дебіторською заборгованістю

Проблеми управління
дебіторською заборгованістю

Не здійснюється оцінка
фінансового стану дебіторів і
ефективність надання відстрочок
платежів

Недостатність даних, а іноді їх повна
відсутність, про зростання витрат,
пов‘язаних зі збільшенням розміру
дебіторської заборгованості

Рис. 2. Проблеми управління дебіторською заборгованістю на
підприємствах
Для вирішення зазначених проблем і покращення фінансового стану
підприємств доцільно визначити чітку методику та етапи управління
дебіторською заборгованістю на підприємствах (рис. 3).
Для забезпечення формування й впровадження механізму управління
дебіторською заборгованістю необхідно розробити інструменти щодо
контролю за виникненням і погашенням дебіторської заборгованості.
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ЕТАПИ РОЗРОБКИ МЕХАНІЗМУ УПРАВЛІННЯ ДЕБІТОРСЬКОЮ
ЗАБОРГОВАНІСТЮ
І

Аналіз дебіторської заборгованості за попередні періоди

ІІ

Формування принципів кредитної політики по відношенню
до покупців

ІІІ

Формування стандартів оцінки покупців і диференціація
умов надання кредиту

ІV

Побудова ефективних систем контролю за рухом і своєчасної
інкасацією дебіторської заборгованості

V

Забезпечення використання на підприємстві сучасних форм
рефінансування дебіторської заборгованості

Рис. 3. Етапи розробки механізму управління дебіторською
заборгованістю на підприємствах
Запропоновані етапи розробки механізму управління дебіторською
заборгованістю (рис. 3) не є вичерпними. Підприємства, залежно від
специфіки їх діяльності, можуть вносити для себе й додаткові етапи, або ж
пропускати деякі з названих. Розглянемо детальніше зміст кожного з етапів.
Першим етапом є проведення аналізу дебіторської заборгованості за
попередні періоди. Основним завданням цього аналізу є оцінка рівня та
складу дебіторської заборгованості підприємства, а також ефективності
відстороненого в неї обігового капіталу. Основними параметрами, що
характеризують стан дебіторської заборгованості, є її середньорічний розмір,
середній термін погашення та частка в структурі доходу від операційної
діяльності. Слід проаналізувати кількісний та якісний склад заборгованостей,
коефіцієнти оборотності, співвідношення заборгованостей по сумах та
строках оплати, їх вплив на фінансові результати підприємства.
Якість дебіторської заборгованості означає ймовірність її погашення в
повній сумі. Показником цієї ймовірності є термін виникнення заборгованості, а
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також питома вага простроченої заборгованості в загальній сумі. Практика
діяльності господарських суб‘єктів свідчить: чим більший термін дебіторської
заборгованості, тим нижча ймовірність її погашення [5, c. 114].
Окрім того, в сучасних умовах господарювання доцільним є порівняння
дебіторської та кредиторської заборгованості на підприємстві, оскільки,
перевищення дебіторської заборгованості зумовлює зниження фінансової
стійкості підприємства так як відволікає кошти з обороту та вимагає
залучення додаткових джерел фінансування. А перевищення кредиторської
заборгованості створює загрозу неплатоспроможності підприємства [1, c. 47].
На другому етапі здійснюється формування принципів кредитної
політики по відношенню до покупців, що дозволить збільшити обсяги
продажу. Як показує міжнародний досвід, підприємства, які надають
комерційний кредит на вигідних умовах для покупців, мають більший попит
на свою продукцію та послуги. Тип кредитної політики визначається на
основі співвідношення рівнів прибутковості та ризику кредитної діяльності
підприємства. Розрізняють три типи кредитної політики підприємства по
відношенню до покупців продукції (рис. 4).
Типи кредитної політики підприємств по відношенню до покупців

Консервативний (жорсткий)

Помірний

(направлений на мінімізацію
кредитного ризику)
Механізмом реалізації політики такого
типу є: скорочення кола покупців
продукції в кредит за рахунок груп
підвищеного
ризику;
мінімізація
термінів надання кредиту і його
розміру; ускладнення умов надання
кредиту і підвищення його вартості;
використання жорстких процедур
інкасації заборгованості.

характеризує
типові умови її
здійснення і
орієнтується на
середній рівень
кредитного
ризику під час
продажу
продукції з
відстроченням
платежу.

Агресивний (м‘який)
має на меті збільшення
додаткового прибутку
за рахунок розширення
обсягу реалізації
продукції в кредит, не
зважаючи на високий
рівень кредитного
ризику, який
супроводжує ці
операції.

Рис. 4. Типи кредитної політики підприємств по відношенню до покупців
[2 c. 23]
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Реалізація третього етапу дозволить розробити індивідуальні умови
надання комерційних кредитів різним покупцям. Для цього потрібно
сформувати систему стандартів оцінки покупців, яка включає наступні
елементи:

визначення

системи

характеристик,

що

оцінюють

кредитоспроможність окремих груп покупців, формування експертизи
інформаційної бази проведення оцінки кредитоспроможності покупців, вибір
методів оцінки окремих характеристик кредитоспроможності покупців,
групування

покупців

за

рівнем

кредитоспроможності,

диференціація

кредитних умов відповідно до рівня кредитоспроможності.
Умови кредитування є досить важливим чинником, який впливає на
обсяги продажу. Вони полягають у встановленні для окремих покупців:
строків оплати; знижок за своєчасність оплати; строків дії знижок.
Неможливо встановити однакові для всіх підприємств терміни оплати
покупцями відвантаженої продукції, знижки та строки дії знижок, їх повинно
підприємство запроваджувати самостійно залежно від своїх потреб та
специфіки функціонування [2, с. 24].
Ще одним етапом є формування процедури інкасації дебіторської
заборгованості, який передбачає розробку ряду заходів щодо погашення
дебіторської заборгованості, терміни сплати якої прострочені. Це процедури
взаємодії з покупцями у випадку порушення умов оплати, системи покарання
контрагентів, які допустили прострочення платежів, та ін.
При цьому можуть використовуватися різноманітні методи які можна
класифікувати на такі групи:
юридичні – претензійна робота, подача позову до суду.
економічні – фінансові санкції (штраф, пеня, неустойка), передача в
заставу майна і майнових прав, призупинення постачань продукції.
психологічні – нагадування по телефону, факсу, пошті, використання
ЗМІ чи поширення інформації серед суміжних постачальників, що
загрожує боржнику втратою іміджу.
фізичні – арешт майна боржника, вироблений органами державної
виконавчої служби [5, c.117].
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Виникнення загрози перетворення дебіторської заборгованості в
сумнівну є сигналом для підприємства, що воно не просто втратить свій
прибуток, а може отримати збиток, для покриття якого необхідно буде
використовувати власні фінансові кошти. Для уникнення такої ситуації
підприємству

доцільно

рефінансувати

дебіторську

заборгованість.

Рефінансування дебіторської заборгованості – це прискорене переведення в
інші

форми

оборотних

активів

підприємства:

грошові

кошти

та

високоліквідні короткотермінові цінні папери.
Основними формами рефінансування у наш час є:
1. Факторинг у зарубіжній теорії розглядається як фінансова операція,
що полягає в поступці підприємством-продавцем права одержання коштів по
платіжних документах за поставлену продукцію на користь банку або
спеціалізованої компанії, що приймають на себе всі кредитні ризики по
інкасації боргу. Факторингова операція дозволяє підприємству-продавцю
рефінансувати переважну частину дебіторської заборгованості по наданому
покупцю кредиту в короткі терміни, скоротивши тим самим період
фінансового та операційного циклу. До недоліків факторингової операції
можна віднести лише додаткові витрати продавця, пов'язані з продажем
продукції, а також втрату прямих контактів (і відповідної інформації) з
покупцем у процесі здійснення ним платежів.
2.

Форфейтинг

–

це

спосіб

фінансування

(кредитування)

зовнішньоекономічних операцій, який полягає в купівлі в експортера
експортних вимог форфейтером (комерційним банком чи спеціалізованою
компанією) з виключенням права регресу (зворотної вимоги). Експортеру
виплачується залишкова сума експортної вимоги за мінусом суми дисконту.
3. Облік векселів, виданих покупцями продукції, являє собою фінансову
операцію по їх продажу банку (або іншої фінансової установи, іншому
господарюючому

суб'єкту)

за

певною

(дисконтної)

ціною,

яка

встановлюється в залежності від їх номіналу, терміну погашення й облікової
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вексельної ставки. Облікова вексельна ставка складається із середньої
депозитної ставки, ставки комісійної винагороди, а також рівня премії за
ризик при сумнівній платоспроможності векселедавця. Зазначена операція
може бути здійснена тільки з переказним векселем [3, c. 101].
Разом з тим постають питання відображення операцій факторингу,
форфейтинг та векселів у бухгалтерському обліку. Вважаємо за необхідне
ввести

рахунки

аналітичного

обліку,

що

забезпечить

достовірність

інформації про такі методи погашення дебіторської заборгованості.
Наприклад, можна додати рахунки 365 «Факторинг», 366 «Форфейтинг», 367
«Векселі, передані банкам».
Зарубіжні економісти-аналітики пропонуються такі методи управління
рахунками дебіторів:
визначати термін прострочених залишків на рахунках дебіторів і
порівнювати цей термін з нормами в галузі, показниками конкурентів
та даними минулих років;
періодично переглядати граничну суму реалізації продукції, виходячи
з фінансового стану клієнтів;
якщо виникають проблеми з одержанням грошей, вимагати заставу на
суму, не меншу, ніж сума на рахунку дебітора;
використовувати установи, які стягують борги;
продавати рахунки дебіторів факторинговій компанії, якщо при цьому
можна отримати економію [6, c. 22].
Використання запропонованого алгоритму на практиці дасть змогу
підвищити

ефективність

управління

дебіторською

заборгованістю

на

підприємстві, внаслідок чого можуть бути досягнуті такі результати:
збільшення обсягів реалізації продукції;
встановлення довготривалих господарських зв'язків;
максимізація

прибутку

під

час

платоспроможності підприємства;
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збереження

ліквідності

та

зниження рівня операційного ризику і як наслідок – підвищення
фінансової безпеки.
Висновки. Таким чином, розробка механізму управління дебіторською
заборгованістю дозволить оптимізувати її обсяги, терміни погашення. Значне
збільшення дебіторської заборгованості та її частки в оборотних активах
може свідчити або про неефективну кредитну політику підприємства до
покупців,

або

про

збільшення

обсягів

реалізації,

або

про

неплатоспроможність частини покупців. Зменшення заборгованості за
рахунок скорочення періоду її погашення, а не за рахунок зменшення обсягів
реалізації позитивно характеризує управління дебіторською заборгованістю.
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Вінницький торговельно –економічний інститут КНТЕУ
ОСОБЛИВОСТІ ПРОВЕДЕННЯ АУДИТУ ЕКСПОРТНО –
ІМПОРТНИХ ОПЕРАЦІЙ НА ПІДПРИЄМСТВІ
Розглянуто порядок проведення аудиту операцій з експорту та імпорту, в
залежності від поставленою цілі та завдання. Обґрунтовано мету аудиту
таких операцій – перевірка достовірності фінансової звітності або її
окремих елементів.
Ключові слова: експорт, імпорт, аудиторський ризик, валютні операції.
Постановка проблеми. Інтегративні процеси в українській економіці
дедалі більше спрямовані на приєднання її до світових стандартів ведення
експортно-імпортних операцій та розкриття України як стійкого та
важливого партнера на світовому ринку. Формування адекватної зовнішньої
та внутрішньої політики, створення ефективної податкової політики,
забезпечення достовірної та відкритої інформації про стан економіки і
діяльність підприємств, системи контролю, у тому числі у сфері
зовнішньоекономічної діяльності – є передумовами одержання визнання
України як демократичної держави з ринковою економікою. У даних умовах
підвищується роль незалежного, об'єктивного контролю експортно імпортних операцій – аудиту, оскільки користувачами фінансової звітності
суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності є іноземні контрагенти, які є
потенційними інвесторами в економіку України. Необхідність цього виду
контролю

підтверджується

вітчизняним

законодавством

і

вимогами

міжнародних організацій.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідження проблем аудиту
експортно – імпортних операцій зробили вітчизняні вчені та практики,
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зокрема:

М.Т.

Білуха,

Ф.Ф.

Бутинець,

В.А.

Дерій,

Н.І.

Дорош,

Л.С. Шатковська, В.П.
Завгородній, А.М. Кузьмінський, Л.О. Сухарєва, Л.В. Нападовська та ін.
Метою статті є уточнення мети, завдань та розглянути методологічні
аспекти аудиту експортно-імпортних операцій.
Виклад основного матеріалу дослідження. Важливою складовою
успішної

роботи

для

суб‘єктів

підприємництва,

що

займаються

зовнішньоекономічною діяльністю, є аудит експортно-імпортних операцій,
який, в свою чергу охоплює перевірку значної кількості документації та має
на

меті

підтвердження

достовірності

бухгалтерського

обліку,

його

раціональності та ефективності у сфері експортних, імпортних та валютних
операцій, правильності їх оподаткування і відображення у фінансовій
звітності, відповідності чинному законодавству та міжнародним стандартам.
Завдання аудиту експортно-імпортних операцій зображено на рис. 1[6].
Під

час

аудиту

експортно-імпортних

операцій

аудитор,

насамперед,повинен встановити: чи передбачено установчими документами
підприємства здійснення зовнішньоекономічної діяльності, на яких умовах та
які її види; наявність дозволу чи ліцензії на виконання певного виду
зовнішньоекономічної

діяльності;

наявність

та

умови

застосування

валютного рахунку; повноту документального підтвердження здійснення
зовнішньоекономічної діяльності (наявність договорів, запрошень, наказів
(розпоряджень); правильність відображення експортно-імпортних операцій в
фінансовій та податковій звітності підприємства тощо[4]. Таке дослідження є
дуже важливим, адже чинним законодавством України передбачена сувора
адміністративна, кримінальна та фінансова відповідальність за порушення
його норм. Проведення перевірки імпортних операцій доцільно здійснювати
за 2-ома напрямками: 1) перевірка розрахунків за імпортними операціями; 2)
перевірка правильності визначення імпортної вартості товару [4].
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Завдання аудиту експортних операцій
(вираження незалежної думки про)

Правовий
аспект
операції відповідність
операції
діючому
законодавству

Правовий
аспект
операції відповідність
операції
діючому
законодавству

Достовірність та
надійність
системи
обліку та
звітності

Ефективність
системи
внутрішнього контролю

Правильність
відображення в обліку
виручки від
реалізації

Достовірність
формування
фінансових
результатів

Підзавдання
Перевірка відповідності операцій законодавствам держав, з урахуванням
вимог міжнародних норм та правил (необхідно визначити ключові умови
постачання: відповідно вітчизняному законодавству; фіксовані моменти переходу
права власності на товар у контракті; дотримування правил ІНКОТЕРМС
Перевірка достовірності відображення операцій у первинних документах
(правильність оформлення банківських, митних, податкових та бухгалтерських
документів)
Перевірка відображення операцій на рахунках бухгалтерського обліку в
цілому, та за етапами проведення операції
Перевірка оподаткування операцій (нарахування та сплата мита, митних зборів,
акцизногоподатку, податку на додану вартість)

Рис.1. Завдання аудиту експортно-імпортних операцій
На підготовчому етапі аудиту експортно-імпортних операцій потрібно
отримати

всю

необхідну

інформацію

для

загального

знайомства

з

підприємством, у тому числі загальні дані щодо реалізації продукції на
експорт,

дебіторської

та

кредиторської

заборгованості

за

зовнішньоторговельними операціями, а також дані щодо отриманих за
імпортом запасів. Значну увагу необхідно приділити правовій експертизі
договорів, яким оформлені експортні та імпортні операції підприємства.
Аудитору, також, слід оцінити величину аудиторського ризику у цілому і під
час перевірки експортно-імпортних операцій зокрема. Оскільки операції
експорту чи імпорту пов‘язані з високим ступенем ризику, вони мають бути
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перевірені по суті за кожною господарською операцією. Зарубіжні
економісти для розрахунку аудиторського ризику використовують формулу,
запропоновану Американським Інститутом дипломованих бухгалтеріваудиторів (АІДБА) :
DAR = IR * CR * DR,
де DAR – прийнятний аудиторський ризик; IR – внутрішньогосподарський
ризик; CR – ризик контролю; DR – ризик невиявлення.
Прийнятний аудиторський ризик (DAR) – показує величину ризику
невиявлення помилок аудитором у фінансовій звітності клієнта, за якої він
готовий

надати

позитивний

висновок

без

застережень.

Внутрішньогосподарський ризик (IR) – це ризик наявності у регістрах та
звітності клієнта недостовірних даних. Ризик контролю (CR) – це ризик того,
що внутрішньогосподарський контроль не зможе своєчасно виявити чи
запобігти помилкам у регістрах та звітності. Ризик невиявлення (DR) – це
ризик того, що в ході аудиторської перевірки суттєві помилки так і не будуть
знайдені. При визначенні розміру прийнятного аудиторського ризику
експортно – імпортних операцій аудитору слід виходити з високої оцінки
внутрішньогосподарського ризику та ризику контролю, а також низької
оцінки ризику невиявлення [3].
Для перевірки правильності відображення в обліку імпортних операцій
доцільно використовувати наступні аудиторські процедури (табл. 1)
Таблиця 1
Аудиторські процедури при перевірці відображення в обліку імпорту [5]
Аудиторська процедура
Аудиторські докази
Перевірка
правильності Акти, коносаменти, інвойси,
включення до первісної договори страхування тощо
вартості
суми
транспортних, страхових та
інших послуг
Перевірка
перерахунку
імпортних
вираженої
в
валюті

Можливі викривлення
Можливість
викривлень
вартості активів: ДТ 10, 11,
12, 15, 20, 22, 28, як наслідок
неправильний
розрахунок
амортизації та податку на
прибуток
вчасності Офіційні курси валют НБУ, Можливість
викривлень
вартості акти, коносаменти, інвойси, вартості активів: ДТ 11, 12,
товарів, договори страхування
15, 20, 22, 28
іноземній
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Продовження табл. 1
Перевірка
правильності Інвойси, ВМД
розрахунку
та
сплати
«ввізного ПДВ»
Перевірка правильності
Бухгалтерська
довідка,
вирахування
курсової офіційні курси валют НБУ,
різниці
акти, коносаменти, інвойси,
договори страхування
Перевірка
правильності Офіційні курси валют НБУ,
оцінки витрат з імпорту при акти, коносаменти, інвойси,
передплаті
договори
страхування,
виписки банку з валютного
рахунку

Можливі викривлення суми
ПДВ по рахунках 641, 644,
дані податкової декларації з
ПДВ
Можливі викривлення даних
за рахунками 945, 714, база
оподаткування з податку на
прибуток
Можливість
викривлень
вартості активів: ДТ 11, 12,
15, 20, 22, 28

При здійсненні аудиту експортних операцій доцільно всю необхідну
інформацію для цього умовно поділити на два типии: внутрішню та
зовнішню. До джерел зовнішньої інформації слід віднести інформаційні
ресурси банків, митних органів, інформацію про грошово-кредитну політику
держави, галузеву інформацію, характеристика контрагента, висновки
офіційних державних органів, зовнішніх аудиторів та інших організацій,
уповноважених проводити перевірки, інформація ЗМІ та мережі Інтернет. До
джерел внутрішньої інформації відносяться правові документи підприємства
(установчі документи, банківські та митні документи), облікова політика
підприємства,

експортні

контракти,

договори

з

посередницькими,

транспортними, експедиторськими, страховими організаціями, первинні
документи (акти, інвойси, товарні накладні, відомості обліку готової
продукції та відомості обліку відвантаженої продукції тощо), дані
бухгалтерського обліку та звітності та інші[4].
Під час здійснення експортно-імпортних операцій, підприємство
отримує виторг від експорту та здійснює необхідні платежі по імпортним
операціям у іноземній валюті, тому аудитору постає необхідність перевірки
валютних операцій [2]. Перевірку доцільно здійснювати суцільним способом,
адже

відображення

в

обліку

валютних

операцій

досить

часто

супроводжується помилками. Аудитором має здійснюватись перевірка усіх
валютних рахунків підприємства з попередньою перевіркою залишків на
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рахунках за виписками банку та за обліковими регістрами, також обороти та
залишки в облікових регістрах та записах у Головній книзі. Здійснюючи
перевірку валютних операцій, аудитор має враховувати порядок перерахунку
балансової вартості валюти та строки розрахунку за валютними операціями.
При цьому необхідною є перевірка розрахунків з нерезидентами у напрямку
перевірки своєчасності виконання цих розрахунків та порядку використання
отриманої та придбаної іноземної валюти. Адже статтями 1 та 2 України
«Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті» від 23 вересня
1994 року №185/94-ВР передбачено, що розрахунки між резидентом експортером та нерезидентом не повинні перевищувати строк 180
календарних днів з дати митного оформлення експортної продукції. За
порушення цього терміну, за кожен день прострочення стягується пеня у
розмірі 0,3 % від суми неодержаної виручки (вартості недопоставленого
товару) в іноземній валюті перерахованій в національну валюту за курсом
НБУ на день виникнення заборгованості. Також цим Законом установлено,
що розрахунки за операціями з експорту та імпорту товарів, здійснюються у
строк, що не перевищує 90 календарних днів згідно з постановою Правління
Національного банку України від 3 березня 2015 року №160 [1].
Отже, аналіз сучасного інформаційного забезпечення аудиту експортноімпортних операцій дозволило визначити основну мету проведення аудиту
експортно-імпортних операцій, яка полягає у визначенні достовірності
бухгалтерського обліку експортних та імпортних операцій, правильності їх
оподаткування і відображення у фінансовій звітності.

Для успішного

ведення зовнішньоекономічної діяльності важливим та необхідним є вчасне
здійснення аудиту експортно – імпортних операцій з метою оптимізації
критеріїв довіри закордонних партнерів.
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УДК 331.2 (045)
А.С. Буряк
Здобувач освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ РОЗРАХУНКІВ З ПЕРСОНАЛОМ ПО
ОПЛАТІ ПРАЦІ
У даній статті розкривається сутність та оцінка організації, обліку і
контролю оплати праці, принципи і методи її обчислення. Розгляд основних
напрямків вдосконалення організації оплати праці.
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Ключові слова: заробітна плата, почасова заробітна плата, відрядна
заробітна плата, тарифна система, номінальна заробітна плата, реальна
заробітна плата, прожитковий мінімум.
Постановка

проблеми.

Питання

організації

заробітної

плати

і

формування її рівня складають основу соціально-трудових відносин у
суспільстві, так як охоплюють нагальні інтереси всіх учасників трудового
процесу.

Будь-які

зміни,

що

стосуються

оплати

праці,

прямо

чи

опосередковано впливають на доходи всіх членів суспільства, а також на
найважливіші макроекономічні показники. Тому в жодній країні світу
питання регулювання оплати праці не залишені лише на розсуд ринкових
сил, хоча методи, сфера, масштаби державного втручання в ці процеси в
кожній

країні

різні.

Вибір

системи

оплати

праці

стає

важливим

управлінським завданням. Незалежно від зміни законодавства, зміни
структури підприємства керівництво завжди зацікавлене економити витрати
на оплату праці та стимулювати якість праці. Оплата праці є основним
чинником, що впливає на продуктивність праці, а значить і на результат
господарської діяльності в цілому. Будь-яка організація прагне оптимізувати
систему оплати праці.
Аналіз досліджень і публікацій. Серед вітчизняних авторів проводилися
численні дослідження обліку, аналізу та контролю розрахунків з персоналом
по оплаті праці. Серед них такі науковці, як: Б. С. Стичинський, І. В. Зуб,
В. Г. Ротань [9], С. Зубілевич [4],І. Білоусова [1], Н. І. Дорош[5].
Мета дослідження. Метою даної статті є розкрити сутність та оцінку
організації обліку і контролю оплати праці, принципи і методи її обчислення,
а також розглянути основні напрямків вдосконалення організації оплати
праці.
Виклад основного матеріалу. Основним джерелом доходів найманих
працівників є заробітна плата. На сьогоднішній день саме вона займає
переважаюче значення в мотиваційному механізмі. Заробітну плату як
економічну категорію відносять до числа найскладніших.
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Ефективність функціонування та соціальний розвиток тих чи інших
суб‘єктів господарювання забезпечується передусім формуванням належних
індивідуальних і колективних матеріальних стимулів, провідною формою
реалізації яких є оплата праці різних категорій персоналу.
Заробітна плата - це винагорода, як правило, в грошовій формі, яку по
трудовому договору власник або уповноважений ним орган виплачує
працівнику за виконану ним роботу. Розмір заробітної плати залежить від
складності

і

умов

виконуваної

роботи,

професійно-ділових

якостей

працівника, результатів його праці і господарської діяльності підприємства [3].
Збільшення ефективності суспільної продуктивності обумовлено, на сам
перед, збільшенням виробництва та поліпшенням якості роботи.
В

умовах

функціонування,

переходу

нашої

важливими

економіки

задачами

на

стали:

ринковий

механізм

прискорення

науково-

технічного прогресу, зниження витрат живої праці, механізація трудомістких
робіт, поліпшення використання трудових ресурсів, зменшення збитків
робочого часу.
Підприємство самостійно, відповідно до законодавства, установлює
штатний розклад, форми і системи оплати праці, преміювання. Урахування
праці і заробітної плати - один із найважливіших і складних ділянок роботи,
що потребують точних і оперативних даних, у яких відбивається зміна
чисельності робітників, витрати робочого часу, категорії робітників,
виробничих витрат [6].
Організація оплати праці проводиться на основі:
- законодавчих та інших нормативних документів;
- генеральної угоди на державному рівні;
- галузевих, генеральних угод;
- трудових договорів.
Згідно із Трудовим кодексом України та Законом України «Про оплату
праці» основою організації оплати праці є тарифна система.
Тарифна система оплати праці - це сукупність правил, за допомогою
яких забезпечується порівняльна оцінка праці, залежно від кваліфікації, умов
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її виконання, відповідальності, значення галузі та інших факторів, що
характеризують якісну сторону праці [3].
Тарифна система оплати праці включає:
а) тарифну сітку - коефіцієнти, які присвоюються робочим в залежності від
кваліфікації;
б) тарифні ставки - суми, які нараховуються за певний проміжок часу
(година, день) працівникам відповідної кваліфікації (розряду). Наприклад,
працівнику першого розряду за одну годину нараховується одна гривня, а
працівнику шостого розряду - шість гривень [3].
Тарифна система оплати праці використовується для розподілу робіт в
залежності від їх складності, а робітників - в залежності від їх кваліфікації та
відповідальності по розрядах тарифної сітки. Вона є основою формування та
диференціації розмірів заробітної плати.
Основна заробітна плата - це винагорода за виконану роботу відповідно
до установлених норм праці (норми часу, виробітку, обслуговування,
посадові обов`язки). Вона встановлюється у вигляді тарифних ставок
(окладів) і відрядних розцінок для робітників та посадових окладів для
службовців [6].
Додаткова заробітна плата - це винагорода за працю понад установлені
норми, за трудові успіхи та винахідливість і за особливі умови праці. Вона
включає доплати, надбавки, гарантійні і компенсаційні виплати, передбачені
чинним законодавством, премії, пов`язані з виконанням виробничих завдань [6].
Мінімальна заробітна плата - це законодавчо встановлений розмір
заробітної плати за просту, некваліфіковану працю, нижче якого не може
здійснюватися оплата за виконану працівником місячну, погодинну норму
праці (обсяг роботи). До мінімальної заробітної плати не включаються
доплати за наднормову роботу, у важких, шкідливих, особливо шкідливих
умовах праці, пемії до ювілейних дат, за винаходи та раціоналізаторські
пропозиції, матеріальна допомога [6].
До інші заохочувальних та компенсаційних виплат належить винагорода
за підсумками роботи за рік, премія, компенсаційна та інша грошова і
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матеріальна виплата, які не передбачені актами чинного законодавства або
які провадяться понад встановлені зазначеними актами норми.
На підприємствах можуть застосовують дві форми оплати праці:
погодинна та відрядна.
Погодинна - нарахування заробітної плати залежить від фактично
відпрацьованого часу і встановленої норми оплати за одиницю часу. Вона
передбачає проведення нарахування заробітної плати працівникам виходячи
з погодинної тарифної ставки, яка встановлюється за домовленістю сторін
або в колективному договорі, і фактичної кількості відпрацьованих ними
годин за розрахунковий період. Інженерно-технічні працівники отримують
заробітну плату, нараховану згідно з встановленим окладом пропорційно
відпрацьованого часу. Дні, в які робітник виконує державні або суспільні
обов`язки, оплачується в загальному порядку [6].
Існують такі форми погодинної оплати праці:
Проста - заробіток визначається виходячи з кількості відпрацьованого
часу та кваліфікації працівника. Сума заробітку визначається виходячи з
годинної тарифної ставки та кількості відпрацьованих годин [6].
Погодинно-преміальна - додатково вводиться преміювання за якісне та
своєчасне виконання завдань. Обов`язковою умовою преміювання є
виконання місячного плану, а також відсутність браку та простою машин та
обладнання. Премії робочим нараховуються на підставі місячних результатів
роботи пропорційно відпрацьованого часу. Їх межовий розмір не повинен
перевищувати 70% заробітку по тарифних ставках [6].
Документом по обліку відпрацьованого часу робітниками з погодинною
заробітною платою є табель. Табель служить для обліку та контролю
робочого часу, нарахування заробітної плати при погодинній формі оплати
праці,

складання

звітності

про

чисельність

і

склад

працівників.

Впровадження погодинної оплати праці відповідає інтересам певних верств
населення, не зайнятого на постійній основі, такого як: жінки з малолітніми
дітьми, молодь, яка суміщає роботу з навчанням, інваліди, немолоді
50

працівники, які мають обмежену працездатність і зацікавлені в роботі на
умовах неповного робочого часу.
Відрядна - нарахування заробітної плати проводиться за виготовлену
якісну продукцію по встановлених розцінках за оплату одиниці продукції.
Тому заробіток залежить від обсягів виконаної якісно роботи [6].
У

відповідності

до

форм

оплати

праці

підприємство

може

встановлювати систему оплати праці.
Система оплати праці - це сукупність правил, які визначають
співвідношення між мірою праці й мірою винагороди працівників. Існують
наступні системи оплати праці [6]:
а) пряма відрядна система праці - праця робітника винагороджується по
відрядних розцінках за одиницю виготовленої продукції (об‘єму виконаних
робіт) незалежно від норми виробітку. Заробіток визначається множенням
обсягу якісно виконаної продукції (робіт) на відрядну розцінку.
б) непряма відрядна система праці

-

застосовується для оплати праці

допоміжних робітників (підсобників). Заробітна плата підсобників залежить
від результатів роботи основних робітників, яких вони обслуговують.
в) відрядно-преміальна система праці - до прямої відрядної заробітної плати
нараховується премія за окремі якісні показники роботи.
г) відрядно-прогресивна система праці - об‘єм робіт, виконаний зверх норми
сплачується по збільшених розцінках. Відрядна заробітна плата може бути
індивідуальною та груповою (бригадною). При останній заробітна плата за
виконані роботи розподіляється між членами бригади пропорційно розрядам
робітників та кількості відпрацьованих ними годин.
д) акордна

систем праці - заробітна плата нараховується за комплекс

виконаних робіт у встановлений термін по відповідним розцінкам. Існує
також акордно-преміальна оплата праці, при якій виплачуються премії за
досягнуті показники в роботі.
На підприємствах застосовують оплату праці відповідно до трудових
договорів. Трудовий договір укладається між підприємством та робітником,
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який притягується зі сторони для виконання конкретної роботи, якщо її
неможливо виконати силами підприємства або на договірних началах з
відповідними підприємствами та організаціями.
Тепер широке розповсюдження знайшла оплата праці по контракту, яка
полягає у домовленості сторін та пов‘язується з виконанням умов контракту.
У випадках найма працівника по контракту власник або уповноважений ним
орган може встановлювати за згодою робітника також умови оплати праці,
які визначені у колективному договорі або у індивідуальному договорі.
По

мірі

становлення

ринкової

економіки

змінюються

форми

регулювання трудових відносин між працівниками та адміністрацією на
підприємстві. Вони все більше спираються не тільки на державні законодавчі
норми, скільки на колективні договори, що зобов‘язують обидві сторони
діяти у відповідності з прийнятими на себе зобов`язаннями. Щодо питань
оплати праці це означає, що підставою для встановлення робітникові
тарифної ставки чи окладу, що відповідають його кваліфікації, є не урядові
постанови,

а

уповноваженим

колективний
ним

договір,

органом

та

складений
трудовим

між

власником

колективом

в

або
особі

уповноваженого ним профспілкового або іншого органа. У відповідності до
колективного договору визначаються і конкретні розміри доплат за умови,
напруженість і інтенсивність праці, а також інші можливі виплати.
Вибір системи оплати цілком і повністю є прерогативою роботодавця,
але повинен бути обговорений з робітником у встановленому законодавством
порядку. Адміністрація підприємства, виходячи із задач по випуску
продукції, її якості і строкам постачання, можливостей впливу робітників на
реалізацію наявних резервів виробництва з урахуванням їх статевих, вікових,
професійно-кваліфікаційних та інших особливостей, розробляє конкретні
системи оплати і пропонує їх до включення в колективний договір.
Профсоюз або інший, уповноважений трудовим колективом на переговори,
орган може не погодитися із запропонованими системами тільки у разі, якщо
вони потребують надмірної інтенсивності праці і погрожують нанести шкоду
здоров`ю робітника.
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По кількості показників, що беруться до уваги при оцінці вкладу
кожного робітника, системи оплати праці поділяються на однофакторні,
тобто прості (проста відрядна і проста погодинна) і багатофакторні, тобто
преміальні

(відрядно-преміальна

і

почасово-преміальна,

відрядно-

прогресивна тощо).
Висновки. Таким чином, розрахунки з оплати праці займають важливе
місце у економічній діяльності підприємства. Відомо, що витрати на
заробітню плату складають одну із найбільших статей витрат підприємства.
Тому, нерідко керівники підприємств, установ (організацій) намагаються
скоротити її величину. Вони досягають цього за допомогою вибору
альтернативних тарифних систем оплати праці (що включає в себе тарифну
сітку та тарифну ставку), інші компенсаційні та заохочувальні виплати,
форми оплати праці (погодинну та відрядну). Окрім того, на підприємствах
може використовуватися мінімальна заробітня плата плюс відсоток від
виробітку, продажу.
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Л. А. Вейда
здобувач освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ОРГАНІЗАЦІЙНІ ТА МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ПРОВЕДЕННЯ
АУДИТУ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ ПІДПРИЄМСТВА
В статті викладено основні етапи проведення аудиту операційних витрат
підприємства. Розкрито організаційні та методичні аспекти аудиту
операційних витрат виробництва. Подано послідовність проведення аудиту
операційних витрат підприємства.
Ключові слова: аудит, витрати, операційні витрати, планування аудиту,
методика аудиту.
Постановка проблеми. Забезпечення конкурентоспроможного розвитку
підприємства значною мірою залежать від поведінки операційних витрат та
управління ними. В умовах швидких змін конкурентного середовища,
зростання розміру підприємств, підвищення складності процесів управління
у керівництва підприємства недостатньо інформації, необхідної для
прийняття

правильних

управлінських

рішень

та

забезпечення

конкурентоспроможності. Тому виникає необхідність більше уваги приділяти
контрою за операційними витратами підприємства шляхом проведення
аудиту.
Здійснення якісного й ефективного аудиту операційних витрат
підприємства

забезпечує

прибутковість
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підприємства,

інформаційну

прозорість різних напрямів господарської діяльності та виживання в
конкурентному середовищі.
Знання методології аудиту операційних витрат підприємства й уміння
застосовувати його методику при дослідженні різних сторін господарської
діяльності підприємства є одним з найважливіших елементів компетентності
аудиторів. Необхідність вдосконалення і розвитку методології аудиту
операційних витрат виробництва пов‘язана з об‘єктивною необхідністю
підвищення його якості, з метою повнішого задоволення інформаційної
потреби в достовірній інформації про підприємств, підвищення складності
процесів управління у керівництва підприємства недостатньо інформації,
необхідної для прийняття правильних управлінських рішень та забезпечення
конкурентоспроможності. Тому виникає необхідність більше уваги приділяти
контролю за операційними витратами підприємства.
Питанню дослідження методики та організації аудиту операційних
витрат підприємства присвячена значна кількість праць відомих зарубіжних
і вітчизняних учених-економістів таких як Бутинець Ф.Ф., Брігхем Ю.М.,
Голов С.Ф., Гура Н.О. Мельник Т.Г., Моторина Т.М., Шарманська В.М.,
Швець В.Г., Хьюстон Дж., Міддлтон Д., Нікбахт Е., Гроппеллі А. та багато
інших.
Постановка завдання. Метою статті є визначення основних напрямків
проведення аудиту операційних витрат на підприємстві та розробка
обґрунтованих пропозицій щодо її удосконалення.
Виклад основного матеріалу дослідження. В сучасних

умовах

формування ринкових відносин та різноманітності форм власності аудит
набув значного розвитку. Основною ціллю аудиту є взаємна зацікавленість
підприємства, а особливо його власника або акціонерів, держави і самого
аудитора в забезпечені реальності та достовірності обліку і звітності.
Проведення аудиторської перевірки на підприємстві дає змогу виявити
всі недоліки і слабкі місця обліку витрат та відображення результатів
діяльності у бухгалтерському обліку і фінансовій звітності.
55

Аудит операційних витрат підприємства є системним та досить
складним дослідженням, оскільки операційні витрати є інтегральним
показником, що об‘єднує в собі значну кількість елементів. Операційні
витрати є основною складовою витрат підприємства. До них входять
виробнича собівартість реалізованої продукції, адміністративні витрати,
витрати на збут, інші операційні витрати. До виробничої собівартості
включають: прямі матеріальні витрати, прямі витрати на оплату праці, інші
прямі витрати, загальновиробничі витрати[1, с.244].
Враховуючи складність об‘єкта аудиту операційних витрат, важливо
провести перевірку належним чином від початку до закінчення, тому існує
одне золоте правило: аудит ніколи не проводиться зненацька. Терміни
проведення

аудиту

повинні

заздалегідь

погодженими

із

суб‘єктами

господарювання, адже раптова аудиторська перевірка призводить до не
готовності посадових осіб підприємства приймати, обслуговувати та давати
відповіді на запитання аудитора, тому може призвести до істотних
фінансових втрат.
Якість аудиту залежить від того, наскільки ретельно проведена робота
до початку аудиторської перевірки: увага до підбору клієнта, отримання
інформації про клієнта, встановлення і прийняття умов і зобов‘язань
підприємства і аудиторської фірми, планування аудиту.
Алгоритм проведення аудиторської перевірки операційних витрат
підприємства наведено на рис.1.
Розпочинається аудит операційних витрат безпосередньо з підготовчоорганізаційних робіт. Під організацією аудиту розуміють встановлений
аудиторською фірмою порядок і технологію виконання договірної роботи
суб'єктами аудиту при узгодженні зусиль і способів виконання з метою
забезпечення максимальної ефективності використання аудиторської праці
при виконанні умов договору. Організація як етап аудиту базується на
виконанні таких процедур, як попереднє ознайомлення з бізнесом клієнта,
укладання договору на проведення аудиту, формування штату аудиторів,
планування аудиту [2, с.137].
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Першочергово

в

ході

аудиту

операційних

витрат

необхідно

ідентифікувати мету аудиту операційних витрат підприємства, що можна
сформувати наступним чином: підтвердження достовірності формування
операційних витрат та правильності відображення їх в обліку та фінансовій
звітності.

При

проведенні

аудиту

операційних

витрат

підприємства

вивчаються процеси і явища, відображені документально і пов‘язані з
виробничою діяльністю підприємства.
Етапи аудиту операційних витрат підприємства

І етап
Планування аудиту
1.1. Тестування СВК
витрат
1.2. Оцінка
аудиторського ризику і
рівня суттєвості
1.3.Складання плану і
програми аудиту

ІІ етап
Проведення аудиту
2.1. Проведення
аудиторських процедур
2.2. Збір аудиторських
доказів
2.3. Оформлення робочих
документів аудитора
2.4. Проведення
аналітичних процедур

ІІІ етап
Розробка рекомендацій і
оформлення звіту
3.1. Узагальнення і оцінка
результатів
аудиту
операційних витрат
3.2. Розробка підсумкових
документів
за
результатами
аудиту
операційних
витрат

Рис. 1. Алгоритм проведення аудиторської перевірки операційних
витрат підприємства
Починається

робота

аудитора

з

попереднього

розгляду,

який

проводиться з метою проведення оцінки слабких і сильних сторін
внутрішнього контролю за операційними витратами підприємства.
цього

можна

використати

методи

і

прийоми,

які

Для

розробляються

аудиторською фірмою, а також спеціальні аудиторські процедури - тести. Під
час такого тестування аудитор встановлює: чи визначено в наказі про
облікову політику порядок визнання та формування операційних витрат, і на
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який рахунок вони списуються; чи не змінювалась протягом звітного періоду
облікова політика щодо визначення операційних витрат; чи дотримуються на
підприємстві вимог, встановлених наказом про облікову політику.
Оцінка аудиторського ризику та рівня суттєвості є невід‘ємними
елементами роботи аудитора на організаційному етапі. Аудиторський ризик
при аудиті операційних витрат підприємства можна визначити як ймовірність
не виявлення суттєвих викривлень інформації про витрати операційної
діяльності у бухгалтерській звітності, відносно якої висловлена невідповідна
думка про достовірність, або ймовірність визнання, що вона містить суттєві
викривлення

цій

інформації,

коли

насправді

таких

викривлень

у

бухгалтерській звітності немає. Аудитор повинен на підставі оцінки стану
систем

внутрішнього

контролю

і

бухгалтерського

обліку

оцінити

аудиторський ризик і розробити аудиторські процедури, що дозволять
понизити його до прийнятно низького рівня.
Наступник кроком аудитора є прийняття рішення щодо методу
організації

перевірки

аудиторських

(суцільна,

процедур,

вибіркова,

необхідних

для

аналітична)

та

кількості

підготовки

об‘єктивного

аудиторського висновку.
При аудиторській перевірці, як правило, немає можливості перевірити
всю

документацію

досконало

пов‘язану

з

бухгалтерським

обліком

операційних витрат в силу вартісних і часових обмежень. Тому аудитори
обмежуються вибіркою, використанням статистичної чи нестатистичної її
методики. Проте, із застосуванням

вибіркової перевірки існує ризик не

виявлення більш суттєвих помилок. Як наслідок, одним з шляхів
правильності застосування вибірки, на нашу думку, є правильний вибір
залежно від мети аудиту системи показників.
Аудиторська перевірка проводиться у відповідній послідовності.
Аудитор

самостійно

вибирає

послідовність

перевірки

залежно

від

особливостей діяльності підприємства й умов договору. Вважаємо, що при
аудиті операційних витрат підприємства доцільніше застосовувати підхід від
загального до конкретного.
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Другим етапом аудиту операційних витрат є безпосередньо проведення
аудиторської перевірки, що буде включати, на нашу думку, наступні етапи:
- перевірка правильності документів, в яких відображено операційні
витрати підприємства (зокрема, матеріальні, на оплату праці, на
соціальні заходи, амортизацію, інші операційні витрати);
- співставлення даних первинних документів, регістрів аналітичного і
синтетичного обліку з даними фінансової звітності;
- формування робочих документів на основі аудиторських доказів;
- складання аудиторського висновку та підписання аудиторських
документів.
Аудитор в ході перевірки з‘ясовує такі питання: обґрунтованість
списання понесених витрат на рахунок 79 «Фінансові результати»;
додержання підприємством норм, визначених П(С)БО 16 «Витрати»;
обґрунтованість відображення витрат згідно класифікації видів діяльності;
правильність оформлення операцій з обліку операційних витрат і калькуляції
собівартості та виходу продукції в первинних документах, регістрах
аналітичного і синтетичного обліку; законність і достовірність формування
загальновиробничих витрат, їх розподілу та відображення в обліку;
достовірність незавершеного виробництва тощо.
При перевірці витрат виробництва аудитор має встановити правильність
віднесення прямих витрат на продукцію та розподілу загальновиробничих
витрат, обґрунтованість застосування з цією метою спеціальних методів.
Для прийняття необхідних управлінських рішень витрати групують і
розподіляють. Тому аудитору доцільно перевірити правильність їх розподілу
за центрами відповідальності та продукцією.
Успіх підприємства залежить від своєчасної та достовірної інформації
про формування собівартості, оскільки витрати на виробництво є базою для
встановлення ціни продажу а отже і фінансових результатів; інформація про
собівартість

знаходиться

в

основі

прогнозування

та

управління

виробництвом та використовується для вирішення великої кількості
поточних оперативних завдань управління [4, с.196]. Звідси особливу увагу
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при аудиті витрат виробництва варто приділити саме собівартості продукції.
Саме правильність формування собівартості продукції виступає одним з
основних оціночних показників, що визначає якість роботи підприємства.
Особлива увага звертається на достовірність віднесення витрат на
собівартість продукції – чи правильно витрати згруповані за елементами.
Вивчаючи склад елементів витрат, аудитор повинен дослідити його
складові частини. При цьому потрібно особливо уважно стежити за
аналогічними за змістом елементами витрат, які покриваються за рахунок
фінансових результатів. Так, не повинні включатись до виробничої
собівартості, адміністративні витрати, витрати на збут продукції, рекламу і
вивчення ринку, додаткові витрати на відрядження понад норму.
При зборі аудиторських доказів, які можуть підтвердити достовірність
бухгалтерського обліку витрат виробництва, аудитор може використовувати
різні аудиторські процедури: інспектування; спостереження; перерахунок;
аналітичні процедури.
Конкретніше зупинимося на аналітичних процедурах, застосування яких
дає аудитору значний обсяг необхідної йому інформації і при цьому вимагає
незначних витрат. Методика застосування аналітичних процедур в аудиті
операційних витрат виробництва

передбачає виділення двох підходів

виходячи з критерію доступу до інформаційної бази: аналіз взаємозв‘язку
залишків і оборотів по калькуляційних рахунках.
Здійснюючи аудиторські процедури, аудитор

визначає можливі

помилки, які виникають в ході перевірки. Щодо аудиту витрат виробництва,
то типовими помилками є: невідповідність застосованого методу обліку
витрат, зафіксованому в обліковій політиці; витрати підприємства не
співпадають з доходами; неправильне розмежування витрат за звітними
періодами; необґрунтоване включення в собівартість окремих видів витрат;
порушення методології обліку.
Свою незалежну думку аудитор висловлює в аудиторському висновку,
де й може навести не лише достовірність даних про операційні витрати у
фінансовій звітності, але й рекомендації щодо оптимізації їх рівня.
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Висновки. Отже, аудит операційних витрат підприємства є невід‘ємною
частиною загального аудиту підприємства, інструментом оперативного
контролю прийнятих рішень, дієвим засобом запобігання неефективній
господарській діяльності і виявленню внутрішньогосподарських резервів,
оптимізації витрат. Вдосконалення організаційних і методичних аспектів
аудиту операційних витрат пов‘язане з поглибленням практики виконання
аналітичних процедур на усіх етапах аудиту та визначення стандартизованих
підходів до методики аудиту.
Список використаних джерел:
1. Денисюк О. М. Організація аудиту доходів і витрат підприємства в
сучасних умовах господарювання [Текст] / О.М. Денисюк, І.А. Серебрякова //
Проблеми розвитку та регулювання обліку, контролю, аналізу на сучасному
етапі : збірник наукових праць всеукраїнської науково-практичної Інтернетконференції. – Вінниця, 2012. – С.243-246.
2.

Козир

А.

Методика

підприємства/ А. Козир

// Вісник

аудиту

витрат

студентського

операційної

діяльності

наукового

товариства

«Ватра» ВТЕІ КНТЕУ: за матеріалами ІІ Всеукраїнської студентської
науково-практичної

конференції

«Актуальні

проблеми

ефективного

соціально-економічного розвитку України: пошук молодих», 25 квітня
2013 року. – Вінниця : Центр підготовки наукових та навчально-методичних
видань ВТЕІ КНТЕУ, 2013. – Вип. 14. – С.136-139.
3. П(С)БО 16. Витрати [Електронний ресурс] : наказ Міністерства
фінансів України № 318 від 31.12.99 р. (зі змінами та доп.). – Режим доступу :
http://www.zakon.rada.gov.ua.
4.Усач Б.Ф. Організація і методика аудиту: підручник / Б.Ф. Усач,
З.О. Душко ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. Банк
України, Університет банк. справи. – К.: УБС НБУ, 2011. – 298с.

61

ДК 657.478 (045)
Виговська В. С.
Здобувач освітнього ступеня «магістр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ЕФЕКТИВНІСТЬ, ПРОЗОРІСТЬ ТА КОРУПЦІЯ У СФЕРІ
ДЕРЖАВНИХ ЗАКУПІВЕЛЬ
Дається аналіз норм закону державних закупівель, щодо боротьби з
корупцією.

Запропоновано

використання

електронних

торгів

у

сфері

державних закупівель товарів, робіт та послуг в Україні. Їх ефективність та
актуальність у сучасному розвитку фінансового контроль у теперішній час.
Ключові слова: державні закупівлі, процедура здійснення державних
закупівель, корупційні порушення.
Постановка проблеми.

Державні закупівлі сьогодні – це важливий

аспект державного впливу на економіку, стимулювання науково-технічного
прогресу та вирішення соціально-економічних проблем. Зважаючи на це,
питання здійснення державних закупівель викликають посилений інтерес у
науковців і практиків. Нова редакція Закону мала б задовольнити ключові
вимоги і запровадити низку антикорупційних норм, норм щодо відкритості та
прозорості в здійсненні державних закупівель, що вимагає громадськість.
Оскільки ми маємо досить високий рівень корупції в державних закупівлях
України про що свідчить результати аналізу державних закупівель і
позапланових перевірок територіальними органами Державної фінансової
інспекції України. У 2014 році було попереджено зайвих витрат на загальну
суму майже 2,2 млрд. грн. Через виявлені фінансові порушення було
скасовано конкурсні торги на загальну суму понад 1,6 млрд. грн., укладених
договорів розірвано на загальну суму майже 546 млн. грн.

У 2013 році

попередили зайвих витрат на закупівлю товарів, робіт і послуг за державні
кошти на суму майже 1,9 млрд. грн. Зокрема, за рахунок відміни конкурсних
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торгів на суму понад 723 млрд. грн. та шляхом розірвання укладених
договорів на суму більш як 1,1 млрд. грн.
Законодавство України в сфері державних закупівель стрімко
змінюється, тому важливо сформувати ефективні тенденції вдосконалення
законодавства України в сфері державних закупівель як чинника розвитку
української економіки. При цьому вони повинні бути максимально прозорі та
відкриті, що значно покращить становище у боротьбі з корупцією у цій
сфері.
Аналіз досліджень і публікацій. Питаннями теорії та практики
державних закупівель займалися такі науковці як: Алтинцева О., Морозова
В., Смотрицька І., Ткаченко Н. та інші. Однак, більшість таких наукових
досліджень зорієнтовані на економічній складовій питання, в той час, як
правовий аспект здійснення державних закупівель у боротьбі з корупцією та
зокрема новітні зміни законодавства, залишаються недостатньо вивченими.
Навіть попри вагомий вплив державних закупівель на державну економіку,
дослідження з цієї проблематики не мають системного характеру.
Мета статті.

На підставі аналізу законодавчих норм щодо їх

ефективності, розробити пропозиції прозорості та пропозиції у боротьбі з
корупцією, що викладанні у нововведеннях у сфері державних закупівель та
запропонувати їх удосконалення.
Виклад

основного

матеріалу

дослідження. Правове

регулювання

системи державних закупівель в Україні здійснюється відповідно до Закону
України «Про здійснення державних закупівель», метою якого є створення
конкурентного середовища у сфері державних закупівель, запобігання
проявам корупції у цій сфері, розвиток добросовісної конкуренції,
забезпечення раціонального та ефективного використання державних коштів.
Практика дотримання норм Закону [1] свідчить, що будь-яка процедура
закупівлі забирає багато часу, ще й при цьому потрібно детально планувати
процес закупівель та ретельно прораховувати строки їх проведення.
Водночас кількість неврегульованих питань, їх складність вимагають від
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посадових осіб, які проводять процедури закупівлі товарів, робіт і послуг,
здатності швидко реагувати на постійні зміни ситуації у сфері державних
закупівель, а також багаторічного досвіду.
З прийняттям Закону України «Про здійснення державних закупівель»
[1]

з‘явилися ключові нововведення у сфері відкритості та прозорості

державних закупівель з точки зору боротьби з корупцією. Їх умовно можна
поділити на чотири групи. Перша група має суто антикорупційний характер і
свідчить про створення конкурентного середовища. Друга група стосується
доступу до інформації про державні закупівлі. Найбільша кількість
нововведень припадає саме на цю групу. Але ж без належного доступу до
інформації про використання грошей та власності громадян ефективна
боротьба з корупцією є неможливою. Третя розширює можливості
громадського контролю та засобів масової інформації щодо проведення
державних закупівель. І нарешті, четверта група присвячена посиленню
відповідальності замовників за участь у потенційно корупційних схемах на
державних торгах. Відповідно до нововведень Закону [1., ст.17, п.6 ]
замовник зобов‘язаний відхилити пропозицію конкурсних торгів, якщо
«пропозиція конкурсних торгів (кваліфікаційна, цінова пропозиція) подана
учасником процедури закупівлі, який є пов‘язаною особою … з членом (
членами ) комітету з конкурсних торгів замовника». По суті, ця норма
торкається більш глобального питання у сфері боротьби з корупцією, а саме
–

питання

попередження

конфлікту

інтересів

чиновників.

Наразі

антикорупційне законодавство містить лише декларації щодо необхідності
врегулювання

та

вирішення

цього

питання,

а

робота

над

його

удосконаленням триває.
Аналіз статей закону про державні закупівлі зобов‘язує державні,
казенні та комунальні підприємства оприлюднювати на державному вебпорталі tender.me.gov.ua ключову інформацію про закупівлі, які перевищують
власні пороги, що встановлені законом. Ідеться про закупівлі, які
підприємства здійснюють як за власні кошти, так і за бюджетні кошти. Це
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спрямоване на прозорість закупівель, які здійснюють підприємства. Окремі
нововведення надають змогу як громадянам, так і контролюючим органам
відслідковувати долю закупівлі вже після укладання договору. Доволі
поширеною є корупційна практика, коли замовник та переможець торгів
домовляються через певний час про зміну умов договору, що зводить на
нанівець значення самої процедури торгів. Однією із нових умов закону
замовник зобов‘язан оприлюднювати інформацію про зміну істотних умов
договору, а також про результати виконання закупівельного договору.
Процедура розкриття пропозицій конкурсних торгів дотепер мала
корупційні ризики викривлення змісту пропозицій та обрання переможця,
(вигідного для замовника). Доволі часто зустрічаються випадки змови
учасників процедури із замовниками закупівель, що може мати стійкий
систематичний характер, спрямований на узгодження цінової політики щодо
створення

умов

для

перемоги

в

торгах

конкретного

суб‘єкта

господарювання. Разом із цим подібні факти суперечать принципам
прозорості,

відкритості,

добросовісної

конкуренції

серед

учасників,

недискримінації учасників, об‘єктивної та неупередженої оцінки пропозицій
конкурсних торгів, запобігання корупційним діям і зловживанням під час
здійснення закупівель. В ході дослідження цієї ситуації, можна зробити
висновок, що було б доцільно залучати для контролю проведення державних
закупівель громадськість. Так, як згідно законодавчої бази, окрім учасників,
журналісти мали змогу бути присутніми під час розкриття пропозицій, то у
новій редакції закону, право бути присутніми під час розкриття пропозицій
конкурсних торгів отримали і уповноважені представники громадських
об‘єднань.

Окремо зазначається

[1., ст.9, п.4 ], що замовники мають

забезпечити їхнє «право на фіксацію процедури розкриття технічними
засобами».
За результатами проведеного аналізу при здійсненні державних
закупівель за державні кошти замовник зобов‘язаний відхилити пропозицію
того учасника, «який протягом останніх трьох
65

років притягувався до

відповідальності за порушення, передбачене [2., ст.6, п.4, ст.50, п.1]. Тобто
учасникам тендерних змов забороняється на три роки брати участь у
державних торгах з моменту встановлення факту участі їх у змові. В даний
час замовники повинні вимагати такі довідки з засвідченням зазначеної вище
інформації, яку надає Антимонопольний комітет України.
В діючому законі про здійснення державних закупівель не має
окремого розділу про електронні реверсивні аукціони. Ця процедура
з‘явилась декілька років потому, але не здобула практичного використання.
При цьому спроба реалізувати такий підхід можемо спостерігати на підставі
[ 1. , ст. 12 ] де йдеться про те, що «замовник має право здійснювати будь –
які процедури закупівлі із використанням електронних засобів». На підставі
досвіду інших країн, які застосовують електронні закупівлі, доводить нам,
що можливо досить суттєво знизити рівень корумпованості та значно
скоротити час для здійснення державних закупівель. Так, наприклад, у Грузії
процес реєстрації на електронних майданчиках триває не більше п‘яти
хвилин, і одразу по завершенню реєстрації, учасник може взяти участь у
будь – яких електронних торгах, а вже через 1 – 2 години стати переможцем
цієї закупівлі. Учасники торгів можуть контролювати один одного, так як
процес контролюється громадським суспільством. Суспільство , державні
органи, конкуренти можуть бачити всі етапи торгів і ясно розуміють, чому
переміг на тендері той чи інший учасник. При виявленні порушення під час
проведення процедури торгів, результат тут же можна оскаржити. Така
простота і зрозумілість в користуванні системою, і є запорукою успіху, адже
чим складнішим процес, тим більше часу знадобиться для його реалізації.
Введення

електронних

торгів

в

Україні

надасть

змогу

збільшити

конкуренцію у проведення державних закупівель та перетворити тендери у
справді ефективний та спрощений процес. Безсумнівно, це саме те, чого
потребує українська економіка. Проте необхідно пам‘ятати, що електронні
закупівлі - це не ціль, а лише інструмент. Очевидно, що практичне втілення
антикорупційних норм залежатиме від спільних зусиль Міністерства
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економічного розвитку і торгівлі, Антимонопольного комітету України,
інших відомств, замовників, громадян тощо. Суттєві спрощення в самому
процесі

здійсненні

антикорупційний

державних

потенціал.

закупівель

Таким

будуть

чином,

мати

виникає

неабиякий
необхідність

удосконалення Закону та реформування усіх суперечливих норм. Про те,
яким має бути ідеальний варіант закону про держзакупівлі можна
дискутувати досить довго. Маємо врахувати і й удосконалення системи
державних закупівель, наприклад, спростити вимоги до бізнесу, створити
життєздатну систему електронних торгів.
Результати досліджень показані у двох блоках проблем, зокрема з боку
замовників ключовими проблемами є:
суттєве

ускладнення

безкоштовного

оприлюднення

тендерної

документації на веб-порталі tender.me.gov.ua;
недосконалість

та

обмежена

тривалість

роботи

веб-порталу

tender.me.gov.ua;
непрофесійна та надто децентралізована система державних закупівель;
недосконалі критерії оцінки пропозицій конкурсних торгів;
постійні зміни та доповнення у законодавчій базі;
нестача бюджетних коштів для проведення закупівель або оплати
укладених договорів.
Водночас з позиції

підприємців – учасників державних торгів

проблеми полягають у наступному:
неплатежі або суттєва затримка платежів з боку замовників;
складність отримання різних довідок для участі в торгах;
зняття з торгів через дрібні помилки в оформленні конкурсних
пропозицій;
штучна монополізація окремих сегментів ринку державних закупівель.
Зважуючи на перелічені проблеми, що виникають під час здійснення
державних закупівель, можна запропонувати заходи щодо підвищення рівня
професійності та централізації системи державних закупівель:
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запровадження окремої посади в сфері державних закупівель в установі
з належним матеріальним забезпеченням;
створення єдиних тендерних комітетів в органах влади;
ввести обов‘язкове, але безкоштовне навчання для спеціалістів, що
беруть участь у процедурах державних закувівель;
централізована закупівля на міському, регіональному та національному
рівнях певних товарів;
чітке розмежування функцій замовника та організаторів закупівель;
надати можливість усім замовникам користуватися зручною системою
«Кабінет замовника» з метою безкоштовного порядку оприлюднення
тендерної документації на веб-порталі tender.me.gov.ua.
Висновки. Таким чином, впровадження електронних торгів у сфері
державних закупівель товарів, робіт та послуг в Україні надасть змогу
зробити їх не такими довготривалими та дозволить забезпечити ефективне
цільове використання державних коштів. При цьому, нововведення нададуть
змогу підсилити ефективність, прозорість, відкритість державних закупівель
установ, дозволить зменшити рівень корупції у цій сфері. Внесення
відповідних прогресивних змін до чинного законодавства України, щодо
здійснення державних закупівель, дозволить створити додаткові правові
механізми запобігання корупційним правопорушенням, нецільовому та
неефективному використанню державних коштів під час проведення
закупівель товарів, робіт та послуг. Зокрема, це є одним із ключових
елементів підвищення ефективності державної економічної політики та має
базуватися,

на

засадах

добросовісної

прозорості,

недискримінації учасників, об'єктивності та неупередженості

оцінки тендерних пропозицій, а разом

конкуренції, відкритості та
з цим запобігати проявам

корупції у сфері державних закупівель.
На основі аналізу змін в законодавстві України в сфері державних
закупівель виникає необхідність змінити загальну концепцію Закону.
Зважаючи на складність процедур закупівлі за державні кошти і значні
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проблеми з їх регулюванням та контролем процес удосконалення тендерів не
має зупинятись. Важливо не просто розробити і внести зміни до закону, а
спланувати систему державних закупівель таким чином, щоб вона могла
якісно та прозоро функціонувати в подальшому.
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Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
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ПІДПРИЄМСТВАХ УКРАЇНИ
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«внутрішній

аудит».

Обгрунтовано

необхідність організації внутрішнього аудиту у відповідності до сучасних
потреб підприємств України. Визначено роль внутрішнього аудиту в
покращенні ефективності та продуктивності роботи підприємства.
Ключові слова: внутрішній аудит, власник, ефективність, служба
внутрішнього аудиту, аудитор.
Постановка

проблеми.

Проведення

внутрішнього

аудиту

забезпечує поліпшення діяльності та мінімізації фінансових втрат на
підприємстві. Він допомагає підприємствам виконувати свої завдання,
застосовуючи систематичний, впорядкований підхід до оцінки та підвищення
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ефективності процесів керування ризиками, контролю та управління.
Проведення внутрішнього аудиту є каталізатором покращення ефективності
та продуктивності роботи підприємства завдяки отриманню глибинного
розуміння його діяльності та розробці рекомендацій на основі проведених
аналізів та оцінки даних та бізнес процесів.
Мета дослідження. Обгрунтування необхідності організації
внутрішнього аудиту у відповідності до сучасних потреб підприємств
України.
Аналіз останніх досліджень та публікацій. Дослідженнями у
сфері організації внутрішнього аудиту на підприємствах займалися такі
науковці як: Я. Мех, А.Чуєнков, Ф. Бутинець, А. Білоусов, П. Майданевич,
Т. Каменська, О. Макеєва, В. Немченко, Б.Усач, О. Філозоп, В. Рудницький,
М. Голощапов. Проте
певні аспекти організації внутрішнього аудиту необхідно досконало
дослідити.
Виклад основного матеріалу. Для вдосконалення діяльності
підприємства здійснюється внутрішній аудит у вигляді незалежних і
об‘єктивних гарантій і консультацій, який дає змогу підприємству досягти
поставлених цілей, використовуючи систематизований і послідовний підхід
до оцінки й підвищення ефективності процесів управління ризиками,
контролю й корпоративного управління.
Питання про форму організації служби внутрішнього аудиту на
конкретному підприємстві вирішується власником або керівником залежно
від мети і завдань, поставлених перед цією службою. Основною метою
внутрішнього аудиту є сприяння ефективному виконанню завдань і цілей,
задля яких функціонує підприємство.
Першочерговими завданнями внутрішнього аудиту є:
удосконалення законодавчого регулювання внутрішнього аудиту в
Україні;
визначення на методичному рівні принципів внутрішнього аудиту;
подальша розробка і впровадження нормативів внутрішнього аудиту;
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поліпшення методики та організації внутрішнього аудиту, його якості;
ідентифікація і усунення «слабких» місць в системі управління;
оцінка ефективності інформаційних систем підприємства;
контроль за виконанням управлінських рішень та поточної діяльності
окремих структурних підрозділів підприємства;
попередження шахрайств, помилок недоліків.
Внутрішній аудит можуть провадити аудитори, які працюють
безпосередньо на даному підприємстві. У будь-якому разі служба
внутрішнього аудиту має бути укомплектована кваліфікованими кадрами, які
зможуть виконувати покладені на них функціональні обов‘язки, такі як:
перевірка систем бухгалтерського обліку й внутрішнього контролю, їх
моніторинг і розробка рекомендацій з поліпшення цих систем;
перевірка бухгалтерської й оперативної інформації, включаючи
експертизу засобів та способів, що використовуються для ідентифікації,
оцінки, класифікації такої інформації й складання на її основі звітності, а
також спеціальне вивчення окремих статей звітності, включаючи детальні
перевірки операцій, залишків по бухгалтерських рахунках;
перевірка дотримання законів і інших нормативних актів, а також вимог
облікової політики, інструкцій, рішень і вказівок керівництва й (або) власників;
перевірка діяльності різних ланок управління;
оцінка ефективності механізму внутрішнього контролю, вивчення й
оцінка

контрольних

перевірок

у

філіях,

структурних

підрозділах

економічного суб'єкта;
перевірка

наявності,

стану

й

забезпечення

збереження

майна

економічного суб'єкта;
робота над спеціальними проектами й контроль за окремими
елементами структури внутрішнього контролю;
оцінка програмного забезпечення, що використовується економічним
суб‘єктом;
спеціальні розслідування окремих випадків, наприклад підозр у
зловживаннях;
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розробка й подання пропозицій по усуненню виявлених недоліків і
рекомендацій з підвищення ефективності управління.
Оскільки внутрішній аудит здійснюється на підприємстві в інтересах
власників, які зацікавлені в конкурентоздатності свого підприємства (що
досить актуально в даний час), то його організація є необхідною для
ефективного функціонування та розвитку підприємства, оскільки він дає
можливість більш точно здійснити прогнозування і оцінку ризиків
підпримства.
Ефективність внутрішнього аудиту також пояснюється тим, що при
розробці стратегічного плану роботи на рік або на декілька років вперед
внутрішні аудитори визначають насамперед основні зони ризику для
компанії, а потім розподіляють ресурси часу та фахівців таким чином, щоб
найбільш ризиковані сфери діяльності були перевірені першочергово. Також
внутрішні аудитори використовують не тільки дані первинних документів,
бухгалтерського обліку та фінансової звітності, а й використовують в своїй
діяльності такі методи як вивчення виробничих процесів, побудову
органограм, проведення

анкетування

та інтерв'ю з працівниками

і

керівниками підрозділів з метою досконального розгляду суті проблеми [1].
Перевагами внутрішнього аудиту є:
знання внутрішніми аудиторами особливостей організації;
знання внутрішніми аудиторами специфічних каналів комунікації, які
діють в організації;
знання внутрішніми аудиторами неформальних лідерів, чия інформація
може бути найбільш корисною під час проведення аудиту;
можливість використання конфіденційної інформації в звітах про
аудит;
відсутність дефіциту часу під час підготовки до аудиту, який
забезпечує можливість більш детального вивчення об‘єкту аудиту;
наявність необмеженого та постійного доступу до матеріалів.
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Відповідно до Міжнародного стандарту аудиту (МСА) 610
"Використання роботи внутрішніх аудиторів" можна визначити наступні
напрями діяльності внутрішнього аудиту (табл.1).
Таблиця 1
Напрями діяльності внутрішнього аудиту [2]
Напрям діяльності

Заходи внутрішнього аудиту
Огляд заходів внутрішнього контролю,

1. Моніторинг внутрішнього контролю

моніторинг їх функціонування та надання
рекомендацій з їх вдосконалення
Огляд засобів, що використовуються для
ідентифікації, виміру, класифікації цієї

2. Перевірка фінансової та операційної

інформації, складання звітності про неї та

інформації

конкретний запит щодо окремих статей,
включаючи детальне тестування операцій,
залишків на рахунках і процедур

3. Огляд операційної діяльності

Огляд економічності, ефективності та
результативності операційної діяльності
Огляд дотримання законів, нормативних

4. Огляд дотримання законів і нормативних

актів, політик і директив управлінського

актів

персоналу, інших зовнішніх та внутрішніх
вимог
Ідентифікація та оцінка значної доступності

5. Управління ризиками

ризику, поліпшення управління ризиками і
системами контролю
Оцінка процесу управління у контексті
досягнення цілей з етики і системи

6. Управління

цінностей, управління результатами
діяльності та підзвітності, повідомлення
інформації про ризик і контроль
відповідним підрозділам організації

Внутрішній аудит, як і будь-яка діяльність, стандартизується та
нормується законодавством. Але законодавство України більш спрямоване на
регулювання зовнішнього аудиту. Стандартів, що регулюють внутрішній
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аудит немає (за винятком нормативних документів Національного банку
України з регламентації внутрішнього аудиту в комерційних банках
України). Внаслідок цього зменшується поширення передового досвіду в цій
сфері діяльності на інших підприємствах. Відсутність обмежень на зміст і
форму проведення внутрішнього аудиту стимулює розробку суб'єктами
господарювання власних

форм реалізації його функцій. Також у 2003 році

було прийнято рішення Аудиторською палатою України про прийняття
Стандартів аудиту та етики Міжнародної федерації бухгалтерів як
Національні стандарти аудиту, які діють в Україні з 2004 року та
використовуються

у

внутрішньому

аудиті.

При

створені

служби

внутрішнього аудиту на підприємстві необхідно розробляти Положення про
внутрішній аудит, в якому зазначати методичні, документальні

та

організаційні вимоги до проведення аудиту.
Робота внутрішніх аудиторів за своєю суттю – це виконання частини
функцій керівництва підприємства. Служба внутрішнього аудиту відповідає
перед

керівництвом

підприємства

за

ефективне

функціонування

та

удосконалення системи бухгалтерського обліку, достовірність фінансової й
оперативної інформації, дотримання українського законодавства. Набагато
важливіше місце служби внутрішнього аудиту в організаційній структурі
підприємства, оскільки від цього значною мірою залежить ступінь
об‘єктивності результатів її діяльності. Основна ознака, за якою внутрішній
аудит відрізняють від зовнішнього, полягає в тому, що він залежний, тобто
підпорядкований керівництву тієї фірми, де він провадиться. Проте
об‘єктивність

внутрішнього

аудиту

забезпечується

ступенем

його

незалежності в організаційній структурі управління підприємством.
Потреба у внутрішньому аудиті проявляється в тому, що при
відсутності контролю і оцінки персонал починає працювати недбало. Крім
того, незалежно від якості системи контролю, можливі навмисні викривлення
реального стану справ. Найчастіше це виникає на великих підприємствах з
різними видами діяльності, зі складною розгалудженою структурою і
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великою кількістю територіально відділених фірм, дочірніх підпорядкованих
підприємств

у зв'язку з тим, що вище керівництво не займається

повсякденним контролем діяльності організації й нижчих управлінських
структур. Робота фахівців внутрішнього аудиту в цьому напрямі полягає,
насамперед, в уніфікації i стандартизації облікових процесів для правильного
формування зведеної чи консолідованої зовнішньої i, перш за все,
внутрішньої звітності.
Внутрішній аудит подає інформацію про цю діяльність і підтверджує
достовірність звітів менеджерів. Внутрішній аудит необхідний головним
чином для запобігання втрат ресурсів і здійснення необхідних змін усередині
підприємства.
Внутрішній аудит виконує не тільки контрольні функції, а розв‘язує
завдання, що входять до сфери аудиту ефективності системи внутрішнього
контролю підприємства, охоплює аналіз і оцінку адекватності, а також якість
виконання покладених на цю систему функцій, тобто внутрішній аудит дає
оцінку контрольним процедурам та механізму внутрішнього контролю.
Внутрішній аудит здійснюється на попередній стадії виконання
комерційної, технологічної або фінансової угоди в процесі її проходження і
після завершення. Він дає експертну науково обґрунтовану оцінку
господарським операціям і процесам.
Внутрішній аудит є одним із видів господарського контролю суб‘єктів
підприємницької діяльності. Впровадження і правильна організація системи
внутрішнього аудиту сприяють забезпеченню ефективності діяльності
підприємства. Внутрішній аудит аналізує ситуацію ризику і застерігає від
банкрутства,

використовуючи

ноу-хау

для

збільшення

прибутку

й

ефективності нової технології, вживає заходів, що сприяють фінансовій
діяльності підприємства.
Перевагою внутрішнього аудиту, на відміну від зовнішнього, є те, що
він системний – складається з попереднього, поточного та наступного, є
безперервним, суцільним, що має дуже важливе значення для успішного
функціонування підприємства [3].
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Негативними рисами організації внутрішнього аудиту на підприємстві є:
відсутність ефективної та мобільної нормативної бази;
некомпетентність фахівців з аудиту відповідно до сучасних вимог, бо
для ведення сучасного аудиту необхідні не тільки великі управлінські,
фінансові, технічні зусилля, а й спеціальні знання людських аспектів,
організації виробництва, висока кваліфікація в галузі трудового права,
уміння користуватися соціально-економічними показниками й інші знання у
сфері управління трудовими ресурсами;
недостатність організації процесу внутрішнього аудиту в Україні,
оскільки відсутній практичний аспект висвітлення даного питання.
Позитивними

рисами

організації

внутрішнього

аудиту

на

підприємстві є те, що:
виявляються резерви засобів та джерел підприємства;
внутрішній аудит допомагає забезпечити ефективність діяльності
апарату управління щодо захисту законних майнових інтересів підприємства;
розробляються рекомендації щодо удосконалення системи обліку на
підприємстві, що в кінцевому рахунку призведе до економії витрат;
контролюється реалізація, надходження грошових коштів, придбання
товарів і послуг тощо;
зміцнюється фінансовий стан підприємства.
ефективна система внутрішнього аудиту на підприємстві значно
підвищить зацікавленість інвесторів до таких підприємств.
Висновки.

Узагальнюючи

результати

дослідження

з

обгрунтування необхідності організації внутрішнього аудиту у відповідності
до сучасних потреб підприємств України, встановили, що організація
внутрішнього аудиту здійснюється в інтересах власників економічного
суб'єкта та регламентується його внутрішніми документами. Внутрішній
аудит здійснюється в момент, коли відбувається господарська операція або
при її документальному оформленні, що дає змогу своєчасно виявити
недоліки в роботі і вжити відповідних заходів для їх попередження.
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Запровадження

системи

внутрішнього

аудиту

з

конкретною

відповідальною особою або спеціальним відділом на кожному підприємстві в
усіх галузях економіки сприятиме скороченню витрат і підвищенню
ефективності діяльності підприємств.
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І.Ю.Волос
Здобувач освітнього ступеня «магістр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ: СУЧАСНИЙ ПІДХІД ЩОДО ВИЗНАЧЕННЯ
СУТНОСТІ
Актуальність теми обраної теми визначається тим, що все частіше постає
питання вирішення проблем управління власним капіталом як основним
джерелом, що сприяє ефективній діяльності та підвищенню конкурентних
переваг підприємства. Тому дуже важливу роль відіграє саме визначення
сутності поняття «власний капітал».
Ключові слова: капітал, власний капітал, інвестований капітал, капітал
вартість, капітал-функція.
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Постановка проблеми. Власний капітал відіграє першочергову роль у
фінансовому забезпеченні підприємства. Власні фінансові ресурси для
кожного підприємства є тією життєво необхідною частиною, без якої
неможлива ні робота, ні подальше існування підприємства. Не даремно,
серед класифікації загального капіталу, саме розподіл на власний та
позиковий є первинним. Наявні власні засоби дозволяють підприємству
використовувати їх як за своїм розсудом, так і в окремих випадках за
законодавчо визначеними напрямками.
Аналіз останніх досліджень і публікацій з проблеми. Проблемам поняття
власного капіталу, його структури, формування та використання свої праці
вітчизняні вчені: Ф. Ф. Бутинець, М.Т. Білуха, С.Ф. Голов, М.С. Пушкар,
В.Ф. Палій, В.В. Сопко та інші. Однак в сучасних умовах господарювання
зазначена тема потребує подальшого дослідження.
Мета наукової роботи - комплексне обґрунтування сутністі власного
капіталу, на основі аналізу джерел та поглядів авторів.
Виклад основного матеріалу. Фінанси суб‘єктів господарювання є
основою фінансової системи країни, тому фінансовий стан підприємств
безперечно впливає на соціально-економічну ситуацію держави в цілому. В
свою чергу, діяльність підприємства безпосередньо залежить від фінансового
капіталу. Капітал підприємства з одного боку є головною економічною базою
створення та функціонування господарюючих суб‘єктів в економіці, з іншого
– відіграє важливу роль у забезпеченні поступального економічного розвитку
суспільства. Будь-яке підприємство, що здійснює комерційну чи виробничу
діяльність повинно мати визначений розмір капіталу. Капітал є однією з
фундаментальних економічних категорій, сутність якої досліджується уже
протягом століть, проте нове значення отримала лише в умовах ринкових
відносин. Термін «капітал» походить від латинського «capitalis» – головний.
Згідно до національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1
«Загальні вимоги до фінансової звітності», затвердженого Міністерством
фінансів України 07.02.2013 р. № 73, власний капітал – це частина в активах
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підприємства, що залишається після вирахування його зобов'язань [6]. В
міжнародних стандартах бухгалтерського обліку не використовується такий
термін як «власний капітал», еквівалентом до нього в зарубіжній практиці є
поняття «чисті активи» (net assets).
На думку Ф.Ф. Бутинеця власний капітал – це загальна вартість засобів
підприємства, які належать йому на правах власності та використовуються
ним для формування його активів [1].
Ф.Ф. Бутинець класифікує власний капітал за формою та рівнем
відповідальності [2]:
Таблиця 1
Класифікація власного капіталу
Класифікацій
на ознака

Види капіталу

1. Інвестований капітал – сума простих і привілейованих акцій за їх
номінальною вартістю, додатково вкладений капітал;
2. Подарований капітал – безоплатно отримані активи, безповоротна
За формою
допомога;
3. Нерозподілений прибуток – частина прибутку, отриманого внаслідок
ефективної діяльності підприємства, яка не була розподілена між
акціонерами, власниками, а реінвестована у підприємство.
1. Статутний капітал – його сума визначена в установчих документах і
За рівнем
підлягає обов`язковій реєстрації в Єдиному державному реєстрі
відповідально
підприємств, організацій, установ;
сті
2. Додатковий капітал – нереєстрований капітал, тобто додатково
вкладений капітал, резервний капітал, нерозподілений прибуток тощо.

Н.М. Ткаченко вважає, що власний капітал – це частина в активах
підприємства, що залишається після вирахування його зобов'язань [7]. Сума
власного капіталу – це абстрактна вартість майна, яка не є його поточною чи
реалізаційною вартістю, а тому не відображає поточну вартість прав
власників підприємства (фірми). На суму власного капіталу суттєво впливає
оцінка в бухгалтерському обліку активів і кредиторської заборгованості, що
була застосована при створенні підприємства, хоча випадково вона може
збігатись із сукупною ринковою вартістю акцій підприємства чи з сумою, яку
можна отримати від продажу чистих активів частинами або підприємства в
цілому.
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На момент створення підприємства власний капітал дорівнює вартості
внесених засновниками активів, оцінених за узгодженою ними справедливою
вартістю.

Використання

вкладених

активів

дозволяє

засновникам

(власникам) розпочати свою діяльність. Надалі в ході господарської
діяльності підприємства розмір власного капіталу постійно змінюється: 1)
поповнюється за рахунок внесення засновниками грошей та іншого майна, та
отриманого у процесі операційної, фінансової чи інвестиційної діяльності
прибутку, який залишається у його розпорядженні; 2) зменшується у випадку
виходу з підприємства засновників, та при умовах передбачених чинним
законодавством (наприклад, отримання збитків, зменшення вартості чистих
активів).
У повсякденному житті під капіталом розуміють: у вузькому розумінні суму заощаджень, достатню для ведення підприємницької діяльності, а в
широкому розумінні - все те, що має певну цінність.
Капітал - це вартість, яка в своєму русі зростає, приносячи дохід, тобто
це - самозростаюча вартість.
Капітал, який приносить процент, - це капітал-власність, тобто гроші, які
продаються на особливому ринку - ринку капіталів. Позичені гроші, тобто
гроші, надані в кредит функціонуючим підприємцям, - це капітал-функція.
Якщо капітал-власність приносить дохід в формі відсотка, то капітал-функція
- у формі підприємницького доходу, тобто частини прибутку на позичений
капітал, яка залишається після сплати відсотків.
Враховуючи

принцип

єдиного

грошового

вимірника,

капітал

у

бухгалтерському обліку є сукупністю майнових засобів, призначених для
господарських цілей, виражених в грошовій одиниці.
Капіталу притаманні наступні характеристики:
1) він є основним фактором виробництва;
2) характеризує фінансові ресурси підприємства, що приносять
прибуток;
3) є головним джерелом формування добробуту власників;
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4) є головним показником ринкової вартості підприємства;
5) його динаміка є важливим "барометром" рівня ефективності
господарської діяльності підприємства.[5]
Існують різні думки вітчизняних і зарубіжних вчених щодо визначення
поняття «власний капітал» (Табл.2).
Таблиця 2
Наукові підходи щодо визначення поняття «власний капітал»[3]
№

Визначення капіталу

Група авторів

з/п
1

Загальна вартість засобів

Бланк І. А., Бутинець Ф. Ф.,

Кількість

Питома

джерел

вага, %

7

22,6

12

38,7

8

25,8

4

12,9

31

100

підприємства, що належать Загородній А. Г., Олійник О. В.,
йому на правах власності

Чебанова Н. В., Стоун Д.,

та використовуються для

Кірейцев Г. Г.

одержання прибутку
2

Частина в активах

Азріліян А. Н., Борисов А. Б.,

підприємства, що

Ван Глен А., Бутинець Ф. Ф.,

залишається після

Хом'як Р. Л., Кутер М. І.,

вирахування його

Пархоменко В. М.,

зобов‘язань

Пушкар М. С.,Соловйова О. В.,
Хендріксен Е. С.,Скирпан О. П.,
Бернстайн Л. А.

3

Капітал, вкладений

Сопко В. В., Голов С. Ф.,

власниками(засновниками) Мочерний С. В., Райзберг Б.

4

підприємства(акціонерний

А.,Шатило Н. В., Міддлтон

капітал)

Д.,Чедвик Л.

Джерело утворення майна,

Безруких П.С., Кондраков Н.П.,

основне джерело

Краснова Л.П.,

фінансування

Савицька Г.В.

Всього

х

Найпоширенішим тлумаченням власного капіталу (38,7 %) є його
визначення як частини в активах підприємства, що залишається після
вирахування його зобов‘язань.
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Трактування

власного

капіталу

як

суми

вкладеного

капіталу

засновниками (власниками) (25,8 %) більше відноситься до визначення
зареєстрованого капіталу, під яким розуміють сукупність внесків (часток,
акцій за номінальною вартістю) засновників (учасників) в майно при
створенні підприємства для забезпечення його статутної діяльності.
Власний капітал є основою для початку та продовження господарської
діяльності будь-якого підприємства. Він є одним із найістотніших і
найважливіших показників, оскільки виконує такі функції:
самостійності і влади - розмір власного капіталу визначає ступінь
незалежності та впливу його власників на підприємство;
відповідальності та захисту прав кредиторів - виступає гарантом
повернення кредитів підприємством;
довготермінового

кредитування

-

перебуває

в

розпорядженні

підприємства необмежений час;
фінансування ризику - використовується для фінансування ризикових
інвестицій, на що можуть не погодитись кредитори;
кредитоспроможності - кредитори надають перевагу підприємствам з
меншою кредиторською заборгованістю і більшим власним капіталом;
компенсації понесених збитків - тимчасові збитки мають погашатись
за рахунок власного капіталу;
розподілу доходів і активів - частки окремих власників у капіталі є
основою у розподілі фінансового результату та майна у разі ліквідації
підприємства [4].
Розглядаючи економічну сутність капіталу підприємства, слід зазначити
такі його характеристики як [4]:
– капітал підприємства є основним чинником виробництва. У системі
факторів виробництва (капітал, земля, праця) капіталу належить пріоритетна
роль, тому що він поєднує усі фактори в єдиний виробничий комплекс; –
капітал характеризує фінансові ресурси підприємства, що приносять доход. У
даному випадку він може виступати ізольовано від виробничого фактора у
формі інвестованого капіталу;
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– капітал є головним джерелом формування добробуту його власників.
Частина капіталу в поточному періоді виходить з його складу і попадає в
«кишеню» власника, а частина капіталу, що накопичується, забезпечує
задоволення потреб власників у майбутньому;
– капітал підприємства є головним вимірником його ринкової вартості.
У цій якості виступає насамперед власний капітал підприємства, що визначає
обсяг його чистих активів. Поряд з цим, обсяг використовуваного власного
капіталу на підприємстві характеризує одночасно і потенціал залучення їм
позикових фінансових засобів, що забезпечують одержання додаткового
прибутку. У сукупності з іншими факторами капітал формує базу оцінки
ринкової вартості підприємства. Динаміка капіталу є найважливішим
показником рівня ефективності його господарської діяльності. Здатність
власного капіталу до самозростання високими темпами характеризує високий
рівень формування й ефективний розподіл прибутку підприємства, його
здатність підтримувати фінансову рівновагу за рахунок внутрішніх джерел. У
той же час, зниження обсягу власного капіталу є, як правило, наслідком
неефективної, збиткової діяльності підприємства.
Висновок. Таким чином, створення та нормальне функціонування
підприємств, будь-якої форми власності, неможливе без формування
достатнього обсягу власного капіталу. Власний капітал утворюється за
рахунок особистої участі власників підприємства у його формуванні. При
цьому, створюючи капітал, власник частково втрачає прямий зв'язок з
капіталом, і він фактично стає власним капіталом підприємства, а не
власника. Власний капітал відіграє першочергову роль у фінансовому
забезпеченні

підприємства.

Власні

фінансові

ресурси

для

кожного

підприємства є тією життєво необхідною частиною, без якої неможлива ні
робота, ні подальше його існування. Не даремно, серед класифікації
загального капіталу, саме розподіл на власний та позиковий стоїть на
першому

місці.

Наявні

власні

засоби

дозволяють

підприємству

використовувати їх як за своїм розсудом, так і в окремих випадках по
законодавчо встановлених напрямках. Усе залежить від джерела такого
фінансування за рахунок елементів власного капіталу.
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Здобувач освітнього ступеня «магістр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ПРОБЛЕМИ АУДИТУ ГРОШОВИХ АКТИВІВ НА ПІДПРИЄМСТВІ
У статті розглянуто сутність, основні етапи аудиту грошових активів,
виявлено проблеми при здійсненні контролю за грошовими активами, основні
порушення у даній сфері та необхідність контролю.
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Ключові слова: грошові активи, касові операції, операції на поточному
рахунку, етапи аудиту, найліквідніші активи.
Постановка проблеми. На сьогоднішній день грошові активи займають
важливе значення у ринковій економіці, адже зумовлюють активізацію
суб'єктів господарювання до самофінансування. Вони наявні на етапах
придбання

товарно-матеріальних

цінностей,

виробництва

продукції,

виконання робіт, надання послуг, їх продажу і отримання виручки.
Дана проблема аудиту грошових активів на підприємстві є досить
актуальною темою, оскільки у процесі господарської та іншої діяльності
підприємства постійно вступають у взаємовідносини з іншими суб‘єктами
господарювання при здійсненні угод, що оформлюються і закріплюються
договорами: з постачальниками – за одержані від них товарно-матеріальні
цінності, з покупцями – за придбані ними товари, з банками – з одержання
коштів і погашення кредитів, з іншими юридичними та фізичними особами –
за транспортні та інші послуги, електроенергію, паливо тощо, з працівниками
–

із

заробітної

плати,

наданих

їм

позик

тощо.

Дані

відносини

опосередковують розподіл та перерозподіл суспільного продукту, перехід
його з товарної форми в грошову, і навпаки. Початковою і кінцевою ланкою
кругообігу засобів, який включає придбання товарів, виробництво продукції,
виконання робіт, надання послуг, а також їх продаж і отримання виручки,
виступають грошові кошти, які є найбільш ліквідними активами.
Метою написання статті є висвітлення проблеми проведення аудиту
грошових активів.
Посилання на сучасні дослідження та публікації. Дослідженню питань
аудиту грошових активів у ринкових умовах присвячені праці відомих
вітчизняних та зарубіжних економістів, зокрема, Берези С.Л., Білухи М.Т.,
Бутинця Ф.Ф., Вериги Ю.А., Голова С.Ф., Горицької Н.Г., Губачової О.М.,
Кірейцева Г.Г., Кужельного М.В., Малюги Н.М., Мниха Є.В.,Нападовської
Л.В., Хендріксена Е.С.,Шілінглоу Г. та інших. Вони стверджують, що
грошові активи підприємства належать до фондів обігу у складі обігових
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активів і у фінансовій звітності. Тобто їх складу належать суми грошей на
банківських рахунках, у касі, на стадії проходження платежів (кошти у
дорозі), у формі грошових документів, у формі виставлених акредитивів.
Виклад основного матеріалу дослідження. Варто зазначити, що грошові
активи – це сума коштів, які перебувають у розпорядженні підприємства на
певну дату і є його активами в готівковій та безготівковій формах. До активів
грошових

належать:

кошти

на

поточних

та

валютних

рахунках,

короткотермінові фінансові вкладення,кошти в касі підприємства, інші
грошові активи. Грошові активи забезпечують постійну платоспроможність
підприємства.[3,c.11]
Саме тому грошові активи потребують посиленої уваги до себе з боку
органів контролю. Управління ними ґрунтується на даних обліку через
організацію і контроль за рухом грошових потоків, а також запасів грошових
активів із точки зору ефективності платежів і оптимального забезпечення
операційної діяльності підприємства фінансовими ресурсами. Вивчення
проблем обліку грошових активів підприємства підтверджує необхідність
удосконалення теоретико-методологічного забезпечення аудиту грошових
активів.
Грошовий обіг на підприємстві може здійснюватись в двох формах:
готівковій та безготівковій. Безготівковий обіг має більші переваги перед
готівковим тому що він є швидшим, зручнішим і ефективнішим. Але грошові
кошти як в готівковій, так і безготівковій формах потребують жорсткого
контролю з боку керівництва, адже ці активи є найбільш вразливими до
крадіжок і зловживань з боку працівників, і самої адміністрації підприємства.
Такий контроль можна здійснювати через систему внутрішнього
контролю, який здійснюється за допомогою різноманітних контролюючих
відділів підприємства, та через систему зовнішнього контролю, через
запрошення різноманітних зовнішніх незалежних експертів. Одними із таких
незалежних перевіряючи суб‘єктів є аудиторські фірми або аудитори, які
проводять аудит, відповідно на прохання власника. Аудит, в більшій мірі,
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відносять до інтелектуального виду діяльності, оскільки він покликаний
лише

досліджувати

фінансово-господарську

діяльність

на

помилки,

виправляти які має власник.[2,c.110 ]
На нашу думку, до основних етапів аудиту грошових активів можна
віднести:
аудит касових операцій;
аудит операцій на поточному рахунку.
Аудит касових операцій підприємства рекомендується проводити в
кілька етапів.
На підготовчому етапі аудиту касових операцій аудитор повинен
розглянути загальні питання організації роботи каси на підприємстві:
інтенсивність касових операцій;
основні напрямки касових надходжень і видатків;
кваліфікація і практичний досвід працівників, які забезпечують роботу
каси на підприємстві;
наявність

договорів

з

касирами

про

повну

матеріальну

відповідальність;
забезпеченість обліку касових операцій електронне обчислювальною
технікою;
обладнання приміщення каси на підприємстві.
Ретельне вивчення зазначених питань дасть змогу аудитору скласти
думку про стан касових операцій на підприємстві, визначити вузькі місця в
організації їх обліку і можливі напрямки порушень і помилок.
Перший етап аудиту касових операцій передбачає проведення раптової
ревізії каси з повним поаркушним перерахунком усіх грошей та інших
цінностей, що знаходяться у касі підприємства (векселів, зобов‘язань). При
цьому слід скласти відомість інвентаризації каси та обов‘язково зафіксувати
результати рангової ревізії каси в робочих документах. Далі аудитор повинен
вивчити питання своєчасності проведення інвентаризації каси, наявності
випадків раптових інвентаризацій кас керівництвом підприємства.
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Інвентаризацію каси належить проводити не рідше одного разу на
квартал, у строки, встановлені керівником підприємства.
Другим етапом є перевірка правильності заповнення касових документів
та організації порядку ведення касових операцій. На підприємстві
перевіряється правильність заповнення прибуткових та видаткових касових
ордерів. Неприпустимі будь-які виправлення, закреслювання і т. ін.
Прибуткові та видаткові касові ордери повинні бути належно оформлені.
Документи на видачу грошей мають бути підписані керівником і головним
бухгалтером підприємства або особами, ними уповноваженими.
Слід уважно перевірити використання бланків прибуткових касових
ордерів, їх облік та зберігання. Аудитор перевіряє наявність та порядок
ведення журналу реєстрації прибуткових та видаткових касових документів,
обов‘язково звіряє його дані а записами у касовій книзі. Перевіряючи
порядок ведення касової книги, необхідно впевнитися, що підприємство має
тільки одну касову книгу, яка має бути пронумерована, прошнурована і
опечатана сургучною або мастиковою печаткою. Підчистки та невмотивовані
виправлення в касовій книзі забороняються.
Перевірка операцій з видачі готівки з каси проводиться на третьому
етапі аудиту. Встановлюється, на які цілі підприємство отримувало і
видавало готівку. Для цього вивчаються корінці чекової книжки на
отримання готівки, виписки банку.
Велику увагу необхідно приділити операціям видачі готівки для
розрахунків з іншими підприємствами та з виплати заробітної плати з
готівкової
Насамперед

виручки
це

або

інших

пов‘язано

з

грошових

наявністю

надходжень
у

підприємства.

підприємства

податкової

заборгованості (податкової картотеки на розрахунковому рахунку). При
цьому залежно від терміну, за який проводиться аудит, слід враховувати
зміни в порядку ведення касових операцій, які відбулися шляхом внесення
змін і доповнень, Положенням про ведення касових операцій у національній
валюті в Україні, затвердженим Постановою Правління НБУ від 15.12. 2004 р.
№ 637.
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Четвертий етап передбачає перевірку повноти оприбуткування готівки в
касі

підприємства.

Необхідно

визначити,

чи

повністю

і

своєчасно

підприємство оприбутковує готівку, яка надходить з різних джерел:
за реалізовану продукцію (роботи, послуги);
одержання грошей з розрахункового рахунку;
невикористані підзвітні суми;
депоновану заробітну плату тощо.
З цією метою аудитор звіряє дані прибуткових касових ордерів та
касової книги з:
даними

відомості

реалізації

продукції,

відвантажувальних

документів та податкових накладних;
корінцями грошової чекової книжки підприємства та банківськими
виписками, журналом-ордером №1 та відомістю до нього;
авансових звітів та журналу-ордера № 7;
відомостей на заробітну плату.
На

п‘ятому

етапі аудитор

перевіряє

додержання

підприємством

встановленого ліміту залишку готівки в касі. Перевіряється повідомлення
банку про встановлення ліміту залишку готівки, в касі, касова книга на
предмет виявлення перевищення встановленого ліміту.
Останнім – шостим етапом перевірки є зіставлення даних первинних,
аналітичних і синтетичних облікових документів з даними, відображеними у
звітності підприємства, з метою встановлення їх відповідності.[5,c.204]
За результатами перевірки підприємства у разі виявлення порушень
аудитор повинен їх класифікувати:
за формальними ознаками (порушення визначеного порядку ведення
облікових реєстрів);
за суттю (підроблені бухгалтерські записи).
Освоєння методики аудиту касових операцій є важливим, виходячи з
таких причин: грошові кошти є найбільш ліквідними і такими, що швидко
реалізуються активами клієнта, вони мають масовий і поширений характер,
рух готівки відбувається через касові операції, тому під час аудиту вони
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досліджуються суцільним методом. Особлива увага приділяється питанню
забезпечення збереження грошей і дотримання касової дисципліни.[2,c.89]
Розпочинаючи аудит обліку грошових коштів на поточному та інших
рахунках у банку, слід розробити детальну програму аудиторської перевірки,
яка повинна включати такі питання:
установлення кількості поточних, валютних, розрахункових та інших
рахунків в установах банку, відповідності господарських операцій, які
відображаються на вказаних рахунках, чинному законодавству;
перевірка повноти і своєчасності оприбуткування грошових коштів, що
надійшли на рахунки підприємств, своєчасності перерахування
податків до бюджету й обов‘язкових платежів;
перевірка правильності кореспонденції рахунків за банківськими
операціями.[1,c.165]
До основних етапів проведення аудиту операцій на поточному рахунку
відносять (рис.1):

Аудит операцій з
чеками

Аудит операцій з
акредитивами
Аудит операцій по
перерахуванню
коштів
акцептованими
дорученнями
Грошей із банку по
чеку

Аудит дотримання
порядку відкриття
рахунків в банку

Аудит первинних
документів та обліку
безготівкових розрахунків

Аудит виписок банку
по розрахунковому та
валютному рахунках
Аудит відображення
кореспонденції
рахунків в
бухгалтерському обліку

Аудит первинних
документів і реєстрів
Аудит розрахунків
податків до бюджету та
позабюджетних фондів

Аудит розрахунків з
постачальниками
Аудит використання
банківських позик

Зіставлення даних з
Головною книгою і
балансом

Рис. 1. Основні етапи проведення аудиту операцій на поточному рахунку
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Висновки. Отже, думки і висновки аудиторів своєчасно здатні
попередити підприємства про неправильність ведення бухгалтерського
обліку та складання фінансової звітності, а отже і застерегти від небажаних
наслідків, штрафних санкцій та витрачання грошових коштів, які завжди
потрібні і яких ніколи не вистачає. Тому велику увагу слід приділяти саме
збереженню цих високоліквідних активів.
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Здобувач освітнього ступеня «магістр»
Вінницький торгово-економічний інститут КНТЕУ
ОСОБЛИВОСТІ ЗДІЙСНЕННЯ ВНУТРІШНЬОГО КОНТРОЛЮ
ВИКОРИСТАННЯ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ НА ПІДПРИЄМСТВІ
У статті розглянута сутність проведення внутрішнього аудиту основних
засобів,щодозволяє своєчасно виявити та попередити порушення, а також
внестинеобхіднізміни в облікову політику підприємства.
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внутрішній контроль, аудит, амортизація, переоцінка.
Постановка проблеми. На сучасному етапі становлення ринкових
відносин методикааудиту основних засобів є об‘єктом пильної уваги.
Основні засоби є матеріальною основоюпідприємницької діяльності, вони
визначають виробничий потенціал будь-якогопідприємства. Наявність даних
господарських засобів у складі ресурсів підприємствазбільшує ринкову
вартість

підприємств,

підвищує

інвестиційну

привабливість

та

забезпечуєзахист їхніх прав, тому питання аудиту основних засобів на
сьогоднішній день є актуальнимдля всіх підприємств.
Зв'язок з актуальними завданнями. Основні засоби відіграють вагому
роль у діяльності підприємств та організацій. Від ефективності їх
використання значною мірою залежить кінцевий результат діяльності
підприємства. Саме тому питанням обліку і контролю основних засобів
необхідно приділяти належну увагу. Як зазначає В.І. Попович, «На теренах
України діють підприємства різних галузей та форм власності, розмірів та
обсягів діяльності, але їх бухгалтерів об‘єднує спільний факт – наявність
основних засобів, що потребують грамотного обліку» [1].
М.В. Кужельний та В.Г. Лінник також підкреслили значення основних
засобів у підручнику «Теорія бухгалтерського обліку»: «Необхідним
елементом здійснення основних господарських процесів є наявність та
належне використання відповідних засобів праці. Підкреслюючи їхнє
значення у виробничому процесі Ф. Енгельс указував, що економічні епохи
відрізняються

одна

від

іншої

а чим виробляли, які використовували

засоби

не

тим, що виробляли,

праці.

Вони

становлять

матеріально-технічну базу кожного підприємства» [2].
Загальні

проблеми

міроюдосліджувались

у

теорії
працях

і

практики

вітчизняних

контролю

вчених:

М.Т.

певною
Білухи,

В.П. Завгороднього, В.С. Рудницького, О.А.Петрик, Н.І. Дорош та інш., а
також

зарубіжних

науковців:

Р.Адамса,
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А.

Аренса,

Дж.

Лоббека,

Дж. Робертсона. Однак окремі питання організації проведення контролю
основних засобів потребують подальшого дослідження.Аналіз наукової
літератури свідчить про те, що трактування внутрішньогоконтролю у різних
джерелах дається по різному.
Метою статті є розгляд методичних основ проведення аудиту основних
засобів, а також надання пропозицій щодо організації аудиту операцій з
основними засобами на підприємстві.
Виклад основного матеріалу.Одні вчені вважають, що внутрішній
контроль – це система заходів, визначених управлінським персоналом
підприємства
ефективного

та

здійснюваних

використання

на

усіма

підприємстві
працівниками

з

метою

своїх

найбільш

обов‘язків

по

забезпеченню та здійсненню господарських операцій. Тобто внутрішній
контроль визначає закономірність цих операцій, і їх економічну доцільність
для даного підприємства [3].
Інші підкреслюють, що внутрішній контроль – це процес, спрямований
надосягнення

стратегічних

довгострокових

цілей

компанії,

що

і

є

результатами дій керівництва з планування, організації, моніторингу
діяльності компанії в цілому та її окремих підрозділів [4]. При цьому,
науковці відзначають, що система внутрішнього контролю – це політика і
процедури внутрішнього контролю, прийняті управлінським персоналом
підприємства з метою забезпечення правильного та ефективного ведення
господарської діяльності, збереження активів, запобігання шахрайству та
помилкам, а також їх виявлення, забезпечення точності та повноти облікових
записів, своєчасної підготовки достовірної фінансової звітності [3].
Особливе місце в системі бухгалтерського обліку займають питання,
пов'язані із станом основних засобів. Це пояснюється тим, що вони у своїй
сукупності утворюють виробничо-технічну базу і визначають виробничу
мету господарства.
Основні засоби є матеріальною основою підприємницької діяльності,
вони визначають виробничий потенціал будь-якого підприємства. Тому
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перевірка їх збереження та ефективності використання є важливими ланками
контролю діяльності суб‘єкта господарювання.
Згідно П(С)БО 7 "Основні засоби" – матеріальні активи, які
підприємство утримує з метою використання їх у процесі виробництва або
поставки товарів, надання послуг, здавання в оренду іншим особам або для
здійснення адміністративних і соціально-культурних функцій, очікуваний
термін корисного використання (експлуатації) яких більше одного року (або
операційного циклу, якщо він довший за рік)[5].
Одними

із

елементів

системи

управління

основними

засобами

підприємства, що повинен знайти відображення в обліковій політиці є
контроль.Основна мета внутрішнього контролю основних засобів полягає в
забезпеченні дотримання законності й економічної доцільності господарськофінансової діяльності [6].
Контроль за використанням основних засобів полягає в розробці
системи заходів, спрямованих на підвищення коефіцієнтів рентабельності і
виробничої віддачі основних засобів. На основі контрольної інформації
визначаються резерви ефективного використання основних засобів –
зниження потреб в них за рахунок підвищення коефіцієнтів їхнього
використання в часі і потужності, оскільки між цими двома показниками
існує зворотна залежність.
Вивчення

діючої

практики,

спеціальної

зарубіжної

літератури,

міжнароднихнормативів контролю, а також практичного досвіду діяльності
вітчизняних підприємств, дозволило виділити такі основні категорії методів і
прийомів для ведення контролю основних засобів: інспекція, спостереження,
опитування іпідтвердження, підрахунки і аналітичний огляд [7].
Основними завданнями контролю є встановлення:
-

правильності

документального

оформлення

і

своєчасного

відображення в обліку операцій з основними засобами, їх надходження,
внутрішньогопереміщення і вибуття;
- перевірка правильності розрахунку, своєчасного відображення зносу
(нарахування амортизації) основних засобів;
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- контроль за витратами на ремонт;
- перевірка правильності відображення в обліку фінансових результатів
від вибуття (в тому числі ліквідації) основних засобів;
- контроль за збереженням основних засобів;
- перевірка правильності проведення індексації основних засобів.
Перевірку

наявності

основних

засобів

можна проводити двома

способами:шляхом інвентаризації (при невеликій кількості засобів) або
шляхомдокументальної перевірки. Другий спосіб полягає в тому, що
об'єктосновних засобів вважають наявним, якщо існують: документ,
якийпідтверджує його придбання, отримання на безоплатній основі,
створеннятощо; акт прийому-передачі 03-1; в реєстрах обліку зроблено
відповіднийзапис. В разі відсутності одного з трьох основних документів
актив невважається наявним, тому він не може бути включеним до балансу.
Вреєстрах

кількісного

обліку

на

кожний

об'єкт

основних

засобіввідкривається інвентарна картка.
Усясистемавнутрішньогоконтролюзабезпечуєпослідовнутаефективнуроб
отупідприємства, збереження власності, своєчасне та повне відображення
господарських та фінансовихопераційубухгалтерському обліку.
Оцінюючи ефективність внутрішнього контролю, зовнішній аудитор
з'ясовує такі питання:
ступінь

незалежності

внутрішніх

контролерів

від

впливу

керівництва підприємства;
масштаби, глибину та напрямки проведення перевірок;
компетентність робітників служби внутрішнього контролю
(аудиту) – їх професійну підготовку, досвід, навички роботи (наприклад з
комп'ютерами), участь у професійних організаціях;
якість звітів та актів внутрішнього контролю.
Основними методами, які використовуються при аудиті основних
засобів,є

опитування,

фактична

перевірка,

порівняння,

документальна перевірка, вибіркове дослідження [8].
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перерахунок,

Важливим питанням теорії і практики аудиту є визначення об‘єктів,
якіформують його предмет.
Об‘єктами

аудиту

є

окремі

або

взаємопов‘язані

економічні,

організаційніта інші сторони функціонування системи, що вивчається, стан
яких може бутиоцінено кількісно та якісно: ресурси, господарські процеси,
економічні результати діяльності, організаційніформиуправління, методи
управління,функціїуправління [9]. Об‘єкти аудиту формуються виходячи з
цілей, якінеобхідно досягнути аудитору при проведенні дослідження
операцій з основними засобами.
На думку Ф.Ф. Бутинця, предметом аудиту операцій з основними засобами є
господарські процеси та операції, пов‘язані з наявністю, рухом і
використанням основних засобів, а також відносини, що виникають при
цьому всерединіпідприємства та за його межами[10].
Організація і методика проведення аудиту відображається в програмі
аудиту, яка є переліком дій аудитора на кожному етапі перевірки. Програма
аудиту

повинна

відповідати

певним

визначеним

критеріям

якості

аудиторської перевірки: А– наявність; Б – правдивість; В – права та
зобов‘язання; Г – повнота; Д – вимірювання; Е – оцінка вартості; Є – подання
і розкриття.
Одним із найважливіших аспектів аудиторської перевірки основних
засобів є перевіркаправильності їх оцінки. Проблема оцінки основних засобів
– одна з основних убухгалтерському обліку, а принцип єдності та реальності
оцінки основних засобів –визначаючий фактор в організації бухгалтерського
обліку підприємства.
Основні

засоби

підприємств

незалежно

від

форм

власності

відображаються вбухгалтерському обліку та звітності за фактичними
витратами на їх придбання, перевезення,встановлення, налагодження,
державну реєстрацію, які становлять їх первісну вартість.Здійснюючи
вартісну оцінку основних засобів, підприємству необхідно виходити з того,
щооб‘єкт основних засобів визнається активом у випадку, якщо існує
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ймовірність

того,

щопідприємство

буде

отримувати

вмайбутньому

економічні вигоди, пов‘язані з використаннямцього об‘єкта, а його вартість
може бути достовірно визначена. Тому оцінці на дату балансупідлягають
основні засоби, які відповідають умовам визнання їх активом; основні
засоби, якіне відповідають умовам визнання, повинні бути списані на
витрати цього періоду за їхзалишковою вартістю.
Важливим завданням аудитора є перевірка правильності формування
первісноївартості основних засобів. Згідно з П(С)БО 7 «Основні засоби»
придбані (створені) основнізасоби зараховуються на баланс підприємства за
первісною вартістю[5]. Особливо аудиторуслід звернути увагу на ті основні
засоби, які були придбані за рахунок кредитів банків абоінших фінансових
установ

(повністю

або

частково).

Коли

підприємство

додатково

залучаєкредит банку на придбання чи будівництво основних засобів, у
деяких випадках,передбачених П(С)БО 31 «Фінансові витрати», фінансові
витрати на сплату відсотків закористування кредитом включаються до
первісної вартості об‘єктів. Капіталізація витрат напозики повинна бути
передбачена в обліковій політиці підприємства [11].
При безоплатному отриманні основних засобів вони повинні бути
оцінені за ринковою(справедливою) вартістю. Відносно основних засобів, які
надходять до підприємства,справедлива вартість визначається також у разі
безоплатної передачі основних засобів,якщо основні засоби отримані
внаслідок обмінних операцій; якщо основні засоби передані яквнесок до
статутного капіталу підприємства.
Одним

із

важливих

етапів

аудиторської

перевірки

є

аудит

переоцінкиосновних засобів,не пов'язаний зі зменшенням корисності активу.
Для

контролю

правильності

дотриманнявимог

з

переоцінки

аудит

здійснюється за такими напрямами:
1. Контроль повноти та проведення операцій з переоцінки основних
засобів.
2. Правильність документального відображення результатів переоцінки.
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3. Правильність відображення операцій з переоцінки на рахунках
бухгалтерськогообліку [12].
Такий аудит здійснюється на підставі вивчення документів, які містять
результатипереоцінки, і передбачає наступні аудиторські процедури:
визначення

всіх

питань

щодо

переоцінки,

які

знайшли

інвентарних

картках

відображення в обліковійполітиці підприємства;
перевірка

відповідності

записів

в

результатам здійсненоїпереоцінки;
перевірка правильності бухгалтерських записів, які відображають
результатипереоцінки основних засобів в обліку;
перевірка справедливої вартості об‘єктів основних засобів;
перевірка правильності визначення індексу переоцінки;
перевірка

правильності

розрахунку

переоціненої

вартості

основних засобів і зносу.
П(С)БО 7 «Основні засоби» не встановлює процедури переоцінки, не
визначає осіб,котрі повинні її здійснювати, не надає форми документа, в
якому повинні відображатисярезультати переоцінки. Ці питання повинні
регулюватися наказом про облікову політикусуб‘єкта господарювання, в якій
вказується метод оцінки основного засобу. Тому переоцінказдійснюється
професіональними оцінювачами і регулюється Законом України «Про
оцінкумайна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні» і
Національнимистандартами оцінки.
Аудитору, враховуючи великий вплив амортизації на показники
фінансової звітності,необхідно уважно вивчити порядок нарахування
амортизації на підприємстві. Мета аудитуамортизації основних засобів є
встановлення

достовірності,

правильності

та

законностіведення

бухгалтерського і податкового обліку амортизації основних засобів,
відображення уфінансовій та податковій звітності, відповідно до вимог
П(С)БО 7 «Основні засоби» таПодаткового кодексу України. Так як
аудитамортизаціїосновнихзасобів єчастиноюзагального аудиту основних
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засобів, тому перед аудитом, безпосередньо, амортизації основних засобів
аудитору необхідно перевірити всі аспекти обліку основних засобів, що
впливають на нарахування амортизації.
Аудиторській перевірці підлягають операції, пов‘язані з вибуттям
основних засобів, які спостерігаються при безоплатній передачі їх іншим
підприємствам, ліквідації в зв‘язку з повним зносом, нестачах, виявлених при
інвентаризації та перевірках, внесках у статутний капітал, в результаті
стихійного лиха, невідповідності критеріям визнання активом. При цьому
слід врахувати, що основні засоби підлягають списанню лише у тих
випадках, коли відновити їх неможливо або економічно недоцільно. При
перевірці вибуття основних засобів аудитор з‘ясовує, чи створена на
підприємстві постійно діюча наглядова комісія із списання засобів праці.
Якщо основні засоби ліквідовують внаслідок аварії чи інших надзвичайних
ситуацій, то треба ознайомитися з актами про аварію, ліквідацію, а також з
довідкою

з

метеорологічної

служби,

встановити,

що

призвело

до

надзвичайної ситуації [13].
У разі, якщо операції з основними засобами стосовно їх переміщення,
оприбуткування, вибуття, документального оформлення не відображують
або неправильно відображують в бухгалтерському обліку, потрібно виявити
винних осіб та причини, що спричинили таку ситуацію, і вжити відповідні
заходи.
Основні засоби можуть покидати баланс підприємства за різними
причинами, алебільш популярна – це їх реалізація (продаж за грошові кошти).
Аудиторунеобхідновстановити, яким нормативним документом керується
бухгалтер у випадку продажу основнихзасобів. Як відомо, П(С)БО 7 «Основні
засоби» не розповсюджується на основні засоби, якіутримуються для продажу.
Їх враховують за правилами, які викладено у П(С)БО 27«Необоротні активи, які
утримані для продажу, і припинена діяльність» [14].
Варто перевірити отримані та передані в оренду основні засоби:
наявність відповіднихдоговорів оренди, розрахунок орендних платежів і
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своєчасність їх внесення, операції зполіпшення та ремонтів, порядок
повернення.
Аудит

основних

засобів

їхвикористання.Визначають

завершується

фондовіддачу,

аналізом

ефективності

фондомісткість,

коефіцієнти

зносу, поновлення, придатностіосновних засобів.
Висновки. Таким чином, контроль основних засобів у діяльності
підприємств та організацій виступає вагомим елементом процесу управління.
Внутрішній контроль – це сукупність процедур, спрямованих на
досягнення цілей суб‘єкта господарювання, які є результатом дій керівництва
з

планування,

організації,

моніторингу,

перевірки

правильності

та

достовірності даних бухгалтерського обліку, підвищення ефективності
діяльності, забезпечення дотримання унормованих управлінських положень.
В процесі дослідження встановлено, що насьогодні аудит як вид
контролю є необхідним та обґрунтованим, оскільки володіннядостовірною
інформацією

–

передумова

успішного

функціонування

промисловихпідприємств. Основні засоби займають значну частину в
загальній майновій номенклатурібільшості суб‘єктів господарювання, на
сучасному етапі розвитку важливого значеннянабувають питання їх
ефективного використання тазбереження. Цьому значною міроюсприяє
здійснення дієвого незалежного контролю за станом та використанням
об‘єктівосновних засобів.
Необхідність аудиторської перевірки зумовлюється тим, що найбільш
достовірнимджерелом інформації про господарську діяльність підприємства
є дані бухгалтерськогообліку та звітності.Аудит основних засобів дозволяє
встановити реальний якісний та кількісний станосновних засобів суб‘єкта
господарювання, їх правильний облік, витрати на ремонт іполіпшення, а
також правильність нарахування амортизації.Таким чином, аудит основних
засобів є складним процесом, а з огляду на постійні змінив нормативних
актах

стосовно

їх

амортизації,

класифікації

важливоючастиною загального аудиту підприємства.
100

тощо

він

є

дуже

Список використаних джерел:
1.

Попович В.І. Облік основних засобів: порівняльний аналіз МСБО

та ПСБО / В.І. Попович // Вісник Національного університету «Львівська
політехніка» Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і
проблеми розвитку. – 2012. - № 721. С. 216-219.
2.

Кужельний М.В.Теорія бухгалтерського обліку: Підручник /

М.В. Кужельний, В.Г. Лінник. – К.: КНЕУ, 2011. – С.199 – 334.
3.

Ярова

Ю.Ю.

підприємствахУкраїни

Сутність
-

внутрішнього

[Електронний

ресурс]

контролю
–

на

Режим

доступу://73977.doc.htm
4.

Кузик Н.П. Внутрішній контроль як основа ефективної діяльності

сільськогосподарських підприємств //Н.П. Кузик., О.А. Боярова - науковий
вісник НУБіП України. – 2010. – №153. С.153-157.
5.

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 7 "Основні

засоби": затверджене наказом Міністерства фінансів України від 27 квітня
2000р., №92, з наступними змінами та доповненнями. [Режим доступу]. –
доступний з http://zakon.rada.gov.ua.
6.

Голов С. Ф. Управлінський облік [Текст]: [навч. посібник] /

С. Ф. Голов. – К.: Лібра, 2003. – С.704.
7.

Бутинець Ф.Ф. Контроль і ревізія. Підручник/Ф.Ф. Бутинець –

Ж.:ЖІТІ, 2002 – С.544
8.

Утенкова К.О. Аудит: Навчальний посібник/ К.О. Утенкова. – К.:

Алерта, 2011. –С.408.
9.

Бутинець Ф.Ф. Аудит: Підручник для студентів спеціальності

«Облік і аудит» вищих навчальних закладів/ Ф.Ф.Бутинець. – 2-е вид.,
перероб. та доп. – Житомир: ПП «Рута», 2002. – С.672.
10.

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 31 "Фінансові

витрати", затв. НаказомМіністерства фінансів України від 28.04.2006 р.
№ 415 зі змінами та доповненнями[Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0610-06
101

11.

Усач Б.Ф. Організація і методика аудиту : підручник / Б.Ф. Усач,

З.О. Душко, М.М. Колос. – К. : Знання, 2006. – С.295.
12.

Організація та методика проведення аудиту : навчально-

практичний посібник /В.В. Сопко, В.П. Шило, Н.І. Верхоглядова, С.Б. Ільїна,
О.М. Брадул. – 2-ге вид., перероб. ідопов. – К., 2006. – С.290-295.
13.

Організація та методика проведення аудиту : навчально-

практичний посібник /В.В. Сопко, В.П. Шило, Н.І. Верхоглядова, С.Б. Ільїна,
О.М. Брадул. – 2-ге вид., перероб. І допов. – К., 2006. – 576 с.
14.

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 27 "Необоротні

активи, які утримані для продажу, та припинена діяльність", затв. наказом
Міністерства фінансів України від 03.10.2007 р. № 1100 зі змінами та
доповненнями

[Електронний

ресурс].

–

Режим

доступу:

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1221-07
УДК 658.310.8.012.32(045)
Ю.О. Демешко
здобувач освітнього ступеня «магістр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ ПІДПРИЄМСТВА В
СУЧАСНИХ УМОВАХ ГОСПОДАРЮВАННЯ
У статті здійснено необхідність дослідження теоретичного обґрунтування
й розробки системи інформаційного забезпечення управління зобов’язаннями
підприємства, обґрунтування теоретичних і методичних підходів до
визнання й оцінки зобов’язань на сучасному етапі розвитку економіки.
Ключові

слова:

зобов’язання,

економіка,

бухгалтерський

облік,

ефективність, платоспроможність, аудит.
В умовах фінансової кризи, що утворилась в економіці України, гостро
постає питання своєчасності проведення розрахунків між суб‘єктами
господарської

діяльності.

Порушення

строків

погашення

зобов‘язань

призводить до їх накопичення та знецінення грошових коштів для
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кредиторів. Це негативно впливає на фінансовий стан підприємств.
Вирішення зазначеної проблеми можливе за умов ефективного управління
зобов‘язаннями. Прийняття управлінських рішень здійснюється на підставі
інформації про зобов‘язання, що формується

у системі бухгалтерського

обліку. У зв‘язку з цим виникає необхідність вдосконалення теоретичних і
методичних аспектів визнання, класифікації, документування, оцінки та
відображення

зобов‘язань у системі бухгалтерського обліку, а також

методики аналізу та аудиту зобов‘язань та визначення їх впливу на
платоспроможність підприємства в сучасних умовах господарювання.
Дослідженню цих проблем присвятили свої роботи вітчизняні та
зарубіжні вчені, такі як С.Л. Береза, О.С. Бородкін, Ф.Ф. Бутинець, Б.І.
Валуєв, О.О.Василик, А.М.Герасимович, Глен А. Велш, І.О.Власова, О.Н.
Волкова,

С.Ф.Голов, В.В.Головач, Н.М.Грабова, Р.Грачова, І.Губіна,

Н.М.Давиденко, Д.А. Єндовицький,

І.А. Єфремов,

В.П. Завгородній,

В.М. Івахненко, Ю.С.Ігумнов, С.В. Свірко, В.В. Сопко, Л.В. Чижевська,
М.Г.Чумаченко, В.Г. Швець, А.Д. Шеремет, Денієл Г. Шорт та ін.
Проведене дослідження наукових праць провідних вчених-економістів
та практики господарської діяльності свідчить про те, що окремі теоретичні
положення щодо трактування зобов‘язань є дискусійними, а низка важливих
аспектів класифікації, визнання, оцінки, методики їх обліку, контролю та
аналізу потребують уточнення та подальшого вдосконалення.
Отже, необхідність теоретичного обґрунтування й розробки системи
інформаційного забезпечення управління зобов‘язаннями підприємства
зумовили її актуальність.
Мета дослідження полягає в обґрунтуванні теоретичних і методичних
підходів до визнання й оцінки зобов‘язань на сучасному етапі розвитку
економіки.
Зобов'язання, що відображаються в бухгалтерському обліку, мають
юридичний та економічний зміст. Як юридична категорія господарське
зобов'язання – це господарські відносини, що регулюються правом. В силу
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цих відносин одна сторона уповноважена вимагати від іншої здійснення
господарських операцій: передачі майна, виконання робіт, надання послуг
тощо, а інша сторона зобов'язана виконувати вимоги щодо предмету
зобов'язання і має при цьому право вимагати відповідну винагороду - сплату
грошей, зустрічні послуги тощо.
Підходи до визначення зобов'язань різні, їх розглядають як борг, як
суму витрат, як залучений капітал, як розрахункові відносини та як частину
вартості майна.
В широкому розумінні зобов'язання виникають як управлінський
правовий акт замовлення або державний контракт. У вузькому значенні –
виникають із господарського договору, укладеного за простою згодою
сторін; з інших підстав, що не суперечать закону; за результатами конкурсу,
тендеру, іншого публічного торгу.
Юридичним
господарський

джерелом

договір.

договірних

Цивільний

господарських

кодекс

(ЦК)

зобов'язань

України

є

називає

господарський договір однією з найпоширеніших підстав виникнення
зобов'язань. Договір є юридичним фактом. Однак не всі зобов'язання
встановлюються

договором:

значна

їх

частина

визначається

адміністративними актами, іншими правомірними чи неправомірними діями.
Господарські зобов‘язання

Договором

регулюються
Законодавчими та
нормативними актами

Договорами,
укладеними на підставі
чинного нормативного
акту

Рис. 1.1. Джерела регулювання господарських зобов’язань
Правове поняття зобов'язання має декілька складових:

зміст

зобов'язання, суб'єкти зобов'язання та правовідносини між суб'єктами.
Суб'єктом зобов'язання, як і в будь-яких інших цивільно-правових
відносинах, може бути будь-яка юридична або фізична особа. Сторона, яка
має право вимагати від іншої сторони виконання певної дії, називається
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кредитором, а сторона, яка зобов'язана виконати вимогу кредитора –
боржником. Об'єктом майнових прав є майно, а об'єктом зобов'язального
права виступає дія.
В бухгалтерському обліку поняття «зобов'язання» вужче, ніж в
цивільному законодавстві:
– зобов'язання в бухгалтерському обліку виникає не тільки з
Цивільного кодексу, а й з інших галузей права: фінансового, трудового чи
окремих законодавчих актів, що регулюють економічні відносини;
– поняття «зобов'язання» в праві та бухгалтерському обліку мають
різний зміст;
– договір – тільки юридичний факт, тому в бухгалтерському обліку
відображаються договірні зобов'язання в момент їх виконання, а не
виникнення.
Відповідно

до

П(С)БО

11

«Зобов'язання»

зобов'язання

–

це

заборгованість підприємства, що виникла внаслідок минулих подій і
погашення якої в майбутньому, як очікується, призведе до зменшення
ресурсів підприємства, що втілюють в собі економічні вигоди [2].
Більш точно можна дати наступне визначення, а саме: зобов'язання – це
борги (заборгованість) підприємства, які виникають внаслідок придбання
товарів та послуг в кредит, або кредити, які підприємство отримує для свого
фінансування.
Зобов'язання виникають через існуючі (завдяки минулим операціям чи
подіям) борги підприємства щодо передачі певних, активів чи надання
послуг іншому підприємству в майбутньому. Отже зобов'язаннями виступає
заборгованість підприємства, яка виникає, головним чином у зв'язку з
придбанням товарів та послуг, в кредит, або кредити, які, підприємство
отримує для свого фінансування.
Класифікація зобов‘язань впливає на їх оцінку: довгострокові
зобов‘язання оцінюються за їх теперішньою (дисконтованою) вартістю;
поточні – за сумою погашення; забезпечення визнаються витратами;
непередбачені зобов‘язання обліковуються на позабалансових рахунках за
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обліковою

ціною.

Класифікацію

зобов'язань

за

певними

ознаками

узагальнено у наступній таблиці (табл. 1).
Таблиця 1
Види зобов’язань за класифікаційними ознаками
№ Класифікаційна ознака
1

За складністю

Вид
зобов'язань
Прості
Складні

2 За визначеністю у часі

Обмежені у
часі
Безстрокові

За забезпеченістю
виконання зобов‘язань

Забезпечені

3

Незабезпечені
4

За підставою
виникнення

Договірні
Позадоговірні
Монетарні

5

За способом
погашення
Немонетарні
Теперішні

6

За часом
виникнення

Майбутні
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Коротка характеристика
Погашаються одним платежем
Включає первинне зобов'язання та
набір вторинних зобов'язань
Строк виконання зобов'язання
визначений у часі
Строк виконання зобов'язання не
визначений у часі
Виконання яких забезпечено
заставою
Виконання яких не забезпечено
Постають з угоди, домовленості
сторін
Виникають незалежно від волі
учасників угоди
Відображають суму грошових
коштів, що підлягають сплаті
кредиторам
Зобов'язання поставити товари або
надати послуги визначеної кількості
та якості
Виникають в результаті операцій та
інших подій у минулому періоді
Визначаються рішенням керівництва
придбати активи в майбутньому та не
є причиною для утворення
справжнього зобов'язання. Рішення
про придбання активів у майбутньому
не призводить до виникнення
поточних зобов'язань, зони
виникають лише тоді, коли актив
доставлено або коли укладено
договір, який не підлягає скасуванню,
на його придбання. Однак, якщо
зобов'язання базуються на щорічних
закупках або носять постійний
характер, підприємство може визнати
в якості заборгованості майбутні
виплати

Продовження табл. 1
Включають отримані позики,
випущені облігації, видані закладні,
векселі видані, зобов'язання по
Довгострокові
оренді тощо, якщо вони розраховані
на строк погашення більше одного
року
Зобов'язання, що задовольняються
за допомогою використання
поточних активів або створення
інших короткострокових
7
За терміном
зобов'язань (заборгованість із
погашення
розрахунків з бюджетом за
податками та іншими платежами,
Короткостро- кредиторська заборгованість
кові
постачальникам і підрядникам за
отримані від них товари, роботи,
послуги; заборгованість з оплати
праці; заборгованість зі
страхування; авансові платежі
замовників; короткострокові
кредити банку; нараховані до
сплати дивіденди, відсотки тощо)
Виникають як наслідок договірних
відносин або законодавчих актів, їх
суму можна оцінити досить точно.
Фактичні
Фактичні зобов'язання поділяються
на два види: документальні та
враховані.
Сума оціночних зобов'язань не
може бути визначена до настання
Оціночні
визначеної дати. До оціночних
8 За можливістю оцінки
включаються зобов'язання перед
бюджетом за податками
Зобов'язання, спричинені умовними
фактами господарського життя.
Умовні зобов'язання не
Умовні
обліковуються в основній
(неіснуючі,
інформаційній сукупності та не
потенційні)
відображаються у фінансових
звітах, вони розкриваються у
вигляді приміток.
Погашення зобов'язання може відбутися: сплатою грошових коштів в
готівковій або безготівковій формі; розрахунками в кредит; передачею інших
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активів; наданням послуг; заміною зобов'язання іншим; перетворенням
зобов'язання на капітал; відмовою кредитора від своїх прав або позбавленням
їх. Використання безготівкової, готівкової або кредитної форми порядку
розрахунків між отримувачем коштів і платником визначається договором.
Класифікацію зобов'язань у відповідно до П(С)БО 11 «Зобов‘язання»
[2] наведено в табл. 2.
Таблиця 2
Класифікація зобов'язань відповідно до П(С)БО 11 «Зобов’язання»
Класифікаційна
Види зобов‘язань
ознака
Поточні
Зобов'язання, які будуть погашені протягом операційного
зобов'язання циклу, або повинні бути погашені протягом 12 місяців,
починаючи з дати балансу:
короткострокові кредити банків
поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями
короткострокові векселі видані
кредиторська заборгованість за товари, послуги, роботи
поточна заборгованість за розрахунками за авансами
одержаними, з бюджетом та позабюджетними платежами,
оплати праці, з учасниками, внутрішніми розрахунками, інші
поточні зобов'язання
Довгострокові Всі зобов'язання, які не є поточними:
зобов'язання довгострокові кредити банків
інші довгострокові фінансові зобов'язання
відстрочені податкові зобов'язання
Забезпечення зобов'язання, з невизначеною сумою або часом погашення на
дату балансу:
додаткове пенсійне забезпечення
виконання гарантійних зобов'язань
реструктуризація
виконання зобов'язань щодо обтяжливих контрактів
Непередбачені зобов'язання, яке може виникнути внаслідок минулих подій, та
зобов'язання існування якого буде підтверджено лише коли (не)відбудеться
одна чи більше невизначених майбутніх подій, над якими
підприємство не має повного контролю
теперішнє зобов'язання, що виникає внаслідок минулих подій,
але не визнається, оскільки малоймовірно що для
врегулювання зобов'язання потрібно буде використати
ресурси, які втілюють у собі економічні вигоди, або оскільки
суму зобов'язання не можна достовірно визначити
Доходи
Доходи, одержані підприємством у звітному періоді, але такі,
майбутніх
що відносяться до наступних періодів
періодів
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Для визнання зобов'язань повинні бути дотримані дві умови відповідно
до П(С)БО 11 «Зобов'язання»:
1) оцінка їх може бути достовірно визначена;
2) існує ймовірність зменшення економічних вигод внаслідок їх
погашення [1].
В П(С)БО 11 «Зобов'язання» відсутнє визначення критеріїв визнання
того чи іншого виду зобов'язань. Зобов'язання відображаються у фінансовій
звітності в наступних випадках:
– при визнанні активу, придбаного в борг;
– при створенні забезпечення за рахунок витрат (резерв на оплату
відпусток та інші забезпечення) звітного періоду, що супроводжується
збільшенням витрат та збільшенням зобов'язань;
– при зменшенні забезпечення та збільшенні зобов'язання.
Поточні зобов'язання погашаються за рахунок поточних активів, до
яких належать грошові кошти та інші ресурси, щодо яких можна вважати, що
вони будуть перетворені на грошові кошти чи використані протягом року з
дати складання бухгалтерського балансу або протягом нормального
операційного циклу підприємства (із двох термінів обирають триваліший).
Отже, поточними, згідно П(С)БО 11 «Зобов'язання», називаються
зобов'язання підприємств юридичним і фізичним особам, які повинні
погашатися у ході операційного циклу (дванадцяти місяців з дати
балансу) [2].
Потрібно зазначити, що не всі зобов'язання є залученими коштами, як
це традиційно вважалося, адже, наприклад, відрахування до бюджету,
акціонерам, на соціальні заходи не можна вважати залученими. Навпаки, за
законом нарахування таких відрахувань передбачає зобов'язання погасити їх
в установлені строки. Ці кошти не залучені, а вилучені з обороту.
Інша справа з кредиторською заборгованістю, коли у договорі поставок
можна домовитися з постачальником про відстрочення платежів на
взаємопогоджених умовах. Така заборгованість є залученням, тобто –
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затримкою вилучення коштів з обороту, які тимчасово виконують функцію
робочого капіталу на даному підприємстві.
Отже, у статті розглянуто сутність зобов‘язань підприємства, основні
складові зобов‘язань, відзначено деякі особливості складових зобов‘язань
підприємства.
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ТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ ДО ТРАКТУВАННЯ КАТЕГОРІЇ
ДЕБІТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ НАУКОВЦЯМИ
В статті було розглянуто трактування дебіторської заборгованості.
Систематизовано погляди науковців на трактування даної категорії.
Запропоновано авторське бачення висвітленої категорії «дебіторська
заборгованість».
Ключові слова: дебіторська заборгованість, дебітор, борг, боргова вимога,
розрахункові операції, зобов’язання.
Постановка проблеми. В сучасних умовах господарювання трактування
дебіторської заборгованості часто далеке від повного відображення її
сутності, що, в свою чергу, може перешкоджати ефективному аналізу, оцінці
і контролю даної категорії активів.
На даний момент досить важливе значення на підприємстві мають
розрахункові операції, адже вони опосередковують розподіл і перерозподіл
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суспільного продукту, перехід його з товарної форми в грошову і навпаки.
Зазвичай у загальній сумі дебіторської заборгованості найбільшу питому вагу
мають розрахунки з покупцями і замовниками, адже їх частка складає
близько 80 %. Проте дебіторська заборгованість поєднує ще багато
складових і тому максимально точне її розуміння має важливе значення в
господарській діяльності.
Висвітленням

проблематики

сутності

дебіторської

заборгованості

займались ряд науковців, а саме Алексєєва Л.Е., Бандурка О.М., Білик М.Д.,
Вешунова

А.Ф.,

Дубровська Є.В.,

Вознюк

Г.Л.,

Загородній А.Г.,

Гольцова
Крайник

С.М.,
О.П.,

Дембінський Н.В.,
Кружельний

М.В.,

Савчук В.П. та інші.
Ціль статті – всебічне дослідження сутності категорії «дебіторська
заборгованість» з метою удосконалення, систематизації та узагальнення
підходів до її розуміння.
Виклад основного матеріалу. Перші згадки і випадки трактування
поняття «дебіторська заборгованість» було зареєстровані ще у 8 ст. н.е. Але
лише у 18-19 ст. науковці Е. Дегранж, Дж. Дзаппи зробили значний внесок в
трактування даної категорії, адже вони почали розглядати дебіторську
заборгованість як один з показників, що характеризує фінансовий стан
підприємства – показник його фінансової конкурентоспроможності, тобто
кредитоспроможності, платоспроможності, виконання зобов‘язань перед
іншими підприємствами, суб‘єктами господарювання.
Протягом тривалого часу визначення понять «дебітор» і «дебіторська
заборгованість» суттєвих змін не зазнали, але з розвитком бухгалтерського
обліку і фінансів ці поняття удосконалювалися. Так уже в 1904 році А.З. Попов
дебіторську заборгованість називає «боргом на користь підприємства» і
визначає як «ту чи іншу частину господарських засобів підприємства, що
вибула зі складу даного підприємства і перебуває у фактичному розпорядженні
інших підприємств, виконуючи там роль капіталу» [7].
С.І. Корецький дає відмінне від попереднього визначення дебіторської
заборгованості: «взаємовідносини двох осіб, що укладають угоду, можна
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подати двома латинськими термінами: «дебет» (винен) і кредит (вірить
комусь). Так, у разі, коли особа, яка позичає комусь кошти, вірить – це
кредит, і тоді вона іменується кредитором, особа, яка одержує позику, стає
винною – це дебет, і тоді вона іменується дебітором» [5, с. 124].
Проведений
заборгованість»

аналіз
у

визначень

спеціальній

сутності

економічній

поняття

літературі

«дебіторська
свідчить

про

відсутність єдиного його визначення у тлумаченні різними групами авторів.
Різні підходи до визначення вдалося згрупувати у сім груп, які описано в
наведеній нижче таблиці 1.
На мою думку, визначення поняття дебіторської заборгованості першою
групою авторів є неповним, адже дебіторська заборгованість може бути
представлена не лише у формі грошових коштів, а й інших активів. Також не
вказано наявність фактору часу, який в результаті впливатиме на
класифікацію дебіторської заборгованості.
Таблиця 1
Підходи науковців до визначення сутності дебіторської
заборгованості
№
Група авторів
з/п
1 А.Ф. Вешунова, А.Ю. Редько та
автори розробники П(С)БО 10
2 Л.Е. Алексєєва, О.М. Бандурка,
І.О. Бланк, Е.П. Козлова,
М.Я. Коробов, А.М. Чернін
3 Г.Г. Кирейцев, I. Бернар

Сутність підходу до визначення поняття
До дебіторської заборгованості відносять лише
грошові кошти до оплати
Визначають дебіторську заборгованість як борги

Розуміють дебіторську заборгованість як вимоги
щодо оплати, тобто боргові вимоги є
еквівалентом боргу тієї особи, на яку
покладається виконання обов'язку. Як і борги
боргові вимоги розглядаються з точки зору
терміну їхнього виконання
4 М.В. Кружельний, В.Г. Лінник
Під дебіторською заборгованістю розуміють
права на повернення боргу
5 Н.В. Дембінський, І.А. Єфремов, Визначають дебіторську заборгованість як
Ю.С. Ігумнов
кошти у розрахунках.
б В.Ф. Палій, В.В. Палій
Визначають дебіторську заборгованість як
вкладення в обігові кошти
7 Ф.Ф. Бутинець, С.Л. Береза,
Під дебіторською заборгованістю розуміють
О.М. Петрук, С.М. Гольцова
суму заборгованості дебіторів на певну дату
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Автори другої групи при визначенні даного поняття спирались на
походження даного слова, адже поняття дебітор походить від слова «дебет»,
що в перекладі означає борг. В економічних словниках А.Б. Борисов,
О.І. Лаврушин, І. Бернар характеризують борг як грошову суму, що взята в
позику на строк на певних умовах і підлягає поверненню [2, с. 44]. Автори
економічної енциклопедії під редакцією С.М. Мочерного визначають
боржника як особу, що зобов‘язана повернути борг. Отже, з економічної
точки зору поняття «борг» тотожне поняттю «кредит». На мою думку, це
неправомірно, так само, як не можна вважати заборгованістю лише грошові
суми,

що

підлягають

сплаті.

Поняття

«борг»

вужче

від

поняття

«зобов‘язання». В юридичній літературі поняття «зобов‘язання» передбачає:
у силу зобов‘язання одна сторона (боржник) зобов‘язана вчинити на користь
іншої сторони (кредитора) певну дію (передати майно, виконати роботи,
надати послуги, сплатити гроші), а кредитор має право вимагати від
боржника виконання його обов‘язку. Отже, зміст зобов‘язання становлять
правила, вимоги кредитора і обов‘язки боржника.
Третя група авторів стверджує, що боргові вимоги є еквівалентом боргу
тієї особи, на яку покладається виконання обов‘язку. Як і борги, боргові
вимоги розглядаються виходячи з точки зору терміну їхнього виконання.
Боргова вимога – це право кредитора вимагати від виконання зобов‘язань у
грошовому або натуральному виразі. На мою думку, професор Я.В. Соколов
найвлучніше розмежував поняття вимоги і зобов‘язання: якщо ми
розглядаємо факт із точки зору кредитора, він інтерпретується як вимога,
якщо з точки зору боржника – як зобов‘язання [3].
Визначення надане четвертою групою авторів також є неповним, адже
поняття заборгованості розглядається лише з одного боку кредитора, а
наявність іншої сторони, яка має свої зобов‘язання, упущена, також авторами
упущена наявність часового фактору.
Визначення

п‘ятою

і

шостою

групами

авторів

дебіторської

заборгованості як вкладення грошових коштів в оборотні активи або як
113

кошти у розрахунках не розкривають повністю сутності поняття, і до того ж
дебіторська заборгованість згідно з П(С)БО 10 включає не лише оборотні
активи, а й необоротні [6].
Визначення представлене сьомою групою авторів, на мою думку, є
найбільш влучним, адже воно враховує такий фактор як строк погашення,
однак дане визначення можна було б доповнити розтлумаченням поняття
заборгованості, яке надане другою групою авторів [1, c. 24].
У системі Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ) , на
відміну від П(С)БО визнання, класифікація та оцінка дебіторської
заборгованості прямо не визначені. У міжнародних стандартах представлені
лише загальні рекомендації по розкриттю відповідної інформації у
фінансових звітах. Слід зазначити, що закордонні та вітчизняні вчені
визначають термін «дебіторська заборгованість» по різному.
Цікавий

підхід

до

тлумачення

дебіторської

заборгованості

у

закордонних авторів . Так, accounts receivable (дебіторська заборгованість,
обсяг продажу або дебітори) поряд із дебіторською заборгованістю має такі
варіанти перекладу: рахунки до отримання, рахунки дебіторів, дебітор за
розрахунками. Зокрема, як зазначають Д. Стоун та К. Хітчинг: дебіторська
заборгованість має назву «рахунків до отримання», а дебітори – це особи, які
винні гроші за товари і послуги, вже одержані, але не оплачені ними.
Професори Гарвардського університету З. Боді та Р.К. Мертон
визначають дебіторську заборгованість як «рахунки до отримання»,
зазначаючи, що це та сума, яку покупці продукції повинні виплатити
корпорації (підприємству).
Західні економісти часто приймають поняття «кредитна політика» та
«політика управління дебіторською заборгованістю» як цілісну категорію.
Так наприклад, Д.В. Хорн взагалі розглядає дебіторську заборгованість як
кількісний результат, що виникає у результаті реалізації кредитної політики
підприємства, а Б. Едвардс у своїй книжці «Кредитний менеджмент» взагалі
використовує поняття «дебіторська заборгованість», суто як термін обліку [3, 4].
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Як бачимо, закордонні автори досить просто розглядають сутність
дебіторської заборгованості, максимально спрощуючи і узагальнюючи дане
поняття.
Таким чином, дебіторська заборгованість – це сума боргів юридичних та
фізичних осіб підприємству. Дебіторська заборгованість є наслідком
господарських операцій, що мали місце в минулому, але підлягають
погашенню в майбутньому, оскільки угода між боржником та кредитором
залишається незавершеною. Я вважаємо, що більш зрозумілим і доцільним
було б наступне визначення дебіторської заборгованості: дебіторська
заборгованість – це документально визначене (в договорі, тощо) зобов‘язання
боржника суб‘єкта господарювання по передачі майна, виконанню робіт,
наданню послуг, сплаті грошових коштів на визначену дату. Наведене
визначення відображає реальний стан дебіторської заборгованості, в повній
мірі відображає і враховує основний критерій класифікації – строк
погашення.
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І.І. Довбня
Здобувач освітнього ступеня «магістр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
АУДИТ ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ В СУЧАСНИХ УМОВАХ
ГОСПОДАРЮВАННЯ
Досліджено питання, яке пов’язане з методикою аудиту власного капіталу.
У статті наводяться основні проблеми та недоліки обліку, які необхідно
виявити під час аудиту капіталу, доведено необхідність внутрішнього
аудиту власного капіталу на підприємстві.
Ключові слова: капітал, власний капітал, аудит, внутрішній аудит,
облік капіталу.
Одним з найголовніших питань сьогодення є проблема аудиту власного
капіталу, що ґрунтується на основних недоліках обліку даного капіталу, а
саме врегулювання спірних моментів і неточностей в обліку власного
капіталу. Значимість цього питання обумовлюється тим, що власний капітал
є

основним

джерелом

формування

та

збільшення

обсягів

активів

підприємства, забезпечує фінансову стабільність підприємства, є основою
для початку та продовження його діяльності.
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Питання аудиту та обліку власного капіталу досліджувалися багатьма
вченими. Серед яких можна виділити таких, як: К. Маркс, Дж. М. Кейнс,
А.

Сміт,

В.А.

Гавриленко,

І.А.

Бланк,

В.В.

Сопко,

С.Ф

Голов,

О.П. Войналовіч, і Л.Томашевська, Ф.Ф. Бутинець, Л.Т. Гітляровська,
В.А.

Ситникова,

В.Б.

Івашкевич,

Б.Н.

Соколов,

В.В.

Демченко,

Н.І. Гордієнко, М.Ф. Сафонова, С.І. Жмінько та ін. Але у підходах вчених
спостерігаються відмінності щодо поняття, обліку та методики аудиту руху
капіталу, його окремих елементів, що доводить актуальність даної теми та
необхідність її подальшого дослідження.
Кожен із вчених по-своєму трактує поняття капіталу, а саме:
К. Маркс вважав, що капітал – це саморухомі гроші, саморухома
(самозростаюча) вартість [1, c.71],
В.В. Сопко дає таке визначення: «Власний капітал як об‘єкт обліку – це
власні джерела підприємства, які без визначення терміну повернення внесені
засновниками – фізичними або юридичними особами або залишені ними
(засновниками) на підприємстві з прибутку після оподаткування» [2, с. 262].
Ф. Ф.Бутинець, О. П. Войналовіч та І. Л.Томашевська розуміють під
власним капіталом загальну вартість засобів підприємства, які належать йому
на правах власності і є джерелом формування активів [3, с. 374].
Вченними було встановлено, що при дослідженні структури власного
капіталу у фізичному і абстрактному аспектах, вона містять у собі такі
елементи, які не відображають реальної його вартості, а с другого боку, такі
частини, що не приймають участь у виробничому процесі і тому носять
непродуктивний характер. Звідси виникають суми, які не забезпечені
грошовими ресурсами. Таким чином частина власного капіталу просто
осідає, як «мертвий капітал», який підприємство не може використати, при
цьому сума власного капіталу завищена, через це дуже важко визначити
реальний стан підприємства [4, с. 43]. Саме на такі аспекти і особливості
аудиторові слід звернути увагу і досить детально проводити перевірку.
До тих частин, які не приймають участі в процесі виробництва, на думку
В.А. Гавриленко, відносять: непродуктивне збільшення основних засобів за
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рахунок використання «часткового» способу відтворення основних засобів,
коли застарілу, зношену техніку замінюють на капітально відремонтовану,
що приводить до збільшення техніки, яка не приймає участь в процесі
виробництва, при цьому вартість техніки зростає, зростає і капітал, хоча і не
відбулося

ніякого

збільшення

активу

підприємства;

необґрунтоване

накоплення незавершених капітальних інвестицій, із-за нестачі джерел
фінансування; непродуктивне накоплення нематеріальних активів, на які
понесені витрати, але які не приносять не яких економічних вигід, доходу;
вкладення довгострокових капітальних інвестицій в неприбуткові організації;
збільшення довгострокової дебіторської заборгованості; понаднормативне
накоплення виробничих запасів; накоплення дебіторської заборгованості, не
оплаченої в строк; необґрунтоване збільшення витрат майбутніх періодів [5,
с. 333]. Вищеперераховані причини призводять до невиробничого збільшення
власного капіталу, а це означає, що його частина не буде використовуватися
ефективно, а в деяких випадках і взагалі не буде використовуватися.
Отже, розглянемо детальніше найбільш значні причини, які призводять
до утворення капіталу який не відображає його вартості.
Саме дія стандарту П(С)БО 7 «Основні засоби» та низки інших
стандартів призводить до того, що реальна вартість капіталу приховується і
дуже часто є завищеною. Так, розглянемо детально вплив уцінок та дооцінок
основних засобів на власний капітал підприємства.
Щодо впливу дооцінок, то тут можна зазначити, що дооцінки теж
впливають на величину і вартісне наповнення капіталу підприємств,
призводять до штучного збільшення величини капіталу.
При цьому питанні існують теж деякі проблеми, це пов‘язано з
різницями між бухгалтерським та податковим обліком, які не врегулювалися
з появою Податкового кодексу, а залишилися так і не вирішеними. Згідно з
Податковим Кодексом України, платники податку усіх форм власності мають
право проводити переоцінку і індексацію основних засобів [6].
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При відображенні в обліку дооцінки збільшується капітал підприємства
на суму дооцінки, хоча реально цього збільшення не було, таким чином,
формується частина власного капіталу, яка не забезпечена грошовими
ресурсами, що в свою чергу призводить до формування так би мовити
«мертвого капіталу».
При вибутті основних засобів такі дооцінка і індексація списується на
зростання нерозподіленого прибутку. При цьому виникають відстрочені
податкові зобов‘язання, які нараховані на суму дооцінки і записуються
проведенням:
При цьому, як зазначає В.А. Гавриленко, з одного боку, створюється
безгрошовий прибуток, який неможливо потім використати. З другого боку –
підприємство повинно заплатити реальний податок із цієї суми. І знову
виникають протиріччя між доходами і витратами, які не можуть бути
врегульовані взагалі [7, с. 133].
Необхідність

уцінки

основних

засобів

свідчить

про

те,

що

підприємством в попередні періоди занизило витрати на амортизацію і тепер
необхідно зменшити балансову вартість об‘єкту шляхом списання її частини
на витрати. Особливістю бухгалтерського обліку є те, що застосовувані
низькі норми амортизації призводять до того, що обліковий знос значно
нижче фактичного (різниця до 30-40%). Якщо довести балансову вартість
основних засобів до їх справедливої вартості, це призводить до істотного
завищення витрат звітного періоду і отримання збитків.
Таким чином, при уцінці суму уцінки відносимо на витрати, що
призводить до збільшення витрат звітного періоду, а отже і до зменшення
оподатковуваного прибутку. Таким чином, доцільним є коректировка на цю
суму «Нерозподіленого прибутку (непокритих збитків)» для того, щоб не
перекручувати реальне становище підприємства.
Отже, виходячи з вище наведених недоліків обліку аудиторові слід:
- перевірити

вартість

переданого

обладнання,

майнових прав на інтелектуальну власність;
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будинків,

споруд,

- вартість матеріальних цінностей, що надійшли;
- оцінку нематеріальний активів;
- придатність основних засобів, виробничих запасів та практичну
цінність нематеріальних активів;
- причини збільшення додаткового капіталу, їх правомірність.
Також важливими під час аудиту є перевірка:
- визначення юридичного статусу суб‘єкта господарювання, основних
відомостей про нього;
- своєчасності і повноти внесення часток до зареєстрованого капіталу;
- адекватності

методів

часток,

що

вносяться

засновниками

до

зареєстрованого капіталу у нематеріальній та натуральній формах;
- структури власного капіталу та причини зміни, що відбулися в даній
структурі;
- правильності обчислення доходів засновників і утримання податку з
доходів.
Аудиторові необхідно дати оцінку системі внутрішнього аудиту, щоб не
виникало подібних розбіжностей та недоліків в обліку, які вище були
наведені. Адже внутрішній аудит власного капіталу спрямовано на
вирішення завдань, пов‘язаних з правильністю відображення в обліку
операцій, пов‘язаних з: формуванням власного капіталу; перевіркою
установчих документів; правильністю формування зареєстрованого капіталу;
правовими нормами, пов‘язаними з емісією та вилученням цінних паперів;
порядком формування і використання прибутку підприємства; перевіркою
правильності розкриття інформації про власний капітал у формі № 4 «Звіт
про власний капітал» і т. д.
Внутрішньому аудиторові необхідно чітко визначити напрями перевірки
та ефективно застосувати обрані процедури аудиту у процесі проведення
аудиту

власного

капіталу.

Серед

основних

напрямів

внутрішнього аудиту доцільно зосередити увагу на таких:
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проведення

1.

Внутрішній

аудит

зареєстрованого

капіталу.

На

даному

етапі

проведення внутрішнього аудиту необхідно застосовувати такі процедури
аудиту: перевірка вимог щодо правильності формування власного капіталу
підприємства згідно з законодавством України; перевірка видів і кількості
випущених та розміщених акцій; перевірка обґрунтованості збільшення
(зменшення) зареєстрованого капіталу, та правильності відображення даних
операцій на рахунках бухгалтерського обліку та ін.
2.

Внутрішній аудит додаткового та резервного капіталів. На даному етапі

проведення внутрішнього аудиту необхідно застосовувати такі процедури
аудиту: перевірка правильності та доцільності формування резервного
капіталу; перевірка правильності уцінки (дооцінки) активів підприємства;
перевірка

правильності

зроблених

бухгалтерських

записів;

перевірка

дотримання вимог щодо формування додаткового капіталу та ін.
3.

Внутрішній аудит прибутку підприємства. На даному етапі проведення

внутрішнього аудиту необхідно застосовувати такі процедури аудиту:
перевірка правомірності використання прибутку підприємства згідно вимог
чинних законодавства; перевірка правильності відображення операцій з
визначенням прибутку (збитку) на рахунках бухгалтерського обліку і
фінансової звітності та ін.
Задля уникнення помилок та недоліків внутрішньому аудиторові варто
також провести аналіз власного капіталу за такими напрямами:
-

аналіз складу і структури власного капіталу суб‘єкта підприємництва;

-

оцінка ефективності використання власного капіталу;

-

визначення факторів, які впливають на зміну величини власного

капіталу;
-

аналіз рентабельності власного капіталу.
Отже, можна зазначити, що аудит власного капіталу має ще багато

проблем, невирішених питань, на які ще не повністю знайдено відповіді, це і
поняття капіталу, визначення його структури, класифікації; проблеми обліку
окремих елементів власного капіталу; якісне проведення аудиту власного
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капіталу, крім того нормативна база обліку власного капіталу містить низку
протиріч,

недоліків,

що

призводить

до

перекручування

звітності

підприємства. Усунення проблем та недоліків можна досягти за рахунок
правильно визначених напрямів проведення аудиту, а також внесення
необхідних змін в облікову політику підприємства.
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УДК 338.27
О.В. Дудник
Здобувач освітнього ступеня «магістр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
НЕОБХІДНІСТЬ ЗДІЙСНЕННЯ МОНІТОРИНГУ ТА АНАЛІЗУ
НАДХОДЖЕННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ БЮДЖЕТНИХ
АСИГНУВАНЬ В ПЕРІОД ЕКОНОМІЧНОЇ ТА ПОЛІТИЧНОЇ
НЕСТАБІЛЬНОСТІ
У статті розглянуто сутність бюджетних асигнувань, необхідність
проведення їх детального моніторингу й аналізу. Досліджено теоретикометодологічні основи й особливості економічного аналізу
бюджетної

установи

на

прикладі

Департаменту

кошторису

агропромислового

розвитку Вінницької ОДА. Запропоновано шляхи покращення проведення
аналізу бюджетних асигнувань та більш ефективного використання коштів
бюджетних установ.
Ключові слова: бюджетна установа, бюджетне асигнування, кошторис,
аналіз моніторинг, фактичні видатки, касові видатки.
Нині дослідження та аналіз бюджетних асигнувань має важливе
значення для України, оскільки в період загострення соціально-політичної
ситуації необхідно посилювати контроль за використанням бюджетних
коштів, так як раціоналізація та ефективність бюджетних видатків сприяє
економії державних коштів, які у свою чергу можуть спрямовуватись на
забезпечення потреб населення та безпеки країни. На нашу думку, як і всі
інші організації найрізноманітніших форм власності, бюджетна установа має
прагнути до максимізації доходів спецфонду, активізації структури капіталу
та забезпечення його фінансової діяльності, побудови ефективного механізму
управління бюджетною організацією, а також у перспективі − використання
бюджетною організацією ринкових механізмів залучення фінансових коштів.
Важливу роль у реалізації цих завдань відводиться саме аналізу кошторису
бюджетної установи.
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Метою

дослідження

є

обґрунтування

ролі

та

методологічного

забезпечення аналізу доходів та видатків бюджетної установи задля
раціоналізації використання бюджетних коштів та більшої ефективності
виконання покладених державою обов‘язків.
Завданнями даного дослідження є:
- Обґрунтувати необхідність проведення аналізу бюджетних асигнувань
та розглянути його методологію;
- Дослідити про що свідчить аналіз виконання кошторису, а саме аналіз
відхилень між фінансовими показниками;
- Визначити шляхи підвищення ефективності управління бюджетними
коштами.
Проблемам фінансового аналізу з різних точок зору у своїх працях
приділяли увагу такі українські фахівці, як А.Поддєрьогін, Ю. Цал-Цалко,
М. Білик, К. Ізмайлова, О. Кононенко, Н. Верхоглядова, Н. Шморгун,
Т. Боголіб, С. Салига, Н. Нестеренко та інші. Однак питання фінансового
аналізу діяльності бюджетної організації на сьогоднішній час не одержали
достатнього висвітлення.
Відповідно до законодавства, бюджетна установа − це орган, установа
чи організація, передбачена Конституцією України, а також установа чи
організація, створена у встановленому порядку органами державної влади,
органами влади Автономної Республіки Крим чи органами місцевого
самоврядування, яка повністю або частково утримується за рахунок
відповідного державного бюджету чи місцевих бюджетів [1]. Тобто, ми
можемо сказати, що головною особливістю діяльності бюджетної установи є
неприбутковість характеру здійснення господарської діяльності, а також той
факт, що для забезпечення своєї діяльності і виконання покладених на неї
функцій, така організація має складати кошторис доходів і видатків,
відповідно з бюджетними призначеннями [4]. У свою чергу кошторис – це
основний плановий документ, який визначає: загальний обсяг коштів
бюджетної установи; цільове надходження коштів; спрямування коштів для
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виконання визначених державою функцій упродовж року (відповідно до
призначення) [3]. Варто зауважити, що бюджетні установи не мають власних
оборотних коштів і покривають витрати (видатки) за рахунок бюджетних
асигнувань (доходів загального фонду) та надходження позабюджетних
коштів (доходів спеціального фонду). До складу доходів загального фонду
відносять асигнування з державного і місцевого бюджету на видатки
установи та інші заходи. До складу спеціального – власні надходження
(спеціальні кошти, кошти на виконання окремих доручень, інші власні
надходження), субвенції, одержані з бюджетів іншого рівня, та інших доходів
спеціального фонду.
Моніторинг - комплекс засобів, які забезпечують систематичний контроль
(стеження) за станом та тенденціями розвитку природних, техногенних
та суспільних процесів.
Виявлення змін структури та динаміки асигнувань за окремими
статтями видатків здійснюється за допомогою структурно-динамічного
аналізу за даними установи, який відображає абсолютні та відносні
відхилення рівнів фінансування, демонструє тенденції до зростання чи спаду
сум асигнованих коштів. Для глибшого розуміння розглянемо показники
кошторису Департаменту агропромислового розвитку Вінницької ОДА.
Основну частку фінансування Департамент агропромислового розвитку
отримує із загального фонду. Так надходження із загального фонду в
2014 році становили 3185900 грн., що порівнюючи з 2013 роком на 1,18%
більше, а з 2012 роком на 51,69% більше.
В той же час надходження із спеціального фонду значно зменшились, у
2014 році даний показник складав 126000 грн., а у 2013 році – 250000 грн., у
2012 – 360000. Тобто дана бюджетна установа все більше стає залежною від
державного бюджету, що є негативним явищем, оскільки в період кризи
необхідне залучення коштів від зовнішніх джерел для досконало виконання
своїх функцій.
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Таблиця 1
Горизонтальний аналіз кошторису Департаменту
агропромислового розвитку Вінницької ОДА за 2011-2013 рр.

Показники
Надходження,грн.
в т. ч.:
Загальний фонд,
грн.
Спеціальний
фонд, грн.
Видатки
та
надання кредитів,
грн., в т. ч.:
Загальний фонд,
грн.
Спеціальний
фонд, грн.

2012
рік

2013рік

2014рік

Абсолютне
відхилення 2014р.
від
2012 р. 2013 р.

Відносне
відхилення
2014р. від
2012р. 2013р.

2460200 3398800 3311900 851700

-86900

34,62%

-65

2100200 3148800 3185900 1085700

37100

51,69%

1,18%

360000

-124000

-65%

-49,6%

2460200 3398800 3311900 851700

-86900

34,62%

-65

2100200 3148800 3185900 1085700

37100

51,69%

1,18%

360000

-124000

-65%

-49,6%

250000

250000

126000

126000

-234000

-234000

Для того, щоб надати якісну оцінку асигнуванням бюджетних установ,
необхідно проаналізувати видатки, на які вони спрямовані.
Важливим етапом аналізу виконання кошторису видатків є вивчення
співвідношення між касовими та фактичними видатками. Касові видатки
характеризують рух коштів, виділених установі, а фактичні видатки повноту їх використання. Тому для визначення суми фактичних видатків
необхідно до суми касових видатків додати залишки кредиторської
заборгованості на кінець року і відняти ці залишки на початок року або
додати залишки на рахунках матеріалів, дебіторів і підзвітних осіб на
початок року і з отриманої суми відняти їх залишки на кінець року. Вивчення
співвідношення між касовими та фактичними видатками здійснюється в
цілому за кошторисом і за окремими його статтями з використанням даних
звіту про виконання кошторису видатків (форма №2), балансу виконання
кошторису видатків (форма № 1), обліку касових і фактичних видатків за
окремими статтями і видами.

Касові видатки можуть перевищувати

фактичні, бути рівними їм (що є досить рідкісним явищем), або меншими за
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них. У процесі аналізу необхідно виходити з того, що відкриття бюджетних
кредитів або перерахування грошових ресурсів із бюджету організації
здійснюється згідно із затвердженим кошторисом. Кошторис передбачає
потребу в грошових ресурсах для господарських операцій: придбання
товарно-матеріальних цінностей, розрахунки за їх поставки та інші операції,
пов'язані з діяльністю організації в поточному бюджетному році. Тому
можна припустити, що у визначених (ідеальних) умовах касові та фактичні
видатки рівні. На практиці рівність касових і фактичних видатків можлива
лише в тому випадку, коли рух засобів на рахунках у банку та списання
видатків відбуваються одночасно, наприклад, при оплаті наданих послуг за
пред'явленим рахунком. Розглянемо співвідношення між касовими та
фактичними видатками на прикладі даних Департаменту агропромислового
розвитку Вінницької ОДА.
Таблиця 2
Співвідношення між касовими та фактичними видатками Департаменту
агропромислового розвитку Вінницької ОДА в 2011-2013 рр.
Код

Показники

1

2

2100

Оплата праці і нарахування на
заробітну плату
Використання
товарів
та
послуг
Інші поточні видатки

2200
2400
1110
1130
1140
1160
1110
1130
1140
1160

Оплата праці і нарахування на
заробітну плату
Придбання товарів і послуг
Видатки на відрядження
Оплата комунальних послуг

Касові видатки
за рік, грн..

5
2014 рік
282694,97

6

Відхилення
фактичних
видатків від
касових, грн.
8

2829694,97

-

123697,92

125217,68

1519,76

2013 рік
3085314,25

-

-

3085314.25

-

237150,29
120,37
3085314.25

-3742,23
-

240892,52
120,37
3085314,25
2012 рік
Оплата праці і нарахування на 1603590,93
заробітну плату
Придбання товарів і послуг
37972,87
Видатки на відрядження
5100
Оплата комунальних послуг
184264,79
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Фактичні
видатки за рік,
грн..

1603590,93

-

39941.59
5791,41
184264,79

1968,72
691,41
-

На базі отриманих даних розглянемо деякі випадки відхилень між
фінансовими показниками.
1. Перевищення фактичних видатків над затвердженими асигнуваннями
може свідчити про:
-

вжити

керівництвом

установи

необхідних

заходів

щодо

приведення видатків у відповідність до бюджетних асигнувань, взяття
зобов‘язань понад асигнування, що є бюджетним правопорушенням та
призводить до утворення не бюджетної заборгованості ;
- використання наявних на початок року запасів;
- отримання робіт, послуг, товарів, які на початок року перебували у
складі дебіторської заборгованості.
2. Фактичні видатки менші затверджених асигнувань, то це може
свідчити про:
- економічне та раціональне використання бюджетних коштів;
- планування зайвих асигнувань;
- утворення дебіторської заборгованості, накопичення запасів;
- несвоєчасне відображення в бухгалтерському обліку операцій,
пов‘язаних з фактичними видатками.
3 Перевищення фактичних видатків над касовими свідчить про:
- погашення дебіторської заборгованості, що обліковувалася на
початок року;
- утворення кредиторської заборгованості на кінець звітного
періоду;
- списання запасів, які були придбані раніше.
5. Перевищення касових видатків над фактичними може свідчити про:
- погашення кредиторської заборгованості, що обліковувалася на
початок року;
- збільшення запасів;
- утворення дебіторської заборгованості на кінець звітного періоду
[2, c.52].
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Не менш вагомим є перспективний аналіз виконання кошторису, що
застосовується для виявлення основних тенденцій і факторів розвитку
господарської діяльності. Його метою є прогнозування напрямів подальшого
розвитку

суб'єкта

господарської

діяльності.

Він

забезпечує

вибір

оптимальних рішень на перспективу.
Україна зміцнює відносини з європейськими державами, тому на нашу
думку необхідно звертатись до практики іноземних країн. У міжнародній
практиці існують альтернативні бюджетні системи (системи планування),
зокрема: «бюджет нульової точки»; «бюджети нульової точки порівняно з
прирісним бюджетом»; «змінні бюджети».
«Бюджет нульової точки» - це метод планування бюджету (кошторису),
за яким всі види діяльності щоразу підлягають переоцінюванню. На
необхідному рівні визнаються окремі показники за кожним із напрямів
основної статутної діяльності. Після цього дані зводять у загальний
кошторис, першочергово упевнившись у достатній кількості грошових
коштів.
«Бюджети нульової точки порівняно з прирісним бюджетом» - це метод
підготовки

кошторису

через

коригування

попередніх

бюджетів

або

фактичних результатів. У результаті проект кошторису приймається без
будь-якого обґрунтування.
«Змінний бюджет» - це бюджет, який постійно оновлюється через
врахування даних наступного періоду (зокрема, місяця, кварталу) та
вирахування даних попереднього періоду.
Таким чином, за допомогою різних методів економічного аналізу ми
можемо оцінити достатність та ефективність використання бюджетних
асигнувань, що у свою чергу може показати шляхи більш раціонального
спрямування коштів на різні потреби. Можливо проаналізувати доцільність
платних послуг, які надає бюджетна установа, адже саме за допомогою
коштів

спеціального

фонду

покривається

дефіцит

коштів,

наданих

бюджетами різних рівнів, тому їм потрібно також приділяти велику увагу. З
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метою

підвищення

ефективності

управління

бюджетними

коштами

доцільним є залучення тимчасово вільних бюджетних коштів та їх залишків у
розпорядників із метою здійснення першочергових бюджетних видатків,
недопущення касових розривів у процесі виконання бюджетів. На нашу
думку, для цього треба:
- надати право органам ДКУ на місцях використовувати різноманітні
інструменти управління бюджетними коштами, залучати вільні залишки
загального і спеціального фондів бюджетів, давати гарантії;
- розміщувати

тимчасово

вільні

бюджетні

кошти

в

установах

комерційних банків, що буде вагомим джерелом додаткових бюджетних
ресурсів;
- визначити на центральному рівні: норматив ризику залучення коштів,
механізм оперативного відшкодування залучених коштів.
Отже, аналіз надходження та використання бюджетних асигнувань є
важливим елементом як контролю за діяльність бюджетної установи, так і
для ефективного її функціонування.
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УДК336.225.673(045)
В.В. Ємець
Здобувач освітнього ступеня «магістр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
АНАЛІЗ ТА КОНТРОЛЬ ДИНАМІКИ ПОДАТКІВ І
ПОДАТКОВИХ ПЛАТЕЖІВ ПІДПРИЄМСТВА
Для забезпечення соціально-економічного розвитку будь-якої країни
важливим питанням є формування ефективної податкової системи, котре
необхідно розглянути. На сьогодні Україна як асоційований член ЄС
зобов’язана виконувати необхідний перелік умов для удосконалення системи
державного управління, в тому числі питання недосконалості податкової
системи. Розглянуто податкову систему України, зазначено її недоліки та
шляхи їх усунення. Проаналізовано основні зміни в законодавстві щодо
основних податків: ПДВ, податок на прибуток, ПДФО. Зазначено основні
відмінності в податковій системі країн ЄС та проведено порівняння з
податковою системою України.
Ключові слова: податкова система, податковий контроль, податки,
податкове навантаження.
Податкова система будь-якої країни світу направлена на виконання
державою своїх основних функцій, а саме забезпечення гарантій соціальноекономічного розвитку життя своїх громадян, в зв‘язку з чим, виникає
об‘єктивна необхідність у її ефективній побудові.
Постановка завдання. Метою статті є розгляд теоретичних аспектів
аналізу та методологічних аспектів контролю динаміки податкових платежів.
Податкова система будь-якої країни формується на основі трьох складових
суб‘єкта, об‘єкта та держави. Взаємодія цих складових дає можливість країні
ефективно функціонувати за будь-яких умов. Питанням щодо формування
ефективної

системи податкового контролю займалися такі науковці:
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Андрущенко В.А., Єфименко Т.І., Лоїк І.І., Ляшенко Ю.І., Тимошенко А.О.,
Шевчук А.О. Проте дане питання потребує нового розгляду в зв‘язку з
новоприйнятими змінами.
Результати

дослідження.

Для

формування

ефективної

системи

податкового контролю необхідна економічна та політична стабільність в
крані. Це дає змогу передбачувати та прогнозувати розвиток економіки
підприємствам та планувати свою подальшу господарську діяльність за
мінімального ризику.
Система країни являє собою механізм, що формується на основі
взаємодії суб‘єктів, об‘єктів оподаткування та держави. На сьогодні ідеальної
податкової системи не існує в жодній країні, оскільки кожен громадянин не
хоче платити податки, однак, державі для функціонування та забезпечення
виконання свої функцій необхідно мати кошти, в даному випадку податкові
надходження.
Щоб збудувати дієву систему податкового контролю, необхідно
розібратися з таким поняттям як «податки» та «податковий контроль». Перш
за все, необхідно розглянути таку економічну категорію, як податки.
Податки

являють собою одну з форм вирівнювання доходів

юридичних та фізичних осіб для досягнення економічної рівності та
стабільності в суспільстві [2].
Проте, існує багато інших визначень категорії податків у відповідності
з науковцями, що досліджували дане питання. Так, Адам Сміт вважав, що
податки це тягар, що накладається державою у формі закону, який
передбачає і його розмір, і порядок сплати. Давид Рікардо вважав податки
складовою частиною продукту землі та праці країни, котра надходить у
розпорядження уряду, тобто вони завжди сплачують або з капіталу, або з
доходу країни . Джон Кейнс позначав податки необхідними товариству лише
для

регулювання

економічних

відносин.

На

сьогодні

податки

є

обов‘язковими платежами, що стягуються з суб‘єктів оподаткування з метою
наповнення доходної частини зведеного бюджету держави, котра надалі
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виконує функції покладенні на неї громадянами. Вони виконують ряд
функцій, що направленні на забезпечення пропозицій та усунення недоліків у
податковому законодавстві.
При розгляді категорії податків необхідно розглянути зміни прийняті в
законодавстві нещодавно. На нашу думку вони не покращили її якість в
значному розумінні, а саме більшість недавніх реформ припадає на
населення з мінімальним рівнем доходу, тобто громадян за межею бідності та
на середній бізнес. Відповідно до Закон України «Про внесення змін до
Податкового кодексу України щодо особливостей уточнення податкових
зобов‘язань з податку на прибуток підприємств і податку на додану вартість
у разі застосування податкового компромісу» від 25.12.2014р. випливає, що
кількість податкових платежів зменшиться з 22 до 9, однак таке твердження є
оманливим, оскільки їх кількість зменшиться номінально, а насправді
більшість об‘єднали в окремі групи (табл.1)[1].
Таблиця 1
Трансформація основних груп податків в Україні [1]

Місцеві

Загальнодержавні

Вид

Назва податку
Трансформовані податки
Акцизний податок
Збір за першу реєстрацію транспортного
засобу
Екологічний податок (з палива)
Збір у вигляді цільової надбавки до діючого Акцизний податок
тарифу на
електричну та теплову енергію, крім
електроенергії,
виробленої
кваліфікованими
когенераційними установками
Збір за спеціальне використання лісових
Екологічний податок
ресурсів
Екологічний податок (крім палива
Плата за користування надрами
Збір за користування радіочастотним Рентна плата
ресурсом України
Збір за спеціальне використання води
Податок на нерухоме майно, відмінне від
земельної ділянки
Податок на нерухоме майно
Плата за землю
Єдиний податок :
Єдиний податок :
Фіксований сільськогосподарський податок
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Виходячи лише з кількості податків зменшення і спрощення їх сплати
не виглядає переконливим. Для більш конкретного аналізу необхідно
розглянути основні види податків в країні: ПДВ, податок на прибуток та
ПДФО.
Оскільки саме вони займають більше половини наповненості дохідної
частини зведеного бюджету України.
Таким чином, зміни щодо податкового кодексу в супереч переконанням
прогнозам податківців не принесуть позитивних змін, а скоріше навпаки,
оскільки складається враження, що вони направлені на притиснення та
«знищення» середнього бізнесу та не захищених верств населення (за межею
бідності) котрих в Україні 26,4% або 12,5 млн. осіб.
Також варто розглянути зміни внесені щодо основних податків –
наповнювачів державного бюджету. Податок на додану вартість (ПДВ) є
одним з найбільших непрямих податків в Україні. Податок на додану
вартість в Україні - це непрямий податок, який

входить в ціну товару,

послуги та сплачується покупцем, але до бюджету його перераховує
продавець. На сьогоднішній день ставка ПДВ становить в Україні 20%, в
порівнянні з іншими країнами вона є однією з найбільших у світі (таб.2) [5].
Таблиця 2
Порівняльна характеристика ПДВ в Україні та ЄС [5]
№ з/п

Ставка ПДВ протягом років, %

Країна

2010

2014

1.

Австрія

18

20

2.

Бельгія

17

21

3.

Великобританія

18

20

4.

Німеччина

16

19

5.

Нідерланди

15

21

6.

Швеція

17

8

7.

Україна

20

20

Порівнюючи з країнами ЄС варто зазначити що ПДВ на момент 2010
року в них становило значно менше відсотків ніж в Україні і лише на протязі
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чотирьох років воно збільшилось приблизно до 20%. При цьому у порівнянні
частки податків до ВВП в Україні вони становлять 39%, в ЄС приблизно – 40%.
Основним з недоліків ПДВ в Україні є його єдина ставка, оскільки в
країнах ЄС вона фіксованою по окремим групам товарів за економічною та
соціальною значимість. В свою чергу це дає змогу державі регулювати
процес виробництва та споживання товарів та зацікавлює підприємців
виробляти необхідну продукцію. Для України варто перейняти такий досвід,
оскільки однакова ставка ПДВ для товарів першої необхідності та товаріврозкоші є не лише несправедливою, а й недоцільною. Виробник не буде
зацікавлений у виготовлені товарів для малозабезпечених верств населення,
коли є можливість отримати велику суму за короткий термін часу. Саме це і
позбавляє ПДВ регулятивної функції, яка на нього покладена.
Враховуючи досвід країн без ПДВ, таких як Австралія та США, можна
зробити висновок, що даний податок є необхідним, оскільки існує в них,
однак відображається в іній формі. В США ПДВ замінив податок з продажу
за відповідними ставками від 3 до 15%. Тому, важливість цього податку
полягає в можливості регулювати соціально-економічну діяльність в країні і
забезпечувати гарантії щодо її розвитку. Попри проведені зміни щодо
формування та подання декларації з ПДВ, а саме продовжує працювати
система електронного прийому документів – СЕА, вона являє собою
аналітичний облік ПДВ у розрізі платників податків, завдяки якому
формується інформація про всі операції по ПДВ. Для користувачів ця
інформація буде видна он-лайн у вигляді електронного особового рахунку
платника податків.
Основним недоліком системи є її позитивним явищем, та нажаль основним
недоліком є не врахування складності формування та подання фінансової
звітності для підприємств.
Податок на прибуток, він є найбільшим прямим податком в Україні.
Відповідно до новоприйнятих змін Розділ III Податкового кодексу України
викладено в новій редакції. Суть якого полягає в тому, що для платників
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податку на прибуток фінансовий результат буде розраховуватися за
стандартами бухгалтерського обліку. Але для підприємств з річним доходом
більше 20 млн. грн. фінансовий результат підприємства буде коригуватися на
різниці, які збільшують або зменшують об‘єкт оподаткування. Серед
податкових різниць слід зазначити коригування фінансового результату для
оподаткування в бік збільшення на 30% вартості товарів, робіт, послуг,
придбаних у платників єдиного податку (крім платників ЄП з ПДВ) [10].
При розгляді податку на прибуток в Україні, варто зазначити, що він
носить прогресивний характер. В країнах ЄС – регресивний, при
перевищенні відповідного рівня доходу ставка податку зменшується. Така
свого роду стимуляція дозволяє державі отримувати необхідні кошти та
виконувати покладені на неї функціональні обов‘язки. Ставки даного податку
на сьогодні мають тенденцію до зменшення (табл.3) [2].
Таблиця 3
Рівень податкових ставок в Україні та країнах ЄС [2]
№ з/п

Країна

Ставка

податку

протягом

років, %
2010р.

2014р.

1.

Австрія

39

30

2.

Бельгія

39

30

3.

Великобританія

35

33

4.

Німеччина

22,8

36

5.

Нідерланди

35

35

6.

Швеція

28

22

7.

Україна

25

19

Якщо порівнювати податкову ставку в Україні та каїна ЄС-10 (Литва,
Латвія, Естонія, Угорщина, Мальта, Польща і т. д) то практично в усіх кранах
рівень корпоративного прибутку оподатковується за меншими ставками ніж
в Україні.
Щодо індивідуальних доходів громадян то в ЄС вони оподатковуються
на рівні 6-12 % в Україні -15%. На сьогодні питання податку з доходів
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фізичних осіб

потребує нагального вирішення, оскільки при порівнянні

доходів громадян України та країн ЄС випливає неприємна характеристика
(рис. 2) [6].
Виходячи з наведених даних варто зазначити, що в Великій Британії
податок на дохід мінімальної заробітної плати становить лише 10%, а не як в
Україні – 15% та 20%. Порівнюючи показники мінімальної заробітної плати
не можливо не зазначити, що в Україні вона значно нижча, а відповідно і
рівень життя також [3].
На сьогодні питання заробітної плати є важливим, адже при високому
рівні інфляції Україні необхідно побудувати правильну політичну стратегію.
Також цікавим є факт, що за ставкою 20% будуть оподатковуватися доходи
громадян, що перевищують десятикратний розмір мінімальної заробітної
плати (понад 12180 грн.), якщо врахувати, що такий рівень заробітної плати в
Україні є незначним, то можна зробити висновок, що дохідність бюджету це
не принесе.
Крім того, ставка податку в розмірі 20% буде застосовуватися до доходів
у вигляді роялті, відсотків за вкладами, прибутки з інститутів спільного
інвестування (ІСІ) та дивідендам (крім дивідендів, виплачених платниками
податку на прибуток, по цих виплатах ставка податку становить 5%) [6].
Щодо інших країн то розподіл ставок з доходу фізичних осіб є
градуйованим, що надає даному податку регулюючу функцію. Нажаль в
Україні зависока ставка ПДФО призводить до збільшення осіб, що
отримують заробітну плату в конвертах, при цьому 5 млн. осіб працюють
неофіційно [4].
Позитивним фактом на сьогодні в питанні змін податкового
законодавства по ПДФО є надання відповідних привілеїв підприємцям котрі
будуть офіційно показувати кількість найманих працівників, хоча останні не
отримають значного прибутку, оскільки втратять податкові пільги. Проте,
для працівників ці зміни дадуть можливість офіційно працевлаштуватись та
бути соціально захищеними.
137

Зміни в системі ЄСВ на сьогодні виглядають таким чином, що
протягом 2015 -2017 років він має зменшитись відповідно в 2015 – на 65%, в
2016 – 2%, в 2017 – 40% від базової ставки, котра в середньому становить
37% від заробітної плати [6].
Висновки. Податкова система України носить складний характер та
містить чимало недоліків, але для подальшого розвитку необхідно
сформувати правильний механізм, що буде виконувати покладені на нього
функції та виступатиме

гарантом соціально-економічної стабільності

громадян. Саме на цих принципах побудовані податкові системи країн ЄС.
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Здобувач освітнього ступеня «магістр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ЕКОНОМІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА
ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В КОНТЕКСТІ
ДИНАМІЧНИХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ
У статті подано економічну характеристику експортно-імпортних
операцій та розкрито їх актуальність у нинішніх умовах динамічних
євроінтеграційних процесів.
Ключові слова: євроінтеграція, зовнішня торгівля, експортно-імпортні
операції, ЗЕД.
Постановка проблеми та її зв‘язок з актуальними теоретичними та
практичними завданнями. Розвиток сучасного світу іде еволюційним шляхом
лібералізації та глобалізації економіки: це об‘єктивний та незворотний
процес. Розташування України є таким, що вона близька як до країн
Європейського Союзу (ЄС), так і до країн колишнього Радянського Союзу.
Україна є транзитною державою між Сходом та Заходом. Невід‘ємною
частиною сучасної економіки стала торгівля. Торкнувшись практично кожної
сферу суспільного життя, вона являється важливим джерелом загального
економічного зростання, підвищення рівня та якості життя, задовольняючи
потреби населення у товарах і послугах. Не останню роль тут відіграє і
зовнішньоекономічна торгівля – операції з експорту та імпорту товарів та
послуг.
Формулювання

цілей

статті.

При

проведені

даного

наукового

дослідження були поставлені такі цілі: обгрунтування необхідності виходу
України на зовнішні ринки, з‘ясування ролі зовнішньоекономічної діяльності
у економічній інтеграції з країнами Європи, розкриття економічної сутності
зовнішньоекономічної діяльності та огляд законодавчої бази у цій сфері.
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Посилання на сучасні дослідження та публікації. Теоретичну основу
питання обліку експортно-імпортних операцій а також їх значення у
процесах євроінтеграції України досліджували такі вітчизняні науковці, як
Білоус О.О, Грабова Н.Н., Пашко П, Завгородній В. П., Добровський В. Н та
інші.
Виклад основного матеріалу. Міжнародна економічна діяльність
суб‘єктів

господарювання

створює

умови

для

їхнього

ефективного

функціонування в сучасній ринковій економіці і формує об‘єктивну основу
інтеграції України в світову господарську систему. На теперішній час для
України існує проблема визначення інтеграційної стратегії розвитку.
Пріоритетним зараз є Європейський напрям інтеграційних процесів.
Україна розпочинає шлях до асоційованого члена ЄС у один з
найважчих періодів своєї історії. З метою подолання системної кризи,
консолідації країни, протистояння зовнішній агресії та подолання її
наслідків, як ніколи важливо забезпечити максимальний позитивний ефект
євроінтеграції для розвитку українського суспільства. Одним із важливих
аспектів

євроінтеграції

є

економічна

інтеграція,

зокрема

зовнішньоекономічна діяльність, експорт та імпорт товарів та послуг.
Фірми прагнуть до зовнішньоторговельної діяльності з різних причин.
Так, зокрема, може знадобитися закупівля сировини чи яких-небудь товарів
закордоном з тієї причини, що немає можливості придбати дану продукцію у
вітчизняних виробників. Така ситуація приводить до необхідності імпорту.
Можлива і зворотня ситуація - коли фірма має товари, продаж яких за
кордоном може виявитися більш вигідним, ніж у своїй країні. Так
виявляється потреба в експорті. Нерідко трапляється, що фірми виступають
на зовнішньому ринку і як торгові посередники між продавцями і покупцями
в різних країнах.
Процес змін, що спостерігається в даний час в Україні, торкнувся всіх
сфер економічного життя. Ринкова економіка створила широкі можливості
для здійснення зовнішньоекономічної діяльності, для валютної самостійності
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фірм. Унаслідок появи Уповноважених банків, що одержали ліцензію
Центрального Банку України на проведення валютних операцій, значно
розширилася сфера функціонування валютного механізму. У цих умовах
експортно-імпортні операції стають однією з основ товарного обігу в Україні
і джерелом валютних надходжень організацій-резидентів. У зв‘язку з
великою

увагою,

що

приділяється

сьогодні

зовнішньоторговельним

операціям з боку суб‘єктів економічної діяльності, виникає потреба в аналізі
особливостей процесу міжнародної торгівлі і факторів, що впливають на її
кінцевий результат для кожної зі сторін. Тому, представляється необхідним
визначити найбільш оптимальні умови зовнішньоекономічного контакту як з
погляду експорту, так і імпорту. Термін «експортно-імпортна діяльність» має
на увазі складний механізм взаємин, що виникають у процесі купівліпродажу товарів на світовому ринку.
Поняття зовнішньоекономічної діяльності з‘явилося в 1987 р. з
переходом

на

нову

систему

управління

і

початком

здійснення

зовнішньоекономічних реформ. Суть їх зводилася до децентралізації
зовнішньої торгівлі і переходу від міжурядових зовнішньоекономічних
зв‘язків до зовнішньоекономічної діяльності на рівні підприємств. У
результаті зовнішньоекономічних реформ в обігу стали використовувати два
поняття - зовнішньоекономічні зв‘язки і зовнішньоекономічна діяльність,
останнє

з

яких

змінило

існуюче

раніше

значення

і

характер

зовнішньоекономічних зв‘язків.
Зовнішньоекономічна діяльність на відміну від зовнішньоекономічних
зв‘язків здійснюється на рівні виробничих структур (фірм, організацій,
підприємств і т.д.) з повною самостійністю у виборі іноземного партнера,
номенклатури товару для експортно-імпортної угоди, у визначенні ціни і
вартості контракту, обсягу і термінів постачання і є частиною їх виробничокомерційної діяльності як із внутрішніми, так і з закордонними партнерами.
Таким чином, зовнішньоекономічна діяльність являє собою сукупність
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виробничо-господарських,

організаційно-економічних

функцій.

супутніми

Обов‘язковими

умовами

і

комерційних

зовнішньоекономічної

діяльності є виконання певних операцій по забезпеченню просування товару
від

продавця

до

покупця;

по

своєчасному

наданню

різного

роду

зовнішньоторговельних послуг - транспортних, страхових, експедиторських,
банківських; по здійсненню платіжно-розрахункових операцій, а також
наявність комерційної і валютно-фінансової інформації про кон‘юнктуру
зовнішніх товарних і грошових ринків. [1]
Відповідно до Конвенції Організації Об‘єднаних Націй про договори
міжнародної купівлі-продажу, міжнародною (чи зовнішньоторговельною)
вважається угода, що укладається між контрагентами, тобто торговими
партнерами, комерційні підприємства яких знаходяться в різних країнах, чи,
іншими словами, у юридичній адресі яких зазначені різні держави.
Вихідним принципом зовнішньоекономічної діяльності підприємств
служить комерційний розрахунок на основі принципів господарської і
фінансової самостійності і самооплатності з обліком власних валютнофінансових і матеріально-технічних можливостей. Відповідальність за
результати зовнішньоекономічної діяльності лежить на самому підприємстві
не тільки в частині експортних постачань, але й імпортних закупівель для
розвитку

експортного

і

імпортозамінного

виробництва,

технічної

реконструкції.
Зовнішньоекономічну діяльність і зовнішньоекономічні зв‘язки не слід
розглядати як дві роздільні сфери функціонування і державного регулювання.
Основними задачами зовнішньоекономічної діяльності держави є:
митний контроль товарів, переміщуваних через державний кордон;
нетарифне регулювання експорту й імпорту окремих товарів
загальнодержавного значення (ліцензування і квотування);
заходи оперативного регулювання зовнішніх економічних зв‘язків,
включаючи тарифне регулювання (податки, мита і збори).
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Види зовнішньоекономічної діяльності, здійснювані на Україні, визначені
Законом «Про зовнішньоекономічну діяльність». До них відносяться:
- експорт і імпорт товарів (продукції, послуг, робіт, прав інтелектуальної
власності, капіталів, робочої сили);
- надання суб‘єктами зовнішньоекономічної діяльності України послуг
іноземним суб‘єктам господарської діяльності, у тому числі виробничих,
транспортно-експедиційних, страхових, консультаційних, маркетингових,
експортних, посередницьких, брокерських, аудиторських, юридичних і інших
не заборонених законами України; надання вищевказаних послуг іноземними
суб‘єктами

господарської

діяльності

суб‘єктам

зовнішньоекономічної

діяльності України;
- наукова, науково-технічна, науково-виробнича, виробнича, навчальна
й інша кооперація з іноземними суб‘єктами господарської діяльності,
навчання і підготовка фахівців на комерційній основі;
- міжнародні фінансові операції й операції з цінними паперами у
випадках, передбачених законами України;
- кредитні і розрахункові операції між суб‘єктами зовнішньоекономічної
діяльності й іноземних суб‘єктів господарської діяльності, створення
суб‘єктами зовнішньоекономічної діяльності банківських, кредитних і
страхових установ за межами України;
- спільна підприємницька діяльність між суб‘єктами господарської
діяльності, що включає створення спільних підприємств різних видів і форм,
проведення спільних господарських операцій і спільне володіння майном на
території України і за її межами;
- підприємницька діяльність на території України, зв‘язана з наданням
ліцензій, патентів, ноу-хау, торгових марок і інших нематеріальних об‘єктів
власності з боку іноземних суб‘єктів господарської діяльності; аналогічна
діяльність суб‘єктів зовнішньоекономічної діяльності за межами України;
- організація і здійснення діяльності в області проведення виставок,
симпозіумів, аукціонів, торгів, конференцій, семінарів і інших подібних
заходів за участю суб‘єктів зовнішньоекономічної діяльності;
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- організація і здійснення оптової, консигнаційної і роздрібної торгівлі
на території України за іноземну валюту;
- товарообмінні (бартерні) операції й інша діяльність, побудована на
формах зустрічної торгівлі; орендні, у тому числі лізингові операції;
- операції по придбанню, продажу й обміну валюти на валютних
аукціонах, біржах і на міжбанківському валютному ринку;
- роботи на контрактній основі фізичних осіб України з іноземними
суб‘єктами господарської діяльності;
- інші види зовнішньоекономічної діяльності не заборонені законами
України.[2]
Приведений у Законі «Про зовнішньоекономічну діяльність» перелік видів і
форм зовнішньоекономічної діяльності є дуже повним і охоплює практично усі
відомі у світовій практиці види. Однак слід зазначити, що головну роль серед них
грає така форма зовнішньоекономічних зв‘язків як міжнародна торгівля, за
допомогою

якої

країни

можуть

розвивати

спеціалізацію,

підвищувати

продуктивність своїх ресурсів, збільшувати загальний обсяг виробництва, а
також забезпечувати задоволення потреби в тих продуктах, виробництво яких
усередині країни вкрай не ефективне чи неможливе взагалі.
Згідно Митного кодексу України, бути учасником (суб‘єктом) ЗЕД, можуть
як фізичні, так і юридичні особи. Якщо в процесі ЗЕД суб‘єкти господарювання
мають намір здійснювати імпорт/експорт товарів через митницю України, то
вони повинні бути зареєстровані в митному органі. Результатом пройденої
акредитації в митному органі є отриманий суб‘єктом господарювання облікової
карточки суб‘єктів ЗЕД. Ще однією умовою здійснення експортно-імпортних
операцій є відкриття рахунку в іноземній валюті. [3]
Висновки. Отже, за сучасних ринкових умов, коли велика кількість
підприємств виходить на економічно привабливі зовнішні ринки, експортноімпортні операції є невід‘ємною частиною нормального функціонування світової
економіки. Таким чином підприємства знаходять великі зовнішні ринки збуту,
що, за рахунок мита, митних зборів та інших платежів, позитивно відображається
на наповненні національної скарбниці. Саме тому операції, пов‘язані з експортом
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та імпортом товарів і послуг відіграють важливу роль, а їх обліку приділяється
така значна увага. Економічна інтеграція та освоєння зовнішніх ринків має
важливе значення у загальному процесі євроінтеграції України, адже розширення
ринків збуту стане вагомим вкладом у зростання національної економіки.
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В.В. Зубкова
Здобувач освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ПРОБЛЕМИ ОБЛІКУ ВИТРАТ, ПОВ’ЯЗАНИХ З ПОЛІПШЕННЯМ
ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ
У статті розглянуто особливості фінансового обліку витрат, пов’язаних з
поліпшенням основних засобів в Україні. Сформульовані пропозиції щодо
удосконалення обліку витрат, пов’язаних з поліпшенням основних засобів.
Ключові слова: основні засоби, витрати, вартість, поліпшення, ремонт,
фінансовий облік.
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Постановка проблеми. Стан основних засобів є одним з найважливіших
факторів, які впливають на ефективність процесу виробництва. Їх
використання безпосередньо впливає на кінцевий результат діяльності
підприємства. Питання організації обліку, контролю та аналізу витрат,
пов‘язаних з поліпшенням основних засобів, порядок їх списання досліджені
недостатньо. З прийняттям Податкового кодексу України відбулися істотні
зміни в даній ділянці обліку, тому необхідним є поглиблене вивчення обліку
витрат, пов‘язаних з поліпшенням основних засобів у відповідності з
Податковим кодексом України.
Аналіз досліджень з даної теми. Окремим питанням теорії, методики та
організації фінансового обліку витрат, пов‘язаних з поліпшенням основних
засобів приділялась увага такими економістами як Назарбаєва І., Диба В.М.,
Хмелевський І., Суботовська Л.Г. та іншими авторами, які досліджували дану
проблему. Більшість авторів зосереджують увагу на класифікації ремонтів
основних засобів, джерел їх відшкодування та загальній методиці ведення
бухгалтерського обліку витрат на ремонт. У той же час питання організації
обліку, контролю та аналізу витрат, пов‘язаних з поліпшенням основних
засобів та порядок їх списання не знайшли достатнього висвітлення в
літературі.
Цілі статті. Головною метою є визначення сутності поняття «витрати,
пов‘язані

з

поліпшенням

основних

засобів»,

аналіз

особливостей

відображення в бухгалтерському обліку витрат, пов‘язаних з поліпшенням
основних засобів для визначення напрямів вдосконалення їх відображення у
фінансовому обліку.
Виклад основного матеріалу дослідження. Основні засоби у складі
необоротних активів підприємства є невід'ємною частиною майна будь-якого
суб‘єкта господарювання. Тому для підтримки основних засобів у робочому
стані та досягнення оптимальних показників фінансово-господарської
діяльності керівникам підприємства необхідно виділяти кошти на поточний і
капітальний ремонти, технічне обслуговування й модернізацію основних
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засобів, реконструкцію та інші види поліпшення даного виду необоротних
активів.
Згідно даних за 2013 рік, зношеність основних фондів в цілому по
народному господарству України складає 49,3%, в тому числі за основними
видами економічної діяльності: промисловість - 58,3%, сільське господарство
- 51,1%, транспорт і зв'язок - 49,9%, будівництво - 48,5%. Загальний обсяг
інвестицій, необхідних для відновлення вартості основних засобів в Україні,
станом на 1.01.2014 року оцінюється експертами в сумі близько 562,6 млрд.
грн. Разом з тим, за 2013 рік освоєно лише 82,5 млрд. грн. - це приблизно
15% від необхідного рівня [1]. Тому, організація обліку витрат, пов‘язаних з
поліпшенням основних засобів та правильне їх віднесення на конкретні
об‘єкти є об‘єктивним завданням кожного підприємства.
Від правильного відображення таких витрат у фінансовому та
податковому обліку, достовірності даних і фактичних економічних вигод від
їх здійснення залежить фінансовий стан підприємства.
Раціональне

і

економне

використання

основних

фондів

є

першочерговим завданням всіх працівників підприємства. Своєчасний
ремонт основних засобів запобігає їх передчасному зносу та вибуттю,
продовжує термін корисного використання, підвищує виробничу потужність
та скорочує потребу в нових капітальних інвестиціях.
Маючи чітке уявлення про кожен з елементів основних засобів у
виробничому процесі, рівень їх зношеності, про фактори, які впливають на
виробничі процеси, можна виявити методи, за допомогою яких підвищується
ефективність використання основних засобів і збільшується виробнича
потужність підприємства, що забезпечує зниження витрат і, відповідно,
зростання продуктивності праці.
Фінансовий облік операцій з поліпшення основних засобів повинен
вирішувати важливе завдання з визначення відповідності цих витрат [2, c.30].
У літературі питання обліку операцій з поліпшення основних засобів
підприємства розглядаються в науковому і в практичному аспектах.
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У Положенні (стандарті) бухгалтерського обліку 7 «Основні засоби»
під

поняттям

модернізації

подано

поліпшення

техніко-економічних

параметрів устаткування з метою збільшення строку їх корисного
використання або виробничої потужності [3].
Поточним ремонтом визнано комплекс ремонтно-будівельних робіт, які
передбачають систематичну й своєчасну підтримку експлуатаційних якостей
і попередження передчасного зносу конструкцій та устаткування.
Капітальний ремонт – це комплекс ремонтно-будівельних робіт, які
передбачають

заміну,

відновлення

й

модернізацію

конструкцій

та

устаткування у зв'язку з їх фізичним зношенням й руйнуванням, поліпшення
експлуатаційних показників об‘єктів, а також зміну планування будівлі й
благоустрою території без зміни будівельних габаритів.
Бухгалтерський облік витрат, пов‘язаних з поліпшенням основних
засобів врегульовано у П(с)БО 7 «Основні засоби» [3] та Розділом 6
«Методичних рекомендацій з бухгалтерського обліку основних засобів» [4], а
також п.146.11 та п.146.12 Податкового Кодексу України [5].
Законодавством передбачено, що первісна вартість основних засобів
може бути збільшена на суму витрат, пов‘язаних з поліпшенням зазначених
об‘єктів, яка визначена відповідно з чинним податковим законодавством.
Тобто, витрати на ремонт можна розподілити наступним чином:
- витрати на ремонт в розмірі 10% сукупної балансової вартості всіх
груп основних засобів, які підлягають амортизації на початок звітного року,
включають до витрат поточного звітного періоду;
- решту витрат, пов‘язаних з поліпшенням основних засобів – відносять
на збільшення їх вартості і амортизують.
Отже, П(С)БО 7 «Основні засоби» лише надає підприємству право на
таке збільшення, а не зобов‘язує здійснювати його. Ремонтні витрати можна
одразу в повному обсязі відносити до витрат поточного періоду або частково
включити до вартості об‘єктів і амортизувати.
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Розподіл та відображення в бухгалтерському обліку витрат, пов‘язаних
з поліпшенням основних засобів, згідно з П(с)БО 7, здійснюється за
напрямами [3]:
1)

витрати,

пов‘язані

з

поліпшенням

об‘єктів

(модифікація,

модернізація, дообладнання, добудова, реконструкція тощо), які призводить
до збільшення економічних вигід у майбутньому, первісно очікуваних від
використання об‘єктів основних засобів;
2) витрати, які здійснюють для підтримання об‘єктів у робочому стані
(технічний огляд, нагляд, обслуговування та ремонт) і це призводить до
одержання початково визначеної суми майбутніх економічних вигід від їх
використання.
Витрати, які пов‘язані з поліпшенням основних засобів накопичуються
за дебетом рахунку 15 «Капітальні інвестиції» на окремих субрахунках, а
після закінчення всіх робіт списуються з кредиту рахунку 15 у дебет рахунку
10 «Основні засоби» за субрахунками відповідно до кожного об‘єкту, який
поліпшувався.
Класифікація робіт щодо технічного огляду, обслуговування та нагляду
за основними засобами формується самими підприємствами в Наказі про
облікову політику.
В бухгалтерському обліку поточні витрати, пов‘язані з поліпшенням
основних засобів відображаються за дебетом витратних рахунків:
- рахунку 23 «Виробництво»;
- рахунків класу 8 «Витрати за елементами» (80, 81, 82, 84);
- рахунків класу 9 «Витрати діяльності» (92, 93, 94).
В податковому обліку згідно з Податковим Кодексом витрати,
пов‘язані з поліпшенням основних засобів можуть бути віднесені до складу
загальновиробничих витрат (п.138.10.1), адміністративних витрат, витрат
спрямованих на обслуговування та управління (п.138.10.2), або до складу
витрат на збут (п.138.10.3) [5].
Аналітичний облік витрат, пов‘язаних з поліпшенням основних засобів
господарським способом ведеться в розрізі видів витрат та за кожним
149

об‘єктом, при позамовному методі - у розрізі статей здійснених витрат, за
використанням

підрядного

методу

витрати

на

поточні

ремонти

і

обслуговування відносяться безпосередньо на об‘єкти основних засобів.
Відображення в бухгалтерському обліку витрат на ремонт, зважаючи не
лише на його стан, а й вартість є доцільним, адже будь-яке усунення
пошкоджень шляхом замін деталей та вузлів може вплинути на фінансовий
результат звітного періоду. Тому підприємству необхідно визначити межу
істотності витрат, пов‘язаних з поліпшенням основних засобів. Якщо
собівартість таких витрат буде менше встановленого показника, то всю їх
вартість можна відразу віднести на поточні витрати діяльності; якщо їх
вартість більше – то такі витрати необхідно розподілити рівними частками
між суміжними періодами поточного року.
Але якщо витрати, пов‘язані з поліпшенням основних засобів у разі
перевищення 10% ліміту розподілялися пропорційно сумі фактично
понесених витрат на поліпшення основних засобів груп 2, 3, 4 чи окремих
об‘єктів основних фондів групи 1, то згідно з Податковим Кодексом вже не
потрібно розподіляти, а лише віднести суми на конкретний об‘єкт основного
засобу, щодо якого здійснюється поліпшення або ремонт. А значить, кожну
суму витрат, пов‘язаних з поліпшенням основних засобів потрібно
ідентифікувати з об‘єктом, для чого складається відповідний кошторис на
проведення ремонту конкретного об‘єкту.
До кошторису відносять матеріали, використані при поліпшення або
ремонту основних засобів, послуги сторонніх організацій або зарплату
власних працівників, які були задіяні в проведенні таких ремонтних робіт, з
відповідними нарахуваннями до неї.
Якщо кошторис скласти неможливо, то з метою ідентифікації
проведених робіт, необхідно чітко вказувати об‘єкт ремонту в документах:
-

акті списання матеріалів;

-

вимозі на відпуск матеріалів зі складу;

-

інших первинних документах, що можуть бути визначені

самим підприємством, і, які будуть складатися відповідальними за
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здійснення витрат особами та своєчасно подаватися в бухгалтерію для
відображення їх в обліку.
Висновок. Вивчення чинної нормативної бази показало, що чіткого
визначення поняття «витрат, пов‘язаних з поліпшенням основних засобів» у
законодавстві немає. Під поняттям модернізації розуміють поліпшення
поточних технічних параметрів устаткування з метою збільшення терміну їх
корисного використання або виробничої потужності. Витрати, пов‘язані з
поліпшенням основних засобів, у тому числі орендованих, у межах 10%
сукупної балансової вартості всіх груп основних засобів на початок року
можна відносити до витрат звітного періоду, у якому зазначені витрати були
здійснені. В наказі про облікову політику підприємства на початок року
необхідно

зазначити,

що

вартість

основних

засобів

підприємства

збільшується на суму витрат, пов‘язаних з поліпшенням основних засобів, які
визначені у Податковому Кодексі.
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УДК 657.6(045)
О.В. Кавун
здобувач освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
СУТНІСТЬ КОНТРОЛЮ РОЗРАХУНКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ У
БЮДЖЕТНІЙ УСТАНОВІ
Розглянуто сутність контролю розрахункової дисципліни у бюджетній
установі, а також висвітлено основні завдання контролю розрахункової
дисципліни.
Ключові слова:

розрахункова дисципліна, бюджетні кошти,

контроль

стану розрахункової дисципліни ,бюджетна установа, розрахункові операції.
Проведення в Україні економічної реформи, яка

спрямована на

застосування ринкових принципів регулювання господарської діяльності,
торкнулось і розрахункових операцій в умовах господарювання на даний час.
Стан дотримання розрахункової дисципліни у сфері державних фінансів
є

надзвичайно важливим для функціонування держави. Недотримання

розрахункової дисципліни призводить до нестачі фінансових ресурсів для
вирішення важливих макроекономічних проблем та негативно позначається
на фінансовому

становищі в державі. З огляду на зазначене питання

дотримання розрахункової дисципліни у бюджетних установах і збереження
державної власності потребують докладного вивчення.
Окремі питання з контролю стану розрахункової дисципліни у
бюджетних установах досліджували такі вчені як: Н.Н. Грабова, С.В. Свірко,
В.В. Собко, О.В. Кравченко, В.А. Лугова В.Ф. Палій, М.Д. Врублевський,
Ю.В. Пасічник.
Метою даної публікації є визначення сутності контролю розрахункової
дисципліни у бюджетних установах.
Розрахункова
господарювання

дисципліна
дотримуватися

передбачає
встановлених
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зобов‘язання
правил

суб‘єктів
проведення

розрахункових операцій і тому платіжна дисципліна передбачає передусім
здійснення платежів за фінансовими зобов‘язаннями в повному обсязі та в
установлені строки, а тому її забезпечення залежить від фінансового стану
суб‘єкта здійснення платежів i водночас впливає на його фінансовий стан.
Розрахунково-платіжна дисципліна - беззаперечне виконання сукупності
елементів, які забезпечують здійснення платежу, а саме:
- згода на оплату;
-

використання

та

оформлення

встановлених

форм

платіжних

документів;
- порядок оплати платіжних документів;
- підстава здійснення платежу;
- контроль банку;
- терміни проведення платежів, їх повнота.
Бюджетна установа поряд з іншими суб‘єктами господарювання
здійснює розрахунки за своїми зобов‘язаннями як у безготівковій, так і в
готівковій формі [3, с.106] .
Контроль розрахункової дисципліни охоплює зокрема такі операції:
1)розрахунки з постачальниками та підрядниками;
2) розрахунки з покупцями та замовниками;
3)розрахунки з бюджетом за податками і платежами, із соціального
страхування;
4)розрахунки із підзвітними особами, по претензіях, по відшкодуванню
матеріального збитку;
5) розрахунки з різними дебіторами і кредиторами [3, c.55].
Джерелами контролю розрахункової дисципліни є:
- накази й розпорядження, авансові звіти з прикладеними документами;
-

журнал реєстрації претензійних, судових і арбітражних справ,

виписки банку, платіжні доручення;
- декларації, довідки й розрахунки за окремими видами платежів,
виписки банку з прикладеними до них документами про перерахування
належних сум у бюджет і в державні цільові фонди;
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-

дані рахунків 362 «Розрахунки з підзвітними особами», 374

«Розрахунки за претензіями», 363 «Розрахунки за відшкодуванням завданих
збитків», 64 «Розрахунки із податків і зборів», 65 «Розрахунки із
страхування»;
- журнали-ордера, Головна книга, баланс [4, c.315].
Одна з головних цілей при організації фінансового контролю
розрахунково-платіжної дисципліни полягає

у перевірці

дотримання

нормативно-правового регулювання розрахункових операцій та стану
розрахунково-платіжної дисципліни (в залежності від форми розрахунку).
Завданнями контролю розрахункової дисципліни є:
- дотримання чинних положень про оплату витрат на відрядження, по
виплаті компенсації при переході на роботу в іншу організацію, витрачання
грошей на операційні і господарські витрати;
- законність здійснення операцій по розрахунках з дебіторами і
кредиторами, виконання завдань із зниження дебіторської і кредиторської
заборгованості, обґрунтованості їх списання;
- повнота і своєчасність пред‘явлення претензій за порушення
договірних зобов‘язань, виявлення матеріальних втрат і обґрунтованості їх
списання;
- обґрунтованість одержання, правильного використання і своєчасності
погашення кредитів банку; дотримання встановлених правил інвентаризації
розрахунків [1, c. 79].
Для

забезпечення

ефективного

розрахункової дисципліни необхідно

контролю

стану

дотримання

дотримуватися такої послідовності

здійснення процедур контролю по кожній групі розрахунків:
- перевірка наявності, своєчасності і правильності укладання договорів;
- контроль виконання договірних зобов‘язань;
- аналіз

динаміки

заборгованості

безнадійної заборгованості;
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та

виявлення

простроченої

і

- контрольна

інвентаризація

розрахунків

шляхом

направлення

службових листів на ім‘я дебіторів або кредиторів із проханням підтвердити
суму заборгованості або шляхом виїзду по місцю знаходженню боржників;
- порівняння сум заборгованості в балансі на відповідну дату з даними
бухгалтерських рахунків (36, 372, 374, 375, 63, 64, 64) у Головній книзі;
- звірка записів у регістрах бухгалтерського обліку
документами,

а

первинних

документів

із

з первинними

договірними

умовами,

нормативними актами тощо [2, с. 112].
Найбільш поширеними порушеннями розрахункової дисципліни в
державі залишаються (рис. 1):
-

порушення вимог Бюджетного кодексу в частині нецільового

використання бюджетних коштів;
- зайве витрачання коштів внаслідок оплати завищених обсягів та
вартості виконаних робіт, наданих послуг, придбаних товарів;
- зайве виділення бюджетних коштів особам, які не мали на це права,
або внаслідок завищення відповідних розрахунків;
- недотримання законодавства під час проведення розрахунків тощо .

Рис. 1 Співвідношення порушень, виявлених органами Держфінінспекції
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Основними причинами таких порушень є низька якість внутрішнього
контролю та безвідповідальне ставлення з боку багатьох розпорядників
бюджетних коштів та керівників підприємств, установ і організацій [5, c.187].
Шляхами вирішення даних проблем є :
- контроль термінів виникнення та перебігу заборгованості впродовж
року. Інструмент такого контролю – інвентаризація розрахунків. Крім того
необхідно здійснювати постійні звірки за розрахунками з дебіторами і
кредиторами;
- необхідно ретельно перевіряти рахунки, прийняті до оплати від різних
постачальників, підрядних організацій, з якими не підтримуються постійні
зв‘язки;
- об‘єктивна потреба відокремлення заборгованості контрагентів перед
установою внаслідок необхідності обліку операцій щодо належної їм
попередньої оплати установи та нарахованих установою доходів внаслідок
надання платних послуг;
- для того щоб проконтролювати недостачу коштів необхідно ретельно
перевіряти дані розрахунково-платіжних документів, які прикладаються до
витягів банку з відповідного рахунка. Виявлені порушення розрахунків мають
бути відображені у відповідному розділі узагальнюючого документа щодо
результатів

контролю

групувальними

діяльності

відомостями

установи,

встановлених

а

також

контролером

підтверджені
порушень

та

зловживань, актами інвентаризації заборгованості з дебіторами, кредиторами,
постачальниками і покупцями та актами звірки розрахунків [1, c. 82].
Отже,

в

державному

регулюванні

бюджетного

фінансування

посилюється роль фінансового контролю та змінюється його спрямованість з
перевірки

оцінки

попередження

кінцевих

правопорушень

результатів
чинного

фінансової

діяльності

законодавства.

на

Контроль

розрахункової дисципліни покликаний не тільки виявляти допущені недоліки
і поширювати позитивні явища у їх організації, але й попереджувати
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неправильне використання коштів і появу незаконних та недоцільних
розрахункових взаємовідносин.
У зв‘язку з цим, за станом розрахункової дисципліни у кожній установі
повинен бути встановлений систематичний контроль на всіх стадіях
здійснення розрахункових операцій.
Суворе дотримання принципів, форм і правил здійснення розрахункових
операцій забезпечить чітку їх організацію, прискорить обертання засобів в
розрахунках, буде сприяти укріпленню розрахунково-платіжної дисципліни і
фінансового стану бюджетних установ.
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ОБЛІК КАПІТАЛЬНИХ ІНВЕСТИЦІЙ В СИСТЕМІ ПРИЙНЯТТЯ
УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ
Стаття

присвячена

актуальним

питанням

управлінського

обліку

капітальних інвестицій. Автором розкрито питання взаємозв’язку системи
фінансового та управлінського обліку в системі прийняття управлінських
рішень щодо капітальних інвестицій. Надано пропозиції щодо ефективності
управлінського обліку в системі управління витратами щодо капітальних
інвестицій.
Ключові слова: інвестиції, капітальні інвестиції, облік капітальних
інвестицій,

управлінський

облік

капітальних

інвестицій,

управління

капітальними інвестиціями
Інформаційне забезпечення управління інвестиційним процесом не може
обмежуватись лише інформацією фінансового обліку. Невід‘ємною частиною
інформаційної складової управлінської діяльності слід вважати також
управлінський (внутрішньогосподарський) облік, який гарантує поглиблення
і конкретизацію облікової інформації, що відображена на рахунках
бухгалтерського

обліку

і

звітності

підприємства.

Основне

завдання

управлінського обліку полягає у тому, щоб за допомогою деталізації та
предметно-цільової конкретизації розкрити відповідність або невідповідність
затрат бізнес-плановим показникам.
Зазначене обумовило актуальність обраної теми та визначило цільову
направленість подальшого дослідження даної проблематики.
Найбільш докладна інформація про особливості облікового процесу
капітального інвестування знайшла відображення в наукових розробках ряду
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як вітчизняних, так і зарубіжних вчених, серед яких: І.О.Бланк, М.І.Бондарь,
С.Ф.Голов,

В.В.Сопко,

В.Г.Федоренко,

С.Барнес,

М.Ф.Ван

Бреда,

Глен А.Велш, Б.Нідлз та ін.
Визначаючи вагомий внесок науковців, вважаємо за доцільне поглибити
дослідження у визначені взаємозв‘язку процесів формування обліково-звітної
інформації,

аналітичних

і

прогнозних

розрахунків

для

прийняття

управлінських рішень про капітальні інвестиції підприємства.
Оскільки капітальні інвестиції здійснюються з метою одержання прибутку,
то управління ними передбачає розкриття інформації не тільки про витрати, але
й про доходи. Управлінський облік на підприємстві виявляється ефективним,
якщо відсутнє дублювання його окремих даних з інформацією, яку надає
фінансовий облік. Щоб поряд з оцінкою результатів здійснення капітальних
інвестицій та їх відображенням у звітності активно впливати на інвестиційну
діяльність з метою її поліпшення, потрібно досягти узгодженості даних
фінансового обліку з іншою інформацією для потреб управління.
Для

цього

в

підсистемі

управлінського

обліку

пропонується

виокремлювати 4 зрізи інформації про капітальні інвестиції, до яких
належить облікова, аналітична, прогнозна й управлінська інформація. Кожен
із зазначених інформаційних блоків відчуває на собі вплив певної групи
чинників, потребує розв‘язання низки методично-організаційних проблем та
має резерви підвищення організаційно-якісного рівня. Зважаючи на способи
залучення інвестиційних ресурсів і об‘єкти капітальних інвестицій, обліковоаналітичному спостереженню, прогнозуванню та управлінню підлягають
грошові кошти з урахуванням джерел їх надходження та механізму
розрахунків,

основні

засоби,

інші

необоротні

матеріальні

активи,

нематеріальні активи, товарно-матеріальні запаси, фінансові результати. Це
сприяє упорядкуванню і конструктивній взаємодії окремих елементів
системи капітального інвестування.
Доцільно застосовувати системний підхід до визначення шляхів
удосконалення

важливих

аспектів

обліку,

аналізу,

прогнозування

капітальних інвестицій та управління їх здійсненням на підприємствах.
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Цей підхід полягає в: синхронізації роботи облікової, аналітичної,
прогностичної та управлінської ланок в управлінському обліку капітальних
інвестицій; налагодженні якісної діагностики дотримання інвестиційних
зобов‘язань через полегшення доступу до потрібної обліково-аналітичної
інформації з належним ступенем достовірності; оперативному реагуванні на
критичні відхилення в умовах і наслідках інвестиційної; запобіганні
непередбачуваним збоям і помилкам у процесі здійснення капітальних
інвестицій та їх документальному оформленні.
Інформація в управлінському обліку повинна надавати можливість
оцінити, чи залучало підприємство в необхідних обсягах капітальні кошти в
попередній період, наскільки виправданими виявились обрані напрямки
вкладень капіталу і як вплинули раніше здійснені капітальні інвестиції на
прибутковість підприємства. Отримані результати аналізу облікових даних
створюють базу для прийняття обґрунтованих управлінських рішень у сфері
капітального інвестування на перспективу.
Зважаючи на потребу в деталізованій інформації, яку не представлено в
бухгалтерському обліку, пропонується в управлінському обліку відображати
інформацію про капітальні інвестиції в таких розрізах:
- за способами їх здійснення на підприємстві;
- за джерелами фінансування з деталізацією їх на власні, позикові та
залучені;
- за видами необоротних активів, в які вони здійснені;
- за обсягами інвестицій в об‘єкти охорони навколишнього природного
середовища і раціонального використання природних ресурсів;
- за видами технологічних інновацій та придбаних (переданих)
підприємством нових технологій (технічних досягнень).
Ведення управлінського обліку здатне забезпечити вчасне отримання
внутрішніми

користувачами

чітко

структурованої

та

об‘єктивної

управлінської інформації про капітальні інвестиції. Тому рекомендуються
такі етапи організаційно-методичних процедур для отримання оперативної
інформації про капітальні інвестиції:
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1) виокремити інформаційний блок даних фінансового обліку і звітності
підприємства, який дозволяє розраховувати низку аналітичних показників
для потреб управління капітальними інвестиціями;
2) чітко визначити доступні документальні та електронні джерела
обліково-звітної інформації про капітальні інвестиції;
3) за відсутності певних даних у фінансовому обліку і звітності
передбачити

їх

отримання

через

ведення

управлінського

обліку

і

бюджетування капітальних інвестицій;
4) оцінити результати управління інвестиційним процесом за допомогою
облікової інформації;
5) прийняти обґрунтоване управлінське рішення про капітальні
інвестиції на наступний період з використанням обліково-аналітичної
інформаційної бази.
Із застосуванням вищезазначених організаційно-методичних процедур
забезпечується кожен управлінський запит про капітальні інвестиції
обліковою інформацією. Також розрахуються за даними управлінського
обліку аналітичні показники, які комплексно оцінюють одержані раніше
результати і дозволяють вірно визначити стратегічні цілі капітального
інвестування на перспективу, планувати і прогнозувати обсяги, структуру,
фінансове покриття та прибутковість капітальних інвестицій на підприємстві.
Важливо, що одночасно компенсуються недостатні дані фінансового
обліку і звітності через узагальнення інформації в системі управлінського
обліку. Адже рівень та якість капітального інвестування є важливою
складовою безперервного процесу відтворення необоротних активів і
стабільної роботи суб‘єкта господарювання. Ретельний аналіз обліковозвітної інформації на підприємстві та її систематизоване використання
відповідно до управлінських завдань з капітального інвестування створює
можливість

відстеження

наслідків

попередніх

управлінських

дій

та

запобігання помилкам і збоям в інвестиційному процесі на майбутнє.
Для прийняття рішень стосовно деяких інвестицій потрібен особливий
підхід, оскільки вони не дають відчутного прибутку: наприклад, інвестиції у
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підготовку персоналу, у наукові дослідження і розробки, у будівництво
шляхів, нового офісу, їдальні, житла для працівників тощо.
Рішення стосовно капітальних інвестицій – це рішення, які стосуються
довготермінового

планування

інвестицій

у

необоротні

активи

та

фінансування їх. Прикладами таких рішень є:
-

автоматизація виробництва,

-

будівництво нових цехів,

-

заміна обладнання,

-

розширення виробництва,

-

придбання нових об‘єктів основних засобів та нематеріальних

активів.
Основна риса, що відрізняє рішення стосовно капітальних інвестицій від
поточних (операційних) рішень, пов‘язана з часом та обсягом витрат.
На відміну від поточних рішень, рішення про капітальні вкладення
передбачають витрачення значних ресурсів для отримання майбутніх вигод
за 5,10 або 20 років. Для забезпечення точності та оперативності
управлінського обліку важливе значення має правильне визначення рахунків
і об'єктів аналітичного управлінського обліку для віднесення сум інвестицій
на витрати центрів відповідальності.
В управлінському обліку важливим є забезпечення контролю за
ефективним використанням основних засобів, що передбачає не тільки
наявність фактичної безперебійної роботи машин і механізмів, інших
об'єктів. Адже їхні непередбачені поломки, вихід з ладу в процесі виконання
певних робіт інколи зводять нанівець решту управлінських заходів,
зумовлюють значні матеріальні втрати, забракування продукції, робіт чи
послуг.
Таким чином, важливим завданням управлінського обліку є контроль за
дотриманням правил експлуатації об'єктів основних засобів, своєчасного
проведення профілактичних заходів щодо їх капітального поліпшення
(модернізації, реконструкції, добудови тощо). Крім негативного впливу на
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ефективність виробництва, послаблення такого контролю призводить до
передчасного

зносу

об'єктів,

чим

також

завдаються

значні

збитки

підприємствам.
У той же час використання основних засобів є ефективним лише протягом
певного терміну. Закономірністю є те, що зі збільшенням термінів використання
основних засобів численнішими і значимішими стають профілактичні заходи і
капітальні поліпшення, котрі навіть за умови, що їх проведення дає змогу далі
експлуатувати основні засоби, можуть бути економічно недоцільними, інколи
перевищуючи за вартістю ціну основних об'єктів.
Оскільки суть управлінського обліку виходить за межі власне облікових
функцій, то одним із його завдань є визначення економічної доцільності
використання конкретних об'єктів основних засобів, що можливе при
аналітичному опрацюванні облікової інформації.
Для забезпечення належного контролю за здійсненням профілактичних
заходів, які дають змогу підтримувати основні засоби в робочому стані, на
підприємстві має бути розроблений план-графік проведення технічних
доглядів машин і механізмів, їхніх ремонтів. Профілактичні заходи потрібно
здійснювати і щодо пасивної частини основних засобів, будівель і споруд.
Однак для цих об'єктів таких планів-графіків не складають, оскільки
інтенсивність їхнього зносу менша, ніж активної частини основних засобів.
Як правило, тут здійснюють ремонти залежно не тільки від термінів
використання, а й зовнішнього вигляду об'єктів, інколи навіть непередбачені,
наприклад, при руйнуванні внаслідок бурі, необережного в'їзду транспортних
засобів, з міркувань естетичного вигляду тощо.
Разом з тим, управлінський облік формує більш загальну інформацію,
ніж облікові дані про витрати на капітальні поліпшення. Важливе значення
для ефективного використання основних засобів має дотримання термінів
проведення капітальних поліпшень. З цією метою даних кошторисів
недостатньо і доцільно розробляти графіки (мережеві графіки) проведення
капітальних поліпшень.
Отже, в управлінському обліку інформація про витрати інвестиційної
діяльності, отримана в системі фінансового обліку, накопичується за центрами
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витрат. До складу такої інформації входять дані про виробничі й невиробничі
витрати по реалізації інвестиційного проекту і відомості про не капіталізовані
витрати на поліпшення основних засобів, придбаних у ході інвестиційного
періоду.

Систематизація

інформації

про

інвестиційну

діяльність

в

управлінському обліку здійснюється на основі організації аналітичного обліку
за центрами відповідальності. Для цілей обліку доходів за центрами
відповідальності доцільно організовувати аналітичний облік у розрізі доходів,
отриманих від операцій, пов‘язаних з інвестиційною діяльністю.
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Здобувач освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ОСОБЛИВОСТІ АВТОМАТИЗАЦІЇ БУХГАЛТЕРСЬКОГО
ОБЛІКУ ПОТОЧНИХ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ
Стаття присвячена питанням та проблемам впровадження програмних
продуктів для автоматизації бухгалтерського обліку та підвищення
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ефективності діяльності підприємства; також висвітлені проблеми вибору
найбільш функціонального програмного забезпечення бухгалтерського обліку
підприємства та охарактеризовано основні етапи обліку поточних
зобов’язань із застосуванням комп’ютерних технологій.
Ключові

слова:

бухгалтерський

облік,

автоматизація,

комп’ютерні

технології, інформаційні системи, програма, поточні зобов’язання.
В Україні спостерігається тенденція до пристосування національної
системи обліку та звітності до міжнародних стандартів, все частіше в обліку
впроваджуються нові підходи та методи.

Це призводить до збільшення

потреб у якісній, повній та оперативній обліковій інформації, яка необхідна
як для внутрішніх, так і для зовнішніх користувачів. Тому важливо приділити
достатньо уваги питанню автоматизації облікового процесу, від якого
напряму залежить не тільки ефективність роботи працівників бухгалтерії, а і
управлінського персоналу підприємства.
Постановка проблеми у загальному вигляді і її зв‘язок з важливими
науковими та практичними завданнями. В сучасних умовах проблема
автоматизації бухгалтерського обліку на підприємствах України залишається
однією з актуальних і складних. Перш за все це, пов‘язано з необхідністю
значних витрат на програмне забезпечення та наявністю кваліфікованого
персоналу, який вільно володіє комп‘ютерною технікою, а також процесом
ведення бухгалтерського обліку.
Метою

даної

статті

є

дослідження

особливостей

застосування

комп‘ютерних програм та технологій з метою автоматизації обліку поточних
зобов‘язань на підприємствах.
Аналіз останніх досліджень, у яких започатковано вирішення проблеми.
Проблеми організації обліку в умовах використання комп‘ютерних програм
були предметом досліджень багатьох вчених, зокрема Ф.Ф. Бутинця,
С.В. Івахненка, В.П. Завгороднього та ін. Однак низка питань залишаються
дискусійними та потребують подальших досліджень і рекомендацій щодо їх
вирішення.
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Одною з основних проблем, яку вирішує автоматизація облікового
процесу є оперативність, адже завдяки інформаційним технологіям процеси
формування документів та звітів займають набагато менше часу. За їх
домопогою стає можливим оперативно накопичувати відповідні бази даних
про

наслідки

господарської

діяльності

та

використовувати

їх

для

формування, редагування і друку вихідних документів, квартальних і річних
звітів, а також надавати інформаційні послуги відповідним організаціям,
управлінцям

щодо

ефективності

роботи.

Велику

кількість

помилок

працівники бухгалтерії допускають при перенесенні даних з одного
документу в інший, а при застосуванні бухгалтерських програм всі ці
процеси автоматизовані.
Проте застосування комп‘ютерних технологій при веденні обліку на
підприємстві передбачає і ряд недоліків. По перше, це висока вартість
впровадження автоматизованої системи ведення обліку. Далі слід зауважити,
що в умовах постійних законодавчих змін та з урахуванням специфіки
роботи підприємства інколи недостатнім є просто придбати програму, досить
часто потрібні додаткові кошти щоб оптимізувати роботу програми.
Наступною проблемою являються віруси, збої у програмному забезпеченні та
невміле володіння, які можуть призвести до втрати інформації. Але,
незважаючи на всі ці фактори, програми надають нам можливість зручного
ведення обліку, тому автоматизація являється невідємною частиною
удосконалення системи бухгалтерського обліку.
В Україні використовується значна кількість програм для автоматизації
бухгалтерського обліку, а саме: «1С: Бухгалтерія 7.7», «Парус», «Інтелектсервіс», «Аверс» тощо, але найчастіше суб‘єкти підприємницької діяльності
використовують програму «1С: Бухгалтерія». Вона дає можливість ведення
кількісного багатоваріантного обліку, ведення синтетичного і аналітичного
обліку стосовно потреб підприємства, одержання всієї необхідної звітності та
різнорідних документів із синтетичного і аналітичного обліку, повна
налагодженість та можливість доповнювати і змінювати план рахунків
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бухгалтерського обліку, систему проводок, ведення аналітичного обліку,
форм первинних документів, форм звітності; можливість автоматичного
друку вихідних документів [1].
Програма «1С: Бухгалтерія» являється універсальною бухгалтерською
програмою і призначена для ведення синтетичного й аналітичного обліку по
різних напрямках. Дана програма дозволяє як автоматично, так і вручну
вводити проводки в журнал господарських операцій. Програма містить
декілька

списків

довідників:

план

рахунків;

список

видів

об‘єктів

аналітичного обліку; список об‘єктів аналітичного обліку (субконто);
констант і т.д. «1С: Бухгалтерія» дозволяє вести аналітичний облік, що
дозволяє отримувати бухгалтерські підсумки з різним ступенем деталізації.
Дана програма охоплює всі стадії бухгалтерського обліку. На першій
стадії, стадії первинного обліку, проводиться поточний нагляд, вимірювання
та реєстрація господарських операцій, тобто документування операцій. На
другій стадії, стадії поточного обліку, інфорацію, яка міститься у первинних
документах систематизаують та групують, та відображають на рахунках.
Програма включає в себе комплекс засобів для ведення обліку всіх
господарських операцій в хронологічному порядку та окремо по кожному
контрагенту і по терміну заборгованості. На наступній стадії, стадії
підсумкового обліку,

складаються встановлені форми бухгалтерської

(фінансової) звітності на підставі даних бухгалтерського обліку, проводиться
розрахунок підсумків за місяць квартал або рік. Після чого формуються
зведені проводки; оборотно-сальдова відомість; оборотно-сальдова відомість
по об‘єктах аналітичного обліку; картки рахунків; аналіз рахунків; аналіз
рахунків по датах; аналіз рахунку по об‘єктах аналітичного обліку; аналіз
об‘єкта аналітичного обліку по всіх рахунках; картка об‘єкта аналітичного
обліку по всіх рахунках; журнальний ордер. Також програма, за допомогою
певного режиму, дає можливість формувати довільні звіти за обраною
формою і змістом, а також створювати внутрішні звіти в довільній формі для
аналізу діяльності підприємства.
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"1С: Підприємство" являє собою універсальну систему для автоматизації
обліку в торгівлі, складському господарстві і суміжних галузях діяльності
підприємства. І може бути адаптована до будь-яких особливостей обліку на
конкретному підприємстві за допомогою модуля "1С: Конфігуратор". Це
дозволяє задавати необхідні параметри оптимізації програмного середовища,
змінювати структуру і форму, формувати журнали для роботи з документами
з можливістю їхнього довільного розподілу по журналах. В програмі також
реалізовані можливості ведення на одному робочому місці бухгалтерського
обліку декількох підприємств, ведення обліку в декількох робочих планах
рахунків, кількісного та валютного обліку.
Програма передбачає ведення бухгалтерського обліку з урахуванням
загальноприйнятої методології ведення, відповідно до законодавства України
і включає в себе наступні компоненти: набір довідників для формування
первинних документів; план рахунків з типовими настройками аналітичного
обліку;

набір

стандартних

документів

та

звітів;

константи,

які

використовують при настройці загальних параметрів ведення обліку.
Невід‘ємними елементами інформаційної системи бухгалтерського
обліку є облікові задачі, призначення яких – інформація про фактичний стан
управлінського об‘єкту.
Бухгалтерський

облік

зобов‘язань

в

програмі

здійснюється

на

відповідних рахунках (субрахунках) у кількісному і сумовому вираженні за
видами зобов‘язань, за контрагентами, за видами податків і платежів. Робота
користувача в програмі починається з налаштування плану рахунків та
встановлення шаблонів нових типових операцій, які не передбачені в даному
комплекті. Виділяють наступні етапи обліку поточних зобов‘язань:
1. Формується нормативно-довідкова інформація. Спочатку потрібно
підготувати систему до роботи і ввести наступні дані: найменування та інші
характеристики контрагентів в список субконто, дані про співробітників, по
учасниках. Формуються довідники. Відкриваються субрахунки за всіма
видами податків і платежів та створюються зразки типових операцій з
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нарахування заробітної плати і утримання з неї. Формуються залишки по
рахунках.
2. Ведеться облік зобов‘язань по кожному контрагенту, за кожним
договором, працівником, засновником і т.д. Формуються відповідні
документи, після чого програма пропонує «провести» документ, що означає
виконання кореспонденції рахунків в автоматичному режимі.
3. Підготовка звітних документів.
4. Переносяться залишки по рахункам на наступний місяць при закритті
облікового періоду.
Початком роботи у програмі є формування, корегування нормативнодовідкової інформації, яка при розв‘язуванні задач з обліку поточних
зобов‘язань має наступний перелік: довідник

«Контрагенти»; довідник

«Кредити»; довідник «Податки й відрахування»; довідник «Співробітники»:
− Довідник «Контрагенти» призначений для зберігання інформації про
всіх контрагентів підприємства. Тобто про всіх юридичних та фізичних осіб –
суб‘єктів підприємницької діяльності, з якими співпрацює підприємство.
Довідник використовують при оформленні первинних документів та при
веденні аналітичного обліку по рахунку 63 «Розрахунки з постачальниками
та підрядниками». Він має трирівневу структуру, що дає можливість
створювати різні групи клієнтів, і, як наслідок, полегшує пошук потрібного
контрагента при роботі з документами. В довіднику існує функція
встановлення основного постачальника за замовчуванням. Під час введення
даних

про

контрагентів,

потрібно

вказувати

наступні

реквізити:

найменування клієнта, фактичну та юридичну адресу, телефони і т.д. В групі
«Взаєморозрахунки» потрібно вказати за допомогою яких документів будуть
відбуватися розрахунки з контрагентом.
− Довідник «Кредити» потрібен для формування переліку наданих
нашому підприємству кредитів та інших позик. Для кожного елемента
довідника вказуються найменування і повне найменування організації, що
надала кредит, а також найменування банківської установи, в якій відкрито
позиковий рахунок.
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− Довідник «Податки й відрахування» призначений для формування
списку податків та обов‘язкових платежів та надання додаткової інформації
про кожний вид відрахувань й податків: ставку, організацію-отримувача, її
розрахунковий рахунок, рахунок обліку розрахунків, типовий зміст платежу
тощо. Довідник надає можливість автоматично розраховувати суми податків
і платежів
− Довідник

«Співробітники»

містить

в

собі

інформацію

про

співробітників, які працюють на підприємстві. Його використовують при
заповнені первинних документів та веденні аналітичного обліку по
бухгалтерським рахункам 372 «Розрахунки з підзвітними особами», 377
«Розрахунки з іншими дебіторами», 65 «Розрахунки за страхування», і 66
«Розрахунки з оплати праці». Довідник співробітників реалізований в
тримірному розрізі. В окремих закладках розміщені реквізити перегляду та
редагування даних про співробітника. На закладці «Загальне» знаходяться
такі дані про співробітника як: прізвище, ім‘я, по батькові, стать, вік. В
закладці «Данні по зарплаті» вводяться такі дані, як сума місячної ставки;
розмір авансу; надбавки; кількість дітей, на яких розповсюджуються пільги;
кількість пільг; рахунок та стаття витрат, на яку буде списана сума
нарахованої заробітної. В закладці «Паспортні данні»

вказують серію,

номер, ким і коли виданий паспорт, адресу реєстрації та фактичного
проживання та контактний телефон.
Щодо журналу операцій, то в даній програмі він включає в себе як
операції, введені вручну, так і документи, які формують дані операції. Також
можна створювати типові операції. Для контролю руху коштів по рахунках
можна сформувати і роздрукувати оборотну відомість руху коштів по
рахунках, у якій представлені тільки об‘єкти обліку, за якими зареєстровано
обороти чи залишки. Програма дозволяє сформувати відомості аналітичного
обліку по рахунках, за даними обліку розрахунків по зобов‘язаннях. Як і
більшість програмних продуктів "1С: Підприємство" має набір певних
стандартних звітів, які призначені для відображення підсумків по тим чи
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іншим господарським фактам. Ці звіти формуються за допомогою меню
«Звіти» головного меню програми. Звіт «Оборотно-сальдова відомість»
відображає інформацію по всіх рахунках одночасно. Програма дозволяє
встановлювати як заданий період для формування документа, так і
встановлювати автоматичні налаштування. Однією з найбільших переваг
даного програмного продукту є можливість деталізації звітів для отримання
найбільш повної і точної інформації.
Розглянемо відмінності між версіями програми "1С: Підприємство 7" та
"1С: Підприємство 8".
При проектуванні платформи "1С: Підприємство 8", фірмою "1С", був
проведений серйозний аналіз досвіду застосування попередньої версії - "1С:
Підприємство 7.7" в різних умовах, враховані численні побажання партнерів і
користувачів системи. У процесі вибору основних напрямків удосконалення
платформи враховувалася тенденція розширення спектору прикладних
завдань, що вирішуються на підприємствах за допомогою автоматизації
обліку, зміна технічних умов, в яких функціонує система і як наслідок
возростання потреби у більш гнучких масштабованих рішеннях. Нова версія
платформи "1С: Підприємство 8", як і попередні, орієнтована на створення та
підтримку масових прикладних рішень для малих і середніх підприємств.
Крім того, вона пропонує нові можливості у напрямках автоматизації як
бухгалтерського, так і управлінського обліку і володіє значно розширеним
потенціалом масштабування.
Як показала практика, програмні продукти на платформі «1С:
Підприємство 8» мають незаперечні переваги перед своїми попередниками.
У новій версії були усунені недоліки платформи 7.7 і створені додаткові
можливості, які дозволяють вирішувати завдання бізнесу швидше і
ефективніше.
Програмні продукти «1С: Підприємство 8» мають розширений
функціонал, що дає додаткові можливості для ведення ефективного
бухгалтерського, податкового або управлінського обліку на підприємстві.
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Покращений інтерфейс робить роботу з програмою зручною, приємною і
більш зрозумілою для користувачів. У восьмій версії додані нові елементи
конфігурації, які раніше не використовувалися.
«1С: Підприємство 8» дозволяє створювати більш докладні звіти і
формувати регістри, які можуть бути проаналізовані економістами та
керівниками компанії на більш високому рівні якості, оскільки вони стали
мати більш глибоку ієрархію. Крім того, «вісімка» створена як єдина
платформа, тобто вся інформаційна база зберігається в одному файлі, що
дозволяє користувачеві коректно її використовувати і створювати резервну
копію. Необхідно відзначити, що інтерфейс «1С: Підприємство 8»

дещо

відрізняється від інтерфейсу "1С: Підприємство 7", оскільки розробники
впровадили спеціальні можливості керування ним. Так, у звітних формах
можна міняти розміри осередків, виводити списки і різні елементи,
редагувати форми звітів. І найголовніша перевага - версія«1С: Підприємство
8» має більш якісний захист від взлому, ніж "1С: Підприємство 7" [5].
Отже, застосування бухгалтерських програм на підприємстві значно
полегшує роботу бухгалтера, допомагає уникнути значної кількості помилок.
Автоматизована обробка інформації є одним із засобів удосконалення
управління підприємством, тобто при менших затратах часу дозволяє
отримати

ефективний

відрізняється

зручністю

результат.

Програма

«1С:

у

швидкістю

проведення

роботі,

Підприємство»
операцій,

використанням наочних можливостей Windows інтерфейсу (меню, вікна,
піктограми тощо) та легкістю освоєння.
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Здобувач освітнього ступеня «магістр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ
ОБОРОТНИХ АКТИВІВ
У статті досліджено шляхи підвищення ефективності використання
оборотних активів за стадіями кругообігу оборотних активів, а саме:
передвиробнича стадія; виробнича стадія (незавершене виробництво);
реалізаційна стадія.
Ключові слова: оборотні активи, обігові кошти, ліквідність, оборотність,
матеріальні ресурси.
Постановка проблеми. Для підвищення ефективності господарської
діяльності підприємств потрібно більш детально аналізувати всі стадії
виробничого процесу. Це дозволяє більш детальніше розглянути можливість
скорочення виробничих ресурсів на підприємстві. Такі заходи підвищать
ефективність використання оборотних активів.
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Недостатня розробка проблем організації, дискусійний характер і
потреба в удосконаленні
оборотних

активів

з

шляхів підвищення ефективності використання

урахуванням

напрацювань

вітчизняних

вчених

визначили актуальність дослідження.
Аналіз останніх досліджень та публікацій. Вагомий внесок у розвиток
данної теми дослідження зробили такі вітчизняні науковці: Мельник Л.Г.,
Корінцева О.І., Моляков Д.С., Лаврова Ю.В. та інші.
Мета статті. Мета дослідження полягає в удосконаленні організаційних
засад та методичного забезпечення шляхів підвищення ефективності
використання оборотних активів.
Виклад основного матеріалу дослідження.
В процесі аналізу показників ефективності використання оборотних
активів підприємства важливим є визначення, за рахунок яких факторів
сформувався

той

чи

інший

показник.

Закономірним

є

наявність

різноманітних шляхів прискорення оборотності оборотних засобів, які
залежать від рівня організації виробництва на підприємстві. Напрями
підвищення ефективності використання оборотних активів на кожній із
стадій кругообігу можна виділити в три підгрупи, що представляють:
1) передвиробничу стадію;
2) виробничу стадію (незавершене виробництво);
3) реалізаційну стадію.
Шляхи підвищення оборотності оборотних активів на стадії підготовки
до виробництва доцільним буде:
· величина виробничих запасів і відносний розмір обігових коштів на їх
утворення можуть бути зменшені шляхом удосконалення матеріальнотехнічного забезпечення;
· прискорення та здешевлення перевезень;
· поліпшення організації складського господарства на основі його
механізації й автоматизації;
· застосування більш точного нормування витрат матеріалів;
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· скорочення невиробничих затрат матеріалів;
· повторного використання відходів виробництва.
· заміна дорогих матеріалів більш дешевими;
· заміна використаних запасних частин, тари, інструментів тощо.
Також необхідно звернути увагу на забезпечення відповідного контролю
за оборотними активами на даному етапі. За ефективної системи контролю
можна отримати зниження втрат пов‘язаних з неефективною системою
контролю за кількістю та якістю активів, що надходять на підприємство, а
також попередити псування та безконтрольне використання активів.
Наступна стадія виробнича. Незавершене виробництво та сума
вкладених у нього коштів при існуючому обсязі виробництва залежать від
тривалості виробничого циклу. В свою чергу тривалість виробничого циклу
може бути скорочена внаслідок:
· упровадження потокових (зокрема, конвеєрних) методів обробки;
· зменшення тривалості міжопераційних періодів за рахунок ретельної
підготовки

виробництва,

останнє

передбачає

зменшення

перебоїв

і

забезпечення ритмічної роботи підприємств;
· застосування автоматичного устаткування, верстатів із числовим
програмним управлінням, гнучких виробничих систем;
· підвищення змінності виробництва.
Скорочення перебування готової продукції на складі залежить від
багатьох факторів. Одні з них безпосередньо пов‘язані з роботою
підприємств, інші - з організацією збуту продукції.
До факторів, що безпосередньо пов‘язані з роботою підприємства
належать якість і номенклатура продукції, обґрунтоване планування
асортименту, партій продукції та періодів їх випуску.
До факторів, що пов‘язані зі збутом продукції належить організація
збуту продукції, вибір системи розрахунків, термінів доставки продукції до
споживачів.
Висока якість продукції, точне дотримання планового асортименту,
ритмічність роботи: підприємств значно скорочують час реалізації продукції.
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Прискорюють реалізацію продукції постійний зв'язок із замовниками,
своєчасне повідомлення їх про відвантаження продукції, швидка обробка
необхідних документів, своєчасне забезпечення транспортними засобами.
Скорочення проміжних ланок в апараті збуту, своєчасна рознарядка, чітка
робота транспорту також сприяють скороченню тривалості оборотних
циклів.
Важливим напрямом поліпшення використання обігових коштів є
раціональне

використання

матеріальних

ресурсів,

зниження

матеріаломісткості продукції. Для цього є різні шляхи, основні з яких:
· економічно обґрунтований вибір сировини;
· підвищення коефіцієнта використання матеріалів;
· комплексне використання сировини і відходів виробництва;
· підвищення якості сировини, матеріалів і готової продукції;
· удосконалення конструкцій виробів;
· удосконалення виробничих процесів;
· впровадження нової прогресивної технології;
·застосування

соціально-економічних

стимулів

поліпшення

використання матеріальних ресурсів [2].
Пошук шляхів прискорення оборотності оборотних активів за стадіями
кругообігу оборотних активів є оперативним та найефективнішим.
Значна частина зазначених напрямів нерозривно пов'язана з науковотехнічним прогресом. На цей час створюються та впроваджуються у
виробництво принципово нові засоби праці і технологічні процеси, які
забезпечують можливість виготовлення продукції з меншими витратами
живої праці, сировини, матеріалів і енергії; полегшують і прискорюють
перебудову всього процесу виробництва на основі системи машин та
устаткування, що створена на принципах автоматизації та безперервності
процесів при широкому використанні електроніки. Усе більш вагомого
значення набуває створення складних автоматизованих комплексів на базі
ЕОМ, впровадження автоматично переналагоджувальних модулів і гнучких
виробничих систем.
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Важливим завданням для керівництва є визначення резервів збільшення
показників оборотності та ліквідності оборотних активів і розроблення
певних заходів щодо їх мобілізації.
Під резервами збільшення ліквідності та оборотності розуміють
кількісно вимірювані можливості їх збільшення шляхом задіяння таких
чинників: зростання чистого доходу від реалізації продукції (зростання
оборотності); зменшення поточної заборгованості (зростання ліквідності
оборотних активів); забезпечення оптимальної структури оборотних активів
(зростання оборотності та ліквідності оборотних активів) [3].
Прискорення оборотності оборотних активів має велике значення. При
прискоренні

оборотності

оборотних

активів

із

запасів

підприємств

вивільняються величезні суми засобів, які можна додатково направляти на
фінансування розширення виробництва.
Основними шляхами скорочення часу обороту виробничих запасів є:
рівномірне завезення товарно-матеріальних цінностей; формування запасів
потрібних цінностей у межах можливого мінімуму, що постійно забезпечує
безперервність процесу виробництва; недопущення придбання непотрібних і
реалізації зайвих матеріалів.
Прискорення оборотності оборотних активів на стадії виробництва
досягається в основному за рахунок скорочення виробничого циклу.
У сфері обігу прискорити оборот оборотних активів можна шляхом
прискорення реалізації продукції, розрахунків за реалізовану продукцію й
надані послуги, недопущення створення дебіторської заборгованості й ін [1].
З метою забезпечення на підприємствах запланованого рівня оборотних
активів в них не повинні допускатися наднормативні вкладення в оборотні
активи, нецільове їх використання. У зв'язку із цим важливим є здійснення
контролю за використанням оборотних активів по цільовому призначенню.
При контролі за станом оборотних активів варто визначати відповдність
нормативу (потреби) як за їх окремими елементами та групами, так і в цілому
по підприємству, виявляти причини відхилень.
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Ефективність використання оборотних активів можна визначити аналізом
їх оборотності. Порівняння оборотності оборотних активів за звітний період з
оборотністю базисного періоду дозволяє встановити вповільнення або
прискорення обороту активів, визначити, як це вплинуло на вивільнення або
заморожування їх, розкрити причини вповільнення оборотності й намітити
шляхи їх прискорення. Ефективність використання оборотних активів
підвищується при скороченні часу знаходження їх у виробничих запасах,
скороченні виробничого процесу, прискоренні реалізації продукції й засобів у
розрахунках, збільшенні виробництва продукції й прибутку (чистого доходу)
розраховуючи на кожну гривню оборотних активів [1].
Висновки. Отже, раціональне й економічне витрачання окремих
елементів оборотних фондів підприємств має велике економічне значення.
Це зумовлено постійним збільшенням абсолютного споживання сировини та
матеріалів у виробництві. Економія матеріальних ресурсів дає змогу з такої
самої кількості сировини та матеріалів виготовити більше продукції без
додаткових затрат суспільної праці, підвищувати ефективність виробництва
загалом на кожному підприємстві. Важлива роль у підвищенні ефективності
використання оборотних активів належить поліпшенню якості продукції, а
також раціональне використання сировини та матеріалів.
Таким чином важливим заходом підвищення ефективності використання
оборотних засобів є висока якість і низька собівартість предметів праці, що
застосовують у виробництві. Це зменшить кількість їх споживання в процесі
виробництва та здешевить продукцію.
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В.В. Коваленко
Здобувач освітнього ступеня «магістр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ КОНТРОЛЮ ВИДАТКІВ БЮДЖЕТНОЇ
УСТАНОВИ
У статті досліджено основні моменти, що вивчаються під час
проведення контролю видатків бюджетної установи, а саме: мета,
предмет та джерела інформації перевірки, висвітлено основні етапи
проведення ревізії видатків.
Ключові слова: бюджетна установа, кошторис, видатки, касові та
фактичні видатки, загальний фонд, спеціальний фонд, контроль, ревізія,
перевірка.
Постановка проблеми. Перспектива розвитку будь-якокої установи у
фінансовому та економічному плані поряд із об'єктивними макро- і
мікроекономічними чинниками багато в чому зумовлена суб'єктивним
фактором, а саме фінансовою політикою, яка проводиться керівництвом
установ. Розробка стратегії та тактики економічного розвитку суб‘єкта
господарювання неможлива без проведення контролю і аналізу його
основних економічних показників, зокрема велику роль займають видатки
бюджетних установ, їх порівняння та дослідження зміни цих показників.
Аналіз останніх досліджень та публікацій. Питаннями здійснення
контролю видатків займалися як вітчизняні, так й іноземні науковці, серед
яких необхідно виокремити: Т.В. Микитенко, О.О. Байкову, Л.В. Дікань,
Р.Т. Джогу, С.В. Сисюк, Ф.Ф. Бутинця, М.Т. Білуху, Н.М. Малюгу та інших.
179

У працях цих вчених багато уваги приділяється саме обліку
видатків бюджетної установи, тоді як питання проведення контролю видатків
бюджетної установи розглядається частково або ж залишається майже не
розкритим.
Постановка завдання. В сучасних умовах, коли Україна знаходиться у
фінансовій кризі, необхідно посилити контроль за витрачанням бюджетних
коштів, оскільки фінансування державного та місцевих бюджетів ще
залишається проблемою.
Мета дослідження. Визначити мету, предмет, джерела інформації,
методичні прийоми та основні етапи проведення контролю видатків
бюджетної установи.
Виклад основного матеріалу. Ревізія – це одна із основних форм
фінасового контролю, змістом якої є перевірка фінансово-господарської
діяльності підприємства, установи чи організації, дотримання законодавства
з

фінансових

питань,

достовірності

обліку

та

звітності,

спосіб

документального викриття недостач, розтрат, крадіжок та привласнень
коштів й матеріальних цінностей, а також попередження фінансових
зловживань. Видатки – це грошові кошти, які держава спрямовує на
здійснення різних програм та заходів, що розробляються і затверджуються
органами державної влади на відповідний бюджетний період.
Видатки – один із найважливіших показників фінансово-господарської
діяльності бюджетної установи. Вони є основою для визначення результатів
виконання кошторису доходів та видатків, його аналізу з метою виявлення
внутрішніх резервів.
Контроль видатків бюджетної установи може повністю виділятися як
окремий самостійний етап ревізії або здійснений частково в процесі
перевірки інших аспектів діяльності установи. При цьому ревізору потрібно
пам‘ятати, що контроль бюджетних установ відрізняється від ревізії
підприємств. Це пов‘язано з тим, що Державна Казначейська Служба
визначає єдині правила ведення бухгалтерського обліку, усіх фінансово180

господарських операцій, активів та фінансових зобов‘язань для усіх
бюджетних установ.
Метою проведення контролю видатків бюджетної установи є:
встановлення

правильності

організації

бухгалтерського

обліку

видатків;
перевірка додержання методології обліку;
контроль за своєчасністю та повнотою відображення в обліку й
звітності здійснених господарських операцій;
попередження перекручення обліку та звітності;
встановлення незаконних і не за цільовим призначенням проведених
видатків та запобігання їх у майбутньому.
Предметом ревізії являються господарські операції, що пов‘язані із
здійсненням касових та фактичних видатків бюджетної установи.
Джерелами інформації для перевірки видатків бюджетної установи
являються: Положення про діяльність бюджетної установи, Кошторис
доходів та видатків, Баланс, Звіт про надходження і використання коштів
загального фонду, Звіт про надходження і використання інших надходжень
спеціального фонду, Звіт про рух грошових коштів, первинні документи із
обліку видатків, меморіальні ордери, облікові регістри, які використовуються
для відображення операцій з обліку видатків, картки синтетичного та
аналітичного обліку касових та фактичних видатків, акти та довідки
попередніх ревізій та інші документи, які узагальнюють результати
перевірок.
Під

час

застосовуються

проведення

контролю

загальнонаукові

та

видатків

бюджетної

установи

специфічні

методичні

прийоми

дослідження облікової інформації, які включають в себе документальні:
формальна

та

арифметична

перевірка,

нормативно-правова

оцінка

господарських операцій, вибіркові та суцільні спостереження, логічний
контроль, зустрічна перевірка документів та записів у облікових регістрах, а
також узагальнення, оцінка та реалізація результатів дослідження.
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У залежності від джерел покриття існують видатки загального та
спеціального фондів. А от залежно від етапу руху бюджетних коштів видатки
поділяють на касові та фактичні. Тому в основу більшості перевірок
покладено саме цей поділ.
Зазвичай контроль видатків бюджетної установи здійснюється у
наступній послідовності, як зображено на рисунку 1.
Аналіз матеріалів
попереднього контролю

Перевірка узгодженості
касових та фактичних видатків

Аналіз кошторису доходів
та видатків

Перевірка правильності
визначення та перенесення в
книгу «Журнал-Головна» суми
оборотів за меморіальними
ордерами

Перевірка касових видатків

Перевірка фактичних
видатків

Перевірка узгодженості
залишків по рахункам в книзі
«Журнал-Головна» даним,
наведеним в Балансі установи

Рис. 1. Послідовність контролю видатків бюджетної установи
Підставою для здійснення касових видатків являються платіжні
доручення, які виписані бюджетної установою та оплачені органами
Державної Казначейської Служби за виконані роботи, надані послуги,
отримані основні засоби та матеріали, а також виплата заробітної плати,
перерахування податку з доходів фізичних осіб, внесків до позабюджетних
фондів та інше.
Касові

видатки

повинні

відображатися

в

обліку

в

момент

перерахування коштів з реєстраційних чи спеціальних реєстраційних
рахунків бюджетної установи кредиторам по кредиту на синтетичному
рахунку 32 ―Рахунки в казначействі‖. Аналітичний облік касових видатків
повинен вестись в картках касових видатків за кодами економічної
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класифікації (КЕКВ) окремо як за загальним, так і спеціальним (в розрізі
кожного джерела надходження) фондами.
Узагальнення інформації про здійснені бюджетною установою касові
видатки

повинне

здійснюватися

у

меморіальних

ордерах

№2

―Накопичувальна відомість руху грошових коштів загального фонду в
органах Державного казначейства (установі банку)‖ та №3 ―Накопичувальна
відомість руху грошових коштів спеціального фонду в органах Державного
казначейства (установі банку)‖ у розрізі кожного джерела надходження.
Підставою обліку фактичних видатків є документи, що підтверджують
цільове спрямування коштів – рахунки, накладні, розрахункові відомості
нарахованоі заробітноі плати, трудові угоди на виконання робіт, акти
виконаних робіт тощо.
Для

обліку

фактичних

видатків

бюджетні

установи

повинні

використовувати відповідні субрахунки рахунків 80 ―Видатки із загального
фонду‖, 81 ―Видатки спеціального фонду‖ та 82 ―Виробничі витрати‖. По
дебету цих субрахунків повинні відбиватися суми здіиснених впродовж року
фактичних видатків. Ревізору слід перевірити, щоб у кінці року сума
фактичних видатків була списана з кредиту рахунків 80, 81 та 82 на
виконання кошторисів у залежності від джерела фінансування цих видатків,
при цьому дебет рахунка 431 ―Результат виконання кошторису за загальним
фондом‖ кореспондував би з кредитом субрахунків рахунка 80 ―Видатки із
загального фонду‖, а дебет рахунка 432 ―Результат виконання кошторису за
спеціальним фондом‖ – з кредитом субрахунків рахунків 81 ―Видатки
спеціального фонду‖ та 82 ―Виробничі витрати‖.
Перевіряючому слід впевнитися, що аналітичнии облік фактичних
видатків ведеться в розрізі КЕКВ окремо за загальним та спеціальним (у
розрізі кожного джерела надходження) фондами у Картках аналітичного
обліку фактичних видатків.
Правильність узагальнення інформаціі про здіиснені фактичні видатки
ревізор перевіряє за даними меморіальних ордерів №4 ―Накопичувальна
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відомість

щодо

розрахунків

з

іншими

дебіторами‖,

№5

―Зведення

розрахункових відомостеи щодо заробітноі плати та стипендіи‖, №6
―Накопичувальна відомість щодо розрахунків з іншими кредиторами‖, №7
―Накопичувальна відомість щодо розрахунків в порядку планових платежів‖,
№8 ―Накопичувальна відомість щодо розрахунків з підзвітними особами‖ та
інших. Особливу увагу слід приділити правильності визначення суми
оборотів за кожним меморіальним ордером та іх перенесення у книгу
―Журнал - Головна‖.
У зв‘язку з тим, що касові і фактичні видатки можуть не збігатися у
часі, узгодити іх у розрізі КЕКВ можна за наступною формулою:
Касові видатки за рік = Фактичні видатки за рік + Кредитовии залишок
на початок року – Дебетовии залишок на початок року - Кредитовии залишок
на кінець року + Дебетовии залишок на кінець року.
Наступним кроком являється перевірка узгодженості залишків по
рахункам у книзі ―Журнал - Головна‖ даним, наведеним у Балансі. На
початок року по розділу ІІІ ―Витрати‖ активу Балансу в графі 3 ―На початок
року‖ записів не повинно бути (крім окремих операціи по виробничим
витратам – рядок 310 ). Впродовж року у рядках 290 ―Видатки загального
фонду‖ та 300 ―Видатки спеціального фонду‖ повинні бути відображені
фактичні видатки бюджетноі установи, здіиснені у звітному періоді. При
перевірці Балансу установи, що складении станом на 31 грудня, ревізору слід
впевнитися, чи правильно визначені суми в рядках 350 ―Результат виконання
кошторису за загальним фондом‖ та 360 ―Результат виконання кошторису за
спеціальним фондом‖ розділу І ―Власнии капітал ‖ Балансу установи після
здіиснення заключних річних оборотів.
Результатами контролю видатків бюджетноі установи є виявлення
правомірності здіиснення фактичних та касових видатків у розрізі КЕКВ,
правильності іх обліку, узагальнення результатів обліку в меморіальних
ордерах, книзі ―Журнал - Головна‖ та узгодженості залишків по рахункам у
книзі ―Журнал - Головна‖ даним, наведеним у Балансі.
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Слід відмітити, що при проведенні ревізії видатків бюджетної установи
виконують дії:
перевіряючи витрачання грошових коштів на заробітну плату, за
допомогою методів зустрічної та формальної перевірки документів, слід,
зокрема,

проаналізувати

правильність

встановлення

та

застосування

посадових окладів (ставок) заробітної плати, доплат, надбавок, виплат за
заміщення та сумісництво і премій відповідно до чинних нормативних актів;
під час перевірки видатків на відрядження за допомогою методу
формальної перевірки, з‘ясовують, чи мали місце відрядження працівників,
які працюють в даній установі за сумісництвом, або тих, які постійну роботу
в даній установі суміщають з роботою в інших установах;
під час ревізії видатків на оплату комунальних послуг перевіряється
правильність застосування чинних норм, цін та тарифів на опалення,
водопостачання, освітлення та каналізацію. Це здійснюється за допомогою
методів нормативно-правової перевірки та техніко-економічних розрахунків;
при перевірці видатків на утримання автотранспорту контролюється
правильність застосування норм витрат паливно-мастильних матеріалів,
заповнення маршрутних листів;
під час ревізії видатків на харчування доцільно провести зустрічні
перевірки у деяких постачальників харчових продуктів, раптово перевірити
повноту закладки продуктів для приготування їжі, звірити дані меню з
даними пробних дегустацій медперсоналом установи і, з використанням
методу експертно-лабораторного аналізу, з‘ясувати, чи немає між ними
розбіжностей;
ревізія витрачання коштів на придбання основних засобів та інших
товарно-матеріальних цінностей ставить за мету виявити забезпечення їх
збереження та використання;
ревізія витрачання коштів на капітальний ремонт приміщень та споруд,
як правило, проводиться із залученням фахівців, за допомогою яких
перевіряється, чи не допущено при оплаті виконаних робіт приписок до
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фактично виконаних обсягів робіт та неправильного застосування розцінок і
зайвого списання матеріалів.
Під час проведення контролю особливу увагу слід звернути на можливі
порушення, а саме на те, чи усі господарські операції, які здійснювалися
бюджетною установою проведені згідно з чинним законодавством, чи
задокументовані вони відповідно до вимог; перевіряється правильність
відображення у бухгалтерському обліку операцій з бюджетними коштами, у
тому числі з питань дотримання бюджетної класифікації видатків та
достовірність фінансової звітності про такі операції.
Висновки. Фінансовий контроль за виконанням видаткової частини
кошторису бюджетної установи є одним із пріоритетних завдань діяльності
державних фінансових органів в Україні. Ревізія складається із семи
основних етапів, на кожному з яких застосовуються необхідні методичні
прийоми щодо перевірки за використанням бюджетних коштів. Ефективний
контроль видатків бюджетної установи в сучасних економічних умовах
повинен посприяти зменшенню непередбачуваних видатків та збільшенню
залишку грошових коштів на поточних рахунках бюджетної установи.
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Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ЕЛЕКТРОННЕ ОПОДАТКУВАННЯ В СИСТЕМІ ОБЛІКУ ПОДАТКУ
НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ
У статті розглядаються проблеми формування і функціонування податкової
системи.

Доведено,

що

розвиток

сучасних

технологій

та

широке

застосування мережі Інтернет сприяли виникненню нових економічних
відносин в інформаційному суспільстві – електронного оподаткування.
Розглянуто систему електронного адміністрування податку на додану
вартість та доведено необхідність вирішення низки питань, які урахують
інтереси як держави, так і платників податку.
Ключові слова: електронний документ, електронний документообіг,
система електронного адміністрування податку на додану вартість,
електронний рахунок, податкова накладна, розрахунок коригування до
податкової накладної.
Постановка проблеми. Формування та функціонування податкової
системи постійно знаходиться в центрі уваги науковців і практиків. В умовах
ринкової економіки податки є регулюючим і стимулюючим фактором
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розвитку економіки суспільства. Важливу роль у цьому процесі відіграє
податок на додану вартість, його облік та звітність.
Для України питання стягнення та відшкодування податку на додану
вартість має актуальне і принципове значення, так як податок є стратегічно
необхідним. Наявність ПДВ на території будь-якої країни є обов‘язковою
умовою для вступу в Європейський Союз. Крім того, податок на додану
вартість має потужний податковий потенціал, відіграє фіскально-бюджетну
роль і є одним із основних бюджетоутворюючих податків.
Розвиток інформаційних технологій та широке застосування мережі
Інтернет у світі сприяли виникненню принципово нового середовища для
здійснення підприємницької діяльності. З‘явилася можливість застосування
комп‘ютерних мереж для укладення угод, ведення обліку в електронній
формі, здійснення електронних рахунків.
Аналіз досліджень і публікацій. Дослідженню інформаційних систем і
технологій у бухгалтерському обліку присвячені праці вітчизняних вчених:
С.В. Івахненко, Ю.А. Кузьмінського, Ю.А. Литвина, М.С. Пушкаря,
О.А. Долгих, Т.А. Крушельницької, П.В. Мельника, Л.О. Матвейчука,
А.М. Новицького, Л.Л. Тагарнула, В.О Осмятченко, С.П. Ріпи та ін.
Слід

відмітити,

що

у

колективній

монографії

«Електронне

оподаткування: сутність та перспективи розвитку» вперше розглядаються
процеси формування електронного оподаткування в Україні, формування
економічних відносин в інформаційному суспільстві, теоретичні основи
правового регулювання електронного оподаткування [1].
За дослідженням А.М. Новицького, електронне адміністрування – це
«нормативно врегульована, динамічна, економічно обгрунтована й доцільна
систематизована

система

автоматизованого

встановлення

податкового

зобов‘язання, визначення податкової бази, обліку платників податків,
підготовки

і

подачі

електронної

звітності

та

інших

складових

адміністрування податків з метою його упорядкування та вдосконалення,
створення умов для подальшого перспективного розвитку інформаційних
відносин у сфері оподаткування» [2, с.251].
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А.О. Матвейчук пропонує електронне оподаткування розглядати як
«складну систему з такими напрямами розвитку: електронна реєстрація СПД,
електронні податкові сервіси, електронна звітність, електронний аудит,
електронна комерція, автоматизація процесів адміністрування податків і
зборів (електронне відшкодування ПДВ), інформаційно-аналітична система
ДФС, єдина інформаційно-комунікаційна платформа органів державної
влади» [3, с.23].
Узагальнюючи наукові підходи зазначимо, що розвиток форм ведення
бухгалтерського обліку від паперових до автоматизованих сприяє виникненню
нової системи бухгалтерського обліку, яка передбачає застосування первинних
документів, їх документообіг, зберігання та передачу інформації про активи,
капітал та зобов‘язання в електронному вигляді.
Мета дослідження. Метою написання статті є розробка обгрунтованих
пропозицій щодо розв‘язання складних питань електронного адміністрування
в системі обліку, адміністрування та діючого механізму стягнення податку на
додану вартість.
Виклад основного матеріалу. Поняття електронного документу та
електронного документообігу дається в ст.14 Закону України «Про електронні
документи та електронний документообіг» від 22 травня 2003 року №851[4].
Згідно з цим нормативним актом, під електронним документом слід
розуміти «документ, інформація в якому зафіксована у вигляді електронних
даних, включаючи обов‘язкові реквізити документа»[4].
Обіг

електронних

документів

називається

ще

електронним

документообігом, тобто є сукупністю процесів створення, оброблення,
відправлення,

передавання,

одержання,

зберігання,

використання

та

знищення електронних документів, які виконуються із застосуванням
перевірки цілісності та у разі необхідності з підтвердженням факту
одержання таких документів.
Наведені категорії, на думку багатьох вчених, потребують подальшого
дослідження у напряму уточнення понятійного апарату, єдності в трактуванні
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нормативних документів [5;6] та з урахуванням норм національних
стандартів діловодства [5;6;7].
На думку вчених електронний документообіг є

технологічною

відповіддю на сучасні вимоги, які висуваються існуючою політичноекономічною ситуацією до ефективної діяльності будь-якого підприємства.
Міжнародні економічні стандарти вимагають впровадження у життя
системи електронного документообігу та поступове наближення української
моделі оподаткування до структури сучасного оподаткування ЄС, посилення
та зміцнення співробітництва, спрямованого на удосконалення й розвиток
фіскальної системи та фіскальної служби України.
«Електронне адміністрування податку на додану вартість» - цей термін,
напевно, не дає спати багатьом бухгалтерам підприємств і фізичним особам
підприємцям, які є платниками податку на додану вартість.
З того моменту, як з 2014 року набрав чинності Закон України від
31.07.2014 року №1621-VII «Про внесення змін до Податкового кодексу
України та деяких законодавчих актів України» електронне адміністрування
податку на додану вартість обговорюється буквально всюди. Введення
системи електронного адміністрування податку на додану вартість повністю
змінює порядок реєстрації податкових накладних в Єдиному реєстрі, а також
порядок сплати ПДВ. На даний час питань більше, ніж відповідей.
В цій статті досліджено лише частину закону №1621-VII від 31.07.2014
року, який стосується всіх платників ПДВ.
У зв‘язку з прийняттям Закону України від 28 грудня 2014 року №71VIIІ «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких
законодавчих актів України», щодо податкової реформи, з 1 січня 2015 року
поетапно запроваджується система електронного адміністрування податку на
додану вартість. Тобто, з 1 січня по 1 липня 2015 року (або до дати,
визначеної в окремому рішенні Верховної Ради України) – у тестовому
режимі; з 1 липня 2015 року – на постійній основі.
Система електронного адміністрування ПДВ, що організована на
центральному рівні ДФС, забезпечує автоматичний облік у розрізі платників
податку:
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-

сум податку, що містяться у виданих та отриманих податкових

накладних, зареєстрованих в Єдиному реєстрі податкових накладних (далі
ЄРПН), та розрахунках коригування до них;
-

сум податку, сплачених платниками при ввезенні товарів на митну

територію України;
-

сум поповнення та залишку коштів на рахунках у системі

електронного адміністрування ПДВ;
-

сум податку, на яку платники мають право зареєструвати податкові

накладні в ЄРПН.
Система електронного адміністрування ПДВ не вносить кардинальних
змін до загальних принципів справляння ПДВ.
Електронний рахунок в системі електронного адміністрування ПДВ – це
рахунок, відкритий платнику податку в територіальному органі Державної
казначейської служби України, на який платник перераховує кошти з власного
поточного рахунку в сумах, необхідних для збільшення розміру суми, на яку
він має право зареєструвати податкові накладні та розрахунки коригування
кількісних і вартісних показників до податкової накладної в ЄРПН, а також у
сумах, недостатніх для сплати

до бюджету узгоджених податкових

зобов‘язань з цього податку.
Для кожного платника податку відкривається один електронний рахунок.
Відкриття та обслуговування електронних рахунків в територіальному органі
Державної казначейської служби України здійснюється на безоплатній основі.
Інформація про рух коштів на електронних рахунках платникам податку
надаватиметься ДФС за відповідним запитом платника на безоплатній основі
без обмеження кількості запитів та у часі.
Починаючи з 01.01.2015 року всі податкові накладні та розрахунки
коригування до них складаються платниками податку виключно в
електронному вигляді.
Складання

податкових

накладних

і

розрахунків

коригування

здійснюється за формою та в порядку, що затверджено наказом № 957 із
змінами, внесеними наказом №1129.
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З 01.02.2015 року обов‘язковій реєстрації в ЄРПН підлягають усі
податкові накладні, сформовані за операціями, датованими починаючи з
01.02.2015 року, в тому числі податкові накладні, складені за операціями з
постачання товарів/послуг, які звільнено від оподаткування, а також
податкові накладні, що не надаються покупцю, незалежно від суми ПДВ,
зазначеної в такій податковій накладні. Розрахунок коригування до таких
податкових накладних також обов‘язково реєструються в ЄРПН.
Отже,

протягом

дії

тестового

режиму

системи

електронного

адміністрування ПДВ відсутні обмеження щодо реєстрації в ЄРПН
податкових

накладних/розрахунків

коригування.

Тобто

реєстрація

податкових накладних/розрахунків коригування в ЄРПН протягом тестового
режиму здійснюється незалежно від наявності «вхідних» податкових
накладних, сплати ПДВ під час розмитнення товарів, а також без поповнення
рахунку в системі електронного адміністрування ПДВ.
Платник податку зобов‘язаний надати покупцю (отримувачу) податкову
накладну, складену в електронній формі з дотриманням умови щодо реєстрації
у порядку, визначеному законодавством, електронного підпису уповноваженої
платником особи, та зареєстровану в Єдиному реєстрі податкових накладних.
Термін реєстрації податкових накладних/розрахунків коригування в
ЄРПН становить 15 календарних днів з дати складання податкової
накладної/розрахунку коригування.
За

несвоєчасну

реєстрацію

податкових

накладних/розрахунків

коригування буде застосовуватися штраф у таких розмірах:
20% - від суми ПДВ, зазначеної в податкових накладних/розрахунках
коригування, - у разі порушення терміну реєстрації від 16 до 30 календарних
днів;
30% - від суми ПДВ, зазначеної в податкових накладних/розрахунках
коригування, - у разі порушення терміну реєстрації від 31 до 60 календарних
днів;
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40% - від суми ПДВ, зазначеної в податкових накладних/розрахунках
коригування, - у разі порушення терміну реєстрації на 61 і більше
календарних днів;
У податковій накладній зазначаються в окремих рядках такі обов‘язкові
реквізити:
порядковий номер податкової накладної;
дата виписування податкової накладної;
повна або скорочена назва, зазначена у статутних документах
юридичної особи або прізвище, ім‘я та по батькові фізичної особи,
зареєстровані як платник податку на додану вартість, - продавця
товарів/послуг;
податковий номер платника податку (продавця та покупця);
місцезнаходження юридичної особи – продавця або податкова адреса
фізичної особи – продавця, зареєстрованої як платник податку;
повна, або скорочена назва, зазначена у статутних документах
юридичної особи або прізвище, ім‘я та по батькові фізичної особи,
зареєстрованої як платник податку на додану вартість, - покупця (отримувача)
товарів/послуг;
опис(номенклатура) товарів/послуг та їх кількість, обсяг;
ціна постачання без урахування податку;
ставка податку та відповідна сума податку в цифровому значенні;
загальна сума коштів, що підлягають сплаті з урахування податку;
вид цивільно-правового договору;
код товару згідно УКТ ЗЕД (для підакцизних товарів та товарів,
ввезених на митну територію України).
Податкова накладна складається на кожне повне або часткове постачання
товарів/послуг, а також на суму коштів, що надійшли на поточний рахунок як
попередня оплата (аванс).
Підтвердженням продавцю про прийняття його податкової накладної та
розрахунку коригування до Єдиного реєстру податкових накладних є
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квитанція в електронному вигляді у текстовому форматі, яка надсилається
протягом операційного дня.
З метою отримання податкової накладної/розрахунку коригування
зареєстрованих в Єдиному реєстрі податкових накладних, покупець надсилає
запит в електронному вигляді до Єдиного реєстру податкових накладних, за
яким отримує витяг в електронному вигляді в якому зазначається номер
податкової, дата складання, дата реєстрації, сума податку на додану вартість та
відповідальна особа за складення податкової накладної та розрахунку
коригування,

а

також

отримує

саму

податкову

накладну/розрахунок

коригування в електронному вигляді з квитанцією про її реєстрацію, в якій
вказано реєстрацій номер, дата реєстрації та робиться запис «документ
прийнято». Така податкова накладна/розрахунок коригування вважається
отриманою покупцем.
Відсутність
товарів/послуг

факту

реєстрації

податкових

платником

накладних

в

податку

Єдиному

–

продавцем

реєстрі

податкових

накладних не дає права покупцю на включення сум податку на додану вартість
до податкового кредиту.
З 01.01.2015 року платникам податків надано можливість виправлення
помилок у податкових накладних шляхом складання розрахунку коригування
до таких податкових накладних.
У межах системи електронного адміністрування ПДВ з 01.02.2015 року
розрахунки

коригування,

складені

постачальником

товарів/послуг

до

податкової накладної, виданої їх отримувачу - платнику податку, підлягає
реєстрації в ЄРПН:
постачальником товарів/послуг, якщо передбачається збільшення суми
компенсації їх вартості на користь такого постачальника (продавця) або якщо
коригування кількісних та вартісних показників у підсумку не змінює суми
компенсації;
отримувачем товарів/послуг, якщо передбачається зменшення суми
компенсації вартості товарів/послуг їх постачальнику (продавцю), для чого
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постачальник (продавець) надсилає складений розрахунок коригування
отримувачу (покупцю).
З 01.07.2015 року платник податку має право зареєструвати податкові
накладні/розрахунки коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних на
суму податку, обчислену за формулою, яка представлена на Рисунку 1.

управлінняСума
перевищення податкових
зобов‘язань
(∑Перевищ)

інформаціяСума ПДВ,
заявлена платником до
бюджетного відшкодування
(∑Відшкод)

виданими податковими
накладними
зареєстрованими в ЄРПН
(∑НаклВид)

Сума поповнення
електронного ПДВ рахунку
(∑ПопРах)

Сума ПДВ по отриманим
податковим накладним
зареєстрованих в ЄРПН
(∑НаклОтр)

Сума ПДВ сплаченого під
час ввезення товарів в
Україну
(∑ Митн)

Сума накладної (∑Накл)
дорівнює

Рис.1. Реєстрація податкової накладної в ЄРПН
Добуток величин «мінус» Добуток величин, де, ∑НаклОтр – загальна сума
податку

за

отриманими

платником

податковими

накладними,

зареєстрованими в Єдиному реєстрі податкових накладних, та розрахунки
коригування до таких податкових накладних, зареєстрованими в Єдиному
реєстрі податкових накладних. Цей показник формується на підставі
даних,що містяться в отриманих платником податку податкових накладних,
зареєстрованих в ЄРПН, що були складені за операціями, дата виникнення
податкових зобов‘язань за якими припадає на податковий період починаючи
з 01.01.2015 року, а також на підставі даних, що містяться в розрахунках
коригування до таких податкових накладних, зареєстрованих в ЄРПН;
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∑Митн – загальна сума податку, сплаченого платником безпосередньо або за
допомогою фінансового посередника при ввезені товарів на митну територію
України, на підставі даних митних декларацій. Цей показник формується на
підставі сум податку, сплачених починаючи з 01.01.2015 року при ввезенні
товарів на митну територію України;
∑ПопРах – загальна сума поповнення рахунку в системі електронного
адміністрування податку з власного поточного рахунку платника.
∑НаклВид – загальна сума податку за виданими платником податковими
накладними, зареєстрованими в ЄРПН, та розрахунками коригування до таких
податкових накладних, зареєстрованими в ЄРПН.
∑Відшкод – загальна сума податку, заявлена платником до бюджетного
відшкодування. Цей показник формується на підставі даних податкових
декларацій з ПДВ, поданих до контролюючого органу, починаючи з
податкової звітності:
за січень 2015 року – для платників податків, що застосовують
місячний звітний період;
за І квартал 2015 року – для платників податків, що застосовують
квартальний звітний період.
∑Перевищ – загальна сума перевищення податкових зобов‘язань, зазначених
платником у поданих податкових деклараціях з урахуванням поданих
уточнюючих розрахунків до них, над сумою податку, що міститься в
складених

таким

платником

податкових

накладних

та

розрахунках

коригування до таких податкових накладних, зареєстрованих в Єдиному
реєстрі податкових накладних.
На рахунок у системі електронного адміністрування податку на додану
вартість платника зараховуються кошти: з власного поточного рахунку
платника в сумах необхідних для збільшення розміру суми; з власного
поточного рахунку платника в сумах недостатніх для сплати до бюджету
узгоджених податкових зобов‘язань з цього податку.
Якщо на дату подання податкової декларації з податку сума коштів на
рахунку у системі електронного адміністрування податку на додану вартість
196

платника податку перевищує суму, що підлягає перерахуванню до бюджету
відповідно до поданої декларації, платник податку має право подати до
контролюючого органу у складі такої податкової декларації заяву, відповідно
до якої такі кошти підлягають перерахуванню або до бюджету в рахунок
сплати податкових зобов‘язань з податку; або на поточний рахунок такого
платника податку.
Розглянуті зміни в податковому кодексі мають на меті виключення
можливості формування фіктивного податкового кредиту та забезпечення
збільшення надходжень до бюджету. Але внесені зміни до ПКУ та «Порядок
електронного адміністрування ПДВ» мають ряд недоліків з точки зору їх
практичного застосування. З 1 липня 2015 року сума ПДВ, на яку
постачальником може бути видана податкова накладна, буде лімітована –
тобто, оскільки податкова накладна має бути зареєстрована в ЄРПН протягом
15 днів, зважаючи на те, що щодо ПДВ діє правило «першої події»,
постачальник буде змушений перераховувати на ПДВ рахунок цю суму з
поточного рахунку, що призведе до значного вимивання обігових коштів
підприємств, особливо тих, хто надає послуги або продає товари на умовах
відстрочки платежу. Крім того, зазначеними змінами не передбачено
перехідного періоду починаючи з 1 липня 2015 року. Практично всі
підприємства будуть вимушені перераховувати кошти на ПДВ рахунки, що
призведе величезну переплату на цьому рахунку. Запроваджена схема змусить
малі та середні підприємства припинити свою діяльність, що в свою чергу
негативно вплине на фінансовий стан підприємства. Також припиняться
постачання товарів та надання послуг бюджетним установам, оскільки ці
установи не мають права працювати на умовах попередньої оплати.
Окреме питання – це формула, яка почне діяти з 1 липня 2015 року, за
якою обчислюватиметься сума податку, на яку платник має право видати
податкові накладні. В ній не врахований податковий кредит по чеках, білетах
та інше, від‘ємне значення податкового кредиту, переплата по особовому
рахунку платника ПДВ в ДФС. Також незрозуміло, як буде розраховуватися
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ліміт по формулі – щоденно, помісячно, в режимі реального часу, чи на
початок дня. Також незрозуміло, яким чином платник ПДВ зможе дізнатись,
про ліміт, що нараховано йому ДФС. Окрім того, платник ПДВ не зможе
проконтролювати

правильність

такого

нарахування.

Неможливо

буде

контролювати перерахування ПДВ до бюджету. Адміністрування ПДВ на
підприємстві досить ускладнене.

В зв‘язку з цим, потрібно буде наймати

окремого працівника бухгалтерії, щоб відслідковувати, чи має право
підприємство виписати та зареєструвати податкову накладну, чи правильно
обраховано ліміт ДФС, який залишок на ПДВ рахунку. Це призведе до
додаткових

витрат

на

його

оплату

праці,

додаткового

фінансового

системи

електронного

навантаження на підприємство.
Висновки.

Таким

чином,

застосування

оподаткування ПДВ можливе тільки після вирішення низки питань, які
врахують інтереси як держави, так і платників податку, а саме:
- врегулюють питання, щодо податкового кредиту по чеках, білетах та
інше;
- вирішать питання, щодо від‘ємного значення податкового кредиту;
- з‘ясують питання щодо здійснення обслуговування спеціального ПДВ
рахунку, доступу підприємства до

інформації

про стан рахунку та

відповідальності перед підприємством за неперерахування платежів.
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А.М. Козак
Здобувач освітнього ступеня «магістр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ОСОБЛИВОСТІ ЗДІЙСНЕННЯ ВНУТРІШНЬОГО КОНТРОЛЮ
РУХУ ТОВАРІВ НА ПІДПРИЄМСТВАХ ТОРГІВЛІ
У статті проаналізовано та досліджено процес здійснення внутрішнього
контролю руху товарів на підприємстві торгівлі, сформовано контрольні дії
на кожному з етапів його проведення.
Ключові слова: контроль, товари, підприємства торгівлі, система
внутрішнього контролю, господарська діяльність.
Постановка проблеми. Вся господарська діяльність суб'єктів торгівлі
повинна знаходитися під безупинним контролем, здійснюваним шляхом
спостереження за виконанням окремих операцій і реєстрації їх здійснення у
кількісній та якісній формі [ 1 ].
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Недостатня розробка проблем організації, дискусійний характер і
потреба в удосконаленні напрямів здійснення внутрішнього контролю за
товарами, включаючи їх надходження, зберігання, розміщення та реалізацію
з урахуванням напрацювань вітчизняних та зарубіжних вчених визначили
актуальність дослідження.
Аналіз останніх досліджень та публікацій. Вагомий внесок у розвиток
теорії і методології бухгалтерського обліку та контролю операцій з товарами
здійснили такі вітчизняні й зарубіжні науковці, як: Х. Андерсен,
В.П. Астахов, П.С. Безруких, М.Т. Білуха, Ф.Ф. Бутинець, Т.А. Бутинець,
Б.І. Валуєв, Ю.А. Верига, І.В. Жиглей, В.П. Завгородній, І.В. Замула,
О.А. Зоріна, Г.Г. Кірейцев, М.Д. Корінько, М.В. Кужельний, А.С. Крутова,
С.О. Левицька, А.А. Мазаракі, Є.В. Мних, Б. Нідлз, В.О. Озеран, В.Ф. Палій,
Н.І. Петренко, В.В. Пятов, К.В. Романчук, Я.В. Соколов, Ю.С. Цаль-Цалко,
В.Г. Швець та інші.
Мета статті. Мета дослідження полягає в удосконаленні організаційних
засад та методичного забезпечення внутрішнього контролю руху товарів для
виявлення законності, достовірності та ефективності здійснених операцій,
усунення та попередження негативних явищ і тенденцій, пов‘язаних з
надходженням, розміщенням та вибуттям товарів.
Виклад основного матеріалу дослідження. Сутність контролю полягає в
порівнянні планових та фактичних значень параметрів, виявленні відхилень в
параметрах, виявленні факторів, що викликали відхилення, визначенні
ступеня їх впливу, підготовці інформаційної бази для прийняття ефективних
рішень. Або іншими словами, це процес, який забезпечує відповідне
функціонування об‘єкту, прийнятий управлінським рішенням і направлений
на успішне досягнення поставленої мети [ 1 ].
Основними

завданнями

організації

внутрішнього

контролю

є:

забезпечення ефективної діяльності всієї системи управління, єдності
виконання та прийняття управлінських рішень; попередження зловживань і
перевитрат;

розробка

рекомендацій

щодо

покращання

планування, обліку та аналізу; зниження витрат. [ 3 ].
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організації

Тому внутрішній контроль руху товарів спрямовано на вирішення таких
завдань, як:
1)

правильність

відображення

в

обліку

надходження,

зберігання,

внутрішнього переміщення та вибуття товарів;
2) формування вартості товарів;
3) належна підготовка та надійність місць зберігання товарів;
4) визначення матеріально відповідальних осіб;
5) контроль за дотриманням встановлених норм товарів, які забезпечують
безперервний процес реалізації;
6) виявлення неліквідних товарів;
7) перевірка правильності розкриття інформації в облікових регістрах та
формах фінансової звітності;
8) проведення аналізу забезпеченості та ефективності використання товарів .
Процес внутрішнього контролю операцій, пов‘язаних з рухом товарів,
слід розглядати в розрізі його основних етапів - організаційно-підготовчого,
методичного, результативно-узагальнюючого, що дозволяє виявити зв‘язки
між складовими системи внутрішнього контролю. [ 2 ].
Організаційно-підготовчий

етап

включає

в

себе

такі

попередні

процедури:
- вибір суб‘єктів організації та здійснення контрольних процедур,
розподіл між ними обов‘язків та відповідальності;
- визначення об‘єктів, мети та завдань внутрішнього контролю руху
товарів; планування реалізації контрольних дій, підготовка Наказу про
проведення внутрішньої перевірки;
- вибір методів внутрішнього контролю, які застосовуватимуться
суб‘єктами внутрішнього контролю відповідно до покладених на них
функцій;
- вивчення звіту про попередню перевірку;
- збір необхідної інформації про рух товарів (договори (купівлі-продажу,
поставки, комісійний), сертифікати якості товарів, внутрішні розпорядчі
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документі (положення про облікову політику, положення про договірну
політику, положення про приймання товарів, положення про цінову політику
тощо),

первинні

документи,

регістри

обліку,

внутрішня,

фінансова,

статистична і податкова звітність, акти та довідки попередніх перевірок,
аудиторські висновки) [ 2 ].
Методичний етап є, по суті, самою перевіркою, процес його виконання
можна описати такими контрольними діями:
- загальна перевірка ефективності системи внутрішнього контролю:
наявність замків, правильності вимірювальних приладів, строки проведення
контрольно-вибіркових
аналітичного

обліку,

перевірок,
порядок

звірення

даних

відшкодування

синтетичного
нестач,

й

порядок

оприбуткування товарів, порядок і строки подання товарних звітів;
- перевірка наявності договорів про матеріальну відповідальність осіб,
що мають доступ до товарів (комірник, продавець, касир та ін.);
- проведення інвентаризації товарів;
- перевірка місця зберігання товарів на предмет його надійності та
відповідності необхідним умовам зберігання для попередження псування і
нестачі товарів;
- перевірка організації складського обліку товарів (у тому числі, ведення
відокремленого обліку ТМЦ, прийнятих на комісію або відповідальне
зберігання);
- перевірка наявності застарілих, ушкоджених та непридатних до
відпуску в торгівлю товарів;
- перевірка дотримання встановлених організацією норм запасів товарів
запасів, які забезпечують безперервний процес реалізації;
- виявлення неліквідних та надмірних залишків товарів;
- перевірка виконання договорів з постачальниками й покупцями
відповідних товарів;
- перевірка доцільності, своєчасності, правильності документального
оформлення

господарських

операцій
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з

надходження,

зберігання,

внутрішнього

переміщення

та

реалізації

товарів

(у

т.ч.

перевірка

правильності оформлення цінників; відповідності суми отриманої виручки
сумі виручки зареєстрованої через РРО; правильності і наявності товарнокасової книги у разі невикористання РРО (законність її ведення; правильність
оформлення; правильність складання звіту по товарам і готівці; правильність
записів по визначенню залишку готівки за накладними, рахунками, касовими
документами тощо; чи щоденно і в повному обсязі здається виручка
матеріально відповідальною особою);
- перевірка відповідності порядку ведення обліку затвердженим
Положенням облікової політики підприємства в частині оцінки товарів при їх
надходженні та вибутті, нарахування торгівельної надбавки, списання
транспортно-заготівельних витрат, ведення аналітичного обліку;
- перевірка правильності відображення операцій, пов‘язаних з рухом
товарів, на рахунках бухгалтерського обліку (зокрема, розкрадання товарів,
правильність розрахунку збитків від розкрадань і своєчасність покриття
понесеного збитку винною особою);
- перевірка правильності розкриття інформації в облікових регістрах та
формах фінансової звітності;
- проведення переобліку товарів, який дозволить виявити дефіцит
товарних запасів та його розмір; ушкоджені товари чи такі, що перебувають у
неналежному стані; які з товарів продаються швидше, а які повільніше тощо;
- проведення аналітичних процедур в частині визначення забезпеченості
та ефективності використання товарів (аналіз складу, структури і динаміки
товарів; аналіз оборотності товарів; аналіз надходження та забезпеченості
товарами; аналіз ефективності реалізації товарів; аналіз ритмічності
надходження товарів; аналіз конкурентоспроможності товарів; аналіз
динаміки сум торгових націнок) [ 2 ].
В процесі даного етапу

застосовують такі методичні прийоми

контролю:
1) Розрахунково-аналітичні - статистичні розрахунки, аналітичні
процедури.
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2) Документальні - нормативно-правова, арифметична, зустрічна,
взаємна, логічна, формальна перевірки.
3) Органолептичні - інвентаризація, лабораторний аналіз, таємна
покупка, контрольне зважування, контрольне приймання продукції за якістю
і кількістю, дослідження операцій на місці, отримання письмових пояснень.
Результативно-узагальнюючий

етап

є

завершальним

етапом

внутрішнього контролю руху товарів на підприємстві, та включає в себе
такі заключні процедури:
- документальне оформлення результатів перевірок та аналітичних
процедур;
- виявлення причин відхилень, розробка превентивних заходів, надання
результатів контролю заінтересованим користувачам;
- контроль виконання управлінських рішень та реалізації превентивних
заходів;
- прийняття рішень про усунення недоліків в системі бухгалтерського
обліку та внутрішнього контролю руху товарів. [ 2 ].
Висновки. Отже, чітко налагоджений внутрішній контроль товарів на
всіх етапах їх руху у системі управління забезпечує безперервність реалізації
товарів і задоволення попиту покупців, виявлення та використання
внутрішніх резервів зниження витрат обігу, а також запобігає зловживанням
та перевитратам.
На основі проведеного дослідження варто відмітити, що організація
внутрішнього

контролю

повинна

характеризуватись

як

система

взаємопов‘язаних способів, прийомів та методів, які охоплюють комплекс
контрольних процедур - від формування інформаційної бази, проведення
контрольних дій і завершуючи узагальненням результатів контролю. Вона
буде залежати від видів та масштабів діяльності, складності організаційної та
фінансової структури, наявності фінансових ресурсів, доцільності охоплення
контролем різних аспектів діяльності і відношення керівництва підприємства
до контролю та його відповідальність за організацію.
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О.В. Козаченко
Здобувач освітнього ступеня «магістр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ОБЛІКОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АНАЛІЗУ СОБІВАРТОСТІ ПРОДУКЦІЇ
В СИСТЕМІ СТРАТЕГІЧНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ
Розглянуто систему облікового забезпечення системи аналізу собівартості
продукції для потреб стратегічного менеджменту. Запропоновано до
практичного впровадження на підприємствах методику аналізу відхилень
фактичних показників витрат від бюджетних.
Ключові слова: затрати на продукт, собівартість, бюджет гнучкий
бюджет, статичний бюджет.
Постановка проблеми у загальному вигляді. Система бухгалтерського
обліку є основою усього інформаційного забезпечення системи управління
господарською одиницею. Саме така функція обґрунтовує та підтверджує
причини виникнення обліку як такого. Отже, інформаційна функція
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бухгалтерського обліку є визначальною серед інших його функцій. Поряд із
бухгалтерським обліком існує й економічний аналіз. У поєднанні їх можна
назвати

системою

обліково-аналітичного

забезпечення

управління

підприємством та, зокрема, їх фінансовими результатами.
Аналіз останніх досліджень та публікацій. Дослідженню питання
створення

ефективного

облікового

забезпечення

аналізу

собівартості

продукції приділяли в своїх дослідженнях такі вітчизняні автори, як:
Чумаченко Н., Басманов И., Нападовська Л., Апчерч А., Друрі К., Голов С.,
Цал-Цалко Ю., Соколов Я., Шегда А., Олійник О. та інші науковці. Якщо
ототожнювати обліково-аналітичне забезпечення із порядком ведення
бухгалтерського
стверджувати,

обліку
що

усі

на
без

підприємстві,
винятку

то

без

дослідники

сумнівів

теорії

і

можна

практики

бухгалтерського обліку є дослідниками обліково-аналітичного забезпечення.
В той же час наявність невирішених питань, пов‘язаних з організацією та
методикою облікового забезпечення аналізу доходів та витрат діяльності
підприємств у ринкових умовах, зумовили актуальність статті.
Метою

дослідження

є

обґрунтування

необхідності

створення

ефективного облікового забезпечення аналізу собівартості продукції для
прийняття управлінських рішень.
Виклад основного матеріалу дослідження. В основі аналізу затрат на
продукт підприємств будь-якої сфери діяльності лежить діалектичний метод,
а саме дослідження економічних явищ, що вивчаються, аналізуються,
розглядаються у зв‘язку та взаємозалежності. Застосування діалектичного
підходу до вивчення таких явищ характеризує особливості методу аналізу
фінансово-господарської діяльності, а саме:
– системний підхід до аналізу економічних явищ і процесів, який
виявляється у комплексному вивченні взаємопов‘язаних економічних,
організаційних, технічних та інших факторів, у застосуванні системи
показників для аналізу.
– широке використання логічних методів, а саме: дедукції та індукції.
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Інша аналітична задача затрат на продукт в процесі контролю
виконання бюджету — визначення резерву зростання того чи іншого
економічного показника. Це потребує вивчення окремих шляхів досягнення
вищого результату за рахунок, наприклад, кращого використання засобів
праці, предметів праці, скорочення простоїв, удосконалення технології,
маркетингових програм тощо. Тут доцільним є застосування індуктивного
підходу, який забезпечує визначення загального резерву зростання

за

рахунок різноманітних факторів, які його формують [1].
Аналіз передбачає не тільки виявлення основних напрямів впливу
різних причин (факторів) на той чи інший економічний показник, а й надання
кожному з цих напрямків конкретної цифрової визначеності і, по можливості,
представлення характеру цього впливу у формалізованому вигляді, тобто
математично, через певні функції тобто моделі. Загалом матеріали
фінансово-економічного аналізу повинні вміщувати інформацію, яка була б
здатна служити базою для прийняття ефективних управлінських рішень,
спрямованих на розробку проектних варіантів розвитку підприємства, на
підвищення ефективності діяльності за рахунок мобілізації резервів,
виявлених аналізом. Серед традиційних статистичних методів і прийомів, за
допомогою яких здійснюється аналітична обробка, найпоширеніші такі:
використання абсолютних і відносних величин; використання середніх
величин; порівняння;

побудова рядів динаміки; групування; балансовий

метод; індексний метод.
Вони

надають

можливість

сформувати

моделі

дослідження

взаємозв‘язків між економічними показниками. Так, між показниками об‘єму
продукції (ТП), чисельністю працівників (Ч) і продуктивністю праці одного
працівника (В) існує тісна функціональна залежність, відображення якої
знаходиться у формулі 1:
ТП=Ч*В,

(1)

У випадку, якщо дані показники роботи підприємства досліджуються
за річний період діяльності, то можлива більш деталізована модель
залежності (формула 2):
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ТП=У*Д*Т*ВЧ,

(2)

Представлена формула встановлює залежність об‘єму продукції від
зміни питомої ваги робітників в загальній чисельності працюючих (У),
середньої кількості днів, відпрацьованих одним робітником за рік (Д),
середньою тривалістю робочого дня (Т), середньою годинною тривалістю
роботи одного працівника (ВЧ). Отже, виявлення і дослідження подібних
залежностей між економічними показниками діяльності господарюючого
суб‘єкту

здійснюються

за

допомогою

методів

детермінованого

моделювання. Залежності виду (формула 1, формула 2) являють собою
факторні моделі показника об‘єму продукції, які задовольняють різної
ступені деталізації аналізу цього показника.

Процес побудови факторної

моделі для аналізуючого економічного показника господарської діяльності
може бути здійснений як формальним, так і евристичним шляхом, на основі
якісного аналізу сутності економічного явища. Моделювання факторів
здійснюється на економічних критеріях виділення факторів як елементів
факторної системи: причинності, достатньої специфічності, самостійності
існування, облікової належності. З формальної точки зору фактори, що
включаються у факторну модель, повинні бути кількісно вимірюваними. В
детермінованому моделюванні можна виділити найбільшу кількість типів
кінцевих факторних моделей, що найбільш часто зустрічається в аналізі
господарської діяльності: адаптивні, мультиплікативні, кратні моделі. Отже,
процес формування рівня досліджує мого показника може бути розкладений
різними прийомами по його складовим (факторам) і представлений у вигляді
моделі детермінованої факторної системи. При використанні детермінованих
моделей необхідно звернути увагу на наступне.
1. Детермінована модель досліджуваного явища включає окремі
елементи цього явища. Закономірності прямо перенесених елементів в даній
моделі залишаються нерозкритими.
2. Границею складання детермінованих моделей являється довжина
безперервної цілі прямих зв‘язків.
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3. При детермінованому підході модель повністю вимірюється рівнем
професійного якісного аналізу.
4. В більшості випадків при детермінованому підході не враховується
вплив одночасно діючих факторів. Наприклад, елімінування факторного
впливу при аналізі відхилень об‘єму виробництва продукції по факторах
використання засобів праці, предметів праці і живої праці приводить до
повторного відображення одних і тих же закономірностей формування
об‘єму виробництва продукції.
5. В детермінованій моделі, що відображає теоретично передбачені
прямі зв‘язки, не враховується взаємозаміна факторів.
Під час застосування системи бюджетування на підставі нормативних
витрат із застосуванням обліку за центрами відповідальності завжди
виникають відхилення фактичних показників від запланованих (бюджетних).
Для їх своєчасного виявлення й відповідного реагування на них потрібен
систематичний контроль за виконанням бюджетів, тобто бюджетний
контроль, завдання якого – привернути увагу менеджера до тих відхилень від
бюджету, які вимагають його оперативного реагування. Це можуть бути або
ж значні відхилення, або відхилення, що систематично повторюються [2].
Усуненню таких відхилень сприяє використання «план-факт аналізу» та
управління за відхиленнями, при якому менеджер концентрує увагу лише на
суттєвих відхиленнях від бюджету і, до певної міри, не звертає уваги на
відхилення в межах допустимих коливань, межі якого повинні бути
закріплені у Наказі про облікову політику.
Практична діяльність підприємств свідчить, що залежно від причин
виникнення можна виділити відхилення внаслідок планування (помилки та
прорахунки при складанні бюджетів) та

відхилення внаслідок діяльності

підприємства. Таким чином, під час оперативного аналізу відхилень можна
визначити:
– відхилення фактичних витрат від планово-нормативних;
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– відхилення існуючих норм і нормативів (зміни норм і нормативів)
витрат від планово-нормативних;
– відхилення фактичних витрат від діючих у цьому періоді нормативних.
Після

закінчення

бюджетного

періоду

проводиться

бюджетний

контроль, тобто порівняння фактичних даних із бюджетними, аналіз
відхилень і внесення необхідних коректив. Звіт про виконання бюджету,
порівняння фактичних і запланованих показників, розрахунок відхилень та
вивчення їх причин пропонуємо бухгалтерії готувати регулярно (щомісяця).
В той же час, бюджет, який ураховує можливі варіанти зміни обсягу
діяльності в межах релевантного діапазону, називають гнучким, або
динамічним бюджетом [2]. Такий бюджет необхідний, у першу чергу, для
аналізу тих затрат, які включають постійну й змінну складові (виробничі
накладні, витрати на збут, адміністративні). Він складається, виходячи із
залежності, що представлена у формулі 3:
Загальна сума витрат = Постійні витрати + (Фактичний обсяг виробництва *
Змінні бюджетні витрати на одиницю діяльності)

(3)

Гнучкий бюджет може бути розрахований на декілька рівнів діяльності
в межах релевантного діапазону. Використання гнучкого бюджету (а він
може складатися як до початку бюджетного періоду, так і в процесі
діяльності або ж при підбиванні підсумків) дає можливість порівняти
фактичні дані як із статичним, так і з гнучким бюджетом і визначити два
види відхилень: за рахунок обсягу діяльності й за рахунок ефективності.
Відхилення за рахунок обсягу діяльності характеризують результативність
роботи, а відхилення фактичних даних від гнучкого бюджету – ефективність
роботи підприємства (рис. 1).
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ФАКТИЧНИЙ
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 Фактичний
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 Фактичні ціни
 Фактичні
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ГНУЧКИЙ
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витрат і ціни
(ефективності
діяльності)

СТАТИЧНИЙ
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затрати

Відхилення за рахунок
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діяльності)

Загальне відхилення

Рис. 1. Алгоритм аналізу відхилень затрат на продукт під час
застосування системи бюджетування
У процесі поточного контролю витрат виробництва головним завданням
аналізу затрат і доходів є визначення найбільш сприятливих умов для
раціонального витрачання ресурсів у процесі виконання управлінських
рішень. Аналітичні дослідження в даній ситуації базуються на використанні
інформації, що характеризує процес споживання ресурсів та пов'язані з ним
явища за нетривалі періоди часу (квартал, місяць, декада тощо). У загальних
рисах сутність аналізу затрат полягає в зіставленні фактичних витрат з
плановими показниками. У тому випадку якщо планування витрат
здійснюється з розбивкою по кварталах і місяцях, виявленні відхилень від
норм витрат ресурсів та пошуку резервів їх економії, які можуть бути
реалізовані у терміни, визначені керівництвом підприємства.
На підприємствах складського господарства це стосується в першу чергу
інформації про відхилення в частині основних матеріальних і трудових
витрат, що займають у собівартості продукції (робіт, послуг) найбільшу
питому вагу. Так, за основними матеріальними витратами відхилення
виявляються через нераціонального використання даного виду витрачаються
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ресурсів і в зв'язку зі зміною цін. Стосовно до витрат на оплату праці
відхилення розраховуються і аналізуються окремо по продуктивності праці і
тарифом заробітної плати. Для визначення величини відхилень з указаних
причин в ситуації, що розглядається використовуються моделі.
1. Відхилення по ціні матеріальних ресурсів (формула 4):

(4)
де Цiф, Цiп - фактична і планова ціна сировини або відходів i-го виду.
2. Виключаються відходи (формула 5):

(5)
де Оiф, Оiн - кількість відходів за нормами на фактичний випуск і
фактична кількість відходів.
Негативні відхилення, розраховані за допомогою наведених формул, з
метою встановлення шляхів їх усунення піддаються в ході подальшого
аналізу більш ретельному дослідженню дирекцією підприємства. За його
результатами виявляються недоліки в роботі товариства, що викликали їх
появу, і намічається система заходів щодо забезпечення раціонального
витрачання ресурсів у залишився до закінчення планового періоду відрізок
часу. Відповідальність за їх реалізацію покладається на керівників центрів
відповідальності, винних у перевитраті ресурсів.
У системі нормативного обліку і контролю затрат інформація про
відхилення від норм аналізується в оперативному порядку, тобто за найбільш
короткі періоди часу (зміна, доба, тиждень). Вивченню в даному випадку
піддаються відхилення, виявлені за допомогою первинних документів.
Порядок проведення їх аналітичних досліджень залежить від призначення
витрат та виду витрачаються ресурсів.
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Відхилення, викликані заміною матеріалів, аналізуються по кожному
фіксуючого їх первинного документа і в цілому по всій сукупності такого
роду відхилень за зміну або більш тривалий період, у розрізі підрозділів
підприємства, центрів і носіїв витрат. Головним винуватцем виникнення
відхилень по заміні є, як правило, відділ матеріально-технічного постачання,
тому їх оперативне виявлення служить важливою умовою швидкого
усунення недоліків у його роботі і, відповідно, забезпечення економного
витрачання ресурсів підприємства надалі [3].
Особливо пильна увага при аналізі відхилень, що відображаються у
первинних документах як понадлімітного витрати матеріалів, приділяється
поглибленому дослідженню причин і винуватців їх виникнення. Для цього
уважно

вивчається

інформація,

що

характеризує

стан

трудової

і

технологічної дисципліни, ступінь зношеності устаткування, правильність
оформлення технічної документації і т.д. Своєчасне виявлення та усунення
негативних явищ, що ведуть до перевитрати матеріалів, служить одним з
основних умов їх найбільш раціонального використання у виробництві.
Основою
виробничих

аналізу
робітників

відхилень
у

від

системі

норм

витрат

бюджетуваня

заробітної

виступає

плати

первинна

інформація, що міститься в листках на доплату і нарядах на додаткову
роботу. Відхилення, встановлені за допомогою першого з зазначених
документів, відбуваються в основному в результаті застосування підвищених
розцінок. Для зниження їх величини вивчаються причини понаднормової
роботи, порушення нормальних умов праці, роботи за сумісництвом і т.д. За
результатами цих досліджень повинні прийматися оперативні заходи щодо
поліпшення організації виробництва і праці.
Виконання операцій, не передбачених діючою технологією, свідчить про
нераціональне використання робочого часу. Тому відхилення, оформлені з
допомогою наряду на додаткові роботи, є наслідком негативного впливу
насамперед кількісного фактора. Для визначення шляхів зменшення його
негативного впливу на економічність витрачання фонду заробітної плати в
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процесі аналізу встановлюються: якість налагодження обладнання та його
ремонту; рівень кваліфікації робітників; забезпеченість

підприємства

матеріалами, передбаченими технологією виробництва і т.д.
Пильна увага при здійсненні поточного контролю витрат необхідно
приділяти аналізу витрат на обслуговування виробництва і управління. Він
проводиться шляхом аналізу відхилень фактичної величини цих витрат від їх
кошторису за місяць або квартал [4]. При цьому особлива увага приділяється
вивченню відхилень по змінної частини витрат на обслуговування
виробництва і управління, перераховується для додання результатами аналізу
більшої достовірності на досягнутий рівень виробництва. Дослідження
ведеться по кожному окремо взятому напрямку витрати ресурсів на
обслуговування виробництва і управління та видами витрат. У системі
нормативного обліку і контролю витрат ці дослідження, за наявності
відповідних норм витрат ресурсів та належної організації первинного обліку
витрат виробництва, здійснюються в оперативному порядку.
Висновки. Таким чином, оцінка затрат, вироблена в ході наступного
контролю управлінських рішень, передбачає встановлення ступеня їх
виконання і пошук резервів зниження витрат в майбутніх періодах. З цією
метою робляться дуже різноманітні аналітичні розрахунки. Проте їх спільну
основу становить зіставлення фактичної і планової інформації, що
характеризує споживання ресурсів. Такого роду розрахунки виконуються як
у статичному, так і за гнучким бюджетам. У ході подальшого аналізу
виконання гнучкого бюджету вивчається вплив на відхилення фактичних
показників від планових зміни цін і обсягу використовуваних ресурсів. За
результатами

аналізу

дається

висновок

про

ефективність

роботи

підприємства в минулому періоді та визначаються шляхи реалізації резервів
поліпшення використання, наявних у нього ресурсів.
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УДК 657.44 (045)
Н.Є.Козлова
Здобувач освітнього ступеня «магістр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
МЕТОДИКА КОНТРОЛЮ ВИТРАТ НА ОПЛАТУ ПРАЦІ
У статті проаналізовано діючу методику контролю витрат на оплату
праці в сучасних умовах. Розглянуто проблеми організації та стимулювання
праці на підприємствах України. Досліджено теоретичні та методологічні
питання

з

організації

обліку

оплати

праці,

розроблено

шляхи

їх

удосконалення з урахуванням пропозицій провідних вітчизняних вчених та
використанням зарубіжного досвіду.
Ключові слова: витрати на заробітну плати, розрахунки, відрахування
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Постановка проблеми у загальному вигляді. В сучасних ринкових
умовах господарювання ефективна діяльність вітчизняного підприємства
залежить, в першу чергу, від того, наскільки злагоджено на ньому проведена
організація системи внутрішнього контролю. Забезпечення ефективності
системи контролю має бути одним із найголовніших завдань керівництва
підприємства, адже саме вона є головним джерелом інформації для
одержання об‘єктивних даних та прийняття оптимальних управлінських
рішень. Облік праці та її оплати є важливим об‘єктом бухгалтерського обліку
на будь-якому підприємстві. Він є надзвичайно трудомістким, потребує
сконцентрованості та уваги зі сторони обліковців, оскільки пов'язаний з
обробкою великого обсягу первинної інформації, має безліч однотипних
операцій, що потребує значних затрат робочого часу. Тому на

системі

внутрішнього контролю за виконанням даних розрахункових операцій
повинна бути приділена значна увага.
Аналіз останніх досліджень та публікацій. Теоретичні, методологічні та
економіко-організаційні проблеми обліку праці та її оплати завжди були
предметом наукових досліджень провідних українських та зарубіжних
вчених-економістів. Ці питання вивчали Бутинець Ф. Ф., Коблянська О. І.,
Ткаченко Н. М., Хом'як Р. Л., Голова С. Ф., Ивахненко С. В., Семененко О. Л.
Ганін В. І., Гливенко В. В., Гурова К. Д., Живко З. Б., Завгородній А. Г.,
Лень В.С, Нашкерська Г. В., Олійник О.В., Дем'яненко М.Я., Пушкар М.С.,
Рудницький В.С, Тарасенко Н. В. та багато інших.
Метою статті є дослідження організації контролю витрат на оплату
праці та шляхів її удосконалення у сучасних умовах.
Виклад основного матеріалу дослідження. Контроль розрахунків по
заробітній платі є актуальним ще й тому, що їх питома вага у складі витрат
виробництва виробничих підприємств досить суттєва (близько 22 % усіх
витрат виробництва), а тому якісна перевірка витрачання коштів на оплату
праці має важливе значення.
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Метою здійснення контролю оплати праці є еревірка дотримання норм
законодавчих актів при нарахуванні заробітної плати, утримань з неї,
правильності ведення обліку розрахунків за заробітною платою та оцінка
ефективності діяльності працюючих.
Варто також зазначити, що проведення перевірки розрахунків з оплати
праці повинно спрямовуватись не лише на виявлення порушень та
зловживань, а й на пошук резервів для додаткового витрачання коштів на
оплату праці персоналу. Необхідність ефективного виконання завдань
внутрішнього контролю операцій з персоналом по оплаті праці

вимагає

раціоналізації організаційно-методичних заходів контролю.
На організаційній стадії внутрішньогосподарського контролю з мeтoю
eфeктивнoгo

тa

cвoєчacнoгo

пpoвeдeння

пepeвipки

poзpaxyнкiв

з

пpaцiвникaми необхідно розробити зaгaльний плaн контролю. Його слід
розробляти детально, щoб перевіряючий

мав змогу на основі нього

пiдгoтyвaти пpoгpaмy перевірки. Змicт тa обсяг пpoгpaми контролю зaлeжaть
вiд poзмipy, видy та cпeцифiки діяльності пiдпpиємcтвa, a тaкoж
ocoбливocтeй використовуваної мeтoдики i техніки в процесі здійснення
перевірки. Розробка дaнoї пpoгpaми базувалась на наступних принципах:
– пpoгpaмa має зaбeзпeчyвaти достатню eфeктивнicть зaплaнoвaниx
процедур;
– пpoгpaмa має бyти деталізованою, що дозволить oцiнювати якicть
викoнaнoї poбoти ревізором до початку аналізу його робочих документів [2].
З метою економії часу в ході контролю ревізор має скласти перелік
типових порушень, які найчастіше зустрічаються в практиці ведення
бухгалтерського обліку розрахунків з персоналом. Найбільш поширеними є
наступні порушення (рис. 1).
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– неправильно застосовані норми, розцінки, посадові оклади тощо при
нарахуванні оплати праці;
– при нарахуванні відпусток, лікарняних та інших виплат неправильно
встановлено середній заробіток, який застосовується для визначення даних сум
нарахувань;
– неправильно визначено базу оподаткування податком з доходів фізичних осіб;
– неправильно розраховані відрахування та утримання із заробітної плати єдиного
внеску на загальнообов‘язкове державне соціальне страхування;
– використано невірні норми відрахувань та утримань єдиного соціального
внеску;
– завищено розмір податкової соціальної пільги;
– правомірність нарахування та виплати премій персоналу;
– віднесення на собівартість продукції (робіт, послуг) заробітної плати, що не
підтверджена відповідними документами (відсутність табеля обліку робочого часу
тощо);
– невідповідність аналітичного обліку за зарплатою синтетичному обліку за
рахунком 66 «Розрахунки за виплатами працівникам»;
– відсутність підписів працівників, що отримали заробітну плату, у платіжних
відомостях;
– порушення принципу бухгалтерського обліку «нарахування та відповідності
доходів і витрат» при віднесенні на витратні рахунки заробітної плати;
– відображення витрат на заробітну плату в обліку і в звітності не в тому періоді,
в якому вони виникли.

Рис. 1. Типові порушення у сфері обліку нарахування витрат на оплату
праці
Методична стадія контролю спрямована на перевірку правильності
оформлення та легітимності первинної документації з обліку виплат
працівникам і відображення даних фактів господарської діяльності в системі
рахунків бухгалтерського обліку.
В першу чергу, суб‘єкту контролю потрібно детально вивчити внутрішні
розпорядчі документу підприємства, які безпосередньо стосуються порядку
оплати праці. Зважаючи на це, доцільно розпочати контроль з перевірки
наявності та дотримання положень Колективного договору, Положення про
преміювання та інших розпорядчих документів. Після цього необхідно
звернути увагу на правильність документального оформлення виплат
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працівникам та відповідність їх здійснення вимогам чинного законодавства
та положенням внутрішніх документів підприємства.
В процесі здійснення контролю потрібно провести перевірку первинної
документації, а саме: облікового листа праці та виконаних робіт; наряду на
відрядну роботу, розрахунку нарахування оплати праці працівникам, табеля
обліку використання робочого часу та ін. Первинні документи та
відображення їх даних в системі бухгалтерських рахунків можна перевірити
суцільним і вибірковим методами.
Особливо ретельно необхідно перевірити нарахування заробітної плати
за трудовими договорами та оплату праці тимчасових працівників. Зокрема,
потрібно звернути увагу на доцільність та необхідність виконання роботи,
достовірність підписів у документах, повноту відображення операцій на
рахунках бухгалтерського обліку.
Значної yвaги потребує контроль виплaт зa нeвiдпpaцьoвaний час, який
oплaчyєтьcя згідно середнього заробітку працівника: - виплaти в зв‘язкy з
тимчacoвoю втратою нeпpaцeздaтності; oплaтa основної, дoдaткoвoї, твopчoї
вiдпycтки і кoмпeнcaцiй зa нeвикopиcтaні вiдпycтки; oплaтa днiв мeдичнoгo
oбcтeжeння працівників; викoнaння громадських та дepжaвниx oбoв‘язкiв;
оплата вiдpяджeнь працівникам підприємства; виплaтa виxiднoї та іншої
дoпoмoги; оплата iнших випaдків, пepeдбaчeних чинним зaкoнoдaвcтвoм [3].
Після перевірки правильності усіх нарахувань ревізор акцентує свою
увагу на утриманнях із заробітної плати. Пpи контролі yтpимaнь єдиного
соціального внеску перевіряється правильність визначення бази утримання,
застосування

відсоткових

ставок,

арифметична

точність

yтpимaного

соціального внecку. Необхідно звернути увагу на розміри нарахування та
утримання для різних категорій оплати праці: заробітної плати, винагороди
за цивільно-правовими договорами, допомоги з тимчасової непрацездатності.
Контроль утримань ПДФО повинен включати наступні процедури:
1) пepeвipку пiдтвepджyвальних дoкyмeнтiв нa пpaвo oдержання
податкової соціальної пільги (ПСП);
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2) контроль правильності розрахунку бaзи oпoдaткyвaння ПДФО
(визначення виплaт, що належать дo бaзи oпoдaткyвaння і законнності
застосування ПСП);
3) перевірка правильності зacтocyвaння cтaвoк пoдaткy у відповідності з
нормами ст.167 Податкового кодексу України [1].
Контроль законності здійснення iншиx yтpимaнь iз зapплaти працівників
включає тpи нaпpями: контроль iнших oбoв‘язкoвих yтpимaнь, контроль
yтpимaнь зa бaжaнням робітника тa контроль утримань зa piшeнням
пiдпpиємcтвa. Ця перевірка, в першу чергу, спрямована на встановлення
наявності вiдпoвiдниx пiдтвepджyючиx дoкyмeнтiв (за вiдшкoдyвaннями
зaвдaниx збиткiв пiдпpиємcтвy – нaкaз кepiвникa пiдпpиємcтвa, piшeння
cyдy; зa aлiмeнтaми – викoнaвчi лиcти cyдy; за не вчacне повернення суми
aвaнcoвих виплaт нa вiдpяджeння – aвaнcoвi звiти, poзpaxyнки бyxгaлтepiї,
нaкaзи пo пiдпpиємcтвy тощо).
При контролі пopядку виплaти зapoбiтнoї плaти, ревізор перевіряє
дoдержання

порядку

тepмiнiв

її

виплaти,

контролює

пpaвильнicть

відображення цих cyм у плaтiжній вiдoмocтi, проавила її дoкyмeнтaльнoгo
oфopмлeння

тa

дeпoнyвaння

нeвидaної

заробітної

плати.

Перевірці

підлягають aвaнcoвi виплaти персоналу зa peєcтpoм видaниx aвaнciв або
видaткoвими кacoвими opдepaми, плaтiжнoю вiдoмicтю. Під час контролю
встановлюється нaявнicть дoкyмeнтiв, які підтверджують видaчy зарплати
(зaяви співробітника, нaкaзу керівника підприємства), пpичин авансових
виплат, тepмiнів та yмoв їx пoгaшeння, пpaвильності віднесення на рахунки
бухгалтерського обліку.
За умови наявності дeпoнoвaнoї зapoбiтнoї плaти контролер первіряє
oбopoтно-сальдові вiдoмocтi пo paxyнкy 66 «Розрахунки за виплатами
працівникам» стосовно пpaвильнocтi oцiнки зaбopгoвaнocтi по оплаті праці
тa мeтoдики cклaдaння кopecпoндeнцiї paxyнкiв.
Однією із найважливіших контрольних пpoцeдyp являється пepeвipкa
правильності включення витpaт iз oплaти пpaцi в coбiвapтicть реалізованої
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продукції тa у валові витpaти підприємства. В першу чергу ревізор повинен
надати аналіз існуючому на підприємстві порядку розподілу витрат з оплати
праці

окремих кaтeгopiй працюючих на вiдпoвiдні витpaтні paxyнки.

Дoцiльно провести aнaлiтичні пpoцeдypи, a caмe пopiвняти cepeдньoспискову
чиceльність пpaцiвникiв тa cepeдню зapобітну плату у поточному та
пoпepeдньoму poках. У випaдкy встановлення значних відхилень та коливань
витрат нa oплaтy пpaцi, виконуються дoдaткoвi пepeвipки. Нa даній стадії
контролю пepeвipяєтьcя також правильність даних бухгалтерського обліку з
оплати праці тa фopмyвaння eлeмeнтy операційних витрат підприємства
«Витpaти нa oплaтy праці» і пoв‘язaних з цим – «Вiдpaxyвaння нa coцiaльнi
зaxoди».
На результативній стадії контролю розрахунків з персоналом по оплаті
праці ревізор систематизує виявлені відхилення та проводить розрахунок їх
впливу на достовірність звітних показників з урахуванням встановлених на
підприємстві рівнів

суттєвості.

Проводиться

аналіз причин відхилень,

розробляється методика усунення виявлених порушень та нівелювання їх
впливу на фінансово-господарську діяльність підприємства і на процес
забезпечення виплат персоналу, вжиття адміністративних мір відносно
винуватців відповідно до їх службових інструкцій.
Інспекційна (заключна) стадія внутрішньогосподарського контролю
розрахунків за виплатами працівникам передбачає проведення перевірки
ходу виконання прийнятих рішень, реалізації розроблених заходів на
результативній стадії.
Висновки. Отже, в процесі проведення контролю poзpaxyнкiв пo oплaтi
пpaцi ревізору необхідно, перш за все, кepyвaтиcя нормативно-правовими
актами, що регламентують дану ділянку обліку, чiткo cплaнyвaти хід
виконання пepeвipки, вивчити джepeлa інформації тa обрати нaйефективніші
мeтoди здійснення контрольних функцій. Для забезпечення документування
результатів контролю необхідно формувати робочі документи. Інформація з
робочих документів систематизується в yзaгaльнених дoкyмeнтax та
дoвoдиться дo вiдoмa керівника підприємства.
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ДЕЯКІ АСПЕКТИ ОБЛІКУ ТА ВНУТРІШНЬОГО КОНТРОЛЮ
РОЗРАХУНКІВ З ПОСТАЧАЛЬНИКАМИ
У

статті

досліджуються

основні

аспекти

обліку

розрахунків

з

постачальниками та значення внутрішнього контролю за здійсненням таких
розрахунків. Запропоновано шляхи вдосконалення обліку розрахунків з
постачальниками на підприємстві.
Ключові слова: постачальники, розрахунки, зобов’язання, кредиторська
заборгованість, внутрішній контроль
Постановка проблеми та її зв‘язок з актуальними теоретичними або
практичними завданнями. У сучасних умовах ринкових відносин фінансовий
стан кожного суб‘єкта господарювання визначається його взаємовідносинами
з іншими господарюючими суб‘єктами та станом розрахунків між ними. В
умовах нестабільної ринкової економіки ризик несплати або несвоєчасної
оплати рахунків збільшується, це призводить до появи дебіторської і
кредиторської заборгованості, які в процесі фінансово - господарської
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діяльності є неминучими і повинні знаходиться в рамках допустимих
значень. Передусім від величини заборгованості підприємства залежить його
фінансова стійкість, незалежність та платоспроможність. Тому одним з
пріоритетних напрямів управління на підприємстві є дієва система
внутрішнього контролю за розрахунками з постачальниками для вироблення
і прийняття відповідальних і самостійних рішень щодо забезпечення їх
ефективності, передусім опираючись на облікові дані про стан розрахунків.
Формулювання цілей статті. Метою статті є з‘ясування сутності
заборгованості підприємства перед постачальниками та підрядниками,
договірних та розрахункових взаємовідносин підприємства з контрагентами,
а також розробка практичних рекомендацій з удосконалення організації
бухгалтерського обліку і внутрішнього контролю виконання договірних
зобов‘язань.
Посилання на сучасні дослідження та публікації. Питання облікового
відображення операцій щодо розрахунків з постачальниками висвітлювали
такі українські науковці як Ф.Ф. Бутинець, П.С. Безрукіх, С.Ф. Голов,
О.М. Головащенко, Н.М. Малюга, В.О. Шевчук, В.Ф. Палій, М.С. Пушкар,
С.А. Ніколаєва та ін.
Виклад

основного

матеріалу

дослідження.

Проаналізувавши

дослідження вище зазначених обліковців, нами було виявилено неоднозначні
тлумачення категорії «розрахунки». А трактування даного поняття в
нормативних

документах,

що

регламентують

порядок

ведення

бухгалтерському обліку, взагалі відсутні. Розрахункові операції можна
характеризувати як динамічний процес, тобто проведення платежу до,
одночасно чи після одержання товарів, робіт, послуг, а також, як статичний
стан, тобто заборгованість між суб‘єктами розрахунків.
Поняття «розрахунки» та «заборгованість» в переважній більшості
містять

посилання

на

«зобов‘язання»:

розрахунки

виникають

за

зобов‘язаннями або зобов‘язання витікають з розрахунків.
Зобов‘язання – це заборгованість підприємства, яка виникла внаслідок
минулих подій і погашення якої, як очікується, призведе до зменшення
ресурсів підприємства, що втілюють в собі економічні вигоди.
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Зобов‘язання визнається, якщо його оцiнка може бути достовiрно визначена
та iснує ймовiрнiсть зменшення економiчних вигід у майбутньому внаслiдок
його погашення [4].
Методологічні вимоги до формування в бухгалтерському обліку та
фінансовій звітності інформації про зобов'язання, а також принципи
відображення зобов‘язань у фінансовій звітності визначає П(С)БО 11
"Зобов‘язання".
Облік розрахунків з покупцями та постачальниками є найважливішою
ділянкою бухгалтерської роботи, оскільки на цьому етапі формується
основна частина доходів та грошових надходжень підприємств. Застосування
різних

підходів

до

обгрунтування

вибору

постачальників

дозволяє

підприємствам зменшити загальні витрати, що є підгрунтям забепечення
ефективності їх діяльності. Найбільш розповсюдженим є метод оцінювання з
виділенням основних і додаткових критеріїв вибору (методу домінуючих
характеристик, вказуючи їх переваги і недоліки) [5].
Взаємини

між

продавцями

(постачальниками)

і

покупцями

(замовниками) будуються на основі господарських договорів купівліпродажу продукції (товарів) та інших договорів на виконання робіт, надання
послуг, у яких відображені зобов‘язання покупця (замовника) провести
оплату за відвантажену йому продукцію, виконані роботи, надані послуги, за
договірною вартістю.
Після підписання договору на постачання товарів (надання послуг)
виникає юридичне зобов‘язання підприємства, проте таке зобов‘язання не
відображається на рахунках обліку, оскільки воно не є борговим й
підлягає виконанню у майбутньому. Дані зобов‘язання будуть зареєстровані
в системі бухгалтерського обліку лише тоді, коли сторони перейдуть до
виконання взятих на себе обов‘язків. Таким чином, підприємство може мати
зобов‘язання,

величина

якого

не

зазначена

у

звітності.

Юридичні

зобов‘язання, на нашу думку, слід відображати на позабалансовому рахунку
042 «Непередбачені зобов‘язання» та у примітках до фінансової звітності.
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Покупці відповідно до договору купівлі-продажу

та

інших договорів

можуть здійснювати розрахунки з постачальниками шляхом попередньої
оплати продукції, що купується, робіт, що виконуються, послуг, що
надаються та на умовах наступної оплати.
В господарській діяльності підприємств виникають обставини, які
впливають на своєчасне виконання зобов‘язань або взагалі припиняють їх
здійснення. Такими обставинами можуть бути тимчасова або стійка
фінансова неплатоспроможність, банкрутство, надзвичайні події. Це означає,
що при здійсненні операцій із розрахунків з постачальниками та
підрядниками у бухгалтерському обліку може виникати як дебіторська
заборгованість – у випадку здійснення передоплати, так і кредиторська
заборгованість – за умови не оплати або іншого непогашення зобов‘язання.
Виконання своєчасної перевірки розрахунків з постачальниками та
підрядниками, попередження прострочення кредиторської заборгованості
повинні бути основою в організації їх обліку [2].
Для обліку розрахунків з постачальниками та підрядниками за
одержані товарно-мaтеріальні цінності, виконанні роботи та надані послуги
використовується

рахунок

63

«Розрахунки

з

постачальниками

та

підрядниками».
Автори Я.М. Демченко та В.М. Прохорова для полегшення ведення
бухгалтерського обліку кредиторської заборгованості за конкретними
договорами пропонують ввести у План рахунків субрахунки другого порядку
до

рахунка

631

«Розрахунки

з

вітчизняними

постачальниками

та

підрядниками»:
631.1 - «Заборгованість перед вітчизняними постачальниками, термін сплати
якої ще не настав»
631.2 - «Відстрочена заборгованість перед вітчизняними постачальниками»
631.3 - «Прострочена заборгованість перед вітчизняними постачальниками»
Відповідні субрахунки ввести аналогічно і до рахунку 632 «
Розрахунки з іноземними постачальниками і підрядниками».
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Застосування в обліку цих рахунків

сприятиме

контролю за

кредиторською заборгованістю, термінами її сплати, що дасть змогу більш
правильно планувати розрахунки з постачальниками та підрядниками [1].
Також

керівництву підприємства необхідно приділяти підвищену

увагу залишкам по рахунках кредиторської заборгованості, та особливо тих,
на яких відображають прострочену заборгованість. Необхідно постійно
стежити за основними показниками платоспроможності підприємства, що
дозволить своєчасно реагувати як на позитивні, так і негативні зміни
фінансового стану підприємства.
Високий рівень кредитних ризиків в сучасних нестійких умовах
господарювання пов‘язаних одночасно із євроінтеграційним процесом та
дестабілізацією економіки потребує розробки та вдосконалення теоретичнометодичних підходів до оцінки кредитоспроможності юридичних осіб, і у
зв‘язку з цим посилення внутрішнього контролю над станом обліку
розрахункових операцій, що в свою чергу мають вплив на показники
платоспроможності та ліквідності підприємства.
Одним із головних аспектів внутрішнього контролю кредиторської
заборгованості є перевірка їх юридичного оформлення та обґрунтування. У
питаннях, що стосуються розрахунків з постачальниками це дозволяє
мінімізувати

ризики

несвоєчасного

надходження

необхідних

для

безперервної діяльності підприємства ресурсів.
Важливість внутрішнього контролю за кредиторською заборгованістю
обумовлюється її значною часткою в поточних пасивах підприємства, її
зміни помітно позначаються на динаміку показників його платоспроможності
і ліквідності.
Внурішній контроль кредиторської заборгованості, в тому числі і
розрахунків з постачальниками, передбачає його проведення в таких
напрямках:
-

загальний

аналіз

кредиторської

горизонтальний аналіз);
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заборгованості

(вертикальний,

- аналіз руху кредиторської заборгованості;
- аналіз ефективності використання кредиторської заборгованості;
- аналіз платоспроможності підприємства [2].
Для планування кредиторської заборгованості (заборгованості за
розрахунками з постачальниками) на короткостроковий період можна умовно
приймати, що погашення заборгованості здійснюється рівними частинами
протягом запланованої кількості днів, при цьому враховуються суми виданих
авансів, а погашення заборгованості здійснюється додатково до інших
поточних зобов‘язань підприємства.
Прогнозний

розрахунок

кредиторської

заборгованості,

в

т.ч.

і

розрахунків з постачальниками, є одним з основних етапів формування
бюджету руху коштів і прогнозного балансу, а також для виконання
фінансового аналізу [3].
Для аналізу стану кредиторської заборгованості використовуються
коефіцієнти оборотності кредиторської заборгованості, що відносяться до
групи показників ділової активності. Динаміку зміни кредиторської
заборгованості

можна

виявити,

використовуючи

горизонтальний

або

трендовий аналіз, як абсолютних показників сум заборгованості, так і їх
питомої ваги, а також щодо зміни оборотності кредиторської заборгованості.
Внутрішній контроль за розрахунками з постачальниками передбачає
перевірку достовірності інформації щодо видів і строків кредиторської
заборгованості.

Для

цього

користуються

прямим

підтвердженням

контрагентів, вивченням контрактів і договорів, особистими бесідами з
працівниками, які мають інформацію про борги і зобов‘язання підприємства.
Аналіз матеріалів інвентаризації розрахунків дає управлінцю змогу
зосередити увагу на сумнівних розрахунках, перевірити обґрунтованість
створення резерву і законність їх відображення в балансі.
Для перевірки достовірності первинних документів, за якими здійснені
розрахункові операції, доцільно провести зустрічні звірки різних документів
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на даному підприємстві й зробити письмовий запит у відповідні
підприємства про стан розрахунків. Доцільно відбирати рахунки, за якими
проводилися сторнувальні записи, записи щодо перерахування сум з одного
рахунка на інший, а також ті, де складались бухгалтерські проводки на
підставі довідок.
Для успішного впровадження і ефективного використання системи
внутрішнього контролю за кредиторською заборгованістю на підприємстві
доцільно створити спеціалізований відділ, основною функцією якого буде
раціоналізація кредиторської заборгованості та своєчасність сплати своїх
зобов‘язань.
Висновки. Отже, підтримання поточної кредиторської заборгованості за
товари, роботи, послуги на оптимальному рівні дозволяє майже за дарма
користуватись

коштами

нафінансовий стан

інших

підприємств,

що

позитивно

впливає

підприємства. Щоб дотримуватися оптимальних меж

заборгованості

по

розрахунках

заборгованості)

важливо

з

визначити

постачальниками
організаційні

(кредиторської

особливості

обліку

розрахунків з постачальниками та створити систему внутрішнього контролю
на підприємстві за даними розрахунками.
У момент укладення договору з постачальниками та підрядниками
виникають юридичні зобов‘язання, які слід відображати на позабалансовому
рахунку 042 «Непередбачені зобов‘язання» та у примітках до фінансової
звітності. Після ж набуття юридичними зобов‘язаннями усіх критеріїв
відповідності

бухгалтерського

обліку,

їх

потрібно

виключити

з

позабалансового рахунку і відображати на балансових рахунках та у балансі
підприємства.
Для

полегшення

ведення

бухгалтерського

обліку

кредиторської

заборгованості за конкретними договорами пропонуємо вести облік
заборгованості розрахунків з постачальниками у розрізі заборгованості
термін сплати якої ще не настав, відстроченої заборгованості та простроченої
заборгованості, та для їх відображення ввести субрахунки другого порядку.
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Внутрішній

контроль

передбачати

перевірку

зобов‘язань

за

вертикального

за

розрахунками

юридичного

розрахунками,

аналізів

при

з

постачальниками

оформлення

використання

визначенні

питомої

та

має

обґрунтування

горизонтального
ваги

та

кредиторської

заборгованості, проведення зустрічних перевірок для перевірки достовірності
існування даних зобов‘язань, створення спеціалізованого відділу контролю.
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Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ ДО ТРАКТУВАННЯ СУТНОСТІ
СОБІВАРТОСТІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ
В статті розглянуто теоретичні підходи до трактування сутності
собівартості

сільськогосподарської

продукції

різними

авторами,

її

відмінність від витрат підприємства, наведено послідовність формування
собівартості.
Ключові слова: собівартість, витрати, вартість, активи, засоби, предмети
праці.
Постановка проблеми. Питання обліку затрат та собівартості продукції
на підприємствах України за сучасних умов ринкової економіки розкриті
недостатньо та потребують додаткового дослідження. На сьогоднішній час в
Україні відбуваються зміни в системі бухгалтерського обліку, де облік затрат
і формування собівартості продукції має найбільшу специфіку в зв‘язку з
особливостями технології виробництва на підприємствах різних галузей
економіки. На сучасному етапі розвитку ринкової економіки питання
собівартості продукції має бути в центрі уваги всіх суб‘єктів господарської
діяльності.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблемі обліку витрат і
калькулювання собівартості продукції постійно перебувають у центрі уваги
багатьох відомих вчених. Значну увагу їм приділено в працях таких
економістів: Ф.Ф. Бутинець, С.Ф. Голов, З.В. Гуцайлюк, В.І. Єфіменко,
Б.М. Литвин, Ю.Я. Литвин, М.Р. Лучко, М.С. Пушкарь, В.В. Сопко,
М.Г. Чумаченко та ін. Вагомий вклад у розвиток методологічних питань
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собівартості продукції зробили зарубіжні вчені: Р. Вандер Віл, Фандель
Гюнтер, К. Друді, В. Ф. Палій, Т. Скоун, В. І. Ткач, Д. Фостер,
Ч. Т. Хорнгрен, А. Яругова та інші.
Постановка

завдання.

Метою

статті

є

дослідження

сутності

собівартості сільськогосподарської продукції як економічної категорії.
Виклад основного матеріалу дослідження. Сучасна економіка потребує
від

підприємства

підвищення

ефективності

виробництва,

конкурентоспроможності продукції на основі впровадження досягнень
науково-технічного прогресу, ефективних форм господарювання і управління
виробництвом, активізації підприємництва тощо. Важлива роль у реалізації
цього завдання приділяється аналізу собівартості продукції. Зниження
собівартості продукції є найважливішим чинником розвитку економіки
підприємства. Собівартість є одним із найбільш багатогранних показників
господарської

діяльності

підприємств.

Відповідно

варто

з‘ясувати

економічну сутність самої категорії «собівартість». В.П. Завгородній
зазначає:

«В

процесі

виробництва

продукції

витрачається

праця,

використовуються засоби виробництва та предмети праці. Усі затрати
підприємства на виробництво та реалізацію продукції, що виражені в
грошовій формі, складають собівартість продукції» [10]. Одночасно вчений
впевнений, «що собівартість – важливий показник використання ресурсів».
Ф.Ф. Бутинець, в свою чергу, вважає: «Собівартість продукції (робіт,
послуг) – це грошове вираження витрат підприємства, пов‘язане з
виробництвом та збутом продукції, виконанням робіт, наданням послуг» [1].
Найбільш поширеним, до сьогодні, було дуалістичне тлумачення
собівартості, згідно з яким собівартість розглядали як відокремлену частину
вартості продукту, яка в процесі обігу повинна повернутися підприємству для
відшкодування його витрат, або як модифіковану форму витрат підприємства.
Слід зазначити, що, незважаючи на справедливість даного підходу, він не
знайшов методологічного обґрунтування й не отримав широкого визнання.
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Подвійність у визначення собівартості пояснюється тим, що вона не дає
чіткого уявлення про відмінність між категорією собівартості й категорією
витрат чи затрат. Поняття собівартості є більш містке, ніж поняття затрати,
оскільки передбачається окремий підхід до кожного конкретного об‘єкта
обліку затрат, а не просто математичний розрахунок частини зазначених
ресурсів у розрахунку на одиницю продукції [2].
Як форма руху ресурсів підприємства, собівартість здійснює подвійну
функцію: по-перше, вона характеризує суму й структуру затрат, а, по-друге,
забезпечує повернення цих затрат в одержаній виручці від реалізації
продукції. Така особливість зумовлює різні визначення собівартості як
категорії вченими.
Найбільш ґрунтовне визначення собівартості дав В.М. Пархоменко:
«Собівартість продукції (робіт, послуг) – це вартісне вираження витрат,
пов‘язаних з використанням у технологічному процесі виробничої продукції
(виконання робіт, надання послуг) природних ресурсів, сировини, матеріалів,
палива, енергії, основних виробничих фондів, нематеріальних активів,
спеціалізованого оснащення, інструменту, інвентарю, трудових і фінансових
ресурсів, а також витрат на виробництво і збут готової продукції, включаючи
встановлені державою як обов‘язкові відрахування, податки й платежі» [6].
Варто зазначити, що в Міжнародних стандартах фінансової звітності
вказано визначення даної категорії, яке, на нашу думку, абсолютно не
розкриває її сутність. В МСФЗ використовується термін «доцільна
собівартість», суть якого залишається незрозумілою навіть після його
визначення. Так відповідно до МСФЗ «доцільна собівартість (deemed cost) –
сума, яку використовують як замінник собівартості чи амортизованої
собівартості на певну дату. Подальша амортизація припускає, що суб‘єкт
господарювання первісно визнав актив або зобов‘язання на певну дату та що
його собівартість дорівнювала доцільній собівартості» [3]. Можливо сутність
тлумачення поняття втрачено через неточність перекладу. При чому варто
зазначити, що «deemed» в перекладі з англійської мови має кілька варіантів, а
саме «визнавати, думати, вважати».
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Згідно Методичних рекомендацій з планування, обліку і калькулювання
собівартості продукції (робіт, послуг) сільськогосподарських підприємств
[4], собівартість продукції (робіт, послуг) – це витрати підприємства,
пов‘язані з виробництвом продукції, виконанням робіт та наданням послуг.
Більш розгорнуто – собівартість продукції, робіт або послуг це
грошовий вираз суми витрат, необхідних на виробництво і збут даної
продукції, а більш точно її одиниці. Під витратами розуміються виражені в
грошовій формі витрати всіх видів ресурсів: основних фондів, природної і
промислової сировини, матеріалів, палива і енергії, праці, використовуваних
безпосередньо в процесі виготовлення продукції і виконання робіт, а також
для збереження і поліпшення умов виробництва і його вдосконалення. Склад
витрат, що включаються в собівартість продукції, їх класифікація по статтях
визначаються державним стандартом, а методи калькуляції – самими
підприємствами.
У

собівартості

оснащеності

знаходять

підприємства;

своє

ступінь

відображення:
використання

рівень

технічної

основних

фондів,

матеріалів, енергії, робочої сили; удосконалення методів організації праці й
управління виробництвом.
Собівартість є невід‘ємним елементом усіх планових та технікоекономічних розрахунків ефективності господарських заходів і береться до
уваги при виборі найбільш ефективного розподілу капітальних вкладень за
галузями та районами країни, визначенні оптимальних меж концентрації та
спеціалізації
впровадження

промислового
нової

техніки,

виробництва,
технології,

розрахунку
удосконалення

ефективності
організації

виробництва, виявленні раціональних кордонів підвищення якості продукції [5].
Залежно від послідовності формування витрат на виробництво й збут
продукції розрізняють цехову, виробничу та повну собівартості продукції
(рис. 1.).
Цехова собівартість продукції включає всі прямі поточні витрати,
пов‘язані з виробництвом продукції у межах цеху підприємства (сировина,
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заробітна плата основних робітників нарахування на заробітну плату
основних робітників, амортизація обладнання цеху).
Виробнича собівартість продукції охоплює витрати на виробництво
продукції в межах усього підприємства, тобто як прямі, так і накладні
виробничі витрати (витрати на енергію, спожиту в технологічних цілях,
витрати на утримання й експлуатацію обладнання, амортизація будівлі
виробничого корпусу тощо).

Прямі
виробни
чі
витрати

Цехова
собіварті
сть

Накладні
виробни
чі
витрати

Виробнич
а
собівартіст
ь

Адміністрат
ивні
витрати+вит
рати на
збут+інші
операційні
витрати

Повна
собіва
ртість

Рис. 1. Схема формування собівартості продукції підприємства
Повна собівартість продукції – це сукупність витрат, що складаються з
виробничої

собівартості

та

поза

виробничих

витрат

підприємства

(адміністративних витрат, витрат на збут та інших операційних витрат).
Слід зауважити, що не всі витрати підприємства включаються до
собівартості продукції. Через собівартість відшкодовуються лише ті витрати,
які забезпечують просте відтворення всіх факторів виробництва: предметів,
засобів праці, природних ресурсів і робочої сили. До таких відносять
витрати, пов‘язані:
 із дослідженням ринку і виявленням потреби у продукції;
 підготовкою й освоєнням нової продукції;
 виробництвом продукції (витрати сировини, матеріалів, енергії,
амортизація основних фондів та нематеріальних активів, оплата
праці виробничого персоналу з нарахуваннями на неї);
 обслуговуванням виробничого процесу й управління ним;
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 збутом продукції (пакування, транспортування, реклама, комісійні
витрати тощо);
 розвідкою, використанням і охороною

природних ресурсів

(витрати на геологорозвідувальні роботи, плата за використання
водних, лісових ресурсів, витрати на рекультивацію земель,
охорону повітряного, водного басейнів тощо);
 набором та підготовкою кадрів;
 поточною

раціоналізацією

виробництва

(удосконаленням

технології, організації виробництва та праці, підвищенням якості
продукції), крім капітальних витрат [5].
Планування, ведення обліку і калькулювання виробничої собівартості
регулюються такими законодавчими та нормативними документами:
– Закон «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» – в
частині, якщо підприємство самостійно визначає облікову політику й обирає
форму бухгалтерського обліку як певну систему регістрів, порядку і способу
реєстрації та узагальнення інформації [7];
– Положення (стандарт) бухгалтерського обліку (П(С)БО) 16 «Витрати»
– в частині самостійного встановлення підприємством переліку і складу
статей калькулювання виробничої собівартості продукції (робіт, послуг) [8];
– П(С)БО 9 «Запаси» – в частині визначення собівартості реалізованих
товарів [9];
– Методичні рекомендації з формування собівартості продукції, робіт,
послуг у промисловості, Методичні рекомендації з формування собівартості
продукції, робіт, послуг на транспорті, та інші, прийняті на виконання
Постанови Кабміну № 1706 «Про затвердження Програми реформування
системи бухгалтерського обліку із застосуванням Міжнародних стандартів» [4];
– наказ про облікову політику підприємства, який обов‘язково повинен
містити питання щодо методів обліку витрат на виробництво і калькуляції
собівартості, перелік та склад статей калькулювання собівартості, методи
нарахування

заробітної

плати,
методи
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списання

малоцінних

швидкозношуваних предметів, порядок розподілу загальновиробничих
витрат, методи оцінки незавершеного виробництва.
Висновки. Отже, собівартість є одним з найголовніших економічних
показників, який ілюструє ефективність підприємницької діяльності, успіхи і
невдачі підприємства в організації виробництва того або іншого продукту.
Собівартість продукції – це виражені у грошовій формі поточні витрати
підприємства на її виробництво і збут. Собівартість використовують для
своєчасного,

повного

і

достовірного

визначення

фактичних

витрат,

пов‘язаних із виробництвом і збутом продукції; для розрахунку фактичної
собівартості окремих видів і усієї продукції та для контролю за
використанням матеріальних, трудових та грошових ресурсів.
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П.Г. Кольцов
Здобувач освітнього ступеня «магістр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ОСОБЛИВОСТІ ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
ПРОЦЕСУ ПОСТАЧАННЯ ТОВАРІВ
Стаття присвячена актуальним питанням одного із основних господарських
процесів, а саме процесу постачання товарів на підприємство. Автором
розглядається питання інформаційного забезпечення даного процесу та його
вплив на своєчасність прийняття управлінських рішень в системі
забезпечення його ресурсним потенціалом. Надано пропозиції щодо основних
етапів збору інформації для ефективності процесу постачання товарів.
Ключові слова: запаси, товарні запаси, товари, надходження товарів,
процес постачання товарів
Постійне здійснення головних господарських процесів, в тому числі
процесу

постачання

товарно-матеріальних
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ресурсів,

на

підприємстві

залежить від присутності і основних складових цих ресурсів. Тому, виникає
потреба у вивченні системи управління постачання товарів на підприємство,
їх інформаційного забезпечення.
Ціль

управління

оптимальності

обсягу

підприємства.

Це

товаропостачанням

підприємств

отримання

які

може

бути

товарів,

здійснено

за

полягає

задовольняють

допомогою

в
обіг

визначення

необхідності підприємства в організації забезпечення відповідних товарів,
визначенні розмірів певних видів товарів, спостереженні за ступенем
здійснення сформованих договорів на постачання і здійснення роботи із
зазначення можливостей зменшення затрат на постачання продукції.
Зазначене підтверджує актуальність обраного дослідження та визначає
основу мету написання статті, яка полягає в достовірності, своєчасності та
об‘єктивності інформаційного забезпечення постачання товарів в системі
управління товарооборотом підприємства.
Особливий внесок у вивчення питань обліку та його інформаційного
забезпечення в процесі надходження товарів в системі управління
постачанням

підприємства

зробили

такі

науковці-економісти,

як:

Бутинець Ф.Ф., Луговий В.А., Балюх М.А., Ткаченко Н.М., Чебанова М.Т.,
Іващенко В.І., Завгородній В.П., Грабова Н.Н., Петрова В.І., Сопко В.В.,
Нескреба А.М., Гадзевич О.І. та інші.
Розглядаючи облікову інформацію щодо процесу постачання, потрібно
пам‘ятати, що слід використовувати не будь-яку інформацію, а ту, яка буде
необхідна

для

вирішення

конкретних

поставлених

аналітичних

та

управлінських завдань, тобто вона повинна бути адресною. Витрати на її збір
повинні порівнюватися з ефектом від її використання у подальшому. У
системі бухгалтерського обліку назріла потреба структурувати необхідну
інформацію для управління процесом постачання, оскільки лише належно
відображена

інформація

про

надходження

і

зберігання

товарів

на

підприємство та необхідні розрахунки із постачальниками допомагає в
окресленні проблем, мети і організації процедур ефективного управління
придбанням товарів та їх постачанням.
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Обліково-аналітична

інформація,

за

визначенням

Л.В. Гнилицької,

утворюється в процесі реалізації трьох функцій управління: обліку, аналізу та
синтезу. При цьому облік є базою для аналізу, а результати аналізу, у свою
чергу, є підставою для проведення синтезу та надання відомостей потенційному
користувачеві цієї інформації [1]. Ґрунтовніше описує систему обліковоаналітичного забезпечення менеджменту підприємства А.Г. Загородній. Він
визначає її як сформовану на засадах системного підходу форму організації усіх
видів обліку та аналізу, метою якої є забезпечення менеджерів підприємства та
інших зацікавлених осіб інформацією для прийняття поточних і стратегічних
управлінських рішень, а також для контролю за їхньою реалізацією [2]. Ця
система, на його думку, повинна об‘єднувати підсистеми облікового та
аналітичного забезпечення, а також підсистему контролю. Перша підсистема
охоплює усі види обліку (фінансовий, управлінський), друга – усі види аналізу
(фінансового, економічного), а третя – внутрішній та фінансовий контроль
суб‘єкта господарювання.
Дещо інші підходи у економістів, які, досліджуючи обліково-аналітичне
забезпечення, зазначають, що його суть полягає у здійсненні облікових та
аналітичних процедур у режимі реального часу, виявлення відхилень від
запланованих показників і використання отриманих результатів для прийняття
управлінських рішень. При цьому бухгалтерський облік є інструментом для
збору та обробки даних про факти господарської діяльності підприємства та
здатен надати таку кількість інформації, яка б відповідала потребам
менеджменту та слугувала основним джерелом для проведення аналізу. Аналіз
же за допомогою різних методів досліджує наявність, структуру, динаміку
економічних показників, вивчає ефективність їх використання, розглядає вплив
різних факторів на кінцевий результат діяльності підприємства.
Незаперечний факт, що одне із провідних місць у реалізації цих потреб
займає система обліку, оскільки якість управління підприємством та
прийняття рішень у процесі постачання безпосередньо пов‘язані із наявністю
повної, актуальної і достовірної інформації про економічні показники
діяльності підприємства. Значні обсяги обліково-аналітичної інформації,
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нагальна потреба оперативних розрахунків, пошук та надання зацікавленим
користувачам

необхідної

їм

інформації

зумовлюють

необхідність

використання в обліковому процесі засобів обчислювальної техніки та
інформаційних технологій.
Не останнє місце посідає правильний вибір джерела, що дозволяє
уникнути зайвих зусиль зі збирання даних, безрезультатних пошуків
інформації, там де її не може бути. Для того, щоб уникнути таких марних
пошуків, необхідно виконати певні етапи інформаційного забезпечення
(рис. 1.).

Чітке

спрямовуватися

визначення
всі

зусилля

проблеми,
для

на

вивчення

дослідження,

сприяє

якої

повинні

правильному

формуванню завдань, що є важливим кроком, оскільки повне розуміння
існуючої проблеми – половина шляху до її вирішення. Далі здійснюється
розробка плану збирання інформації, який теж має надзвичайно важливе

Етапи інформаційного забезпечення

1

2

3

формулювання завдань
дослідження на основі
виявлення проблем, які
виникли перед
підприємством і
встановлення мети
вибір джерел
інформації з метою
полегшення пошуку
необхідної інформації
збір інформації

забезпечення підприємства
предметами і засобами праці для
ведення статутної діяльності із
найменшими витратами та
найбільшим економічним ефектом
- виробнича програма (для
визначення видів і кількості МЦ)
- реєстр постачальників (для
вибору щодо співпраці)
вивчення пропозицій інших
постачальників

4

здійснення аналізу
зібраної інформації

порівняння пропозицій діючих та
ймовірних постачальників щодо
можливостей поставки

5

подача результатів
дослідження

надсилання замовлення вибраним
постачальникам за кожним видом
необхідних МЦ

Особливості застосування у процесі постачання

значення, особливо, якщо правильно обрані бази даних (первинні і вторинні).

Рис. 1. Етапи інформаційного забезпечення у процесі постачання
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Етап збору інформації є дуже відповідальною справою, оскільки від
зібраних даних залежать результати досліджень і саме на цьому етапі
формуються основні засади майбутніх рішень. Під час збору інформації
важливо правильно вибрати методи та прийоми вилучення необхідної
інформації з усього масиву накопичених даних. На останньому етапі важливо
із дотриманням основних вимог доступності, простоти, чіткості передати
отриману інформацію її споживачам.
Варто погодитися із твердженнями М.Г. Чумаченка, котрий наголошує
на тому, що формування будь-якої інформаційної бази повинно проводитися
у відповідності із певними вимогами достовірності інформації, достатності її
обсягу, своєчасності передачі і представлення та естетичності [2, с. 254];
інших науковців, які виокремлюють вимоги періодичності, точності,
рентабельності, придатності для використання конкретним користувачем та
відповідальності за підготовку та передачу в конкретний; які виділяють такі
вимоги

достовірності,

повноти,

цінності

та

актуальності,

ясності,

зрозумілості щодо основних вимог до інформації на підприємстві.
Підсумовуючи думки різних науковців можна зробити висновок, що
крім зазначених вище вимог, облікова інформація повинна відповідати і
вимогам порівнюваності (тобто повинна дати змогу виявити подібності та
відмінності між економічними явищами); рентабельності (вигоди від її
використання

не повинні перевищувати

витрати

на її

отримання);

оперативності (повинна забезпечити своєчасність прийняття рішення),
адресності (повинна відповідати вимогам конкретного користувача, рівневі
його підготовки та місцю в ієрархії управління), конфіденційності (для
комерційної таємниці) тощо.
У забезпеченні інформацією для управління процесом постачання
важливе місце відводиться і відділу постачання. Основними його функціями
є координація дій роботи із постачальниками щодо графіків, строків та
безперервності поставок, страхування ризиків, пошук нових джерел чи
розробка нових схем поставок тощо.
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Зважаючи на перебування України в умовах економічної кризи,
необхідно змінити основні обов‘язки цього відділу. Потрібно оперативний
контроль за виконанням наявних договорів віднести на задній план.
Особливої актуальності набувають оптимізація транспортних потоків,
розробка

заходів

трансакційних

та

щодо

зниження

логістичних

витрат,

сум

транспортно-заготівельних,

аналіз

ефективності

процесу

постачання тощо.
Для налагодження постачальницької діяльності на підприємствах
необхідно чітко орієнтуватися у ситуації на ринку ТМЦ цінностей, що
необхідні для виготовлення готової продукції та реалізації товарів,
відслідковувати основні тенденції та перспективи розвитку.
Отож,

на

основі

наявної

обліково-аналітичної

інформації

на

підприємстві можливе прийняття рішень трьома рівнями управління:
- вищим рівнем управління щодо потреби в товарах, а також подальшої
співпраці із постачальниками та можливостей розширення предмету такої
співпраці;
- на рівні керівників відповідних структурних підрозділів щодо
можливостей

транспортного

забезпечення

та

подальшого

зберігання

отриманих товарів;
- на рівні керівників спеціалізованих підрозділів щодо необхідності
технологічної підготовки окремих видів товарів та подальшої організації
даного процесу.
Таким чином, необхідно зазначити, що дотримуючись послідовності
щодо організації облікових, аналітичних та управлінських дій, що зазначені у
розробленій системи обліково-інформаційного забезпечення управління
процесом постачання товарів на підприємстві підвищиться ефективність
прийнятих рішень не лише окремих організаційних напрямків, а усього
процесу постачання.
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Ю.М. Кононенко
Здобувач освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДІВ НАРАХУВАННЯ
АМОРТИЗАЦІЇ В ПРОЦЕСІ ВІДНОВЛЕННЯ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ
Здійснення амортизаційних відрахувань основних засобів та необоротних
активів має важливе значення, адже вони є необхідною умовою відновлення
засобів праці. Визначені найбільш ефективні методи нарахування зносу в
залежності від ефективності використання об'єктів основних засобів.
Ключові слова: основні засоби, амортизація, знос, метод амортизації,
інтенсивність експлуатації.

Основні засоби мають значну питому вагу в загальній сумі активів
підприємства, вони є одним із найважливіших об‘єктів фінансового
обліку, що вимагає контролю за їх рухом, організації синтетичного й
аналітичного обліку, визначення зносу (амортизації), проведення
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ремонту, модернізації, оновлення застарілих і технічно недосконалих
об'єктів.
З метою поліпшення інвестиційного забезпечення господарюючих
суб'єктів виходячи з існуючих альтернатив перспективного розвитку
необхідне реформування інвестиційної і амортизаційної системи, розвиток
принципів самоврегулювання амортизаційної політики.
Амортизаційна політика на відміну від країн з розвинутою ринковою
економікою відіграють украй незначну роль у процесі капітальних
інвестицій і регулярного відновлення основних засобів українських
підприємств.
В зв‘язку з наведеним, визначення найбільш ефективних методів
нарахування зносу в залежності від ефективності використання об'єктів
основних засобів є актуальним напрямом дослідження.
Питанням

обліку

амортизаційних

відрахувань

основних

засобів

займались такі вчені як Мочерний С.В., Виговська Н.Г., Ткаченко Н. М.,
Бутинець Ф. Ф., Малюга Н. М., Саблук П. Т., Дем‘яненко М. Я. та багато
інших український та зарубіжних спеціалістів в даній галузі.
Проте, хоч даним питанням і займалася велика кількість науковців, воно
все одно залишається актуальним і нині, а саме щодо впливу глобалізаційних
процесів на національну систему бухгалтерського обліку і до яких наслідків
даний вплив призведе, адже конкретних відповідей на ці запитання ще ніхто
не дав.
Розглядаючи

проблему

визначення

терміну

«амортизація»

як

економічної категорії, слід зазначити, що найчастіше термін «амортизація»
асоціюється з амортизацією вартості тільки необоротних активів, хоча цей
термін використовується більш широко.
У Податковому кодексі визначення термінів «амортизація» та «вартість
активів, яка амортизується» схожі з формулюваннями П(С)БО 7.
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У пп. 14.1.3 Податкового кодексу наведено, що амортизація – це
систематичний розподіл вартості основних засобів, інших необоротних та
нематеріальних активів, що амортизується, протягом строку їх корисного
використання (експлуатації).
У пп. 14.1.19 Податкового кодексу зазначено, що вартість основних
засобів, інших необоротних та нематеріальних активів, яка амортизується, це
– первісна або переоцінена вартість основних засобів, інших необоротних та
нематеріальних активів за вирахуванням їх ліквідаційної вартості [3].
Не є ідентичними поняття «знос» та «зношування». Зносу підлягають всі
створені основні засоби – як діючі, так і недіючі, незалежно від їх участі в
процесі

виробництва

(виробничі

і

невиробничі).

Зношування

–

це

економічний процес, відображення зносу в економічній дійсності, основа
амортизації. Виходячи з сутності амортизації як відображення об‘єктивних
процесів, що існують при виробничому споживанні основних засобів,
з‘ясовано, що величина амортизації відхиляється від величини зносу таким
же чином, як ціна від вартості. Це пояснюється тим, що знос окремих
основних засобів відбувається по-різному внаслідок виробничих умов,
індивідуальних для кожного підприємства, і впливу морального зносу [1].
Знос як економічна категорія не має прямого зв‘язку з нарахованою
сумою амортизації, оскільки може відшкодовуватись шляхом ремонту за
рахунок собівартості або заміни за рахунок прибутку. Він є первинним по
відношенню до амортизації і має бути основою для розрахунків таких
параметрів амортизаційних процесів, як строк корисного використання,
вартість, що амортизується, норми амортизації [2].
Для сучасного фахівця з обліку є актуальним оволодіння новими
методами роботи з господарською інформацією. Схема організації обліку
основних засобів на підприємстві, розрахунок амортизації та відображення
інформації в регістрах синтетичного та аналітичного обліку наведена на
(рис.1).
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Підприємство
Закріплення за
структурними
підрозділами

Надходження основних
засобів
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Розрахунок амортизації
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Головна
книга

Баланс та
звітність

Рис.1. Схема організації обліку основних засобів та амортизації

У сучасній економічній науці не вистачає якісних критеріїв (технікоекономічних) для формування обліково-амортизаційної політики. Серед
кількісних показників використовується лише грошовий вимірник, що
характеризує первісну (або залишкову) вартість і періодичний показник, що
характеризує термін корисного використання об'єктів. Ліквідаційна вартість
основних засобів в багатьох випадках не використовується або дорівнюється
нулю.
Згідно з П(С)БО 7 [4] 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).
Протягом всього періоду експлуатації об'єкти основних засобів
втрачають корисність, що характеризується зменшенням їх економічної
вигоди в сумі перевищення залишкової вартості активу над сумою
очікуваного відшкодування [5].
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Тому використання необоротних активів в господарській діяльності
передбачає визначення інтенсивності їх експлуатації з метою їх майбутнього
оновлення.

Але

цей

показник

(інтенсивність

експлуатації)

хоча

і

характеризує ступінь зносу все ж не визначає суму амортизаційних
відрахувань. Крім того не для всіх господарських об'єктів можливо взагалі
визначити інтенсивність експлуатації.
Ми вважаємо, що ефективне використання основних засобів

і

забезпечення своєчасного їх оновлення має врахувати фізико-технічні якості
об'єкта та його експлуатаційні характеристики. Такий підхід дасть обліковцю
чіткі критерії для розподілу первісної вартості основних засобів між
фінансовими періодами і буде підставою для формування амортизаційної
політики в залежності від умов використання об'єктів.
Основою для вибору методу розподілу вартості об'єкта (методу
амортизації) необоротних активів є чітке визначення економічної суті
об'єкту. Економічне групування зазначених об'єктів за їх видами майже
відповідає групуванню в плані рахунків.
Згідно із національним фінансовим законодавством метод амортизації
обирається підприємством самостійно з урахуванням очікуваного способу
отримання економічних вигод від його використання та економічної ролі в
господарському середовищі.
Отже, вид об'єкту, його роль і спосіб використання визначають
залежність суми амортизації від двох критеріїв:
1. Час корисного використання.
2. Інтенсивність експлуатації.
Фінансовий облік визначає чотири методи амортизації, що ставлять
суму зносу в залежність від часу корисного використання (прямолінійний,
зменшення залишкової вартості, прискореного зменшення залишкової
вартості, кумулятивний). Всі наведені методи (часові) не враховують ступінь
фізичного зносу об'єктів за результатами їх експлуатації в процесі
господарської діяльності.
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При такому різноманітті часових методів дуже незрозумілим виглядає
наявність лише одного (виробничого) методу, що ставить економічний знос
об'єктів основних засобів в пряму залежність від ступеню експлуатації.
Якщо розглядати з точки зору економічної ефективності саме залежність
суми

нарахованого

зносу

від

інтенсивності

використання

об'єктів

виявляється більш раціональним способом розподілу вартості об'єктів
основних засобів. Адже тоді сума економічного (бухгалтерського ) зносу
буде максимально відповідати реальному фізичному зносу об'єкту. На нашу
думку, доцільно більш детально дослідити теорію виробничого методу і тим
самим збільшити практику його використання.
В разі застосування виробничого методу постає проблема вибору міри,
яка має визначати ступінь інтенсивності експлуатації. Це може бути
абсолютний показник, який може використовуватись у якості ставки
амортизації або відносний показник, що корегує ступінь зносу.
Наприклад для вантажного автомобілю мірою експлуатації є кількісний
показник,

що

характеризує

його

пробіг

(пройдений

шлях).

Проте

використання зазначеного критерію у якості ставки амортизації не враховує
ступінь завантаженості і порожній шлях. А для транспорту спеціалізованого
призначення пробіг взагалі має другорядне значення після кількості
виконаних робіт.
Таким чином, сума амортизації за цією методикою визначається за
формулою:
А = V х СА х k

(1)

де, V – обсяг виробництва (виконаних робіт, послуг);
СА – абсолютна виробнича ставка амортизації за одиницю обсягу;
k – коригуючий коефіцієнт, що враховує відносний показник (%).
Відтак, вибір методу амортизації має засновуватись на базі залежності
способу їх використання від міри інтенсивності експлуатації з урахуванням
часу корисного використання.
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Для стимулювання підвищення оптимальної структури основних засобів
необхідно реалізувати наступні важливі заходи на нормативно-правовому
рівні:
- передбачити можливість формування спеціального резервного фонду
оновлення основних засобів суб‘єктів господарювання;
- спрогнозувати можливість відстроченої амортизації, коли у випадку
виникнення збитків підприємство може не нараховувати знос об'єктів
основних засобів, а переносити його на більш сприятливий період без
обмеження в строках;
- для стимулювання розширеного відтворення основних засобів, а не
лише заміщення внаслідок зносу, ввести додаткову пільгу на приріст
капітальних вкладень.
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Ю.І. Конотоп
Здобувач освітнього ступеня «магістр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ АУДИТУ ТОВАРНИХ ОПЕРАЦІЙ
ПІДПРИЄМСТВА В РИНКОВИХ УМОВАХ
Досліджено основні критерії діяльності торговельних підприємств, на
основі яких виділено основні положення організації обліку та аудиту
товарних операцій. Розглянуто поняття внутрішнього контролю та
проаналізовано необхідність його застосування на підприємствах торгівлі.
Ключові слова: товарні операції, підприємства торгівлі, інформаційне
забезпечення

аудиту,

внутрішній

аудит,

інформаційна

система

бухгалтерського обліку.
Постановка проблеми у загальному вигляді. У ринкових умовах
господарювання підприємства торгівлі характеризується все більшим
ускладненням структури, що обумовлено розширенням масштабів діяльності,
ростом обсягу товарних мас, які циркулюють її каналами, збільшенням
кількості структурних елементів і розмаїттям їх зв'язків між собою і з
постачальниками. Усі названі обставини потребують нових підходів до
управління підприємствами торгівлі і процесом товароруху в цілому. Однак,
сьогодні недостатньо розробленими залишаються проблеми теорії й
організації обліку та внутрішнього аудиту товарних операцій підприємств
торгівлі, що позначається на якості інформаційного забезпечення управління.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Теоретичні та практичні
аспекти організації обліку та внутрішнього аудиту товарних операцій у
підприємствах торгівлі висвітлені в працях вітчизняних науковців, зокрема:
М.Т. Білухи, І.О. Бланка, Ф.Ф. Бутинця, Ю.А. Вериги, Г.М. Давидова,
Л.О.

Лігоненко,

А.А.

Мазаракі, Є.В.
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Мниха,

Л.В.

Нападовської,

В.П. Пантелеєва, О.А. Петрик, В.С. Рудницького, О.В. Фоміної, Т.В. Футало,
В.О. Шевчука та інших.
Формулювання цілей статті (постановка завдання). Метою дослідження
є

обґрунтування

теоретичних

положень

бухгалтерського

обліку

та

внутрішнього аудиту товарних операцій.
Виклад

основного

матеріалу

дослідження.

У

сучасних

умовах

торговельний бізнес є важливою складовою соціально-економічної системи
держави. Завдання та проблеми, які виникають перед власниками та
менеджерами суб‘єктів торговельного бізнесу актуалізують впровадження
внутрішнього контролю в управлінні ними та розвиток інструментарію
контролю.
Внутрішній контроль на торговельних підприємствах представляє собою
спосіб регулювання діяльності підприємств торгівлі шляхом перевірки ходу
реалізації планів, завдань, зіставлення фактичних результатів роботи зі
встановленими

стандартами

на

умовах

використання

ефективного

інформаційного забезпечення, специфічного набору кількісних та якісних
показників.
Внутрішній контроль потрібен для того, щоб попереджати здійсненню
незаконних та економічно недоцільних господарських операцій, пов‘язаних з
надходженням та вибуттям товарів на стадії прийняття управлінських
рішень, контролювати процеси, щодо надходження та вибуття товарів,
виявляти і діагностувати проблеми в організації при зміні зовнішнього та
внутрішнього середовища, надавати кваліфіковану допомогу управлінському
персоналу,

щодо

прийняття

ефективних

управлінських

рішень,

та

попередження викривлення інформації у звітності [1, с. 189].
Товарні

операції являють собою факти господарської діяльності,

безпосередньо пов'язані з рухом товарів. До них відносяться операції по
придбанню й продажу товарів, їх зберіганню та переоцінки та ін.
Облік товарних операцій забезпечує збір і систематизацію інформації
про товарні

залишки

на початок і
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кінець

звітного

періоду,

їх

надходження і вибуття, а також інформацію щодо стану розрахунків з
покупцями і постачальниками.

Операції з товарними запасами часто

бувають досить громіздкими, особливо це стосується великих торгівельних
центрів, де товари реалізуються за різними каналами збуту, за різними
цінами реалізації (акційні товари чи реалізація у святкові дні, продаж за
спеціальними цінами для постійних покупців, які мають дисконтні картки
тощо). Тому бухгалтерський облік на таких підприємствах є досить складним
і вимагає ґрунтовних знань в сфері торгівлі.
В якості об'єкта управління на торговельному підприємстві виділяють
потоки товарних і матеріальних ресурсів, грошових і платіжних засобів,
нематеріальних активів, зобов'язань, піддаються кількісної (вартісної або
натуральної) оцінці.
Ефективність

діяльності

торгового

підприємства

визначається

сукупністю впливу різних факторів, головними з яких є раціональне
формування

і

використання

товарних

запасів. Тому

актуальною

є

правильна організація обліку і контролю за рівнем запасів, яка повинна
будуватися на науково обгрунтованому підході до вибору і оптимізації
найбільш ефективних методів управління ними.
Важливе місце посідає контроль якості товарів, який здійснюється за
даними документів, що додаються до товарно-транспортних накладних
постачальників: сертифікатів, посвідчень, специфікацій, атестатів, в яких
вказано якісні характеристики товарів [2, с. 53].
Контроль за реалізацією товарів в торгівлі забезпечує постійний
моніторинг процесу управління та задоволення потреб користувачів у
відповідній інформації і надання їм можливості зручно та оперативно
обирати товари для купівлі з можливих варіантів [3, с. 131].
Основним критерієм при оцінці ефективності контролю і, зокрема,
оперативного контролю за товарними операціями має стати покращення
показників торгівельної діяльності в порівнянні з тими, які мали місце при
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його відсутності, а також стабілізація фінансового становища підприємства і
зростання його конкурентоспроможності.
Система внутрішнього аудиту повинна в більшій мірі надавати
менеджерам

оперативну

й

стратегічну

інформацію

для

прийняття

управлінських рішень у майбутньому, ніж вимірювати результати подій, які
вже відбулися. Тобто внутрішній аудит має розглядатися як елемент
зворотного зв‘язку, який дозволяє своєчасно відреагувати на будь-які
відхилення від запланованих показників.
План та програму перевірки товарних операцій необхідно здійснювати у
вигляді наступної сукупності дій внутрішнього аудитора:
вивчення положень облікової політики;
аудит операцій з надходження товарних запасів;
документальна перевірка руху товарних запасів;
аудит аналітичного обліку товарних запасів;
фактична перевірка товарних запасів та їх збереження;
аудит операцій з реалізації товарів;
аудит операцій з іншого вибуття товарів і тари;
аудит доходів та витрат в системі оподаткування.
Організація та методика внутрішнього аудиту товарних операцій
визначається, перш за все, його належним інформаційним забезпеченням про
усі товарні операції підприємства загалом, та в розрізі відокремлених
структурних підрозділів, зокрема. Вирішальне значення в сучасних умов
управління має належна та раціональна систематизація та класифікація
інформації для збору достатніх аудиторських доказів за результатами
внутрішнього аудиту товарних операцій. У процесі здійснення внутрішнього
аудиту товарних операцій відбувається формування частини інформаційного
забезпечення цього процесу.
Ефективність та результативність внутрішнього аудиту товарних
операцій

підприємств

торгівлі

безпосередньо

залежить

від

його

інформаційного забезпечення. Професор Рудницький В. С. вважає, що
253

"процесу внутрішнього аудиту властиві стадії, етапи, фази, процедури,
операції» [4, с. 55], виділяючи початкову, дослідну та завершальну стадії.
На всіх зазначених стадіях створюються відповідні організаційні
документи: технологічні карти внутрішнього аудиту товарних операцій та
робочі альбоми аудиторської документації.
Технологічні карти внутрішнього аудиту товарних операцій формуються
за топологічною ознакою. Подана в карті інформація, що стосується
товарних операцій, забезпечує правильне розуміння внутрішнім аудитором
об‘єкта аудиту та надає можливість оцінити правильність їх відображення в
первинних документах, обліку та звітності. Технологічні карти мають
рекомендаційний характер та забезпечують раціональний поділ внутрішнього
аудиту товарних операцій на конкретні об‘єкти перевірки.
Також за стадіями внутрішнього аудиту товарних операцій доцільно
створювати робочі альбоми аудиторської документації. Робочий альбом
початкової стадії внутрішнього аудиту товарних операцій включає: бюджет
витрат часу, робочу програму і загальний план внутрішнього аудиту.
Робочий альбом дослідної стадії передбачає наявність робочих документів
перевірки товарних операцій, а заключної стадії – звіт внутрішнього аудиту
товарних операцій.
Робочі документи аудитора повинні супроводжувати всі етапи процесу
внутрішнього аудиту товарних операцій. Залежно від етапів перевірки
сукупність робочих документів поділена на 4 групи (табл. 1).
Таблиця 1
Види робочих документів внутрішнього аудиту товарних операцій
№ з/п

Вид

Характеристика робочих документів

4.

Розробляються на етапі планування
Розробляються на стадії збору доказів
Узагальнюються зібрані аудиторські докази та готуються
Узагальнюючі
висновки для внесення їх в аудиторський звіт
Звітні
Аудиторський звіт

5.

Контроль якості Відображають якість внутрішнього аудиту товарних операцій

1.
2.
3.

Організаційні
Дослідницькі
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Внутрішні аудитори повинні надавати обґрунтовані рекомендації та
пропозиції щодо удосконалення контролю та аналізу за товарними
операціями. Керівництво підприємств торгівлі повинно дати чітку відповідь
на рекомендації та пропозиції внутрішніх аудиторів.
Петрик О. А. визначає критерії формування аудиторської документації
[5, с. 91-92], які, на нашу думку, є актуальними і для внутрішнього аудиту
товарних операцій:
робочі документи аудитора повинні містити повну і детальну
інформацію для управління процесом внутрішнього аудиту і підтвердження
його результатів;
під час складання робочих документів внутрішній аудитор повинен
враховувати не тільки дані, що стосуються процесу перевірки, а також і будьяку іншу інформацію щодо об‘єкта внутрішнього аудиту;
документи

повинні

відображати

найбільш

суттєві

моменти

перевірки, охоплювати важливі напрямки і завдання внутрішнього аудиту
товарних операцій;
документи повинні містити необхідну і корисну інформацію для
наступних аудиторських перевірок;
документи повинні бути складені чітко і зрозуміло;
у документах повинні вказуватись джерела інформації, дані про
походження доданих документів, а також виконані аудиторські процедури.
Таким чином, кожній стадії процесу внутрішнього аудиту товарних
операцій притаманні робочі документи. Під час здійснення внутрішнього
аудиту

товарних

операцій

робочі

документи

нагромаджуються

і

систематизуються у папках або файлах. На основі узагальнення результатів
(доказів) внутрішнього аудиту товарних операцій складається підсумковий
документ – аудиторський звіт.
Для ефективного управління діяльністю торговельного підприємства
доцільно використовувати елементи механізму контролю:
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аналіз факторів зовнішнього та внутрішнього середовища та оцінка
їх впливу на фінансово-господарську діяльність торговельних підприємств;
прогнозування

впливу

факторів

на

майбутню

діяльність

торговельної мережі у плановому періоді;
формування інформаційного, методичного та інструментального
забезпечення розробки цільових показників діяльності торговельної мережі
на плановий період;
підтримка процесу визначення системи цільових показників
діяльності торговельних підприємств, а також її аналіз та оцінка;
моніторинг виконання планових показників за даними різних
інформаційних систем підприємства;
контроль та аналіз за дотриманням встановлених планових
показників діяльності торговельної мережі, а також виявлення відхилень, їх
причин та розробка варіантів управлінських рішень;
підготовка внутрішньої звітності.
Висновки. Підсумовуючи вищенаведене, можна зазначити, що в ході
написання статті: досліджено систему обліку та аудиту товарних операцій та
розглянуті елементи механізму контролю для ефективного управління
діяльністю

торговельного

підприємства,

обґрунтовано

необхідність

застосування аудиту належним інформаційним забезпеченням про усі товарні
операції підприємства загалом, та в розрізі відокремлених структурних
підрозділів, зокрема.
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І. В. Король
Здобувач освітнього ступеня «магістр»

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
АНАЛІЗ ФОНДУ ОПЛАТИ ПРАЦІ БЮДЖЕТНОЇ УСТАНОВИ
У статті описуються форми оплати праці, відповідальність за планування і
витрачання фонду оплати праці. Шляхом міркувань та за допомогою
результатів досліджень визначено , що здійснення аналізу видатків на
оплату праці в бюджетних установах і організаціях потребує не тільки
чітко визначеної програми та плану його проведення, а й вибору методичних
прийомів, які забезпечать якість, об’єктивність та ефективність його
проведення.
Ключові слова: бюджетна установа, заробітна плата, фонд оплати праці,
фінансування, видатки.
Під фондом оплати праці бюджетних установ розуміють обсяг коштів,
отриманих як у вигляді фінансування із бюджету, так і від надання платних
послуг і т.п., що запланований відповідно до кошторису доходів і видатків
бюджетних установ для використання при розрахунках по заробітній платі з
працівниками.
Відповідальність за правильне планування і витрачання фонду оплати
праці покладено на керівника установи і головного бухгалтера. У бюджетних
установах основними формами оплати праці є: погодинна та відрядна.
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Оплату праці, що залежить від якості, обсягу виконаної роботи, а також
розцінок на цю роботу, називають відрядною. При погодинній формі оплати
праці первісне значення для визначення розміру заробітної плати мають
кількість відпрацьованого часу та кваліфікація працівника.
У бюджетних установах превалює погодинна форма оплати. Вона
поділяється

на:

штатно-окладну

–

за

якою

кожному

працівникові

встановлюється місячний посадовий оклад згідно зі штатним розкладом,
посадою, освітою, вченим ступенем, категорією;
- просту погодинну – побудована на принципі погодинної оплати: для
працюючих встановлюється тверда погодинна ставка;
- погодинно-преміальну – за якою крім заробітку відповідно до посадового
окладу, виплачується премія за досягнення відповідних якісних та кількісних
показників. Ця система оплати праці є досить продуктивною і стимулюючою.
Відрядна форма оплати праці має наступні системи: пряма відрядна;
відрядно-прогресивна; відрядно-преміальна; акордна.
Відрядна форма оплати праці застосовується на видах робіт, де є:
- кількісні показники виробітку продукції чи виконаних робіт, які
правильно відображають затрати праці; можливості встановлення норм
виробітку та обліку їх виконання; умови для точного обліку виробленої
продукції

або

виконаних

робіт;

виробничі

умови

для

збільшення

працівником виробітку продукції у порівнянні зі встановленими нормами та
завданнями.
При

обліку

індивідуального

виробітку

кожного

працівника

застосовується індивідуально-відрядна оплата праці, а при обліку роботи,
виконаної колективно, – бригадно-відрядна.
У наш час, в умовах побудови ринкової економіки та реформування
бухгалтерського обліку у фінансовий і управлінський, аналіз як важливий
елемент аналітичної роботи стає одним з головних інструментів управління
діяльністю організацій та установ.
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Формування видатків на оплату праці є одним з центральних питань
докорінної

перебудови

управління

економікою.

Головний

напрямок

удосконалення всієї системи оплати праці – забезпечення прямої і жорсткої
залежності оплати праці від кінцевих результатів діяльності трудових
колективів.
Щоб не допустити перевитрат та непродуктивних виплат, кожна
установа зобов‘язана організувати систематичний аналіз використання
коштів на оплату праці.
Задачі аналізу використання фонду оплати праці полягають у:
- оцінці використання фонду заробітної плати з урахуванням результатів
праці;
- виявленні причин відхилення фактичного фонду від розрахункового;
- усуненні непродуктивних виплат заробітної плати;
- визначенні співвідношення між темпами зростання продуктивності праці та
середньої заробітної плати [1, c.55].
Серед традиційних статистичних методів і прийомів, за допомогою
яких здійснюється аналітична обробка видатків на оплату праці працівників,
найпоширеніші такі: метод абсолютних і відносних величин; метод середніх
величин; метод порівняння; побудова рядів динаміки; метод групування;
балансовий метод; індексний метод.
Абсолютні величини економічних явищ і процесів — це конкретні
числові вирази цих явищ і процесів (обсяг діяльності, сума видатків на
оплату праці тощо). Без використання даних про ці величини аналіз
найчастіше не може бути повноцінним, проте, на противагу статистиці, де
абсолютні величини є основними вимірниками, в аналізі вони служать
головним чином для розрахунку відносних і середніх величин.
Порівняння — дуже поширений прийом, який застосовується в аналізі
видатків на оплату праці в бюджетних установах і організаціях. Саме з нього,
звичайно, розпочинається розв‘язання багатьох аналітичних задач, саме цей
метод задає напрямок аналітичному дослідженню видатків на оплату праці. У
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аналізі розрахунків по видаткам на оплату праці застосовуються такі
порівняння:
- показників видатків на оплату праці у динаміці, тобто з
аналогічними даними за минулий період (минулі періоди), що
приймається за базовий;
- фактичних (звітних) показників видатків на оплату праці за
аналізований період з плановими;
- звітних даних суми виплаченої заробітної плати з середніми (у
межах установи, організації, галузі, держави в цілому, розвинених
країн);
- просторові порівняння з даними роботи інших установ.
Основна умова ефективності застосування прийому порівняння (і
водночас одна з найскладніших задач аналізу) — це досягнення зіставності
показників щодо видатків на оплату праці, які характеризують процес, що
аналізується. Тільки після того, як з‘являється повна впевненість, що
показники зіставні між собою за всіма параметрами, можна проводити
аналітичні розрахунки, які базуються на порівнянні.
Для відображення розвитку аналізованої суми для видатків на оплату
праці у часі (в динаміці) будують ряди динаміки. Вони являють собою
хронологічні (моментні) або часові (інтервальні) ряди значень показника, які
дають змогу аналізувати особливості видатків на оплату праці. Ряди
динаміки можуть бути побудовані за абсолютними, відносними або
середніми величинами.
Групування — це прийом аналізу, який полягає у формуванні з масиву
даних щодо видатків на оплату праці, що аналізуються, класифікаційних груп
за ознаками, істотними з точки зору розв‘язання конкретних аналітичних
задач. Таке розчленування масиву аналітичної інформації ще до аналітикостатистичної обробки груп, побудованих за певними ознаками, дає
можливість виявляти закономірності та тенденції, властиві аналізованим
процесам і явищам [2, c. 201].
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Особливістю об‘єктів фінансово-економічного аналізу діяльності
бюджетних установ і організацій є їх формування під впливом факторів.
Якщо зв‘язок між аналізованим об‘єктом і факторами, що його визначають,
представлений функціонально, тобто через модель, в аналітичній практиці
найчастіше застосовуються такі прийоми елімінування, як:
- індексний метод;
- метод ланцюгових підстановок;
- метод різниць тощо.
Індексний метод видатків на оплату праці застосовується для вивчення
їх динаміки. Прикладом об‘єкта аналізу даним методом є сума видатків для
оплати праці, який формується під впливом величини видатків для
нарахування заробітної плати, ставки податку з доходів фізичних осіб і ЄСВ.
Відомо, що у кожної установи чи організації, обсяг сплаченого податку з
доходів фізичних осіб і ЄСВ з року в рік змінюється, так само як і
змінюються обсяги їх доходів та ставки, які є обов‘язковими для
відрахування з цих доходів (згідно Податкового кодексу України ПДФО
складає 15% від доходу фізичної особи[3,c.8] та згідно Закону України «Про
збір та облік єдиного внеску на загальнообов‘язкове державне соціальне
страхування», ЄСВ складає 3,6 % із заробітної плати працівника [4,c.20]).
Суть

методу

ланцюгових

підстановок

полягає

у

послідовній,

почерговій заміні у функціональній моделі, яка описує базисний рівень
економічного показника, базисних параметрів на звітні, в обчисленні
умовних результатних показників та їх порівнянні для визначення впливу
факторів. При цьому в першу чергу підлягають заміні кількісні параметри,
далі — структурні, в останню чергу — якісні.
Якщо у формулі міститься кілька кількісних, структурних або кілька
якісних показників, послідовність замін залежить від оцінки того, які з них є
основними, а які — похідними, які – вторинні. За почергової заміни базисних
показників у формулі на звітні одержані результати можна зіставляти між
собою, різниця між кожним наступним та попереднім показником і
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виражатиме елімінування впливу всіх інших факторів на кінцеву суму,
необхідну для виплати заробітної плати, крім заміненої.
Якщо мультиплікативна модель, що описує взаємозв‘язок між
складовими, які визначають розмір видатків на оплату праці має у собі лише
два співмножники то для визначення факторів, які впливають на зміну
показника в динаміці (або у порівнянні з планом), застосовують спрощений
варіант методу ланцюгових підстановок — метод різниць.
Отже, здійснення аналізу видатків на оплату праці в бюджетних
установах і організаціях потребує не тільки чітко визначеної програми та
плану його проведення, а й вибору методичних прийомів, які забезпечать
якість, об‘єктивність та ефективність його проведення.
На закінчення нашого дослідження слід вказати на складові, за рахунок
яких в кожній бюджетній установі може утворюватись економія фонду
оплати праці, а саме за рахунок:
- наявних вакансій до штатного розпису (вакансій, які на момент
формування фонду оплати праці відображалися у штатному розписі, та вакансій,
які утворилися в бюджетному періоді після сформованого фонду оплати праці
(звільнення працівника);
- виплат, які здійснюються за листками непрацездатності;
- перебування працівників у відпустках для догляду за дитиною;
- зменшення розмірів премій, доплат та надбавок, заохочувальних та
компенсаційних виплат, які передбачено кошторисом на відповідний бюджетний
період, у зв‘язку з порушенням трудової дисципліни працівників тощо.
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ТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНЮВАННЯ ОБОРОТНИХ АКТИВІВ
В статті розглянуто теоретичні підходи до трактування сутності
оборотних

активів,

розглянуто

класифікацію

оборотних

активів,

досліджено методи оцінки оборотних активів на підприємстві.
Ключові слова: оборотні активи, класифікація, методи оцінки, гроші,
фінансові інвестиції, дебіторська заборгованість.
Постановка проблеми. Забезпечення сталого економічного зростання
нашої держави неможливе без розвитку підприємництва, що висуває
підвищені

вимоги

до

оцінки

параметрів

функціонування

суб‘єктів

підприємницької діяльності та їх ресурсів, серед яких особливе місце
належить розкриттю інвестиційної привабливості, що вимагає оцінки
оборотних активів суб'єктів ринкових відносин. Це потребує вирішення
низки складних і різних за характером проблем в обліковому середовищі та,
зокрема, удосконалення його теоретико-методичних засад.
Оборотні активи є однією з найважливіших ланок облікового процесу.
У системі теоретичних засад формування і використання оборотних активів
важливу роль відіграє концепція їх оцінки. Ефективно побудована система
оцінки

необхідна

для

достовірного

визначення

економічного

стану

підприємства з метою прийняття обґрунтованих управлінських рішень щодо
їх подальшого використання. Саме неузгодженість окремих складових у
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підходах до визначення реальної вартості оборотних активів впливає на стан
обліку та формування достовірної фінансової звітності підприємства.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблеми методики оцінки
оборотних активів досліджували такі вітчизняні вчені, як О.С. Бородкін,
Ф.Ф. Бутинець, С.Ф. Голов, З.В. Задорожній, Я.Д. Крупка, Р.С. Коршикова,
М.В. Кужельний,

В.О. Ластовецький,

Л.Г. Ловінська,

Б.М. Литвин,

Н.М. Малюга, М.С. Пушкар, І.І. Пилипенко, В.С. Рудницький, В.В. Сопко,
Н.М. Урбан, Б.Ф. Усач, І.Д. Фаріон, В.Г. Швець, С.І. Шкарабан та інші.
Питання оцінки активів розглядаються і у працях зарубіжних вчених,
зокрема X. Андерсона, Б. Волькштейна, Глена А. Велша, М.Ф. Ван Бреда,
В. Качаліна, А. Ковальова, Т. Карліна, В. Палія, Е. Райса, Я. Соколова,
Дж. Фрідмана, Е. Хелферта, Е. Хендріксена та інших.
Постановка завдання. Метою статті є дослідження теоретичних
підходів до оцінювання оборотних активів підприємства.
Виклад основного матеріалу дослідження. В дослідженні оборотних
активів виділяють чотири основні етапи, які характеризують еволюцію
поглядів на визнання економічної сутності оборотних активів. За період з
початку радянських часів і до наших днів підхід у визначенні оборотних
активів змінився від суто формального до якісного. Виникнення дуже
важливого для розуміння сутності оборотних активів факту, що початкові
сторони відтворення фази руху оборотних коштів – платежі втрачають своє
першорядне значення, а проміжна ланка – запаси сировини, паливо,
незавершене виробництво тощо – висуваються на перше місце, стає
головним змістом такої економічної категорії, як „оборотні активи‖. Вагомим
надбанням у науці було також визнання оборотних активів як засобів, що
авансуються для підтримання безперервності кругообігу, і які повертаються у
вихідну грошову форму після реалізації продукції.
Першочергову роль у науковому дослідженні відіграє класифікація.
Вчений Ф.Ф.Бутинець стверджує, що оцінка об‘єктів обліку починається з
їхньої класифікації. Класифікаційні ознаки визначаються в залежності від
мети, яку ставить перед собою дослідник: до однієї і тієї ж економічної
категорії можна застосовувати різні класифікаційні властивості. Оцінка, як
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складова

методу

бухгалтерського

обліку,

опосередковано

або

неопосередковано бере участь у багатьох моментах облікового процесу,
залежно від різних умов – надходження, вибуття або перепродажу – різні
об‘єкти обліку потребують різної оцінки. В роботі класифікація здійснюється
за двома підходами:
1. Класифікація оборотних активів для потреб оцінки
2. Класифікація оцінок у бухгалтерському обліку
Проведений аналіз показав, що:
по-перше, в МСБО, МСФЗ, МСО та нормативних документах
існують розбіжності щодо видів оцінки;
по-друге,

відсутній

єдиний

підхід

до

визначення

критеріїв

класифікації – автори по-різному тлумачать однакові види оцінок – та не
приділяється

належної

уваги

проблемам

класифікації

оцінок,

які

використовуються в сучасній системі бухгалтерського обліку;
На основі опрацювання та синтезу теоретичних надбань учених
(Ф.Ф. Бутинець, Я.В. Соколов, Н.М. Малюга, Л.Г. Ловінська та інш.), а
також аналізу нормативної бази запропоновано класифікацію за 6
ознаками:

за предметом,

за методом, за об‘єктами, за

етапами

надходження, за видами, за функцією (рис. 1).
Аналіз існуючих методів оцінки оборотних активів, які застосовуються
у практичній діяльності підприємств, показав, що вибір певного методу
залежить від характеристик, які повинні бути відображені в обліковій
інформації, а також від завдань, для вирішення яких застосовується оцінка.
Визначено, що в умовах ринкових відносин в основу класифікації методів
оцінки доцільно покласти етапи надходження та вибуття оборотних активів
на підприємство: 1 – оприбуткування, тобто взяття на облік та визнання їх
активом; 2 – вибуття; 3 – перепродаж; 4 – інші операції.
Проведений за вищенаведеним розподілом аналіз методів оцінок в
П(С)БО, МСБО та МСФЗ дозволив визначити, що число методів оцінки в
МСБО

значно

більше,

ніж

в

П(С)БО.

Це

пояснюється

більшою

різноманітністю інструментів як в операційній, так і в інвестиційній
діяльності підприємств.
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- відновлені;

- незмінні;

За методами розрахунку:

За переоцінкою:
- уцінка;
- дооцінка;
- підтвердження вартості

визначення результатів

призначений для

суб’єкта вимірювання
оцінок:
- історичні ;
- калькуляційні

статтями в балансі:
- безпосередні;
- опосередковані

подальшим
використанням майна
за:
- собівартістю;
- ринковою ціною;
- ліквідаційною
вартістю;

об’єктом вимірювання:
- індивідуальні;
- агрегатні
оприбуткування

вибуття

перепродаж

За методом

страхові

Для
управлінських
потреб
Поточна
собівартість
(за МСФЗ)

Для складання
фінансової
звітності
Історична вартість
(балансова
(за П(С)БО))

управлінські

маркетингові

податкові

банківські

інвестиційні

За функцією

За об’єктом

гроші

фінансові інвестиції

дебіторська
заборгованість

Фізична

Концепція збереження капіталу

Справедлива вартість (за
умов існування
активного ринку (за
П(С)БО))

Для поточних
цілей

Оцінка

За видами

вартісні

оборотних активів

Фінансова

За етапами надходження

За предметом

Саме слабким розвитком фондового ринку України зумовлюється
відсутність в П(С)БО таких видів оцінок, як поточна ринкова вартість акцій,
справедлива вартість опціонів на акції; ціна виконання опціону та ін.
Питання класифікації оцінок є надзвичайно актуальним на даний час. В
бухгалтерському обліку існує значна кількість ознак оцінки, що утруднює
завдання бухгалтера в частині обрання найбільш оптимального методу
оцінювання оборотних активів, визначення доцільності застосування того чи
іншого виду оцінки.
Саме

тому

дослідження

можливих

класифікацій

оцінок

у

бухгалтерському обліку мають велике значення як для розвитку теорії
бухгалтерського обліку в цілому, так і для застосування суб‘єктами
господарювання у практичній діяльності.
Виходячи з вищенаведеного вбачаємо зо доцільне впровадження
наступних основних етапів проведення аудиту щодо визначення доцільності
вибору методів оцінки оборотних активів (рис. 2.)
Етапи проведення аудиту визначення доцільності вибору видів оцінок
оборотних активів
1. Визначення мети оцінювання
2. Визначення об‘єктів оцінювання
3. Визначення дати оцінювання
4. Розгляд та вибір методів оцінювання
5. Збір та аналіз необхідної інформації
6. Співставлення вартостей, отриманих різними методами
7. Встановлення найбільш вірогідної оцінки
8. Складання висновку про доцільність оцінки

Рис. 2. Етапи проведення аудиту визначення доцільності
оцінок оборотних активів
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Висновки. Оборотні активи є ресурсами, котрі забезпечують
ефективне

здійснення

операційної,

інноваційної

та

інвестиційної

діяльності суб‘єктів господарювання у процесі якісних і кількісних змін,
які

плануються,

обліковуються,

контролюються,

аналізуються

та

регулюються управлінським персоналом підприємства та відображають
інвестований

у

підприємство

капітал;

продуктивний

потенціал

підприємства; вплив фактору часу на діяльність підприємства; вплив
фактору

ризику

на

діяльність

підприємства,

рівень

ліквідності

підприємства.
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СИСТЕМА ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АНАЛІЗУ
ГРОШОВИХ КОШТІВ
Стаття присвячена питанням економічного аналізу грошових коштів та
його

інформаційного

забезпечення.

Визначено

основні

масиви

в

інформаційному забезпеченні аналізу грошових коштів, що складається з
нормативної інформації, облікової, планової та не облікової. Надано
пропозиції щодо удосконалення процесу інформаційного забезпечення аналізу
грошових потоків підприємства.
Ключові слова: грошові кошти, грошові активи, аналіз грошових коштів,
аналіз грошових потоків
Розвитoк ринкoвих віднoсин підвищує відпoвідaльність і самoстійність
підприємств тa інших суб‘єктів ринку в підгoтовці та прийнятті упрaвлінських
рішень. Ефeктивність цих рішeнь багaто в чoму зaлежить від oб‘єктивнoсті,
свoєчаснoсті та всебічнoсті oцінювання іcнуючих й oчікуваних рeзультaтів
діяльнoсті підприємствa та його фінaнсoвогo стaну, плaтоспромoжності,
наявнoсті грошoвих кoштів та їх раціoнального викoристання. Для здійснення
оцінки результатів діяльності підприємства застосовують економічний аналіз.
Розвиток теорії та практики економічного аналізу грошових коштів тв.
Грошових потоків досліджували у своїх працях відомі вчені: В. Головко,
Д. Коростелев,

Г. Купалова,

І. Лазаришина,

В. Пономаренко, Г. Савицька.
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Є. Мних,

С. Надточій,

Визначаючи вагомий внесок вчених-науковців в питаннях аналізу
грошових коштів та інформаційного забезпечення аналізу грошових коштів не
вирішеними залишаються питання взаємозв‘язку в інформаційних потребах
користувачів обліково-аналітичної інформації.
Все вищезазначене обумовлює актуальність обраного дослідження та
визначає цільову направленість в процесі написання статті.
Успішне ведення справ суб‘єкту господарювання можливе лише за умов
здійснення безперервного руху грошових коштів: їх надходження та витрачання,
забезпечення наявності певного вільного залишку на рахунках в банку.
Оскільки рух грошових коштів являє собою грошові потоки, то доцільно
проводити аналіз саме грошових потоків. Аналіз руху грошових потоків дає
змогу вивчити їх динаміку, розрахувати суму перевищення надходжень над
вибуттям, що дозволяє визначити чинники, які впливають на грошові
розрахунки та можливі напрями внутрішнього самофінансування [1]. Такий
аналіз дає можливість виявити у підприємства резерви для спрямування
грошових потоків на придбання необхідних засобів виробництва, погашення
заборгованостей, фінансування своєї діяльності. Аналіз грошових потоків та
розрахунків допомагає дати оцінку здатності підприємства збільшувати грошові
потоки надходження, необхідні для забезпечення діяльності та покриття
заборгованості.
Для якісного аналізу необхідно використовувати якісне інформаційне
забезпечення, а його, в свою чергу, можна розділити на інформаційні масиви.
Основний інформаційний масив, який використовується для аналізу грошових
потоків підприємства доцільно розділяти на такі його види: нормативний,
плановий, обліковий і не обліковий.
Метою створення та використання цієї системи виступає досягнення
наукової обґрунтованості, пропорційності і збалансованості планів.
У випадку дослідження грошових потоків підприємства зазначена система
дозволяє ширше підійти до питання виявлення і використання резервів в
процесі господарської діяльності, подальшого розвитку та підвищення її
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ефективності. Грошові кошти, які утворюються внаслідок використання
резервів, можна спрямувати на інші потреби підприємства, такі як: капітальний
ремонт та придбання нового обладнання, приміщень, дослідження ринку,
перекваліфікацію працівників, підвищення рівня оплати праці, забезпечення
працівників соціальними пакетами (харчування, тренінги, спортивно-оздоровчі
заходи), розробка нової лінії виробництва продукції, тощо.
Нормативний масив інформаційного забезпечення включає норми та
нормативи. Класифікувати інформаційний масив нормативів можна за
наступними ознаками: за видами ресурсів; за стадіями виробництва; за
виконуваними функціями; за часом дії; за сферою розповсюдження; за методом
встановлення; за формулою вираження; за ступенем деталізації; за чисельним
значенням; за цільовим призначенням.
Стратегія розвитку підприємства і його діяльності визначає необхідність
застосування планів. Аналіз показників діяльності підприємства та їх
прогнозування потребує використання планового масиву інформації. Планова
інформація для аналізу грошових потоків містить у собі сукупність даних про
наявність, структуру, рух та спрямованість грошових потоків, заплановану
тенденцію їх використання для ефективного розвитку підприємства. Вона
відображається в оперативних, змінних і перспективних планах, а також у
довгострокових прогнозах розвитку підприємства.
Система управління підприємства в першу чергу базується на обліковому
інформаційному масиві. Цей масив дозволяє отримувати якісну інформацію про
рух грошових потоків підприємства. Обліковий інформаційний масив можна
класифікувати відповідно до видів господарського обліку: управлінський,
бухгалтерський і статистичний.
Не обліковий інформаційний масив ґрунтується на використанні джерел,
до яких відносяться документи, що регулюють господарську діяльність,
зокрема: чинні державні законодавчо-нормативні акти, регулюючі нормативи
міжнародного характеру, накази та розпорядження органів управління та
керівництва; господарсько-правові документи: договори, угоди, рішення
органів управління, рішення загальних зборів колективу; технічна та
технологічна інформація, яка забезпечує господарську діяльність.
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Інформаційне забезпечення аналізу грошових потоків та розрахунків
підприємства займає вагоме місце в системі управління підприємством, він
виступає підґрунтям економічного аналізу.
На рис. 1. схематично відображено взаємозв‘язок інформаційного потоку
від технологічного нормативу до облікового регістру.
Система прийняття управлінських рішень
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Рис. 1. Схема інформаційного забезпечення аналізу грошових потоків та
розрахунків підприємства
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інформаційного потоку за основними її напрямами на підприємстві, визначити
роль та місце зацікавлених користувачів інформацією, їх вплив на систему
управління підприємства. Аналіз грошових потоків підприємства на основі
інформаційного масиву визначає політику грошових розрахунків підприємства,
яка безпосередньо впливає на систему управління підприємством.
Економічний аналіз використовує інформаційні масиви для визначення
показників ефективності функціонування системи управління підприємством.
Якщо розглядати аналіз руху грошових потоків з точки зору позитивного і
нормативного аналізу, то позитивний аналіз досліджує фактичну наявність або
брак грошових коштів на підприємстві, фактори та процеси, що впливають на
це явище, їх причинно-наслідкові зв‘язки.
На відміну від позитивного, нормативний аналіз спрямований для
досягнення такого стану фінансових показників, який відповідатиме критеріям
ефективності, оптимальності, доцільності використання грошових ресурсів
підприємства. Такий аналіз передбачає розроблення загальних концепцій, ідей,
уявлень щодо предмету дослідження.
Нормативний аналіз руху грошових потоків дозволяє обґрунтувати
політику управління грошовими потоками підприємства. Така політика є
основою для стратегії розвитку діяльності підприємства та виступає
концептуальним підґрунтям для прийняття рішень щодо управління грошовими
потоками, підвищує ефективність їх використання.
Вагоме місце в системі управління підприємством посідає управління
грошовими потоками та розрахунками, ефективність якого залежить від
правильності розроблених засад політики управління грошовими потоками та
розрахунками. Доцільно зазначити, що традиційно політика управління
грошовими потоками містить у собі такі етапи: аналіз грошових потоків за
попередній період, визначення факторів, які мають вплив на грошові потоки та
розрахунки підприємства, визначення та обґрунтування типу політики
управління грошовими потоками, вибір інструментарію для реалізації обраної
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політики,

прогностичний аналіз грошових потоків за окремими видами та

контроль за ефективністю застосування обраного типу політики управління
грошовими потоками та розрахунками [3].
Наступним кроком є аналіз динаміки структури та об‘єму формування
грошового потоку, який надходить на підприємство, визначення основних
джерел надходження грошових коштів.
Отже, аналіз руху грошових потоків у розрізі видів діяльності
підприємства дає можливість оцінити, з яких джерел надійшли ці кошти, які
напрямки їх використання, чи вистачає власних оборотних коштів підприємства
для забезпечення господарської діяльності. Інформаційне забезпечення аналізу
грошових потоків класифікується на нормативний масив, плановий, обліковий
та не обліковий. Завданням кожного з них є забезпечення даними щодо
нормативів та норм використання грошових коштів за їх відповідними сферами;
оперативного, змінного та перспективного планування спрямування грошових
потоків; результатів діяльності підприємства, що наведені у статистичній,
управлінській та бухгалтерській звітності. Система управління підприємства
потребує розробки моделі грошових розрахунків, яка визначатиме ефективне
спрямування грошових потоків.
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Постановка проблеми. В тісному зв'язку з заробітною платою
перебувають

розрахунки

по

обов'язковому

державному

соціальному

страхуванню. Основами законодавства України про загальне державне
соціальне страхування, затвердженими постановою Верховної Ради України
від 14.01.98, визначено, що загальнообов'язкове державне соціальне
страхування – це система прав, зобов'язань і гарантій, які передбачають
надання соціального захисту, яка включає матеріальне забезпечення
громадян

у

разі

захворювання,

повної,

часткової

або

тимчасової

непрацездатності, втрати годувальника, безробіття за незалежними від них
причинами, а також за віком та в інших випадках, передбачених законом, за
рахунок грошових фондів, які формуються шляхом сплати страхових внесків
власником

або уповноваженим

ним органом (роботодавцем), а також з

бюджетних та інших джерел, передбачених законом.
державне страхування

включає: соціальне
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Загальнообов'язкове

страхування; пенсійне

страхування;

медичне страхування; страхування на випадок

страхування

від нещасного випадку на виробництві і професійного

захворювання, що

викликали втрату

безробіття;

працездатності, та інші види

страхування, передбачені законами України.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання нарахування та
утримання ЄСВ розглядається в роботах таких науковців як Т. Мельник,
О. Коблянська,

В. Шарманська,В. Рудень,

І. Журавська,

О. Самарченко,

М. Шаварина, В. Яценко, Л. Василенко, Б. Зайчук, І. Сухомлин, І. Львова та
інші.
Метою даної статті є обґрунтування теоретичних і дослідження
методологічних положень, а також розробка практичних рекомендацій по
удосконаленню організації обліку розрахунків підприємства за єдиним
соціальним внеском.
Виклад основного матеріалу. Право на соціальний захист гарантується
загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням за рахунок:
- підприємств, установ і організацій;
- державного бюджету;
- страхових внесків громадян;
- інших джерел соціального забезпечення.
Законом

України

"Про

збір

та

облік

єдиного

внеску

на

загальнообов'язкове державне соціальне страхування" від 08.07.2010 року №
2464-П [1] встановлено, що з 1 січня 2011 року Україна перейшла на систему
єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування (далі
- єдиний соціальний внесок, ЄСВ). Це означає, що замість звичної сплати
соціальних внесків до чотирьох фондів соцстрахування платіж один - до
Пенсійного фонду України.
Пенсійний фонд України (далі - ПФУ) - орган, уповноважений
відповідно до Закону про ЄСВ вести облік платників єдиного внеску,
забезпечувати збір та ведення обліку страхових коштів, контролювати
повноту

та

своєчасність

їх

сплати,
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вести

Державний

реєстр

загальнообов'язкового державного соціального страхування та виконувати
інші функції, передбачені законом. Податкове законодавство не регулює
порядок нарахування, обчислення та сплати ЄСВ, оскільки він не входить до
системи оподаткування (ч. 2 ст. 8 Закону про ЄСВ). Основні правові та
організаційні засади забезпечення збору та обліку, умови і порядок
нарахування та сплати ЄСВ і повноваження органу, який здійснює його збір
та ведення обліку, визначено Законом про ЄСВ. Державний реєстр
загальнообов'язкового державного соціального страхування - організаційнотехнічна система, призначена для накопичення, зберігання та використання
інформації про збір та ведення обліку єдиного внеску на загальнообов'язкове
державне соціальне страхування, його платників та застрахованих осіб, що
складається з реєстру страхувальників та реєстру застрахованих осіб.
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування
- консолідований страховий внесок, збір якого здійснюється до системи
загальнообов'язкового державного соціального страхування в обов'язковому
порядку та на регулярній основі з метою забезпечення захисту у випадках,
передбачених законодавством, прав застрахованих осіб та членів їхніх сімей
на

отримання

страхових

виплат

(послуг)

за

діючими

видами

загальнообов'язкового державного соціального страхування.
Платниками ЄСВ є страхувальники (названі в п. 1 ч. 1 ст. 4 Закону про
ЄСВ) та застраховані особи (названі в пп. 2 - 14 ч. 1 ст. 4 Закону про ЄСВ).
Страхувальники - роботодавці та інші особи, які відповідно до Закону
про ЄСВ зобов'язані сплачувати єдиний соціальний внесок.
Застрахована особа - фізична особа, яка відповідно до законодавства
підлягає загальнообов'язковому державному соціальному страхуванню і
сплачує (сплачувала) та/або за яку сплачується чи сплачувався у
встановленому законом порядку єдиний внесок.
Страхові кошти - кошти, які формуються за рахунок сплати єдиного
внеску та надходжень від фінансових санкцій (штрафів та пені), що
застосовуються відповідно до закону.
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Єдиний соціальний внесок нараховується на:
– заробітну плату найманих працівників, яка включає основну,
додаткову зарплату, інші заохочувальні та компенсаційні виплати, утому
числі в натуральній формі, що визначаються згідно із Законом про оплату
праці;
– винагороду фізичній особі за виконання робіт (надання послуг) за
цивільно-правовим договором (далі - ЦПД);
– оплату перших днів тимчасової непрацездатності за рахунок коштів
роботодавця;
– допомогу по тимчасовій непрацездатності;
– допомогу по вагітності та пологам;
– допомоги або компенсації згідно із законодавством;
– грошове забезпечення.
Єдиний соціальний внесок обчислюється в межах максимальної
величини бази, яка дорівнює п'ятнадцяти розмірам прожиткового мінімуму
для працездатних осіб (ч. 3 ст. 7 і п. 4 ч. 1 ст. 1 Закону про ЄСВ).
Правила сплати ЄСВ наведено у ст. 9 Закону про ЄСВ. Основні з них такі:
– ЄСВ сплачується в безготівковій формі на рахунки, спеціально
відкриті ПФУ в органах Держказначейства;
– днем сплати є день, коли ЄСВ списано з рахунка платника незалежно
від строку зарахування коштів на рахунок ПФУ (ч. 10 ст. 9 Закону про ЄСВ);
– зобов'язання зі сплати ЄСВ повинні виконуватися в першу чергу, крім
зобов'язань із зарплати (доходу), у тому числі і перед зобов'язаннями зі
сплати податків (ч. 12 ст. 9 Закону про ЄСВ);
– платники ЄСВ зобов'язані сплачувати ЄСВ не пізніше 20-го числа
місяця, наступного за базовим звітним періодом (абз. 1 ч. 8 ст. 9 Закону про
ЄСВ).
При цьому базовим періодом для ЄСВ є календарний місяць (абз. 3 ч.8
ст. 9 Закону про ЄСВ).
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Сплачений ЄСВ розподілятиметься за видами соціального страхування
(до бюджету ПФУ, ФНВ, ФССТВП та ФБ) пропорційно сумам ЄСВ у
відсотках. Для бюджетних установ порядок розподілу визначено ч. 16 ст. 8
Закону про ЄСВ.
З 1 січня 2011 року збори до Пенсійного фонду та інших фондів
соціального страхування замінив єдиний соціальний внесок.
Закон

України

«Про

збір

та

облік

єдиного

внеску

на

загальнообов'язкове державне соціальне страхування» від 08.07.2010 р. №
2464-VI об'єднав чотири внески, що існують сьогодні: до Пенсійного фонду,
Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, Фонду
соціального страхування на випадок безробіття, Фонду соціального
страхування від нещасних випадків. Цей Закон визначає правові та
організаційні засади забезпечення збору та обліку єдиного внеску на
загальнообов'язкове державне соціальне страхування, умови та порядок його
нарахування і сплати та повноваження органу, що здійснює його збір та
ведення обліку.
За визначенням цього Закону, під єдиним внеском необхідно розуміти
консолідований

внесок,

збір

якого

здійснюється

до

системи

загальнообов'язкового державного соціального страхування в обов'язковому
порядку та на регулярній основі з метою забезпечення захисту прав
застрахованих осіб і членів їх сімей на отримання страхових виплат (послуг)
за

діючими

видами

загальнообов'язкового

державного

соціального

страхування.
Єдиний соціальний внесок (далі — ЄСВ) не входить до системи
оподаткування.

Тому

податкове

законодавство

не

регулює

порядок

обчислення та сплати цього внеску. Як і раніше, страхувальниками за новим
Законом у загальному випадку є роботодавці, а застрахованими особами —
фізичні особи, які підлягають державному соціальному страхуванню і
сплачують (або за яких сплачується) ЄСВ.
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Єдиний внесок встановлюється у відсотках від суми нарахованої
заробітної плати за видами виплат, які включають основну, додаткову
заробітну плату та інші заохочувальні та компенсаційні виплати, в тому числі
в натуральній формі, відповідно до класів професійного ризику виробництва,
до яких віднесено платників ЄСВ з урахуванням видів їх економічної
діяльності. Клас професійного ризику виробництва страхувальника з
урахуванням виду його економічної діяльності визначається Фондом
соціального страхування від нещасних випадків (п.2.3. Порядку взяття на
облік та зняття з обліку в органах Пенсійного фонду України платників
єдиного внеску на загальнообов‘язкове державне соціальне страхування,
затвердженого постановою ПФУ від 27.09.2010 р.№21-6).
Класів професійного ризику виробництва є 67, а розмір ЄСВ складає
від 36,76 % до 49,7 % від обєкта оподаткування.
Спеціального рахунку для обліку ЄСВ не ввели. Тому для обліку ЄСВ
можна відкрити окремий субрахунок в складі рахунка 65 «Розрахунки за
страхуванням»,

субрахунок

657

«За

єдиним

внеском

на

соціаьне

страхування». По кредиту субрахунка 657 відображують нарахування ЄСВ а
по дебету перерахування до бюджету нарахованих та утриманих внесків. На
ПП «Женева-Плюс» використовують субрахунок 651 «Розрахунки iз
загальнообов‘язкового державного соціального страхувaння»
Із 1 січня 2015 року, у разі якщо база нарахування єдиного внеску (крім
винагороди за цивільно-правовими договорами) не перевищує розміру
мінімальної зарплати, установленої законом на місяць, за який нараховується
зарплата (дохід), сума ЄСВ розраховується як добуток розміру мінімальної
зарплати, установленої законом на цей місяць і ставки єдиного внеску,
установленої для відповідної категорії платника. Такі вимоги висуваються ч.
5 і ч. 6 ст. 8 Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на
загальнообов‘язкове державне соціальне страхування» від 08.07.2010 р.
№ 2464-VI [1]. Проте зміни не торкнулися ч.ч. 7–10 і 12 ст. 8 Закону про
ЄСВ, якими визначені ставки для утримання єдиного внеску із заробітної
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плати/доходу. Отже, утримання ЄСВ здійснюють із фактично нарахованої
суми заробітної плати/доходу.
Зазначена вище норма щодо розрахунку ЄСВ виходячи з мінзарплати
стосується лише нарахування ЄСВ згідно із ч. 5 ст. 8 Закону про ЄСВ, а
утримання — ні. Тобто виходить, що в разі якщо працівник отримав дохід,
сума якого менша за розмір мінзарплати, ЄСВ нараховують на суму
мінімальної заробітної плати, а утримують із фактично нарахованого доходу.
Роботодавці для працівників, які трудяться в них за сумісництвом,
зазначену вище норму не повинні застосовувати. Це висновується з
останнього абзацу ч. 5 ст. 8 Закону про ЄСВ. У ньому, зокрема, прописано,
що при нарахуванні зарплати (доходів) фізособам із джерел не за основним
місцем роботи ставки ЄСВ застосовуються до визначеної бази нарахування
незалежно від її розміру без застосування коефіцієнта.
Варто звернути увагу на те, 12 березня 2015 року в газеті «Голос
України» опубліковано Закон України «Про внесення змін до розділу VIII
"Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про збір та облік
єдиного внеску на загальнообов‘язкове державне соціальне страхування"
щодо зменшення навантаження на фонд оплати праці" . Закон набирає
чинності з дня, наступного за днем його опублікування, тобто з 13 березня
2015 року.
Запроваджено нові критерії застосування коефіцієнту, що знижує
розмір єдиного соціального внеску у 2015 році. Тепер його зможуть
застосовувати платники ЄСВ, що відповідають наступним умовам:
база нарахування єдиного внеску в розрахунку на одну застраховану
особу в звітному місяці збільшилась на 20 і більше відсотків у порівнянні з
середньомісячною базою нарахування єдиного внеску платника за 2014 рік в
розрахунку на одну застраховану особу;
після застосування коефіцієнта середній платіж на одну застраховану
особу в звітному місяці складе не менше ніж середньомісячний платіж на
одну застраховану особу платника за 2014 рік;
кількість застрахованих осіб у звітному місяці не перевищує 200%
середньомісячної кількості застрахованих осіб платника за 2014. Дана умова
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не застосовується до фізичних осіб, які забезпечують себе роботою
самостійно, та фізичних осіб, які використовують працю інших осіб на
умовах трудового договору (контракту).
Для 2015 року коефіцієнт розраховується за наступною формулою:
Коефіцієнт = (Середньомісячна база нарахування ЄСВ на одну особу у
2014 році) / (База нарахування ЄСВ за звітній місяць на одну особу)
Мінімальне значення коефіцієнта у 2015 році дорівнює 0,4. У 2016 році
коефіцієнт застосовується у розмірі 0,6. Коефіцієнт

застосовується

при

нарахуванні заробітної плати (доходів) фізичним особам та/або при
нарахуванні винагороди за цивільно-правовими договорами, допомоги по
тимчасовій непрацездатності та допомоги у зв‘язку з вагітністю та пологами.
Платники, що мають заборгованість зі сплати єдиного внеску,
позбавляються права на застосування коефіцієнту, поки заборгованість не
буде повністю погашена.
Незважаючи на те що Уряд пообіцяв роботодавцям зменшення ставки
ЄСВ, фактично цього не відбулося. Натомість запропоновано зменшення
ставки нарахування ЄСВ, але за дотримання одночасно всіх умов, що на
практиці надто складно реалізувати. Теоретично цим можуть скористатися
лише підприємства, що виплачують високу зарплату.
Висновки.

Право

на

соціальний

захист

гарантується

загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням за рахунок:
підприємств, установ і організацій; державного бюджету; страхових внесків
громадян; інших джерел соціального забезпечення.
Підсумки проведеного дослідження по обліку розрахунків за єдиним
соціальним внеском дозволили коротко визначити фактори, що впливають на
стан відрахувань на соціальні заходи на підприємстві та сформулювати
основні проблеми з обліку єдиного внеску на загальнообов'язкове державне
соціальне страхування.
Список використаних джерел:
1. Закон України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове
державне соціальне страхування» від 08.07.2010 р. № 2464-VI.
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2. Податковий кодекс України, затв. Поcтановою Вeрховної Ради України
від 02.12.10 № 2755-VI [електронний ресурс] – режим доступу:
http://zakon.rada.gov.ua.
УДК: 657.471(045)
Ю.М. Кузєва
Здобувач освітнього ступеня «магістр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
АКТУАЛЬНІ АСПЕКТИ ОБЛІКУ ЗАГАЛЬНОВИРОБНИЧИХ ВИТРАТ
У статті розглянуто сутність та порядок розподілу загальновиробничих
витрат, встановлено коло дискусійних питань щодо їх обліку, а саме у світлі
змін у податковому законодавстві, наведено рекомендації щодо вибору бази
розподілу відповідно до виду виробництва.
Ключові слова: витрати, загальновиробничі витрати, база розподілу,
постійні та змінні витрати.
Постановка проблеми. На сьогодні підвищення ефективності діяльності
лікеро-горілчаних підприємств залишається актуальним, особливо зважаючи
на проблеми сировинної бази, застаріле обладнання, вітчизняну податкову,
антимономонопольну та інформаційну політику держави. Важливими
показниками

успішної

роботи

підприємств

саме

лікеро-горілчаної

промисловості є прибутковість (рентабельність) та швидкий оборот капіталу.
Тому зменшення витрат є внутрішнім чинником успішної фінансовогосподарської діяльності підприємства. Труднощі викликає і

процес

віднесення загальновиробничих витрат до постійних і змінних, оскільки цей
поділ в окремих ситуаціях має ознаки умовного. Це ж стосується й
визначення показника «нормальна потужність». Вітчизняні наукові розробки
з означеної проблематики стосуються, передусім, вибору оптимальної бази
розподілу загальновиробничих витрат.
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Аналіз останніх досліджень та публікацій. Проблемам обліку та
розподілу загальновиробничих витрат присвячені роботи відомих вчених,
таких як Р.В. Волощука, С.Ф. Голова, О.М. Королика, П.О. Куцика,
О.В. Лапчука, Т.М. Сльозко, В.І. Олейніченка. Проте питання обліку та
розподілу загальновиробничих витрат в сучасних умовах господарювання
розкриті недостатньо та потребують додаткового дослідження.
Метою даної статті є вирішення проблеми щодо обліку та розподілу
загальновиробничих витрат, тобто пошук найбільш доцільного методу обліку
загальновиробничих витрат та вибір оптимальної бази розподілу.
Виклад основного матеріалу дослідження. Актуальним питанням
обліку

витрат

виробництва,

калькулювання

собівартості

продукції

залишається облік і розподіл загальновиробничих витрат. Зокрема на
підприємствах лікеро-горілчаної промисловості сума загальновиробничих
витрат в виробничій собівартості продукції досить велика і складає від 1015% від собівартості продукції.
Основними

напрямами

діяльності

підприємств

лікеро-горілчаної

промисловості є: заготівля зерна, картоплі, цукрового буряка, меляси для
виробництва спирту; заготівля свіжих та сушених плодів і ягід, сушених
ароматних трав, квітів, кореневищ, цитрусових плодів, прянощів, цукру,
спирту, лимонної кислоти; виробництво напівфабрикатів (спиртованих соків,
морсів спиртованих, спиртових настоїв і ароматних спиртів); виробництво
лікеро-горілчаних
споживчого

виробів

ринку

у

широкому

безалкогольною

асортименті;

продукцією;

забезпечення

фірмова

торгівля

продукцією власного виробництва. Процес виробництва лікеро-горілчаних
виробів проходить кілька етапів у внутрішньогосподарських підрозділах
підприємств залежно від сировини і ступеня очищення і є досить складним
виробничим процесом. Формування механізму управління витратами
підприємств лікеро-горілчаної промисловості пов‘язаний із врахуванням
галузевої

специфіки

виробництва

з

використанням

таких

елементів

управлінських рішень, як облік, калькулювання, аналіз та нормування витрат.
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Облік витрат підприємств лікеро-горілчаної промисловості здійснюється
відповідно до П(С)БО 16 «Витрати» та норм Податкового кодексу України.
Згідно з П(с)БО 16 загальновиробничі витрати – це витрати на
управління виробництвом, амортизація основних засобів та нематеріальних
активів

загальновиробничого

призначення,

витрати

на

утримання,

експлуатацію та ремонт, страхування, операційну оренду основних засобів,
інших необоротних активів загальновиробничого призначення, витрати на
вдосконалення технології й організації виробництва, витрати на опалення,
освітлення, водопостачання, водовідведення та інше утримання виробничих
приміщень, витрати на обслуговування виробничого процесу (оплата праці
загальновиробничого персоналу; відрахування на соціальні заходи, медичне
страхування робітників та апарату управління виробництвом; витрати на
здійснення технологічного контролю за виробничими процесами та якістю
продукції, робіт, послуг), витрати на охорону праці, техніку безпеки і
охорону

навколишнього

природного

середовища,

інші

витрати

(внутрішньозаводське переміщення матеріалів, деталей, напівфабрикатів,
інструментів зі складів до цехів і готової продукції на склади; нестачі
незавершеного виробництва; нестачі і втрати від псування матеріальних
цінностей у цехах; оплата простоїв тощо) [1].
Їх облік згідно з інструкцією про застосування Плану рахунків
бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов‘язань і господарських
операцій

підприємств

і

організацій

ведеться

на

рахунку

91

«Загальновиробничі витрати». Аналітичний облік витрат ведеться за місцем
виникнення і статтями витрат. Місцями виникнення загальновиробничих
витрат є виробничі підрозділи (цехи, дільниці).
Адміністративні,

позавиробничі

та

інші

виробничі

витрати

розподіляються між виробленими лікеро-горілчаними виробами пропорційно
до обсягу виготовленої продукції в оптово-відпускних цінах. Змінні
загальновиробничі витрати для включення їх до собівартості реалізованої
продукції розподіляють з використанням бази розподілу – обсягу фактично
вироблених лікеро-горілчаних виробів. Постійні витрати, як правило,
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розподіляють з використанням бази розподілу – нормальної потужності
лікеро-горілчаних виробів.
При виборі бази розподілу слід звернути увагу на те, що між зміною
загальновиробничих витрат і відповідно змінною бази розподілу існує
пропорційна

або

майже

пропорційна

залежність.

Найбільш

часто

використовувані бази розподілу та їх характеристика і недоліки відображено
в табл.1 [3]. Кожна з перерахованих баз розподілу має свої недоліки, тому
доцільно використовувати декілька баз розподілу, за допомогою яких можна
досягти більш об‘єктивних результатів. При виборі слід враховувати
особливості виробництва і продукції, що виробляється [3].
Таблиця 1
Бази розподілу загальновиробничих витрат та їх характеристика
База розподілу
Ціна прямих матеріалів

Прямі витрати на оплату праці
(без прогресивно- преміальних
доплат)

Години праці
Машино-години

Розподіл пропорційно
кошторисних (нормативних)
ставок

Пропорційно до кількості (маси)
виготовленої або добутої
продукції

Характеристика
Якщо загальновиробничі витрати прямо пов‘язані з
величиною і кількістю матеріалів, з якими проводиться
відповідні технологічні операції, типовим прикладом в
цьому випадку може бути виробництво, на якому
здійснюється тільки збір виробів.
Якщо загальновиробничі витрати прямо пов'язані з
величиною прямих витрат на оплату праці (швейні,
взуттєві, шкіряні, консервні підприємства). Ця база
розподілу має значну кількість недоліків через те, що її
питома вага у загальній сумі собівартості зменшується
через автоматизацію виробництва.
Якщо немає різниці між величиною заробітної плати і
вона майже для всіх однакова.
Якщо у виробництві використовують значні
капіталовкладення і загальновиробничі витрати у
більшій мірі пов'язані з використанням обладнання і
техніки. Наприклад, значна ціна електроенергії для
обладнання або ціна обслуговування обладнання і ін.
Цей метод рекомендовано Типовим положенням з
планування обліку та калькулювання собівартості
продукції на промислових підприємствах та повинен
бути основним, особливо для підприємств
машинобудування та металообробки, де
виготовляється різноманітна складна продукція із
застосуванням різних за складністю та рівнем витрат
на утримання та експлуатацію обладнання.
Цей метод доцільно використовувати в металургії,
виробництві будівельних матеріалів, гірничодобувній
промисловості.
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Отже, нині виникає чимало розходжень щодо визначення оптимальної
бази для розподілу непрямих витрат саме у лікеро-горілчаній промисловості.
З тих показників, які запропоновані у табл.1, жоден не виділяється своєю
стовідсотковою точністю й гнучкістю у використанні.
Суперечності
загальновиробничих

фінансового

та

витрат, зважаючи на

управлінського
гармонізацію

обліків

нормативних

положень П(С)БО 16 «Витрати» та Податкового кодексу, чітко проявляються
і у податковому обліку. Так, одразу після прийняття Податкового кодексу
загальновиробничі витрати зараховували- ся до інших витрат (пп. 138.10.1) у
складі витрат звітного періоду (пп. 138.5)[2 ]. Із 1 серпня 2011 р.
загальновиробничі витрати, згідно з Законом України № 3609 від 7.07.2011 р.
«Про внесення змін до Податкового кодексу та деяких інших законодавчих
актів України щодо вдосконалення окремих норм Податкового кодексу
України», стали складовою собівартості виготовленої та реалізованої
продукції (робіт, послуг). Нормативні удосконалення зумовили зміну
підходів

до

дати

визнання

загальновиробничих

витрат

для

цілей

оподаткування: як частина собівартості змінні та постійні розподілені
загальновиробничі витрати визнаються витратами у періоді визнання доходу
від реалізації; постійні нерозподілені – включаються до витрат періоду за
фактом їх здійснення, звісно, у складі собівартості реалізації. На практиці це
зумовило потребу підприємств на загальній системі оподаткування у
перерозподілі цих витрат для цілей складання Декларації з податку на
прибуток із 01.04.2011 р. та, відповідно, повторного обчислення собівартості
реалізації за період із 1.04.2011 р. до 1.08.2011 року [2].
Отже, до складу загальновиробничих витрат віднесено (пп. 138.8.5
ПКУ):
1) витрати на управління виробництвом4;
2) амортизацію ОЗ загальновиробничого (цехового, дільничного, лінійного)
призначення;
3) амортизацію НА загальновиробничого (цехового, дільничного, лінійного)
призначення;
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4) витрати на утримання, експлуатацію та ремонт, страхування, оперативну
оренду ОЗ, інших необоротних активів загальновиробничого призначення;
5) витрати на удосконалення технології та організації виробництва;
6) витрати на опалення, освітлення, водопостачання, водовідведення та інші
послуги з утримання виробничих приміщень;
7) витрати на обслуговування виробничого процесу;
8) витрати на охорону праці, техніку безпеки, понесені відповідно до
законодавства;
9) суми витрат, пов'язаних із підтвердженням відповідності продукції, систем
якості, систем управління якістю, систем екологічного управління, персоналу
встановленим вимогам відповідно до Закону України «Про підтвердження
відповідності»;
10) інші загальновиробничі витрати [2].
Висновки. Отже, широкий асортимент продукції підприємств лікерогорілчаної

промисловості,

особливості

технології

їх

виробництва,

розбіжності відображення інформації у фінансовому та податковому обліку
під час формування виробничої собівартості та собівартості реалізованої
продукції ускладнюють процес формування облікової інформації для аналізу
та

прийняття

управлінських

рішень.

Застосування

галузевої

ознаки

формування собівартості продукції та організації обліку витрат за кожною
групою та видом продукції для кожного цеху (внутрішньогосподарського)
підрозділу, у розрізі прямих і непрямих витрат підприємств лікеро-горілчаної
промисловості забезпечить створення ефективної системи управління
витратами з урахуванням їх впливу на доходи та прибуток підприємства. Для
систематизації обліку загальновиробничих витрат пропонується ведення
аналітичного обліку по рахунку 91 «Загально виробничі витрати» з
відкриттям нових субрахунків. Запропоновано можливі бази розподілу
загально виробничих витрат . Таким чином, запропоновані пропозиції щодо
вирішення нагальних проблем з обліку і розподілу загальновиробничих
витрат, забезпечить достатні конкурентні переваги підприємств лікерогорілчаної промисловості.
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ПІДПРИЄМСТВ
Розглянуто

принцип

утворення

фінансових

результатів

діяльності

підприємств на території України. Висвітлено економічне значення
прибутку та особливості його впливу на діяльність підприємств, а також
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визначено сутність, роль та особливості процесу формування фінансових
результатів як елементу загальної системи управління підприємством та
його основні цілі.
Ключові слова: фінансові результати, операційна діяльність, інвестиційна
діяльність, фінансова діяльність, прибуток, збиток.
Процеси ринкових перетворень привернули увагу до дослідження
фінансового стану та результатів діяльності підприємства, визначення його
потенціалу та стратегічного планування господарської діяльності.
На сьогодні процеси формування фінансових результатів є актуальними,
і пов‘язано з великою необхідність пошуку напрямків удосконалення обліку
та посилення контролю за повнотою отримання доходів, економією витрат та
формуванням прибутку (збитку). Це торкається таких життєво важливих для
будь якого підприємства аспектів, як вільна орієнтація у фінансовому житті
суб'єкта господарської діяльності, що дає можливість планувати подальший
розвиток, визначати поточне положення справ, ідентифікувати причини
виникнення тієї чи іншої ситуації.
З огляду на зазначену необхідність питання, щодо утворення фінансових
результатів в установах і надання користувачам правдивої, неупередженої
інформації про діяльність потребують докладного вивчення.
Окремі питання особливостей формування фінансових результатів
залишаються в полі уваги науковців, незважаючи на те, що багато з них
працювали і продовжують роботу в даному напрямку. Це такі вчені, як:
Будько О., Голов С.Ф., Житний П.Є., Бутинець Ф.Ф., Івахненков І.В.,
Моссаковський В.Б., Пушкар М.С., Стеців І.І., Щирба М., та інші.
Метою даної публікації є дослідження особливостей формування
фінансових результатів підприємств.
Зокрема, законом України від 28 грудня 2014 року № 71-VІІІ ―Про
внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законів України
(щодо податкової реформи)‖ розділ ІІІ «Податок на прибуток» Податкового
кодексу України.
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Передбачено, що об‘єкт оподаткування податком на прибуток підлягає
визначенню на підставі даних бухгалтерського обліку шляхом коригування
фінансового результату до оподаткування, визначеного у фінансовій
звітності, на різниці, які збільшують або зменшують фінансовий результат до
оподаткування, відповідно до положень такого розділу, а саме:
- амортизації необоротних активів;
- резервів (забезпечень);
- обмежень окремих видів витрат та преференцій тощо.
При цьому для платників з річним доходом до 20 млн. грн. надано
можливість визначати об‘єкт оподаткування податком на прибуток на
підставі даних бухгалтерського обліку без проведення коригувань.
Крім того, з урахуванням положень даного Закону:
1. скасовано низку обмежень по врахуванню витрат (скасовуються
обмеження витрат на: навчання, маркетинг, рекламу, відрядження та інше);
2. встановлено єдиний термін подання річної податкової декларації з
податку на прибуток – до першого червня наступного календарного року
замість першого березня;
3. підвищено з 10 до 20 млн. грн. максимальний розмір річного доходу
для платників, які не повинні сплачувати щомісячні авансові внески з
податку на прибуток;
4. звільнено платників від сплати авансового внеску при виплаті
дивідендів в межах значення об‘єкта оподаткування за відповідний
податковий (звітний) рік, за результатами якого виплачуються дивіденди,
грошове зобов‘язання щодо якого погашене;
В цілому, введені даним Законом зміни у частині реформування податку
на прибуток сприятимуть спрощенню форм податкової звітності з цього
податку, зменшенню витрат ресурсів платниками податків на формування
такої звітності, а отже і збільшення фінансового результату.
Кінцевий фінансовий результат - чистий прибуток, або збиток
визначається як різниця між різними видами доходів та витрат підприємства
за звітний період.
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Розмір та характер прибутків і збитків за кожний період діяльності
підприємства є найважливішими підсумковими показниками їх роботи
[2,с.508].
Для отримання фінансового результату підприємство повинно мати
доходи та витрати. Так, як в сучасному бухгалтерському обліку порівняння
саме цих об‘єктів дає змогу визначити фінансовий результат, то доцільно
його

розглядати

як

поетапну

систему

взаємопов‘язаних

об‘єктів.

Відобразимо порядок формування фінансових результатів, на рисунку 1:
Етапи формування фінансових результатів
Визначення валового прибутку (збитку)
Визначення прибутку (збитку) від операційної діяльності
Визначення прибутку (збитку) від звичайної діяльності до
оподаткування
Визначення прибутку (збитку) від звичайної діяльності
Визначення чистого прибутку (збитку) звітного періоду

Рис.1 Порядок формування фінансових результатів.
Розмір та характер прибутків і збитків за кожний період діяльності
підприємства є найважливішими підсумковими показниками їх роботи.
І для узагальнення інформації про фінансові результати підприємства
від звичайної діяльності та надзвичайних подій ведеться на рахунку 79
«Фінансові результати».
Також, у формуванні фінансових результатів під час поточного
управління відіграють важливу роль прийняття рішень, таких як:
-

визначення необхідного розміру витрат та доходів з урахуванням

цілей підприємства;
- аналіз поточного стану та виявлення найістотніших зовнішніх і
внутрішніх факторів, що вплинули на їх зміни;
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- розрахунок планових або прогнозних величин фінансових результатів,
що найповніше відповідає цільовим настановам;
- розроблення конкретних заходів задля досягнення запланованих
значень;
- моніторинг усіх вищеперерахованих етапів та внесення корективів у
ході реалізації намічених заходів [3,с.178].
Тому, зіставлення дебетового і кредитового оборотів по рахунку 79
«Фінансові результати» за звітний період відображає

кінцевий

результат

чистий прибуток, або ж збиток.
Важливим аспектом після формування фінансових результатів є також і
проведення їх перевірки, яка передбачає наступну послідовність робіт:
- перевірка тотожності показників бухгалтерської звітності і регістрів
бухгалтерського обліку фінансових результатів;
- встановлення правильності оформлення первинних документів;
- перевірка правильності визнання доходів і витрат за видами діяльності
та віднесення їх на відповідні рахунки бухгалтерського обліку;
- вивчення організації обліку фінансових результатів діяльності;
- визначення правильності обліку результату основної діяльності;
- визначення правильності обліку результату фінансових операцій;
- перевірка правильності розподілу чистого прибутку підприємства;
- виявлення відхилень фактичного використання прибутку від планових
значень, їх причин та наслідків;
- перевірка правильності визначення належних до сплати до бюджету
платежів та податків. [4,с.138]
При

проведенні

даної

перевірки

необхідно звернути

увагу

на

правильність розмежування понесених витрат у відповідності до одержаних
доходів.
Тому, якщо підприємство в цілому націлено на високі темпи розвитку,
ріст обсягу продажів, завоювання частки ринку, максимізацію прибутку, то
метою формування фінансових результатів є високі темпи їх росту. Якщо
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підприємство стабілізує свою діяльність, задовольняючись мінімальним
рівнем рентабельності, або просто беззбитковою діяльністю, то управління
фінансовими результатами повинне бути сконцентровано на забезпеченні
такої їх суми, що забезпечує поточну платоспроможність [5,с.329].
Отже, система обліку фінансових результатів є необхідною та важливою
частиною функціонування підприємств. Формування фінансових результатів
визначається широким колом факторів, які віддзеркалюють усі аспекти
фінансово - господарської діяльності підприємств. При цьому недоцільно і
неможливо поділяти ці фактори на основні та другорядні. Кожен з них може
як забезпечити високий рівень прибутку, так і спричинити істотні збитки.
Дослідження питань щодо порядку формування та обліку фінансових
результатів діяльності є досить актуальними і багато в чому їх вирішення
вплине на зміцнення економічного стану підприємства.
Список використаних джерел:
1. Бухгалтерський облік та фінансова звітність в Україні: Навчально
практичний посібник / За ред. С.Ф.Голова. – Дніпропетровськ, ТОВ «Балажклуб», 2011.- С. 293.
2. Економічний аналіз: Навчальне видання / В.Я. Дмитрук, В.Г. Магас,
Л.В.Соловйова, С.М. Яременко. – К.: НМЦ Укоопспілки «Укоопосвіта»,
2012.- С. 54.
3. Власова Н. О. Ефективність формування фінансових результатів
роздрібної торгівлі: монографія / Н. Власова, І. Мелушова. – Харків:
Харківський державний університет харчування та торгівлі, 2009.- С. 259.
4. Бутинець Ф.Ф., Малюга Н.М. Бухгалтерський облік: облікова політика
і план рахунків, звітність: Навчальний посібник для студ. вищих навч. закл.
Спеціальності 7.050 106 «Облік і аудит». / За ред. проф. Ф.Ф.Бутинця; 3-тє
вид. перероб. і доп. – Житомир: ПП «Рута», 2011.- С. 512.
5. Савчук В. П. Управление финансами предприятия / Савчук В. П. – М.
: БИНОМ, 2013.- С. 480.
294

УДК 657(045)
Н.Ю. Кучеренко
Здобувач освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст»
Вінницького торговельно-економічного інституту КНТЕУ
ПРОБЛЕМИ ОБЛІКУ РОЗРАХУНКІВ ІЗ ПІДЗВІТНИМИ ОСОБАМИ
У статті розглянуто основні завдання обліку розрахунків із підзвітними
особами, актуальні проблеми обліку розрахункових операцій із підзвітними
особами та їх документальне оформлення, а також способи удосконалення
відображення в обліку підзвітних сум виданих на відрядження.
Ключові слова: службове відрядження, підзвітні особи, добові, грошовий
аванс, дебіторська заборгованість, авансовий звіт.
Удосконалення ринкових відносин і збільшення обсягів українського
ринку, вихід українських суб'єктів господарювання на ринки іноземних
держав, розширення спектра бізнес-процесів та елементарних господарських
операцій, поява нових технологій, які супроводжують процеси здійснення
платежів, у тому числі в безготівковій формі, та інші прояви динамічного
процесу розвитку України не тільки не зменшили, а навпаки, збільшили
значення прямих контактів посадових осіб і відповідальних працівників
різних суб'єктів господарювання, у тому числі іноземних, між собою, а також
можливості оперативного придбання товарів (робіт або послуг) за готівковий
та безготівковий розрахунок на ринку посадовими особами і відповідальними
працівниками підприємства. Все це вплинуло не тільки на збільшення обсягів
розрахунків із підзвітними особами окремих суб'єктів господарювання, але і
значно їх ускладнило.
У процесі фінансово-господарської діяльності у підприємства виникає
потреба використовувати грошові кошти для розрахунків з працівниками по
відрядженнях, видачі їм коштів на представницькі цілі, для купівлі товарів за
готівку в інших організаціях або у фізичних осіб, оплати виконаних робіт та
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наданих послуг, а також на інші господарсько-операційні цілі. Таким чином,
в процесі функціонування кожного підприємства виникають питання,
пов'язані з розрахунками з підзвітними особами.
Раціональна організація розрахунків з підзвітними особами сприяє
зміцненню
підприємств

розрахункової
за

дисципліни,

дотримання

підвищенню

розрахунків,

відповідальності

скороченню

дебіторської

і

кредиторської заборгованості, прискоренню оборотності оборотних засобів
підприємств і організацій. Внаслідок цього поліпшується фінансовий стан
підприємств і організацій. Це особливо актуально в сучасних ринкових
умовах, оскільки грошова стадія кругообігу коштів відіграє величезну роль у
житті підприємства будь-якої форми власності.
Основними

завданнями

бухгалтерського

обліку розрахунків з

підзвітними особами є:
• своєчасне, повне, достовірне відображення на рахунках бухгалтерського
обліку фактичних витрат на відрядження;
•

документальна

обґрунтованість

використання

підзвітних

сум

і

обгрунтованість включення до складу витрат;
• контроль за економним та раціональним використанням грошових
коштів на господарсько – операційні цілі.
Бухгалтерський облік з підзвітними особами має свої особливості,
охоплює масу інформації і велике коло бухгалтерської документації.
Тому забезпечення повного, своєчасного та в межах нормативноправових актів документування операцій з обліку розрахунків з підзвітними
особами – запорука дотримання норм облікової політики підприємства та
достовірності даних обліку і звітності щодо обліку розрахунків з підзвітними
особами.
Проблеми обліку розрахункових операцій досліджуються широким
колом науковців та практиків, серед яких: М. Білик, Г. Нашкерська,
М. Огійчук, В. Плаксієнко, М. Беленкова, Л. Панченко, Л. Сколотій, інші.
Проте майже всі вони розглядають проблему розрахункового характеру
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загалом або акцентують увагу лише на розрахунках з дебіторами. На мою
думку, потребує особливої уваги процес організації обліку розрахунків з
підзвітними особами (внутрішньогосподарськими дебіторами), який включає
в себе: дієве нормативно-правове поле, порядок видачі підзвітних коштів та
диференційовані строки їх повернення, а також належне та вчасне
документальне оформлення у реєстрах первинного, аналітичного та
синтетичного обліку.
Досліджуючи питання відображення в обліку, підзвітних сум та коштів,
наданих на відрядження Кадацька А.М. та Пташнік О.С. звертають увагу на
проблему невідповідності суті та назви субрахунку 372, про що свідчить і
чинна назва авансового звіту та відсутність офіційного визначення терміну
«підзвітна особа» та пропонують змінити його назву на «Розрахунки з
підзвітними особами та за відрядженнями». А вже безпосередньо в процесі
обліку на кожному підприємстві відкривати рахунки 4-го порядку. Кількість
та назва цих рахунків залежить від виду діяльності підприємства, його
розмірів і чисельності підзвітних осіб. Для прикладу пропонують такі
рахунки: - 3721 «Розрахунки з підзвітними особами»; - 3722 «Розрахунки за
відрядженнями».
В свою чергу Лісна І.В. також піднімає питання щодо удосконалення
аналітичного обліку витрат на відрядження через використання субрахунків
4-го порядку до рахунків витрат в ролі ідентифікаторів при автоматизації
обліково-аналітичних робіт на всіх стадіях управління.
Розрахунки з підзвітними особами здійснюються в межах правового
поля, регламентованого Податковим кодексом України

від 02.12.2010 р.

№ 2755-VI (із змінами та доповненнями від 20.09.2011 р.), Інструкцією "Про
службові відрядження в межах України та за кордон", затвердженою наказом
Міністерства фінансів України від 13.03.1998 р. № 59, 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
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рахунок бюджетних коштів", затвердженою Кабінетом Міністрів України від
02.02.2011 р. № 98 та іншими нормативно-правовими актами, пов‘язаними із
службовими відрядженнями у межах України та за кордон.
Організація обліку розрахунків з підзвітними особами передбачає
виконання таких завдань:
● визначення кола штатних посад, які мають право отримувати кошти під звіт;
● встановлення ліміту підзвітних сум до отримання щодо кожного
структурного підрозділу установи;
● організація розрахунку підзвітної суми;
● визначення механізму видачі грошей під звіт та порядку звітування за
витраченими підзвітними коштами.
Підзвітна особа - довірена особа підприємства, яка має сукупність прав і
обов'язків щодо підприємства. В бухгалтерському обліку має фіксуватися
інформація про стан заборгованості підзвітної особи, а також зобов'язання
підприємства перед нею.
Службове

відрядження

–

це

поїздка

працівника

підприємства

(організації, установи) за розпорядженням керівника на певний строк до
іншого населеного пункту для виконання службового доручення поза місцем
його основної роботи.
Гроші під звіт видають на витрати на відрядження, придбання різних
матеріалів, дрібні господарські, поштові та інші витрати. При цьому потрібно
дотримуватися діючих норм з регулювання готівкового обігу. Аванс
підзвітній особі видається в сумі, необхідній для виконання намічених
заходів, і лише в тому випадку, коли підзвітна особа не має заборгованості по
раніше виданих сумах. Аванс видається на підставі видаткового касового
ордера або платіжної відомості, якщо видають гроші одночасно декільком
особам. Підзвітна особа має право витрачати аванс лише на ті цілі, для яких
він виданий.
Грошовий аванс – це сума, видана підзвітній особі для здійснення
майбутніх платежів за виконані роботи, на купівлю матеріальних цінностей ,
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покриття витрат по відрядженню тощо. Грошовий аванс, як правило, включає
всю суму передбачених витрат. Проте можливий і такий варіант, при якому
підзвітна особа спочатку виконує завдання (здійснює витрати), а потім їй
відшкодовують проведені витрати.
Згiднo пiдпункту 140.1.7 Подaткового кодекcу: "Дo cклaду витрат на
відрядження вiдносятьcя тaкож витрати, не підтверджeні документальнo, нa
харчування тa фінансування iншиx влаcних потреб фізичної ocoби (добові
витрати), понеcенi y зв'язкy з тaким відрядженням у межax теритoрії України,
aлe нe бiльш як 0,2 рoзмiру мінімальної заробітної плати, встанoвленої
зaконoм на 01 січня податкoвого (звітнoго) року, в розраxунку зa кoжен
календарний день тaкoгo відрядження, a для відpяджень зa кордон - нe вищe
0,75розміpу мінімальної заробітної плати, встановленої зaкoнoм на 01 січня
податкового (звiтнoго) рoку, в розрахунку зa кoжeн календарний день тaкoгo
відрядження."
Беручи до уваги вищевказане, можемо розрахувати максимальний розмір
добових в 2015 році.
1) Добові витрати пiд чаc відряджень по Україні
= 1218,00 * 0,20 =243,60 гpивeнь.
2) Добові витрати пiд чaс відряджень за кордон
= 1218,00 * 0,750= 913,50 гpивeнь.
За наявності надміру витрачених коштів така сума повертається
платником податку в касу або зараховується на банківський рахунок особи,
що їх видала, до або під час подання Звіту.
Отже, можна зробити висновок, що граничні строки повернення надміру
виданих із каси коштів співпадають зі строками подання Звіту (табл. 1).
За перевищення встановлених строків використання виданої під звіт готівки,
а також за видачу готівкових коштів під звіт без повного звітування щодо
раніше виданих коштів на підприємство накладається штраф в розмірі 25 %
виданих під звіт сум (п. 1 Указу Президента України № 491/99 від
11.05.1999 р.).
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Таблиця 1
Строки повернення невикористаних (надміру виданих з каси) підзвітних
коштів
Строки
повернення
невикористаних
(надміру виданих з
каси)
підзвітних
коштів
Відрядження
До закінчення 5-го
банківського дня, що
настає за днем, у
якому
працівник
завершує відрядження
Господарські
Не
більше
2-х
потреби
робочих
днів,
уключаючи
день
отримання готівкових
коштів під звіт
На закупівлю с.- Не
більше
10-ти
г. продукції та робочих днів від дня
заготівлю
видачі
готівкових
вторинної
коштів під звіт
сировини (крім
металобрухту)
Призначення
виданих
підзвітних
коштів

Записи

у

бухгалтерському

обліку

Нормативне
регулювання
п.170.9.2
Податкового
кодексу
України
п.
2.11
Положення
про ведення
касових
операцій у
національній
валюті
в
Україні (№
637
від
15.12.2004
р.)

Санкції
за
порушення строків
повернення
надміру виданих із
каси коштів
Сума
неповернутих
коштів вважається
доходом
працівника, тому
оподатковується за
ставками: 15% для
суми,
яка
не
перевищує
10
мінімальних
зарплат станом на
01.01 звітного року
(в 2011 році це
9410 грн.), і 17 % для
суми
перевищення

здійснюються

на

підставі

документів. У ст. 9 Закону України "Про бухгалтерський облік та
фінансову звітність в Україні " записано: "Підставою для бухгалтерського
обліку господарських операцій є первинні документи, які фіксують факти
здійснення господарських операцій.
Первинні документи повинні бути складені під час здійснення
господарської операції, а якщо це неможливо – безпосередньо після її
закінчення.
Кожна господарська операція оформляється документом. Первинні
документи становлять основу бухгалтерського обліку. Як правило, уже в
перший день своєї роботи бухгалтер має справу з документами.
Бухгалтерський облік починається з оформлення первинного документа.
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Тільки він є підставою для наступних записів на рахунках бухгалтерського
обліку.
Документація господарських операцій має економічне і юридичне
значення. Перше полягає в тому, що за допомогою документів
здійснюються контроль і аналіз господарських операцій; друге – документ
є письмовим доказом здійснення операції і підтверджує її законність.
Від

якості

первинних

документів

залежить

якість

всього

бухгалтерського обліку. Їх складання займає більше половини всіх робіт по
веденню бухгалтерського обліку. Бухгалтерські документи виконують
функції розпорядчого і виконавчого характеру. Документ, підписаний
керівником підприємства, є розпорядчим. Цей же документ після
здійснення операцій відображає і виправдовує її. Економіка доцільність та
законність господарської операції аналізується під час оформлення її
документам. Отже, документація забезпечує попередній контроль за
проведенням операції.
Первинні

документи

складаються

на

бланках

типових

форм,

затверджених Міністерством статистики України, а також на бланках
спеціалізованих форм, затверджених міністерствами і відомствами
України. Документування господарських операцій може здійснюватись з
використанням виготовлених самостійно бланків, які повинні обов‘язково
містити реквізити типових або спеціалізованих форм. Форма бланка
документа показує, що в ньому повинне бути записане.
Сучасний бухгалтер займає одне із ведучих місць в управлінні
підприємства. Він займається не тільки завідуванням бухгалтерськими
рахунками, а й здійснює велику роботу, включаючи планування, контроль,
оцінку, огляд діяльності, проводить аудит і розробку управлінських рішень
відповідно господарської діяльності підприємства.
Необхідною умовою вдосконалення управління є корінна реконструкція
його технічної і інформаційної бази на базі автоматизованої системи обліку з
використанням автоматизованих робочих місць бухгалтера.
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Однією із важливих задач є подальший розвиток і вдосконалення
інформаційної системи підприємства з використанням сучасних методів
управління і технічних засобів.
В зв‘язку з новими умовами роботи роль бухгалтерського обліку
повинна бути змінена, підлягати суттєвим коректуванням. На сучасному
етапі підприємствам необхідна автоматизована система обліку сучасних
засобів обчислювано техніки, яка дозволяє забезпечити :
— повне і своєчасне задоволення інформаційних потрібностей користувачів ;
— виконання контрольних і аудиторських задач з ціллю отримання
необхідної інформації про відхилення;
—

отримання

автоматизованим

шляхом

готових

комп‘ютерних

управлінських рішень ;
—

аналіз

і

прогнозування

господарсько

–

фінансової

діяльності

підприємства.
Процес введення бухгалтерського обліку на підприємстві являє собою
сукупність інформаційних і контрольно – організаційних операцій.
До інформаційних операцій відносяться операції збору, реєстрації,
передач збереження і обробки даних.
Реформування

національної

системи

бухгалтерського

обліку

здійснюється переважно на методологічно- правовому рівні. Питання
прикладного характеру здебільшого залишаються поза увагою науковців.
Таким чином розглянутий порядок обліку розрахунків з підзвітними
особами та їх документального забезпечення дозволить працівникам не
допуститися помилок при звітуванні за проведені витрати на відрядження з
дотриманням норми їх відшкодування та одночасно ж забезпечити
достовірність обліку і звітності підприємств щодо зазначеного питання.
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Визначено

особливості

фінансового контролю за виконанням кошторису бюджетної установи на
сучасному етапі розвитку контрольно-ревізійної діяльності в державі.
Ключові слова: бюджетна установа, кошторис, фінансовий контроль
виконання кошторису бюджетної установи.
Постановка проблеми. Кошторис бюджетної установи є основним
фінансовим

і

плановим

документом,

оскільки

надає

повноваження

розпоряднику бюджетних коштів щодо отримання доходів і здійснення
видатків, визначає обсяг і спрямування коштів для виконання бюджетною
установою своїх функцій і досягнення цілей.На даний момент в Україні
спостерігається дефіцит коштів державного та місцевих бюджетів. Тому
фінансовий контроль за виконанням кошторису бюджетних установ є на
сьогодні пріоритетним питанням.
Аналіз останніх досліджень. Питання методики та організації контролю
кошторису в різних аспектах висвітлюють автори: Атамас П.Й., Пизенгольц
М.З.,

Можаєва

О.В.,

Колеватова

О.А.,

Пинейчева

Т.А.,

Шевчук

О.А.,Бутинець Ф. Ф., Білуха М. Т., Валуєв Б. І.. Питанню обліку та аналізу
доходів і витрат кошторису бюджетних установ присвячені Л. В. Діканя,
І. Т. Канєвої, В. О. Матвєєвої, І. Т. Ткаченко та ін. Проте питання щодо
врегулювання фінансового контролю за виконанням кошторису бюджетних
установ і досі залишається досить актуальним.
Мета статті. Метою статті є дослідження процесу фінансового
контролю виконання кошторису бюджетних установ та визначення основних
його етапів.
Виклад основного матеріалу. Згідно із Бюджетним кодексом, бюджетна
установа чи організація – це установа, яка створюється відповідними
органами влади, утримується за рахунок державного бюджету чи місцевих
бюджетів і є неприбутковою [1].
Контроль формування та виконання кошторису бюджетної установи –
це система заходів, що здійснюються органами державного фінансового
контролю, направлених на безперервне відстеження інформації щодо
304

надходження та витрачання бюджетних коштів і майна, представленої в
кошторисі, з метою виявлення, усунення та в подальшому попередження
бюджетних правопорушень. Бухгалтери, економісти, інші працівники різних
служб бюджетних установ, вищі розпорядники коштів, контрольно-ревізійна
служба,

Рахункова

палата

здійснюють

систематичний

контроль

за

формуванням видатків і цільовим використанням коштів загального і
спеціального фондів. Цей контроль починається вже під час складання
кошторису й закінчується аналізом його виконання. [2]
Кошторис - це основний плановий документ, який визначає обсяг
фінансових ресурсів, джерела їх формування, цільове спрямування і
поквартальний розподіл, необхідних для утримання бюджетної установи,
розвитку її матеріально-технічної і соціальної сфери, матеріального
стимулювання колективу працівників в наступному бюджетному році.[3]
Кошторис складається з двох частин: перший – загальний фонд, що
містить обсяг надходжень із загального фонду бюджету та розподіл видатків
за повною економічною класифікацією на виконання бюджетною установою
основних функцій; другий – спеціальний фонд, що містить обсяг надходжень
зі спеціального фонду бюджету на конкретну мету та їх розподіл за повною
економічною класифікацією на здійснення відповідних видатків згідно із
законодавством, а також на реалізацію пріоритетних заходів, пов'язаних з
виконанням установою основних функцій.
Основними завданнями ревізії виконання кошторисів бюджетних
установ полягають у наступному: дати об'єктивну оцінку стану виконання
кошторису на утримання бюджетних установ; виявити порушення фінансової
та бюджетної дисципліни, допущені в господарсько-фінансовій діяльності
бюджетних установ щодо виконання чинних законодавчих і нормативних
актів уряду України, які стосуються: підвищення ефективності витрачання
бюджетних коштів за видами видатків на їхню функціональну діяльність,
забезпечення ощадливого витрачання та збереження коштів і матеріальних
цінностей, ведення бухгалтерського обліку та складання звітності; розробити
305

заходи для ліквідації виявлених порушень і недоліків, відшкодування
збитків, завданих бюджетній установі діями чи бездіяльністю відповідальних
службових осіб; запобігати зловживанням і недолікам у подальшій роботі
ревізованої бюджетної установи [4].
Метою перевірки кошторису бюджетної установи є встановлення
правильності затверджених кошторису та плану асигнувань і контроль
здійснення витрат у межах зазначених планових документів. Оцінка
виконання кошторису доходів і видатків проводиться методом аналізу на
підставі даних поточної звітності про кошторисні цільові призначення
бюджетних коштів, касові та фактичні видатки в розрізі їхніх видів за кодами
економічної класифікації. Основними порушеннями, які виявляють під час
проведення ревізії, є: перевищення окремих видів видатків за кошторисом,
наявність

непередбачених

кошторисом видатків,

порушення

чинного

законодавства про закупівлю товарів, робіт (послуг) за державні кошти,
перерахування авансів і платежів за безтоварними рахунками, часткова
оплата за рахунок бюджетних коштів витрат, джерелом фінансування яких
мають бути позабюджетні спеціальні кошти.
Нестабільність в політичній та економічній сферах держави призводить
до численних та постійних змін у законодавстві. Тому для проведення
якісного державного фінансового контролю виконавцям потрібно постійно
слідкувати та досліджувати такі зміни. Хоча в законодавстві і відбуваються
зміни, більшість науковців все ще вважає, що головною проблемою
контролю виконання бюджету видатків є недосконала нормативно-правова
база.
Думки вчених щодо удосконалення контролю виконання кошторису
бюджетної установи розділились. На нашу думку, контроль формування та
виконання

кошторису

бюджетних

установ

потребує

вдосконалення,

головними напрямками якого є :
упровадження комп‘ютерних технологій шляхом автоматизації
робочого місця виконавців контролю;
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посилення відповідальності посадових осіб, які відповідають за
законність використання бюджетних коштів;
удосконалення внутрішнього контролю за доцільністю формування
кошторису та подальшого використання одержаних коштів.
Існує також проблема відсутності системності контролю, тобто
відповідності попереднього, поточного і наступного контролю. Нині
фінансовий контроль з боку органів державної фінансової інспекції носить
каральний і виховний характер, але не має превентивного характеру щодо
попередження порушень бюджетної дисципліни та запобігання зловживань у
фінансово-бюджетній сфері. З огляду на це одним із напрямів удосконалення
фінансового контролю є підвищення дієвості поточного контролю з боку
органів казначейства в координації з органами виконавчої влади та державної
податкової адміністрації.
Висновок. Фінансовий контроль за виконанням кошторису бюджетних
установ залишаэться одним із пріоритетних завдань діяльності державних
фінансових органів в Україні. Процес контролю за виконанням кошторису
бюджетних

установ

є

досить

складним,

що

спричинено:

певними

особливостями, що зумовлені принципами, притаманними кошториснобюджетному фінансуванню; великою кількістю джерел інформації щодо
розподілу та перерозподілу коштів, зазначених у кошторисі відповідної
бюджетної установи. Потрібно зазначити, що за умови ретельної перевірки
виконання кошторису бюджетними установами можна заощадити сотні тисяч
гривень державних коштів або попередити утворення боргів. Основними
чинниками, які впливають на ефективність використання бюджетних коштів
в першу чергу є: недосконалість нормативно-правової бази фінансового
контролю, відсутність єдиної інформаційної бази для здійснення фінансового
контролю,

необґрунтованість

неурегульованість

повноважень

бюджетних
між

цільових

програм,

контролюючими

органами,

недосконалість організаційно-методичного забезпечення, наявність великої
кількості фінансових порушень.
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контролю

за

станом

та

використанням грошових активів. Розглянуто проблемні аспекти та надані
пропозиції щодо удосконалення організації обліку та контролю грошових
активів. Розкрито теоретичні основи організації аудиторської перевірки
грошових коштів.
Ключові слова: аудит, внутрішній контроль, грошові кошти, активи
підприємства, економічна безпека підприємства.
Постановка проблеми у загальному вигляді.
найбільш

ліквідна

категорія

активів,

яка

Грошові кошти – це

забезпечує

підприємству

найбільший ступінь ліквідності. Грошові кошти являють собою початок і
кінець виробничо-комерційного циклу.
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Сучасний стан розвитку економіки України характеризується такими
негативними рисами, як криза неплатежів, великий розмір заборгованості
підприємств перед партнерами, державою і своїми працівниками. Однією з
причин цього є недостатнє володіння підприємствами методикою управління
своїми грошовими потоками. Управління ними ґрунтується на даних обліку
через організацію і контроль за рухом грошових потоків, а також запасів
грошових активів із точки зору ефективності платежів і оптимального
забезпечення операційної діяльності підприємства фінансовими ресурсами.
Цим і пояснюється актуальність даної роботи.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідження теоретичних
положень та діючої практики організації обліку, аналізу і аудиту грошових
коштів проводились в працях таких видатних вчених як: Білухи М.Т.,
Бланка І.О., Бутка А.Д., Бутинця Ф.Ф., Мних Є.В., Голов С.В.,
Нападовська Л.В., Осадчого Ю.І., Палія В.Ф., Пушкара М.С., Савчука В.К.,
Сопка В.В., Чумаченка М.Г., Шевчука В.О., Шеремета А.Д. та інших.
Формулювання цілей статті (постановка завдання). Метою дослідження
є

обґрунтування

організації

управління

грошовими

активами

та

ознайомлення з методикою проведення аудиту грошових коштів, здатністю
виявляти суттєві зони ризику, а також уміння визначити допущені помилки,
зловживання, правопорушення в грошовій сфері і передбачити можливі
наслідки цих порушень для підприємств та не допустити їх настання.
Виклад основного матеріалу дослідження. Гроші відіграють важливу
роль в економіці будь-якого суспільства. Значення та функції грошей на
макрорівні протягом багатьох століть привертали до себе увагу економістівдослідників. В економічній літературі нема єдиного визначення суті грошей.
Серед найпоширеніших із них це: «все те, що звичайно приймається в обмін
на товари і послуги; продукт угоди між людьми», «загальновизнаний засіб
платежу, який приймається в обмін за товари і послуги, а також при оплаті
боргів» та «усе, що виконує функції грошей, і є гроші» [1, с. 75].
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Управління грошовими активами або залишком коштів, що постійно
знаходиться в розпорядженні підприємства, складає невід'ємну частину
функцій загального управління оборотними активами. Розмір залишку
грошових активів, яким оперує підприємство в процесі господарської
діяльності, визначає рівень його абсолютної платоспроможності, а також
характеризує у визначеній мірі його інвестиційні можливості.
З позицій форм нагромадження грошових коштів і управління
платоспроможністю підприємства його грошові активи підрозділяються на
наступні елементи [2, с. 156]: грошові активи в національній валюті; грошові
активи в іноземній валюті; резервні грошові активи у формі високоліквідних
короткострокових фінансових вкладень.
Більш

докладно

склад

основних

елементів

грошових

активів

підприємства представлений на рис.1.
Грошові активи підприємства, що забезпечують його платоспроможність
Грошові активи в національній валюті
а) кошти в касі
б) кошти на розрахунковому рахунку
в) кошти на спеціальних рахунках
г) кошти на шляху до рахунку
Грошові активи в іноземній валюті
а) валютні засоби в касі
б) засобу на валютному рахунку
в) валютні засоби на спеціальних рахунках
г) валютні засоби на шляху до рахунку
Резервні грошові активи у формі короткострокових фінансових вкладень
а) резервні активи у формі короткострокових грошових інструментів
б) резервні активи у формі короткострокових фондових інструментів

Рис. 1. Склад основних елементів грошових активів підприємства,
що забезпечують його платоспроможність [2, с. 157]
Політика управління грошовими активами являє собою частину
загальної політики управління оборотними активами підприємства, що
полягає в оптимізації сукупного розміру їхнього залишку з метою
забезпечення постійної платоспроможності й ефективного використання в
процесі збереження.
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Розробка політики управління грошовими активами підприємства
включає наступні основні етапи (рис. 2.):
Етапи формування політики управління грошовими активами
Аналіз грошових активів підприємства в попередньому періоді
Оптимізація середнього залишку грошових активів підприємства
Диференціація середнього залишку грошових активів у розрізі національної й
іноземної валюти
Вибір ефективних форм регулювання середнього залишку грошових активів
Забезпечення рентабельного використання тимчасово вільного залишку грошових
активів
Побудова ефективних систем контролю за грошовими активами підприємства

Рис. 2. Основні етапи формування політики управління грошовими
активами підприємства [2, с. 158]
1. Аналіз грошових активів підприємства в попередньому періоді.
Основною ціллю цього аналізу є оцінка суми і рівня середнього залишку
грошових активів з позицій забезпечення платоспроможності підприємства, а
також визначення ефективності їхнього використання.
2. Оптимізація середнього залишку грошових активів підприємства.
Така оптимізація забезпечується шляхом розрахунків необхідного розміру
окремих видів цього залишку в майбутньому періоді.
3. Диференціація середнього залишку грошових активів у розрізі
національної й іноземної валюти. Така диференціація здійснюється тільки на
тих підприємствах, що провадять зовнішньоекономічну діяльність. Ціль такої
диференціації полягає в тім, щоб із загальної оптимізованої потреби в
грошових активах виділити валютну їхню частину для того, щоб забезпечити
формування необхідних підприємству валютних фондів. Основою здійснення
такої диференціації є планований обсяг витрати коштів у розрізі внутрішніх і
зовнішньоекономічних операцій у процесі здійснення операційної діяльності.
4. Вибір ефективних форм регулювання середнього залишку грошових
активів. Таке регулювання проводиться з метою забезпечення постійної
платоспроможності підприємства, а також з метою зменшення розрахункової
максимальної і середньої потреби в залишках грошових активів.
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5. Забезпечення рентабельного використання тимчасово вільного
залишку грошових активів. На цьому етапі формування політики керування
грошових активів розробляється система заходів щодо мінімізації рівня втрат
альтернативного доходу в процесі їхнього збереження і протиіфляційного
захисту.
6. Побудова ефективних систем контролю за грошовими активами
підприємства. Об'єктом такого контролю є сукупний рівень залишку
грошових

активів,

що

забезпечують

поточну

платоспроможність

підприємства, а також рівень ефективності сформованого портфеля
короткострокових фінансових вкладень підприємства [2, с. 158-161].
Грошові активи відіграють активну роль у процесі забезпечення
платоспроможності по двох видах фінансових зобов'язань підприємства —
невідкладних (з терміном виконання до одного місяця) і короткострокових (з
терміном виконання до трьох місяців); поточні зобов'язання з терміном
виконання до одного року забезпечуються переважно іншими видами
оборотних активів.
Враховуючи зацікавленість у наявності та ефективності використання
грошових активів різними групами користувачів, слід виділити найбільш
поширені проблеми, що виникають в управлінні ними:
1. Інформація про стан та використання грошових коштів для прийняття
поточних управлінських рішень (інформація управлінського обліку і
аналізу).
2. Інформування інвесторів та кредиторів про стан та оборотність
грошових коштів з метою залучення інвестицій.
3. Попередження зловживань по використанню грошових коштів.
Вирішення зазначених проблем досягається залученням зовнішнього та
внутрішнього аудиту. Організація системи внутрішнього контролю грошових
активів – основна умова ефективного попередження та своєчасного
виявлення й усунення помилок, неточностей, порушень та відхилень
пов‘язаних з використанням грошових коштів, що сприятиме покращенню
результативності функціонування господарюючих суб‘єктів.
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Контроль

–

фундаментальний

елемент

процесу

управління.

Ні

планування, ні створення організаційних структур, ні мотивацію не можна
розглядати повністю окремо від контролю. Справді, майже всі ці процеси вони
є невід'ємними частинами загальної системи контролю в певній організації.
Систему контролю за грошовими коштами можна покращити за
допомогою фінансового контролінгу, який являє собою контролюючу
систему, що забезпечує концентрацію контрольних дій на найбільш
пріоритетних напрямках фінансової діяльності підприємства, своєчасне
виявлення відхилень фактичних її результатів від передбачених і прийняття
оперативних управлінських рішень, що забезпечують її нормалізацію.
В умовах кризи світової й вітчизняної економік, коли підприємствам
доводиться зіштовхуватися з перманентними загрозами й ризиками, які суттєво
знижують поточний рівень їх економічної безпеки, проблема створення
системи захисту, тобто комплексної системи економічної безпеки стала
першочерговою. Потрібно визнати, що за таких обставин практично на всіх
підприємствах України в ініціативному порядку було створено системи
безпеки, що дозволяють їм з різним ступенем ефективності гарантувати безпеку
своєї діяльності. Злочини в економічній сфері стали носити інтелектуальний
характер, а їх основною сферою є фінансова діяльність, що містить в собі
протизаконні дії з грошовими активами та касовими операціями як найслабшою
ділянкою діяльності суб‘єктів господарювання [3, с. 71].
За таких умов для побудови й ефективного функціонування системи
економічної безпеки потрібно задіяти в повному обсязі ресурси всіх
структурних підрозділів підприємства, а також можливості зовнішніх
організацій, у тому числі органів державної влади та управління, суб‘єктів
недержавної системи безпеки і т. д.
Крім того, на великих підприємствах з великим грошовим потоком
необхідно створити спеціалізовані служби внутрішнього контролю, які
спроможні забезпечити контроль за своєчасним і повним формуванням і
використанням грошових активів і капіталу в розрізі передбачених джерел,
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контроль за забезпеченням платоспроможності і фінансової стійкості
підприємства [4, с. 89].
Аудит

грошових

коштів

представляє

собою

процес перевірки

виконання всіх управлінських рішень в області їх формування з ціллю
реалізації розробленої політики їх розвитку і намічених показників поточних
і оперативних планів. Це контролююча система, яка забезпечує концентрацію
контрольних дій на найбільш пріоритетні напрямки їх розвитку, своєчасне
виявлення відхилень фактично досягнутих результатів їх формування від
планових та прийняття оперативних управлінських рішень, що забезпечать їх
нормалізацію.
Аудит грошових коштів проводиться за такими напрямками: аудит
касових операцій; аудит операцій на поточному рахунку, аудит операцій на
валютному та інших рахунках у банках. Досліджуючи ці напрямки, можна
зробити висновок про доцільність та ефективність використання грошових
коштів клієнтом.
При аудиті грошових коштів, необхідно знати фактичний стан
грошових коштів на підприємстві, що досягається за допомогою аудиту
даного об‘єкта.
Ознаками

відсутності чи недостатнього внутрішнього контролю за

рухом коштів у касі підприємства є [5, с. 29]:
– відсутність

на

підприємстві

налагодженої

системи

проведення

раптових перевірок каси з повним перерахуванням готівки і перевіркою
інших цінностей, що знаходяться в касі;
– відсутність

на

підприємстві

наказу

керівника,

що

встановлює

періодичність перевірок;
– наявність ознак формального проведення аудиту каси; надання права
підпису прибуткових і видаткових ордерів іншим особам, крім головного
бухгалтера і керівника підприємства.
Проблеми

організації

аудиту

грошових

коштів

певною мірою

зумовлені недоліками організаційного характеру, і полягають в наступному:
недостатня участь у розробці нових і удосконаленні чинних
законодавчих і нормативних актів з даного виду контролю;
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недостатня робота по роз‘ясненню завдань контролю грошових коштів
із забезпечення усунення допущених порушень;
недостатнє застосування в аудиті методик, спрямованих на визначення
ефективності використання коштів;
послаблено роботу із засобами масової інформації, спрямовану на
профілактику і попередження порушень у використанні бюджетних коштів.
Аналіз результатів контрольних заходів за рухом і використанням
грошових активів, здійснених на підприємстві з приводу виявлення
відхилень в обліку касових і розрахункових операцій, можна знайти нові
раціональніші шляхи використання грошових коштів; запропонувати заходи
з мінімізації негативних та оптимізації позитивних грошових потоків;
визначати наявність і стан власної заборгованості перед кредиторами та
вживати певних заходів з її усунення.
Для реформування внутрішнього контролю нами запропонована
модель проведення аудиту грошових коштів (рис. 3).
Збір інформації та аналіз законодавчих актів, документів нормативного,
розпорядчого характеру, даних бухгалтерського, управлінського обліку,
фінансової та статистичної звітності
Визначення факторів ризику
при здійсненні операцій з
грошовими коштами і
розрахунками та оцінка рівня
ризиковості
Проведення аудиторських
процедур щодо законності і
достовірності відображення
операцій з грошовими
коштами в бухгалтерському
обліку та звітності
Оцінка стану внутрішнього контролю
Оцінка законності
діяльності

Оцінка системи управління

Оцінка ефективності
діяльності

Зведення результатів, обговорення, надання рекомендацій щодо ефективного та законного
управління грошовими коштами, організації управлінського обліку написання
аудиторського висновку

Рис. 3. Модель обробки інформації для підготовки, проведення
аудиту грошових коштів
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Організація роботи

за зазначеними

моделями

та

алгоритмами

здійснення контролю операцій з грошовими коштами і розрахунками
дозволить забезпечити дієвий контроль, ефективно управляти фінансовими
ресурсами та запобігати фінансовим порушенням.
При дотриманні системного внутрішньогосподарського контролю за
грошовими коштами та розрахунковими операціями підприємство може
підвищити ефективність управлінських рішень, виявити негативні фактори у
вузьких ділянках обліку і цим самим зменшити їх негативний вплив на
фінансові результати підприємства та впливати на економію витрат.
Висновки. Підсумовуючи вищенаведене, можна зазначити, що грошові
активи підприємства - це частина оборотних активів підприємства, що
використовуються ним для забезпечення безперервної діяльності, а також є
критерієм його платоспроможності та фінансової стійкості. Основною метою
у процесі аналізу та контролю за грошовими активами є забезпечення
постійної платоспроможності підприємства та оцінювання поточного стану
економічної безпеки підприємства і прогнозування його зміни менеджерами
або аналітиками шляхом визначення певної сукупності показників діяльності
суб‘єкта господарювання.
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Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ОБОРОТНІ АКТИВИ ПІДПРИЄМСТВА: ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ,
ВИЗНАННЯ І СКЛАД ЗА НПСБО ТА МСБО
У статті розглянуто економічну сутність поняття «оборотні активи
підприємства», визначено їх склад та умови визнання згідно чинного
законодавства. Проведено порівняльну характеристику складових елементів
оборотних активів за національними та міжнародними стандартами
ведення бухгалтерського обліку.
Ключові слова: оборотні активи, запаси, розрахунки, облік, контроль.
Постановка проблеми та її зв'язок з актуальними теоретичними або
практичними завданнями. Оборотні активи є найважливішою складовою
частиною загальної величини сукупних активів, беруть участь одночасно у
всіх

стадіях

кругообігу,

забезпечують

відтворювальний

процес,

опосередковують розподіл і перерозподіл суспільного продукту.
Оборотні активи відіграють важливу роль в ефективному управлінні
підприємством. Все частіше піднімається питання про економічну сутність
оборотних активів. У сучасній бухгалтерській практиці існує багато схожих з
ними визначень, таких як «оборотний капітал», «оборотні кошти», «оборотні
засоби», «поточні активи», проте досі ведуться активні обговорення щодо
цих питань, а єдиного вирішення досі немає, що не впливає позитивно на
саму систему бухгалтерського обліку в Україні.
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Формулювання цілей статті. Ціллю написання статті є дослідження
економічної сутності, складу та умов визнання оборотних активів за
національними та міжнародними стандартами ведення бухгалтерського
обліку з метою підвищення достовірності складання фінансової звітності
підприємства.
Посилання на сучасні дослідження та публікації. Для здійснення
господарської

діяльності

необхідні

дані

про

господарські

засоби

підприємства і джерелах їх формування. Проблемам визнання і класифікації
оборотних активів, їх відображення у фінансовій звітності приділяли увагу
багато українських вчених, зокрема: Грабова Н.М., Кужельний М.В.,
Ловинська Л.Г., Малюга Н.М., Мних Є.В., Нападовська Л.В., Ткаченко Н.М.,
Чумаченко М.Г., Швець В.Г.
Виклад основного матеріалу дослідження. Для здійснення фінансовогосподарської діяльності підприємства мають у розпорядженні оборотні
активи, які являють собою контрольовані ними економічні ресурси,
сформовані за рахунок інвестованого у них капіталу, характеризуються
детермінованою вартістю, продуктивністю та здатністю генерувати дохід,
постійний обіг яких в процесі використання пов‘язаний з факторами часу,
ризику та ліквідності.
Склад та структура оборотних активів залежить від галузевої
приналежності

підприємства,

характеру

й

особливостей

організації

господарської діяльності, умов постачання і збуту, розрахунків зі покупцями і
постачальниками (у структурі запасів підприємств промисловості основне
місце займають сировина і матеріали, у торгівлі – товари на складі, у дорозі і
у торговельному залі).
Важливою подією в економічному житті України став перехід на
ведення бухгалтерського обліку і фінансової звітності за Національними
положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку. Використання цього
нормативного підґрунтя зумовило чітке визначення термінологічної бази, що
в ньому використовується. Саме в цих документах, зокрема, в НП(с)БО 1
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«Загальні вимоги до фінансової звітності» подаються визначення як категорії
активів, загалом, так і категорії оборотних активів, яку ми досліджуємо. [2]
Отже, в загальному розумінні, активи – це ресурси, контрольовані
підприємством у результаті минулих подій, використання яких, як очікується,
призведе до отримання економічних вигод у майбутньому. Відповідно,
оборотні активи – це грошові кошти та їх еквіваленти, що не обмежені у
використанні, а також інші активи, призначені для реалізації чи споживання
протягом операційного циклу чи протягом дванадцяти місяців з дати балансу.
Формування

системи

обліку

та

контролю

оборотних

активів

здійснюється у межах загальної побудови облікового процесу, де у результаті
перетворення первинної облікової інформації формується вихідна продукція
у вигляді відповідних показників щодо оборотних активів, які є основою
інформаційного забезпечення управління активами.
Джерелом

отримання

повністю

достовірної

і

невипередженої

інформації на звітну дату є баланс (звіт про фінансовий стан).
Зміст і форма балансу, а також загальні вимоги до визнання і розкриття
його статей визначається НП(с)БО 1 «Загальні вимоги до складання
фінансової звітності» та методичними рекомендаціями до складання
фінансової звітності. [2]
Активи

відображаються

в

балансі

в

грошовому

вираженні

з

використанням визначеної бази оцінки, а саме:
- історичної собівартості. Активи відображаються в сумі сплачених
коштів або їх еквівалентів або по справедливій вартості компенсації, виданої,
для їх придбання, на момент придбання;
- поточної собівартості. Активи відображаються в сумі коштів або їх
еквівалентів, що були б сплачені у випадку придбання такого ж або
еквівалентного активу на даний момент;
- вартості реалізації. Активи відображаються в сумі коштів або їх
еквівалентів, яку можна було б одержати на сучасний момент шляхом
продажу активу в ході звичайної реалізації;
319

Запаси, розрахункові і грошові статті об‘єднані в один розділ II
«Оборотні

активи»

балансу.

Методологічні

засади

формування

у

бухгалтерському обліку інформації про запаси визначені у П(с)БО 9
«Запаси», затвердженого Міністерством фінансів України від 20 жовтня
1999 року № 246, із змінами і доповненнями.
Відповідно до П(с)БО 9 «Запаси», запаси визнаються активом, якщо
існує імовірність одержання в майбутньому економічних вигод, пов‘язаних з
їх використанням, і їх вартість може бути вірогідно визначена. За умови,
коли ТМЦ не відповідають цим критеріям, вони не можуть бути відображені
у фінансовій звітності в складі активів. У процесі проведення інвентаризації
вони підлягають списанню.
Придбані запаси зараховуються на баланс підприємства по первісній
вартості. Порядок формування первісної вартості придбаних запасів за
планом регламентовано П(с)БО 9 «Запаси». Відповідно до цього стандарту
первісною вартістю таких запасів є їх собівартість, що складається з
наступних фактичних витрат:
- суми, що сплачуються відповідно до договору постачальнику за
винятком непрямих податків;
- суми ввізного мита;
- суми непрямих податків у зв‘язку із придбанням запасів, що не
відшкодовуються підприємству;
- транспортно-заготівельні витрати;
- інші витрати, що безпосередньо пов'язані з придбанням запасів і
доведенням їх до стану, в якому вони придатні для використання в
запланованих цілях.
При продажу або іншому вибутті запасів відповідно до П(с)БО 9
«Запаси» собівартість визначається по одному з наступних методів:
- ідентифікованої собівартості відповідної одиниці запасів;
- середньозваженої собівартості;
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- собівартості перших за часом надходження запасів (ФІФО);
- нормативних витрат.
З метою більш детального дослідження складових елементів оборотних
активів за НПСБО вважаємо за доцільне розглянути їх склад та класифікацію
за МСБО та GAAP.
Отже, згідно із Концептуальною основою складання та подання
фінансових звітів МСФЗ, активами є ресурси, контрольовані підприємством
у результаті минулих подій, від якого очікують надходження майбутніх
економічних вигід до підприємства. Згідно із GAAP США активи визнаються
як ресурси компанії, які повинні принести їй господарську вигоду в
майбутньому. Як активи відображаються господарські ресурси компанії, які:
- приносять господарську вигоду (доходи) в майбутньому;
- знаходяться в розпорядженні керівництва компанії, яке могло б без
перешкод задіяти їх на власний розсуд, або продати;
- є результатом раніше здійснених компанією операцій, тобто які
придатні до використання в даний момент, а не знаходяться на стадії
виготовлення, або доставки в рамках відповідного контракту. [3]
В принципах GAAP розрізняють довгострокові активи і поточні
активи, що співпадають з положеннями щодо віднесення саме до оборотних
активів у П(С)БО в Україні, проте є певні відмінності. Схематично різні
підходи до визначення активів представлено на рис.1.
Що ж стосується активів згідно з Національними стандартами
бухгалтерського обліку в Україні, то визнання активів базується на даних з
первинних документів за відповідний період.
Продовжуючи дослідження, зауважимо, що НП(С)БО 1 «Загальні
вимоги до складання фінансової звітності» вимагає розмежування між
оборотними та необоротними активами. За цим стандартом активи
визначаються як оборотні активи, якщо: [2]
- очікується, що вони будуть реалізовані впродовж нормального
виробничого циклу підприємства;
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Актив –це ресурс, контрольований підприємством у результаті
минулих подій, від якого очікують надходження майбутніх
економічних вигід до підприємства.
Грошові кошти складаються з готівки в касі і депозитів до
запитання. Еквіваленти грошових коштів – це короткострокові,
високоліквідні інвестиції, які вільно конвертуються у відомі суми
грошових коштів і яким притаманний незначний ризик зміни
вартості.
МСБО

Запаси – це активи, які:
- утримуються для продажу за умов звичайної господарської
діяльності;
- перебувають у процесі виробництва для такого продажу, або
- існують у формі основних чи допоміжних матеріалів для
споживання у виробничому процесі або при наданні послуг.
Активи - імовірні майбутні економічні вигоди, отримані або
контрольовані конкретною організацією в результаті минулих
операцій або подій.

GAAP

Грошова готівка – каса і залишки коштів на рахунках в банку і
грошові еквіваленти, під якими розуміють високоліквідні
короткострокові вкладення в ринкові цінні папери.
Товарно-матеріальні запаси - це активи, які:
-є власністю компанії - об‘єкта обліку;
- є матеріальними активами;
- призначені для продажу або використання у виробництві, які
постійно витрачаються і замінюються новими (поновлюються).
Активи – це ресурси, контрольовані підприємством в результаті
минулих подій, використання яких як очікується, приведе до
надходження економічних вигод у майбутньому

НП(С)БО

Грошові кошти – готівка, кошти на рахунках у банках та депозити до
запитання. Еквіваленти грошових коштів – короткострокові
високоліквідні фінансові інвестиції, які вільно конвертуються у певні
суми грошових коштів і які характеризуються незначним ризиком зміни
їх вартості.
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
підчас виробництва продукції,
виконання робіт та надання послуг, а також управління підприємством.

Рис. 1. Порівняльна характеристика визначення основних понять щодо
активів підприємства [1,2,3]
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- їх утримують, головним чином, у цілях реалізації або на короткий термін і
очікується, що їх буде реалізовано впродовж 12 місяців балансу;
- це є грошові кошти або грошовий еквівалент, щодо застосування яких
відсутні обмеження.
Отже, як видно з наведених визначень на рис.1., активи підприємства –
це ресурси, які знаходяться у володінні та користуванні підприємства і мають
свою вартість і, від використання та реалізації яких підприємство отримує
економічні вигоди тепер або очікує їх у майбутньому, і які є результатом
раніше здійснених операцій.
Наведена класифікація оборотних активів (рис. 2.) регламентується
П(С)БО, який є офіційним документом організації і ведення бухгалтерського
обліку в Україні, і при формуванні звітності підприємства необхідно її
дотримуватись. [1]

Господарські засоби підприємства

Засоби
виробництва

Засоби в
сфері обігу

Засоби
невиробничої
сфери

-

Предмети праці:
сировина і матеріали;
паливо;
будівельні матеріали;
запасні частини;
комплектуючі вироби;
інші матеріали
Предмети
обігу:
готова продукція;
товари

-

Грошові кошти:
каса;
рахунки в банках

-

Кошти в розрахунках:
з покупцями і замовниками;
з різними дебіторами

-

Засоби, що обслуговують сферу обігу:
торгівельно-складські приміщення;
обладнання і інвентар
(ваговимірювальні прилади)

-

Засоби праці:
обладнання і інвентар для соціальнокультурного призначення

Рис.2. Класифікація господарських засобів (оборотних активів)
підприємства за складом і розміщенням
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При

організації

контролю

за

станом

оборотних

активів

і

ефективністю їх використання особливу увагу треба звернути на своєчасність
і правильність проведення інвентаризації, розрахунків з покупцями і
постачальниками, а також іншими дебіторами та кредиторами. У ході її
проведення

встановлюється

наявність

дебіторської

і

кредиторської

заборгованості, її реальна величина, застосовуються міри для усунення
розбіжностей по виявлених сумах.
Відповідно до Інструкції по інвентаризації № 69 при інвентаризації
розрахунків:
1. Усім дебіторам необхідно передати виписки про їх заборгованість для
підтвердження реальності заборгованості; підприємства-дебітори зобов'язані
протягом десяти днів із дня одержання виписок підтвердити заборгованість
або заявити свої заперечення.
2. На суми заборгованості постачальників по невідфактурованим
постачанням після їх перевірки бухгалтерія повинна вимагати від них
розрахунково-платіжні документи. Постачальники зобов'язані представити
підприємству такі документи або повідомити про причини їх ненадання або
про відсутність такої заборгованості.
3. На рахунках обліку розрахунків з покупцями і замовниками,
постачальниками і підрядниками, іншими дебіторами і кредиторами повинні
залишатися винятково погоджені суми.
Висновки. Отже, у процесі дослідження нами було розкрито
значенняоборотних активів у діяльності підприємства, їх економічну
сутність, умови визнання та оцінку при їх надходження та вибутті з метою
представлення достовірної та неупередженої інформації щодо вартості
оборотних активів у фінансовій звітності підприємств.
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СУТНІСТЬ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ЯК КРИТЕРІЮ
ОЦІНЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
У статті розглянуто сутність фінансових результатів як критерію
оцінювання ефективності діяльності підприємств. Досліджено міжнародні
підходи та методи визначення показника фінансового результату.
Ключові слова: доходи, витрати, фінансові результати, ефективність
діяльності.
Постановка проблеми у загальному вигляді. В умовах ринкової
економіки діяльність суб‘єктів господарювання спрямована на отримання
максимально можливої економічної вигоди, що знаходить свій прояв у
фінансових

результатах.

забезпечується

зміцнення

При

позитивному

бюджету

держави,

фінансовому
сприяння

результаті

інвестиційній

привабливості, діловій активності підприємств у виробничій і фінансовій
сферах. Тому, визначення шляхів збільшення фінансового результату як
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основного показника ефективності діяльності підприємства є пріоритетними
завданням будь-якого суб‘єкта господарювання.
Аналіз останніх досліджень та та публікацій. Вивченням питань, що
стосуються визначення фінансових результатів діяльності підприємства
займаються Р. В. Скалюк, І. А. Панченко, С. Б. Шипіна, О. Я. Маліновська,
М. Д. Білик, П. П. Мазурок, Л. В. Фролова.
Мета. Метою дослідження є систематизація міжнародних підходів та методів
визначення фінансових результатів діяльності підприємства.
Виклад основного матеріалу. Єдиного трактування категорій «фінансові
результати», «прибуток» та «збиток» не існує. Полеміка протягом десятиліть
значною мірою розгорталася навколо сутності, форм та джерел формування
результатів діяльності, методики їх визначення. Етимологічно поняття
«фінансові результати» трактують як різницю між доходами та витратами
підприємства за певний час, «прибуток» – зростання, збільшення, приріст, зиск,
«збиток» – матеріальні втрати, протилежність прибутку [2, 176].
У міжнародній практиці виділяють три основні підходи до визначення
величини фінансового результату діяльності підприємства:
1) фінансовий результат розглядають, як зміну величини чистих активів
підприємства протягом звітного періоду. Розмір чистих активів визначається,
як вартісна оцінка сукупного майна підприємства за вирахуванням загальної
суми його заборгованості та додаткових внесків власників;
2) фінансовий результат виступає як різниця між величною доходів та витрат
діяльності підприємства;
3) фінансовий результат трактується, як зміна величини власного капіталу
підприємства впродовж звітного періоду [4, 19].
Досвід міжнародної практики бухгалтерського обліку передбачає два
головні методи визначення фінансового результату діяльності підприємства
[3,63]:
1) балансовий метод, який передбачає визначення фінансового результату на
підставі основного балансового рівняння, за яким величина активу
326

підприємства відповідає сумі власного капіталу (статутний, резервний,
додатковий капітал, прибуток минулих років) та зобов‘язань суб‘єкта
господарювання. За такого підходу, показник фінансового результату буде
відображати зміну вартості чистих активів протягом звітного періоду;
2) метод «витрати – випуск» в основу якого покладено модель В. Леонтьєва.
Розрахунок фінансового результату проводиться шляхом співставлення
доходів та витрат діяльності підприємства, з наступними коригуванням даної
різниці на суму зміни залишків запасів та вартості незавершеного
будівництва впродовж звітного періоду.
В

зарубіжній

практиці

найбільшого

поширення

у

діяльності

підприємств отримав метод «витрати – випуск», в той час, як балансовий
метод розрахунку фінансового результату є більш притаманним для
діяльності підприємств малого бізнесу.
В порівнянні з міжнародною практикою, у вітчизняній практиці
прийнятним є лише один підхід до визначення фінансового результату
господарської діяльності підприємства, зміст якого чітко описаний в
Положеннях (стандартах) бухгалтерського обліку. В НП(с)БО 1 «Загальні
вимоги до фінансової звітності» міститься принцип підготовки фінансової
звітності, який має назву нарахування та відповідності доходів і витрат. За
вказаним принципом «…для визначення фінансового результату звітного
періоду слід зіставити доходи звітного періоду з витратами, які були
здійснені для отримання цих доходів. При цьому доходи і витрати
відображаються в обліку і звітності у момент їх виникнення, незалежно від
часу надходження і сплати грошей» [1].
Для аналітичних цілей вітчизняними користувачам фінансової звітності
потрібно використовувати й балансовий метод розрахунку показника
фінансового

результату

підприємства.

Проблема

гармонізації

та

впровадження найбільш позитивних аспектів міжнародних методик для
удосконалення процесів формування, оцінки, аналізу
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фінансовими результатами вітчизняних підприємств становлять значну
наукову цінність подальшого їх дослідження.
Таким чином, фінансовий результат – це прибуток або збиток суб‘єкта
господарювання, що визначається як різниця між сукупними доходами та
витратами підприємства і при позитивному його результату представляє
додаткову вартість, виступає одним із джерел фінансування подальшого
розвитку та поточної діяльності підприємства. Для підприємств будь-якої
організаційної форми, важливо отримувати позитивний фінансовий результат
– прибуток. Останній є одним із найважливіших показників фінансового
стану підприємства та характеризує ефективність господарювання за видами
діяльності. Розуміння сутності та методики визначення фінансового
результату господарської діяльності підприємства за різними підходами дає
змогу достовірно формувати облікові дані про фінансовий результат
господарської діяльності підприємства.
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Розглядається висвітлення особливостей організації обліку на малих
підприємствах, обґрунтування необхідності дотримання законодавства та
впровадження нових нормативно-правових актів, які б регулювали облік на
малих формах господарювання.
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Успішне функціонування будь-якого підприємства, в тому числі і
малого, а саме: забезпечення рентабельної його діяльності в умовах ринкових
взаємовідносин, реалізація виготовленої продукції чи товарів, необхідність
точних і своєчасних взаєморозрахунків з контрагентами та фіскальною
службою,

установою

банку,

вимагає

організації

чіткої

системи

бухгалтерського обліку, контролю і звітності.
Для малих підприємств України основними господарсько-правовими
формами організації бізнесу є приватна та колективна. Різні правові форми
малих підприємств мають особливі механізми функціонування. Специфіка
діяльності підприємств сфери малого бізнесу має велике значення при
формуванні їх облікової політики [5].
Питанням організації обліку малих підприємств присвячені наукові
праці

вітчизняних

вчених:

В.

Моссаковського

[4],

Т.Гоголя

[1-2],

В. Пархоменко, Ф.Бутинця, М. Кужельного, Л. Пантелийчука та інших. Але
ряд питань потребують подальшого дослідження. Отож тема дослідження є
актуальною на сьогодні.
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Згідно із Законом України «Про розвиток та державну підтримку
малого і середнього підприємництва в Україні», СМП - це юридичні особи –
суб'єкти господарювання будь-якої організаційно-правової форми та форми
власності, у яких середня кількість працівників за звітний період
(календарний рік) не перевищує 50 осіб та річний дохід від будь-якої
діяльності не перевищує суму, еквівалентну 10 мільйонам євро та визначену
за середньорічним курсом Національного банку України [3].
Бухгалтерський облік є основним і обов'язковим видом обліку на
підприємстві. Вся фінансова, податкова, статистична та інші види звітності,
що

використовують

грошовий

вимірник,

ґрунтуються

на

даних

бухгалтерського обліку. Метою ведення бухгалтерського обліку та складання
фінансової звітності є надання користувачам для ухвалення рішень повної,
правдивої та неупередженої інформації про фінансове положення, результати
діяльності та рух грошових коштів підприємства.
Бухгалтерський облік на малих підприємствах повинен вестися з
дотриманням таких правил (принципів) бухгалтерського обліку:
обачність - застосування в бухгалтерському обліку методів оцінки, які
повинні запобігати заниженню оцінки зобов'язань і витрат і завищенню
оцінки активів і доходів підприємства. Цей принцип заснований на практиці
західних країн, де звітність надається насамперед не податковим або іншим
контролюючим органам, а інвесторам, акціонерам, кредиторам, яким
потрібна інформація про реальне фінансове становище підприємства;
повне висвітлення - фінансова звітність повинна містити всю
інформацію про фактичні і потенційні наслідки господарських операцій і
подій, здатних вплинути на рішення, які приймаються на її підставі;
автономність - кожне підприємство розглядається як юридична особа,
відособлена від його власників, у зв'язку з чим особисте майно і зобов'язання
власників не повинні відображатися у фінансовій звітності підприємства;
послідовність - постійне (з року в рік) застосування підприємством
вибраної облікової політики. Надання користувачам інформації про політику
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бухгалтерського обліку, яку підприємство зобов'язане використовувати
постійно при складанні фінансових звітів, про будь-які зміни в цій політиці і
їх вплив на показники фінансових звітів є важливою вимогою принципу
послідовності;
безперервність - оцінка активів і зобов'язань підприємства повинна
здійснюватися

виходячи

з

припущення,

що

його

діяльність

продовжуватиметься надалі. Це означає, що господарська одиниця є такою,
що постійно діє і продовжуватиме свою звичайну діяльність і далі. І якщо
передбачається ліквідовувати підприємство, то його активи слід оцінити з
урахуванням цієї обставини;
нарахування і відповідність доходів і витрат - для визначення
фінансового результату звітного періоду необхідно порівняти доходи
звітного періоду з витратами, які були здійснені для отримання цих доходів.
При цьому доходи і витрати відображаються в бухгалтерському обліку і
фінансовій звітності у момент їх виникнення незалежно від дати
надходження або сплати грошових коштів;
превалювання суті над формою - операції враховуються відповідно до
їх суті, а не тільки виходячи з юридичної форми. Так, відповідно до цього
принципу господарська операція повинна відображатися в бухгалтерському
обліку відповідно до її змісту, а не тільки виходячи з юридичної форми;
історична (фактична) собівартість - це сума грошових коштів та їх
еквівалентів і інших форм компенсації, наданих на момент отримання
активу;
єдиний грошовий вимірник - вимірювання і узагальнення всіх
господарських

операцій

підприємства

в

його

фінансовій

звітності

здійснюються в єдиній грошовій одиниці;
періодичність - можливість розподілу діяльності підприємства на певні
періоди часу з метою складання фінансової звітності. Іншими словами,
підприємство надає звітність в певні періоди часу.
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Підставою для бухгалтерського обліку господарських операцій є
первинні документи, які фіксують факти здійснення господарських операцій.
Первинні документи мають бути складені у момент здійснення господарської
операції, а якщо це неможливо - безпосередньо після її закінчення. Для
контролю та впорядкування обробки даних на підставі первинних документів
можуть складатися зведені облікові документи. Первинні та зведені облікові
документи можуть бути складені як на паперових, так і на машинних носіях.
Бухгалтерський облік на підприємстві ведеться безперервно з дня
реєстрації підприємства і до його ліквідації.
Питання організації бухгалтерського обліку на підприємстві відносяться
до компетенції його власника (власників) або уповноваженого органу
(посадової особи) відповідно до законодавства і засновницьких документів.
Відповідальність за організацію бухгалтерського обліку та забезпечення
фіксації фактів здійснення всіх господарських операцій в первинних
документах, зберігання оброблених документів, регістрів і звітності в
перебігу встановленого терміну, але не менше трьох років, несе власник
(власники) або уповноважений орган (посадова особа), що здійснює
керівництво підприємством відповідно до законодавства і засновницьких
документів.

Відповідальність за бухгалтерський

облік господарських

операцій, пов'язаних з ліквідацією підприємства, включаючи оцінку майна і
зобов'язань підприємства, а також складання ліквідаційного балансу і
фінансової звітності, покладається на створену відповідно до законодавства
ліквідаційну комісію.
Суб'єкти малого підприємництва при формуванні облікової політики
повинні враховувати такі фактори:
1) розмір підприємства та кількість працюючих, щоб довести
необхідність

створення

бухгалтерської

служби

на

обмежитися лише посадою бухгалтера;
2) вид діяльності;
3) вибір плану рахунків (загальний або спрощений);
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підприємстві

або

4) вибір системи оподаткування (загальна або спрощена);
5) обрані форми первинних документів та документообіг;
6) вибір форми бухгалтерського обліку (журнально-ордерна, спрощена,
автоматизована та ін.).
З огляду на те, що облік відіграє важливу роль в прийнятті
управлінських рішень, необхідно врахувати вимоги, які ставлять перед ним
різні користувачі облікової інформації малих підприємств. Традиційно
виділяють внутрішніх та зовнішніх користувачів. Перш за все облікову
інформацію

використовують

власники,

управлінський

персонал

підприємства. До групи зовнішніх користувачів належать інвестори,
банківські та кредитні установи, постачальники, клієнти, органи державного
регулювання і контролю. Якщо вимоги до обліку визначати потребами
користувачів,

то

підприємствами.

виникають
Для

перших

відмінності
властива

між

великими

наявність

і

ділових

малими
контактів

практично з усіма перерахованими вище зовнішніми користувачами, в той
час як для малих підприємств вони в основному обмежуються органами
державного регулювання і контролю. Таким чином на малих підприємствах
акцент переноситься на внутрішнє використання облікової інформації [2].
Для забезпечення ведення бухгалтерського обліку мале підприємство
самостійно вибирає форми його організації:
- введення в штат підприємства посади бухгалтера або створення
бухгалтерської служби, як самостійного структурного підрозділу, на чолі з
головним бухгалтером;
-

користування

послугами

спеціаліста

з

бухгалтерського

обліку,

зареєстрованого як підприємець, який здійснює підприємницьку діяльність
без створення юридичної особи;
- ведення на договірних засадах бухгалтерського обліку централізованою
бухгалтерією або аудиторською фірмою;
- самостійне ведення бухгалтерського обліку і складання звітності
безпосередньо власником або керівником підприємства.
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Керівник підприємства зобов'язаний створити необхідні умови для
правильного ведення бухгалтерського обліку, забезпечити неухильне
виконання всіма службами і працівниками, причетними до бухгалтерського
обліку,

правомірних

вимог

бухгалтера

щодо

дотримання

порядку

оформлення і надання до обліку первинних документів.
У свою чергу головний бухгалтер або особа, на яку покладено ведення
бухгалтерського обліку підприємства:
-

забезпечує

дотримання

на

підприємстві

встановлених

єдиних

методологічних принципів бухгалтерського обліку, складання і надання у
встановлені терміни фінансової звітності;
- організовує контроль за віддзеркаленням на рахунках бухгалтерського
обліку всіх господарських операцій;
- бере участь в оформленні матеріалів, пов'язаних з недостачею і
відшкодуванням втрат від недостачі, розкрадання і псування активів
підприємства;
- забезпечує перевірку стану бухгалтерського обліку у відділеннях і
інших відособлених підрозділах малого підприємства.
Загальний розвиток господарства, вдосконалення процесу управління,
зростання ролі інформації для прийняття обґрунтованих економічних рішень,
створення умов для приведення системи бухгалтерського обліку до
міжнародних

вимог

сприяли

вдосконаленню

організаційних

засад

бухгалтерського обліку в різних секторах економіки, в тому числі підприємств
малого бізнесу. Протягом останніх 20 років відбувалися зміни в підходах до
встановлення критеріїв суб‘єктів господарювання, які мали право на
застосування спрощеної форми обліку, а також у методологічних аспектах
облікового процесу підприємств малого бізнесу. Основним завданням
організації обліку на малих

підприємствах є створення такої системи

отримання інформації, яка б забезпечувала реальне управління суб'єктом
малого підприємництва та примноження доходу від його діяльності.
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Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
СУТНІСТЬ ТА ЗАВДАННЯ АУДИТУ МАЙНОВОГО СТАНУ
ПІДПРИЄМСТВА
У статті розглянуто сутність майнового стану підприємства. Розкрито
необхідність аудиту майнового стану підприємства, його мету та завдання.
Висвітлено ключові аспекти на які, необхідно звернути увагу при здійсненні
перевірки майнового стану підприємства.
Ключові слова: майно, майновий стан, аудит, аналіз майнового стану,
аудиторський висновок.
Успішне функціонування будь-якого підприємства за умов ринкової
економіки багато в чому визначається ефективною системою управління
майном, що має бути спрямована на належне його збереження та
раціональне,

оптимальне

використання.

Саме

майно

господарюючих

суб‘єктів пов‘язують з його здатністю створювати майбутні грошові потоки,
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які гарантують безперервність його роботи та є визначальними чинниками
формування його ринкової вартості.
Управління майновим станом являється значимим, визначальним та
стратегічно важливим фактором забезпечення стабільного фінансового стану
економічного суб‘єкта, що обумовило актуальність дослідження цієї теми.
Саме його оцінка, аналіз та аудит уможливлюють профілактику негативних
тенденцій та падіння ризиків банкрутства, оскільки здійснення виробничого
процесу не може відбуватись без наявності потрібних основних фондів та
оборотних матеріальних засобів.
Узагальнення економічних літературних джерел за даною проблемою
свідчить, що у працях таких вчених зроблено значимий внесок у теоретикометодологічні засади оцінки та аудиту майнового стану підприємства:
Амоша О. І., Білик М. Д., Бланк І. А. , Брюховецької Н. Ю. , Буряк П. Ю.,
Ізмайлов К. В., Кіндрацької Г. І. , Ковальова В. В., Лахтіонової Л. А.,
Лігоненка

Л. О.,

Павловської

О. В.,

Подольської

В. О.,

Поповича

П. Я. , Савицької Г. В., Цал-Цалка Ю. С., Фастовець А. А., Чумаченка М. Г.,
Шеремети А. Д., Шморгуна Н. П., Яріша О. В. та багато інших. Так як
актуальні питання саме аудиту майнового стану є недостатньо висвітленими
в науковій літературі, то є доцільним на сьогодні проводити дослідження у
цьому напрямку.
Метою статті є висвітлення методики аудиту майнового стану
підприємства.
За сучасних умов господарювання необхідно уточнити сутність
категорії «майно» задля забезпечення раціонального його використання
шляхом ведення точного обліку та належного контролю. Виявивши
закономірності розвитку категорії «майно» з‘являється можливість здійснити
систематизацію існуючих знань та проаналізувати тенденції перспективного
розвитку бухгалтерського обліку та фактори потенційного впливу на нього.
Оскільки знаючи, що відноситься до майна, власник вимагатиме дієвого
контролю за таким об'єктом.
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Належне підприємству майно дає можливість провадити фінансовогосподарську діяльність, до того ж нарощувати обсяги виробництва,
підвищувати якість продукції, конкурентоспроможність на внутрішніх,
зовнішніх ринках. Кількісний та якісний склад майна в визначає могутність
підприємства, можливості економічного зростання та економічну стійкість в
кризових явищах. Власники чи розпорядники майна зацікавлені у збереженні
та збільшення обсягів майна підприємства.
Майно - це з одного боку матеріальні цінності та речі, які знаходяться у
власності фізичних чи юридичних осіб, а з іншого - сукупність майнових
обов'язків, прав юридичних чи фізичних осіб.
Теоретичний підхід до тлумачення даного поняття дає змогу розуміти
майно не тільки як сукупність матеріальних цінностей фізичних або ж
юридичних осіб, але й одночасно як сукупність прав та обов'язків на ці
цінності[1,c.207].
Для аудитора є важливим розуміння дефініції «майно» з облікової
точки зору, що є дещо відмінним від теоретичного. Вважаємо, що найбільш
прийнятним є наступне тлумачення: майно - це склад та стан активів, що
належать підприємству чи перебувають у його власності, які змінюються в
часовому аспекті під дією різних чинників, ключовими з яких є фінансові
результати отримані в минулому періоді[1,c.206].
Майновий стан суб'єкта господарювання визначається сукупністю
належних йому майнових прав та зобов‘язань, що відображаються в
бухгалтерському обліку його господарської діяльності.
Оскільки

майновий

стан

є

визначальною

основою

здійснення

фінансово-господарської діяльності, то для власників бізнесу, інвесторів та
кредиторів важливо володіти об‘єктивною та неупередженою інформацією
щодо складу майнових прав та майнових зобов‘язань підприємства. Саме
цим обумовлена важливість аудиторської перевірки майнового стану
підприємства.
Суб‘єктами аудиторського контролю майнового стану можуть бути окремі
незалежні аудитори чи незалежні аудитори з аудиторських фірм, або якщо діє на
підприємстві внутрішня аудиторська служба – то внутрішній аудитор.
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Об‘єктами

такого

аудиту

є

сукупність

майнових

цінностей

господарюючого суб‘єкта, джерела їх формування та поточний стан.
Не менш важливим, є постановка завдань, цілей, мети аудиту
майнового стану підприємства.
Мету аудиту майнового стану суб‘єктів господарювання можна
сформулювати як забезпечення зацікавлених осіб повною, реальною та
своєчасною

інформацією

щодо

наявності,

структури,

стану

майна

підприємства та правдивості показників майнового стану, що наведені в
фінансових звітах [2,c.154].
На етапі підготовки аудиту майнового стану підприємства також
доцільно сформувати завдання, визначити предметні області перевірки, що
сприятиме

правильному,

послідовному

плануванню.

Ці

ключові

формулювання будуть поскладені в основу плану та програми перевірки.
Узагальнені

завдання

поставлені

перед

незалежним

аудитором

при

дослідженні майнового стану показано на рис. 1.
Загальними завданнями аудиту майнового стану підприємства

динаміки та структури майна підприємства

-

аналіз стану майна підприємства

-

оцінка складу і джерел утворення майна підприємства;

-

визначення ефективності фінансування і використання
майна підприємства.

- підтвердження показників майнового стану у фінансової
звітності

Рис.1. Завдання аудиту майнового стану
Аудит майнового стану суб‘єкта господарювання, на нашу думку,
включає два аспекти таких як підтвердження правдивості облікових даних та
звітності щодо майна та аналіз його складу, структури, якісного стану[3]. Це
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пояснюється тим, що не можна проводити розрахунки щодо оцінки
майнового стану поки не підтверджена їх реальність, оскільки облікові дані
чи звітність будуть містити викривлення, то об‘єктивні висновки щодо
майнового стану буде неможливо зробити, а проведені розрахунки будуть
марними та введуть в оману зацікавлених осіб.
Так, як майновий стан підприємства характеризується великим
різноманіттям активів різного виду, стану, ліквідності, то даний вид аудиту є
досить трудомістким, так як в одному об‘єкті поєднується багато елементів.
Відповідно основним завданням аудитора являється встановлення рівня
об‘єктивності формування та відображення його показників згідно до
прийнятих бухгалтерських принципів[4].
Незалежний

аудитор

першочергово

здійснює

збір

необхідних

документальних та фактичних аудиторських доказів. При аудиторській
перевірці майнового стану аудитор повинен виконати такі завдання:
дослідити завіт про фінансовий стан стосовно арифметичної точності
підсумків по всіх згрупованих статтях, розділах активів та пасивів;
встановити

чи

дотримано

вимоги

несуперечливості,

тобто

чи

дорівнюють залишки на рахунках обліку майна на кінець минулого періоду
залишкам по тим же статтям на початок звітного року;
провести перевірку чи відповідають залишки облікових регістрів
Головній книзі, а залишки в Головній книзі показникам звіту про фінансовий
стан;
якщо в звіті про фінансовий стан було внесено зміни щодо залишку по
певним статтям відображення майна, то доречно дослідити причини внесення
змін, їх характер та адекватність змін;
сформувати власноруч баланс за наданими обліковими регістрами та
порівняти із тим, що надано підприємством;
сформувати перелік внесених виправлень залишків на рахунках
обліку майна;
надати оцінку тим викривленням,що були виявлені;
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розрахувати аналітичні показники, що характеризують як склад, так і
динаміку активів, а також їх стан;
сформувати загальний висновок щодо достовірності обліку майна,
ефективності

його

використання

та

надати

рекомендації

щодо

її

підвищення[5].
Вітчизняні науковці пропонують різноманітні підходи та методики
аудиту майнового стану, кожна з яких акцентує увагу на різних аспектах
перевірки, тих які цікавлять їх найбільше. При аудиті майнового стану до
обов‘язків аудитора належить переконатись в тому, що
інвентаризація

майна

та

зобов‘язань

перед

тим,

проводиться
як

скласти

фінансову звітність. Це відбувається способом розгляду інвентаризаційних
описів, встановлення правильності виправлень в обліку. До того ж аудитор
має акцентувати власну увагу на тому, що:
вступне сальдо підсумку балансу має бути рівним кінцевому сальдо
попереднього року, а це буде свідчити про послідовне застосування
прийнятої облікової політики;
суми

дебіторської

заборгованості

мають

бути

звірені

шляхом

зустрічної перевірки з контрагентами;
підсумок балансу на завершення періоду має бути рівним оборотам та
залишкам на рахунках обліку майна в головній книзі на завершення звітного
періоду.
У випадку виявлення невідповідностей чи розбіжностей, аудитор
повинен

отримати

пояснення

шляхом

анкетування

чи

опитування

працівників бухгалтерії[6].
Досить часто при перевірці майна підприємства, щоб встановити
реальність вартості майнових цінностей в звітності аудитори користуються
складанням альтернативного балансу. Для цього необхідно на підставі
регістрів аналітичного та синтетичного обліку власноруч скласти звіт про
фінансовий

стан.

Якщо

даним

методичним
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прийомом

встановлено

відхилення, то аудитора з‘являються докази щодо допущених навмисно чи
випадково викривлень у фінансовій звітності[7].
Якщо

всі

вищенаведені

процедури

здійснено

аудитором

для

встановлення достовірності обліку майна та як наслідок не було знайдено
помилок, або вони є несуттєвими, то аудитор може підтвердити дані щодо
активів із звіту про фінансовий стан.
Отже, методика аудиту майнового стану передбачає застосування в
певній послідовності методичних прийомів, процедур та способів аудитором
та що дозволяють досягнути поставленої цілі, а саме зробити об‘єктивні та
адекватні висновки щодо майнового стану суб‘єкта господарювання.
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МЕТОДИ ОЦІНКИ ТОВАРНО-МАТЕРІАЛЬНИХ ЗАПАСІВ:
ВІТЧИЗНЯНИЙ ТА ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД
Розглянуто основні методи оцінки товарно-матеріальних запасів в Україні
та за кордоном, охарактеризовано за їх особливостями, а також визначено
перспективи розвитку та проблеми впровадження деяких з методів у
вітчизняну практику.
Ключові слова: товарно-матеріальні запаси, оцінка запасів, методи оцінки,
собівартість, списання запасів.
Важливими передумовами раціональної організації обліку активів на
підприємстві є формування своєчасної і повної інформації про обсяги, склад,
джерела їх фінансування, оцінка та відображення у балансі підприємства,
контроль за своєчасністю розрахунків з постачальниками, раціональне
використання у виробництві. Методи оцінки запасів залежать від джерел їх
надходження. При відпуску запасів зі складу вони оцінюються: за собівартістю
кожної окремої одиниці, включаючи всі витрати, пов'язані з придбанням
матеріалів; собівартості кожної одиниці, включаючи лише вартість матеріалів
або в облікових цінах з подальшим коригуванням на величину ТЗВ чи інших
витрат, які включаються у вартість матеріалів; ФІФО.
Деякі питання про методи оцінки вартості запасів в обліку знайшли
відображення в роботах О.В. Іващенка, Ф.Ф. Бутинця, С.Ф. Голова,
Є.В. Мниха, В.Ф. Палія, , Н.М. Ткаченко, В.Г. Швеця. Західні вчені
М.Р. Метьюс, Е.С. Хендріксен визнають велику роль методів оцінки вартості
активів і зобов‘язань в обліку. Їх розуміння важливості методів оцінки в
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обліку базується на практичному досвіді ведення обліку та стандартизації
фінансової звітності в умовах ринкових відносин.
Одиницею бухгалтерського обліку запасів є найменування запасів або
однорідна група запасів.
Доцільність використання різних методів для визначення собівартості
запасів визначається підприємством.
Підприємство самостійно обирає метод оцінки запасів при вибутті. На
підприємстві можуть одночасно застосовуватися для різних запасів різні
методи. Вибір методу оцінки запасів при їх вибутті повинен бути обов'язково
зафіксований в наказі про облікову політику.
Використання досягнень зарубіжної науки потребує певної адаптації до
реалій України, особливо при створенні методичного й організаційного
забезпечення оцінки об‘єктів обліку, що обумовлено специфікою вітчизняної
економіки та системи обліку. У вітчизняних і зарубіжних наукових джерелах
певною мірою відсутня цілісна концепція оцінки в обліку, яка б давала
відповіді на такі питання: яку роль виконують методи оцінки вартості активів
у сучасній системі обліку; які є об‘єкти оцінки в обліку; які організаційні
засади оцінки різних об‘єктів при їх визнанні в обліку, вибутті та
відображенні у фінансовій звітності; які методичні підходи до уточнення
балансової вартості окремих об‘єктів обліку. Вищезазначене свідчить про
важливість та актуальність теми дослідження
У собівартість запасів включається їх купівельна ціна, витрати на
доставку, зберігання, переробку. Собівартість матеріалів залежить також від
зміни цін і транспортних тарифів, тривалості перебування на складах, в
цехах. За умови великої номенклатури, складних технологічних процесах
складно розрахувати реальну собівартість запасів, які знаходяться на
зберіганні, в обробці, відвантаженні. У міжнародній практиці обліку при
оцінці запасів за стадіями ―купівля-переробка-реалізація‖ перевага надається
відображенню вартості без забезпечення абсолютної відповідності її
величини фактичному руху запасів [3]. Оцінка вибуття запасів припускає
визначення суми витрат на придбання запасів, яка підлягає списанню.
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Згідно з П(С)БО 9 оцінка запасів при їх відпуску у виробництво,
продаж та іншому вибутті здійснюється одним із таких методів[1]:
1) ідентифікованої собівартості відповідної одиниці запасів;
2) середньозваженої собівартості;
3) собівартості перших за часом надходження запасів (ФІФО);
4) нормативних затрат;
5) ціни продажу.
При використанні методу середньозваженої собівартості при постійній
системі списання запасів складні розрахунки, що зумовлено необхідністю
постійного визначення середньозваженої ціни за кожною одиницею запасів.
Використання цього методу при застосуванні періодичної системи списання
запасів передбачає: виділення періодів, на кінець яких буде розрахований
кредитовий оборот і залишок запасів; визначення вартості та кількості
запасів певного виду, які можна використовувати упродовж звітного періоду;
визначення середньозваженої ціни запасів; визначення кількості запасів, які
залишились на кінець звітного періоду шляхом проведення інвентаризації і
розрахунок їх вартості за середньозваженою ціною; розрахунок різниці між
залишком запасів на початок і кінець звітного періоду, що дозволяє
встановити кількість і вартість витрачених у виробництві запасів.
Цей метод передбачає розрахунок вартості одиниці товару, виходячи з
середніх цін. Такий розрахунок робиться по кожній одиниці товару.
Розрахунок можна проводити за формулою:
Сс = (Сп+Ск)/(Кп+Кк), де

(1)

Сс - середньозважена собівартість
Сп - собівартість запасів на початок періоду
Кп - кількість запасів на початок періоду
Сн - собівартість запасів на кінець періоду
Кн - кількість запасів на кінець періоду
Оцінка за нормативними затратами полягає у застосуванні норм витрат
на одиницю продукції (робіт, послуг), які встановлені підприємством з
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урахуванням нормальних рівнів використання запасів, праці, виробничих
потужностей і діючих цін.
Застосування нормативних затрат для оцінки запасів у бухгалтерському
обліку та звітності допускається лише тоді, якщо результати такої оцінки
запасів

приблизно

дорівнюють

їх

собівартості.

Для

забезпечення

максимального наближення нормативних затрат до фактичних, норми затрат
і ціни у нормативній базі повинні регулярно перевірятися і переглядатися.
Метод нормативних затрат звичайно застосовується у разі стабільності
цін на запаси. У цьому випадку відхилення між нормативними та
фактичними витратами на матеріали є несуттєвими і списуються в момент
придбання матеріалів [2]. Сума перевищення фактичної собівартості запасів
над їх нормативною собівартістю включається до собівартості реалізованої
продукції звітного року.
Метод ідентифікованої собівартості може застосовуватись у випадку
виконання спеціальних заказів, проектів, а також при невеликій номенклатурі
товарів. Цей метод передбачає облік фактичної собівартості по кожній
конкретній одиниці товару. Його зручно застосовувати до товарів з великою
кількістю.
Метод ФІФО означає списання запасів в тій послідовності, в якій вони
були отримані на підприємство. Тобто, при вибутті запасів спочатку будуть
списуватися запаси, які надійшли раніше (по тій вартості, по якій вони
надійшли і рахуються в обліку).
Оцінка за цінами продажу заснована на застосуванні підприємствами
роздрібної торгівлі середнього проценту торговельної націнки товарів. Цей
метод можуть застосовувати підприємства, що мають значну й змінну
номенклатуру товарів із приблизно однаковим рівнем торговельної націнки.
Собівартість реалізованих товарів визначається як різниця між продажною
(роздрібною) вартістю реалізованих товарів і сумою торговельної націнки на
реалізовані товари. Сума торговельної націнки на товари визначається як
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добуток продажної (роздрібної) вартості реалізованих товарів і середнього
відсотка торговельної націнки.
Середній відсоток торговельної націнки визначається діленням суми
залишку торговельних націнок на початок звітного місяця й торговельних
націнок у продажній вартості одержаних у звітному місяці товарів на суму
продажної (роздрібної) вартості залишку товарів на початок звітного місяця
та продажної (роздрібної) вартості одержаних у звітному місяці товарів.
У зарубіжних країнах використовують різні методи оцінки матеріальних
запасів:
1. Метод специфічної ідентифікації;
2. Метод середньої вартості;
3. Метод ФІФО;
4. Метод ЛІФО.
Суть методу специфічної ідентифікації полягає в тому, що він
закріплює фактичну вартість за конкретною одиницею запасу. Згідно з цим
методом до кожної одиниці товару прикріплюється табличка з серійним
номером. Він найбільше використовується при купівлі та продажу одиниць
продукції, які мають велику вартість і продаються у невеликій кількості
(автомобілі, важке машинобудування, ювелірні вироби). Якщо ж реалізовано
велику кількість, то неможливо визначити, які саме товари продано. При
використанні цього методу вартість реалізованих товарів і кінцеві запаси
обліковуються за їх фактичною вартістю. Деякі бухгалтери стверджують, що
це найточніший теоретичний метод. Але він все таки не одержав широкого
застосування через суттєві недоліки. По-перше, за цим методом однакові
товари обліковуються в запасах за різною вартістю, а це не завжди зручно.
По-друге, виникає можливість маніпулювати прибутком.
Разом з тим, метод суцільної ідентифікації виправдовує себе при
організації обліку коштовних товарів, вартість окремих одиниць яких суттєво
відрізняється від інших. Його застосування є логічним вибором для обліку
нерухомості, автомобілів, дорогоцінностей, тобто товарів з високою ціною і в
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малій кількості. Проте цей метод не прийнятний у разі виробництва або
реалізації великої кількості одиниць запасів, які є взаємозамінними.
При

методі

середньої

вартості

вартість

матеріальних

запасів

вираховують шляхом ділення всієї (повної) вартості товарів (залишок на
початок місяця плюс усі товари, які придбані протягом певного періоду) на
кількість одиниць цих товарів. У результаті одержують середньозважену
вартість одиниці товару. Вартість матеріальних запасів, визначена методом
середньої вартості, враховує всі ціни, за якими були придбані товари
протягом звітного періоду, і тим самим вирівнюється зростання та зниження
цін. Деякі спеціалісти критикують цей метод, вважаючи, що необхідно
більше уваги приділяти останнім за часом 50 цінам, оскільки саме вони
найбільше впливають на рівень доходу та прийняття управлінських рішень
За методом оцінки запасів за цінами перших закупок (ФІФО) матеріальні
запаси повинні бути списані за цінами придбання відповідних партій у
хронологічному порядку їх надходження, тобто спочатку списуються в розхід
матеріали за ціною першої закупленої партії, потім другої, третьої і так згідно
черги до повного вибирання загальної кількості цих матеріалів. Порядок оцінки
не залежить від фактичної послідовності витрачання партій матеріалів, що
надійшли, тобто при цьому методі враховується рух вартості, а не рух товару.
Ефект від використання методу полягає в тому, що матеріальні запаси на кінець
звітного періоду оцінюються за цінами останніх закупок, а в собівартості
реалізованої продукції використовують ціни перших закупок матеріалів. У
період постійного зростання цін метод ФІФО дає найвищий із можливих рівень
чистого доходу; відповідно, в період зниження цін спостерігається зворотній
процес. Тому основним недоліком методу є те, що він збільшує вплив циклу
економічного розвитку на показник доходу. В зв‘язку з цим метод ФІФО
найкраще використовувати в умовах стабільної економіки при незначних
коливаннях цін.
Метод оцінки запасів за цінами останніх закупок (ЛІФО). Цей метод
протилежний до методу ФІФО, тобто витрачені матеріальні запаси
оцінюються за вартістю останнього надходження, потім попереднього і т. д.,
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хоч їх фактичний рух може бути іншим. У період інфляції ЛІФО дає менший
прибуток, ніж ФІФО; відповідно – менший податок на прибуток, тому в
деяких країнах (Великобританія) використання цього методу заборонено. В
період дифляційних процесів він дає більший прибуток, ніж будь-який інший
метод. Таким чином, вирівнюється вплив циклу економічного розвитку
(підйомів і спадів). Одним із недоліків методу ЛІФО є недооцінка вартості
запасів, оскільки в балансі матеріальні запаси оцінюються та відображаються
за цінами перших закупок (у попередніх цінах), а ця оцінка дуже часто не
співпадає з реальною вартістю матеріальних запасів.
На даний момент цей метод не може використовуватись для здійснення
оцінки запасів, за якою вони відображаються у фінансовій звітності України.
Можливо його вилучення було поспішним. Адже використання даного
методу на практиці забезпечує відображення реальної вартості запасів саме в
умовах нестабільності економіки. На відміну від методу ФІФО (заснованому
на принципі "перший прийшов – перший пішов"), метод ЛІФО дозволяє
одержати реальну оцінку активів в умовах інфляції та ефективніше
управляти вартісною формою руху запасів. Крім того, оцінка вибуття запасів
за поточною (ринковою, що склалася на певний момент) вартістю дає змогу
підприємству в умовах зростання цін поповнювати свої запаси, не шукаючи
додаткових джерел поповнення оборотних коштів.
Методи визначення оцінки собівартості запасів, такі як метод
стандартних витрат або метод роздрібних цін, можуть використовуватися для
зручності, якщо результати приблизно дорівнюють собівартості. Стандартні
витрати враховують нормативні рівні використання основних та допоміжних
матеріалів, праці, а також економічної і виробничої потужності. Вони
регулярно аналізуються і, в разі необхідності, переглядаються у світлі
поточних умов.
Метод роздрібних цін звичайно застосовують підприємства роздрібної
торгівлі в умовах великої кількості одиниць товарів, що швидко змінюються і
забезпечують однакову норму прибутку та для яких неможливо використати
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інші методи визначення собівартості [4]. За цього методу собівартість запасів
визначається шляхом зменшення їх вартості на відповідний відсоток, який
розраховується як співвідношення собівартості та роздрібної ціни наявних
запасів. При цьому слід враховувати запаси, які було оцінено нижче
первісної ціни реалізації.
Таким чином, вибір методу оцінки запасів досить серйозно впливає на
величину податку з прибутку. Тут бухгалтери стикаються з дилемою:
визначити точну суму прибутку чи зменшити суму податку з нього? Тому в
багатьох країнах держава регулює застосування методів оцінки запасів.
Так, вітчизняні та зарубіжні методи оцінки мають як відмінності, так і
подібні ознаки. Але необхідно зауважити, що доти, доки економіка не буде
більш-менш стабільною, про впровадження нових методів можна забути. Як
я вважаю, контроль держави за веденням обліку на підприємствах має
регламентуватися та мати жорсткі правила та показання, а вже потім має сенс
введення нових методів, які дозволять підприємствам більш гнучко
поводитись на ринку.
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ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ОБЛІКУ ТОВАРНИХ ОПЕРАЦІЙ
НА ПІДПРИЄМСТВАХ ТОРГІВЛІ
В даній статті розглянуті теоретичні положення організації обліку
товарних операцій на підприємствах торгівлі, визначено поняття товарних
операцій, організації обліку, розкриті головні переваги та недоліки
організації обліку та наведені пропозиції щодо їх удосконалення.
Ключові слова: товар, товарні операції, торгівля, торгова діяльність,
організація обліку, ведення обліку.
Постановка проблеми та її зв‘язок з актуальними теоретичними або
практичними завданнями. Бухгалтерський облік торговельної діяльності
завжди мав свої особливості порівняно з обліком інших видів діяльності.
Сьогодні всі господарські операції торговельного підприємства – від купівлі
товару до визначення фінансового результату – зазнали змін при
відображенні в бухгалтерському обліку. Тому необхідно приділяти увагу до
організації бухгалтерського обліку діяльності торговельних підприємств в
умовах його реформування з метою забезпечення користувачів повною,
достовірною та об‘єктивною інформацією про фінансовий стан підприємства
та результати його діяльності.
На сучасному етапі розвитку торгівлі відбуваються структурні зміни, що
пов‘язані з виникненням й активним просуванням на ринок нових
торговельних форматів, які використовують прогресивні технології продажу,
ефективний менеджмент, сучасні інформаційні та логістичні системи й
надають покупцям широкий спектр супутніх послуг. Однак, сьогодні
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недостатньо розробленими залишаються проблеми теорії, методики й
організації обліку та внутрішнього аудиту товарних операцій підприємств
торгівлі нових торговельних форматів, що, безумовно, позначається на якості
інформаційного забезпечення управління.
Формулювання цілей статті. Цілями дослідження є формування
теоретичних положень та розробка методичних рекомендацій щодо
організації обліку на підприємстві торгівлі.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання організації обліку
товарних операцій неодноразово піднімалися та розглядалися

в роботах

багатьох вчених, таких, як: Захожай В. Б., Базась М. Ф., Орлова В. К.,
Савич В. І., Костецька Л. А.
Виклад основного матеріалу дослідження.

Торгівля – це вид

підприємницької діяльності, пов'язаний з купівлею-продажем і наданням
послуг покупцям.
Торговельна діяльність в Україні нині є однією з найпоширеніших форм
підприємництва. У статутних документах будь-якого підприємства в якості
виду підприємницької діяльності найчастіше вказується торгівля.
Для того щоб з'ясувати, що означають поняття торговельної діяльності,
оптової

торгівлі,

роздрібної

торгівлі

та

інші

терміни,

пов'язані

з

торговельною діяльністю, необхідно звернутися до законодавства.
В

«Порядку

провадження

торговельної

діяльності

та

правил

торговельного обслуговування на ринку споживчих товарів» № 833 від 15
червня 2006 р., дано визначення торгової діяльності як ініціативної,
самостійної діяльності юридичних осіб і громадян по здійсненню купівлі і
продажу товарів народного споживання з метою одержання прибутку [1].
Торговельна діяльність в Україні регламентується Законами України
"Про підприємництво", "Про захист прав споживачів", "Про підприємства в
Україні",

"Про

зовнішньоекономічну

діяльність",

"Про

споживчу

кооперацію".
Бухгалтерський облік і звітність в торгівлі здійснюються з дотриманням
єдиних методологічних принципів, визначених Законом України "Про
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бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні", прийнятих Положень
(стандартів)

бухгалтерського

обліку,

Національного

Плану

рахунків

бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських
операцій підприємств і організацій, законодавчих і нормативних активів з
урахуванням специфіки діяльності торговельних підприємств [2].
Бухгалтерський облік на підприємстві ведеться безперервно з дня
реєстрації підприємства до його ліквідації.
Відповідальність за організацію бухгалтерського обліку на підприємстві
несе власник або керівництво підприємства.
Методологія обліку повинна бути незмінною протягом року. Якщо на
наступний рік підприємство має намір змінити облікову політику, на початку
року видається наказ про облікову політику.
Щодо обов‘язків керівника і головного бухгалтера стосовно організації
та ведення бухгалтерського обліку, то керівник повинен створити необхідні
умови для правильного ведення обліку і організувати контроль діяльності
всіх бухгалтерських служб.
Головний бухгалтер забезпечує дотримання встановлених єдиних
методологічних засад бухгалтерського обліку, складання і подання у
встановлені строки фінансової звітності; організовує контроль за повнотою і
достовірністю відображення всіх господарських операцій на рахунках
бухгалтерського обліку; організовує документооборот; розподіляє обов‘язки
між працівниками бухгалтерії і здійснює контроль за їх виконанням; готує
проекти наказу про облікову політику тощо.
Для забезпечення ведення бухгалтерського обліку підприємство може
самостійно обрати форми його організації:
- введення в штат посади бухгалтера або створення бухгалтерської
служби на чолі з головним бухгалтером;
- залучення спеціаліста по бухгалтерському обліку, зареєстрованого як
підприємця, який здійснює підприємницьку діяльність без створення
юридичної особи;
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-

ведення

на

договірних

засадах

бухгалтерського

обліку

централізованою бухгалтерією або аудиторською фірмою;
- самостійне ведення бухгалтерського обліку і складання фінансової
звітності безпосередньо власником чи керівником підприємства. Ця форма
організації бухгалтерського обліку не може застосовуватись на тих
підприємствах, звітність яких повинна оприлюднюватись.
Обґрунтований вибір однієї з чотирьох організаційних форм ведення
бухгалтерського обліку має для підприємства важливе значення.
Також підприємство самостійно обирає з урахуванням особливостей
своєї діяльності і технології обробки облікових даних форму бухгалтерського
обліку; визначає облікову політику підприємства; розробляє систему та
форми управлінського обліку; затверджує правила документообігу.
Масове використання новітньої комп'ютерної та телекомунікаційної
техніки,

формування

на

її

основі

високоефективних

інформаційно-

управлінських технологій сприяє тому, що майже на всіх підприємствах
застосовується автоматизована форма форму бухгалтерського обліку.
На сучасному ринку програмних продуктів для малого та середнього
бізнесу

пропонується

велика

кількість

систем

автоматизації

обліку

фінансово-господарської діяльності.
Для повноцінного обліку система повинна виконувати такі основні
функції:
- автоматизація стандартних операцій: реєстрація надходження товару
від постачальників, внутрішнє переміщення (склад - торговий зал),
зчитування списку позицій товарів проданих через електронні контрольнокасові апарати, переоцінка товарів, списання товару (порча, бій, інші),
повернення

постачальнику,

повернення

від

покупця,

продаж

по

безготівковому розрахунку, переоблік;
- ведення довідників товарів, складів і торгових залів, постачальників,
покупців (за безготівковим розрахунком), матеріально - відповідальних осіб;
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- надання інформації: про поточні залишки товарів, залишки на довільну
дату, дані про терміни реалізації (для продуктів харчування), історію руху
товару, про документи;
- отримання відомостей: оборотно-сальдова (по підприємству, по
підрозділах, по постачальниках), товарний звіт, порівняльна (за результатами
переобліку);
- отримання фінансової та податкової звітності.
Облікова політика - це сукупність принципів, методів і процедур, що
використовуються підприємством для складання та подання фінансової
звітності [3].
Прийнята підприємством облікова політика підлягає оформленню
відповідним

розпорядчим

документом

(наказом,

розпорядженням)

підприємства, який є документом внутрішнього користування.
Міністерство фінансів України наводить перелік основних елементів
обліку, що обов'язково повинні розкриватися у наказі про облікову політику.
Відповідно до наказу Міністерства фінансів України від 27 червня 2013 року
№ 635 "Про затвердження Методичних рекомендацій щодо облікової
політики підприємства та внесення змін до деяких наказів Міністерства
фінансів України" наказ про облікову політику підприємства, зокрема і
підприємств торгівлі має визначити наступну інформацію:
- методи оцінки вибуття запасів;
- періодичність визначення середньозваженої собівартості одиниці
запасів;
- порядок обліку і розподілу транспортно-заготівельних витрат, ведення
окремого субрахунку обліку транспортно-заготівельних витрат;
- методи амортизації основних засобів, інших необоротних матеріальних
активів, нематеріальних активів, а також довгострокових біологічних активів
та інвестиційної нерухомості, у разі якщо вони обліковується за первісною
вартістю;
- вартісні ознаки предметів, що входять до складу малоцінних
необоротних матеріальних активів;
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- підходи до переоцінки необоротних активів;
- застосування класу 8 та/або 9 Плану рахунків бухгалтерського обліку;
- підходи до періодичності зарахування сум дооцінки необоротних
активів до нерозподіленого прибутку;
- метод обчислення резерву сумнівних боргів (у разі потреби – спосіб
визначення коефіцієнта сумнівності);
- перелік створюваних забезпечень майбутніх витрат і платежів;
- порядок виплат, які здійснюються за рахунок прибутку (для державних
і комунальних підприємств);
- порядок оцінки ступеня завершеності операцій з надання послуг;
- сегменти діяльності, пріоритетний вид сегмента, засади ціноутворення
у внутрішньогосподарських розрахунках;
- перелік і склад змінних і постійних загальновиробничих витрат, бази їх
розподілу;
- перелік і склад статей калькулювання виробничої собівартості
продукції (робіт, послуг);
- порядок визначення ступеня завершеності робіт за будівельним
контрактом;
- дату визначення придбаних в результаті систематичних операцій
фінансових активів;
- базу розподілу витрат за операціями з інструментами власного
капіталу;
- кількісні критерії та якісні ознаки суттєвості інформації про
господарські операції, події та статті фінансової звітності;
- періодичність відображення

відстрочених податкових активів і

відстрочених податкових зобов‘язань;
- критерії

розмежування

об‘єктів

операційної

інвестиційної нерухомості;
- підходи до класифікації пов‘язаних сторін;
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нерухомості

та

- дату включення простих акцій, випуск яких зареєстровано, до
розрахунку середньорічної кількості простих акцій в обігу;
- дату первісного визнання необоротних активів та групи вибуття як
утримуваних для продажу;
- складання окремого балансу філіями, представництвами, відділеннями
та іншими відокремленими підрозділами підприємства;
- періодичність та об‘єкти проведення інвентаризації;
- визначення одиниці аналітичного обліку запасів;
- спосіб складання звіту про рух грошових коштів;
- підходи до віднесення витрат, пов‘язаних з поліпшенням об‘єкта
основних засобів до первісної вартості або витрат звітного періоду [4].
На основі принципу послідовності облікова політика підприємства має
передбачати постійне (із року в рік) застосування прийнятої стабільної
облікової політики. Облікова політика може змінюватися тільки, якщо
змінюються на підприємстві статутні вимоги, якщо змінюються вимоги
органу, який здійснює функції з державного регулювання методології
бухгалтерського обліку та фінансової звітності, або якщо зміни облікової
політики забезпечать більш достовірне відображення подій (господарських
операцій) у бухгалтерському обліку і фінансовій звітності.
Облікова політика підприємства та її зміни розкриваються у примітках
до річної фінансової звітності в описовій формі або прикладанням копії
розпорядчого документу про встановлення і змінення облікової політики.
Деталізація елементів облікової політики в наказі про облікову політику
полегшує

роботу

облікового

персоналу,

оскільки

слугує

детальною

інструкцією щодо організації та ведення обліку.
Структура облікового апарату тісно пов‘язана з розподілом обов‘язків
між конкретними обліковими працівниками. Функції кожного облікового
працівника,

його

обов‘язки,

відповідальність

і

права

визначаються

службовими характеристиками та посадовими інструкціями. Це дає змогу
уникнути знеособлення у виконанні облікових робіт, створює умови для
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злагодженої і планомірної роботи облікового апарату, одержання своєчасної і
якісної

економічної

інформації,

необхідної

для

потреб

управління

підприємством.
Висновки. Отже, на основі проведених досліджень теоретичних
положень та розробки методичних рекомендацій щодо організації обліку на
підприємстві торгівлі можна зробити наступні висновки.
На сучасному етапі розвитку економіки і насамперед торгівлі, виникла
гостра необхідність приділяти увагу до організації бухгалтерського обліку
діяльності торговельних підприємств в умовах його реформування з метою
забезпечення

користувачів

повною,

достовірною

та

об‘єктивною

інформацією про фінансовий стан підприємства та результати його
діяльності.
Для того щоб мінімізувати трудові витрати в обліку торгівлі, необхідно
розробити програмні продукти, що дадуть змогу зменшити штат працівників
бухгалтерії і, відповідно, витрати на заробітну плату, а також максимально
автоматизувати бухгалтерський облік.
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Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ ВИТРАТ
В статті розглянуто економічну сутність витрат із точки зору
бухгалтерського обліку та економічної теорії, етапи розвитку знань про
витратити та проведено аналіз тлумачення поняття «витрати» в
історичному, економічному та бухгалтерському аспектах.
Ключові

слова:

витрати,

управління

витратами,

економічні

витрати,капітал, витрати на збут,витрати виробництва.
Постановка проблеми. Визначення витрат – це одне з головних
проблемних питань теоретичного та практичного характеру. Проте, незважаючи
на це, в економічній літературі немає єдиного погляду на визначення поняття
витрат, економічного змісту. Отож тема дослідження досить актуальна.
Аналіз останніх досліджень і публікації. Вивченню сутності витрат, їх
класифікації присвятили свої праці ряд вітчизняних вчених: А.В. Череп,
Г.О. Партин, Ю.В. Сіра, С.В. Федун, Ф.Ф. Бутинець, М.С. Пушкар,
З.Р. Задорожний, Н.С. Андрющенко, О.В. Олійник.
Незважаючи на значні досягнення в теорії

та практиці управління

втратами, існують розбіжності щодо трактування їх економічної сутності, що
потребує подальшого дослідження.
Постановка завдання. Як було зазначено вище,

існують певні

розбіжності в трактуванні сутності витрат, тому основною ціллю статті є
аналіз та узагальнення сутності витрат як економічної категорії .
Виклад основного матеріалу дослідження. Неоднозначність трактування
категорії витрат , насамперед, зумовлено використанням різних підходів до
вартісної оцінки у процесі господарської діяльності економічних ресурсів.
Витрати – це економічна категорія. Отже їх виникнення та розвиток
розглядається в історичному аспекті. Витрати виникли із появою товарного
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виробництва та товарного обігу. Тому розкриття сутності витрат у різні часи
пов‘язують із типом економіки, економічним устроєм, формою власності
засобів виробництва, функціями торгівлі як галузі економіки, а також
становлення та розвитком економічної думки [1].
Узагальнивши результати вчений Н.С. Андрющенко своїх досліджень
виокремив чотири етапи розвитку знань про витрати [2] (табл.1).
Таблиця 1
Етапи розвитку знань про витрати
Етап

Часовий період

1

ХХVIII-II ст. до н.е.

2

ХІV-ХІХ ст.

3

ХХ ст.

4

кін. ХХ- поч. ХХІ ст.

Зміст етапу
Публічна
звітність
про
витрати,
відслідковування, облік і контроль витрат на
господарському та державному рівнях
Здійснення спроб розкрити суть поняття
«витрати», поява різних теорій витрат
Використання математичних методів в теорії,
дослідження поведінки витрат як об‘єкту
обліку та контролю
Виникнення нового напрямку дослідження –
управління витратами

Отже, як видно з табл. 1, розвиток знань про витрати бере свій початок
з стародавніх часів.

Ще тоді сформувалось найпростіше уявлення про

витрати та їх роль у веденні господарства, що стало підгрунттям для
подальших досліджень.
Перші спроби впорядкування знання про економічну діяльність і роль
витрат зроблено наприкінці ХVІ століття меркантилістами. На їх думку
витрати тісно пов‘язані з заробітною платою, тому більшість меркантилістів
були прихильниками низької заробітної плати.
Школа класичної політичної економії започаткувала теорію трудової
вартості, яка надалі розвинута у працях А. Сміта. Розглядаючи поняття
«витрати» за Смітом, слід зазначити, що він розкривав його дещо з іншого
боку, що і стало основою теорії вартості. Він сформулював три концепції,
відповідно до яких вартість визначається як витрачена на виробництво
товару праця, що купується, тобто кількість чужої праці, яку товаровиробник
може отримати в обмін на власну працю [3].
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Істотний вплив на розвиток економічної думки мала розроблена
К. Марксом теорія додаткової вартості. Аналізуючи сутність вартості товару,
та зв'язок з ціною вчений виокремив наступні види витрат: затрати на
постійний капітал, до яких відносяться витрати на засоби виробництва
(засоби та предмети праці) та затрати на змінний капітал, котрі кількісно
відповідають витратам на заробітну плату [4]. Витрати виробництва та обігу
К. Маркс розглядав в процесі формування витрат за їх основними
елементами у виробничому процесі, виділяючи особливий вид витрат –
витрати на зберігання. Окрім того, виокремлено витрати на ремонт основних
засобів, поділяючи його на капітальний та поточний [5].
Відповідно

до

теорії

альтернативних

витрат

яку

розробив

австралійський вчений Ф. Візер, їх цінність визначається не факторними
цінами, а на основі принципу "зобов'язання". На відміну від класиків, які
вважали, що витрати складаються відповідно до витрат на виробництво цього
товару,

представник

австрійської

школи

дотримувався

суб'єктивної

концепції, яку можна назвати «теорія витрат втрачених можливостей» [6].
Узагальнивши наукові підходи Ф. Візера зазначимо, що витрати — це
не виробничі витрати, а форма компенсації в результаті відмови від іншого
використання. Отже, економічна категорія витрат має суб'єктивний характер.
Вони визначаються відповідно до корисності кінцевої продукції.
Початок ХХ століття характеризується використанням математичних
моделей у теорії витрат. Видатним український економіст, математик і
статистик

Є.

виробництва

Слуцький
у

комплексно

поєднанні

з

охарактеризував

концепцією

попиту

теорії
та

витрат

пропозиції.

Методологічною новизною його дослідження стало вивчення логічної
взаємозалежності методів економічної науки та методів психології. Вчений
був одним із засновників нової науки, що вивчає принципи раціональної
діяльності людей та їх використання в економічних дослідженнях [7].
Англійський вчений А. Пігу вперше здійснив розмежування суспільних
і приватних витрат, ввів поняття «зовнішній ефект» (результат будь – якої
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діяльності, що стосується третіх осіб), обґрунтував необхідність втручання
держави в економічну діяльність для зменшення «негативних ефектів» і
стимулювання діяльності, в результаті якої виникають «позитивні ефекти».
Е. Чемберлен стверджував про нетотожність витрат виробництва та
відпускної ціни виробника і витрат на збут з різницею між кінцевою
роздрібною ціною та ціною виробника. Крім цього, вчений вперше зазначив,
що витрати підприємства не закінчуються витратами на виробництво товару
окрім того, обґрунтував необхідність виокремлення витрат на збут.
Новий погляд на економічні процеси започаткував британський
науковець Д. Кейнс. Він запропонував досліджувати економіку в цілому за
допомогою зведених економічних величин, зосередивши увагу на сукупному
попиті. Витрати виробництва на одиницю продукції визначають як
співвідношення загальних витрат на використані фактори виробництва до
обсягу продукції [8].
Німецького теоретика Е. Шмаленбаха поділив витрати на постійні та
змінні.

Також вчений зазначав, що актив, крім грошових коштів, – це

витрати, які ще не стали доходами, а пасив – доходи, що не стали витратами.
На основі чого він виділив такі розділи: 1) витрати, але ще не затрати; 2)
витрати, але ще не надходження коштів; 3) цінності, які стануть затратами;
4) цінності, які стануть доходами; 5) капітал.
К.Р. Макконнелл у своїй праці «Економікс»: принципи, проблеми і
політика‖ зазначає, що розуміння економістами витрат базується на факті
рідкості ресурсів та можливості їх альтернативного використання. Витрати
в

економіці

виробництва

безпосередньо

пов‘язані

з

альтернативних

товарів

та

відмовою
послуг.

від

можливості

Точніше

кажучи,

економічні або тимчасові витрати будь – якого ресурсу, обраного для
виробництва товарів, рівні його вартості або цінності, при найкращому з
можливих варіантів використання. Така концепція витрат була втілена у
кривій виробничих можливостей [9].
К.Р. Макконнелл розглядав економічні витрати з позиції окремого
підприємства, а саме, економічні витрати – це виплати, які фірма повинна
зробити, або ті доходи, які фірма повинна забезпечити постачальнику
361

ресурсів для того, щоб відволікти ці ресурси від використання в
альтернативних виробництвах [10].
Отож в економічній літературі зустрічається різні визначення
терміну «витрати». Наукові підходи вчених до визначення поняття
«витрати» можна поділити на дві групи: 1) трактування витрат із точки
зору економічної теорії, які наведені у табл. 2; 2) трактування витрат із
точки зору бухгалтерського обліку, наведені у табл. 3. Дані групи суттєво
різняться між собою. Визначення з економічної точки зору повніше
розкривають власне економічний зміст категорії, а з бухгалтерської –
економічні наслідки здійснення витрат після закінчення виробничого
процесу.
Таблиця 2
Трактування сутності витрат із точки зору економічної теорії
Автори
1
В.Н. Селиванов,
Л.К. Воронова
[11]

І.І. Сидоров
[12]
Є.А. Ананькіна,
Н.Г. Данілочкіна [13]
М.Г. Грещак,
О.С. Коцюба [14]
Р. Ентоні, Дж. Рис [15]

В.Г. Лебедєва,
Т.Г. Дроздова,
В.П. Кустарев та ін.
[16]

Визначення витрат
2
Витрати на виробництво продукції – складаються з видатків,
пов‘язаних із використанням у процесі виробництва продукції
(робіт, послуг) природних ресурсів, сировини, матеріалів, палива,
енергії, основних фондів, нематеріальних активів, трудових
ресурсів, а також інших видатків на її виробництво
Витрати – це трата енергії і тільки енергії, у тому числі
інтелектуальної і фізичної енергії людини. На практиці ці витрати
виявляються у вигляді цілеспрямованого й упорядкованого руху і
використання деяких обмежених ресурсів: капіталовкладень,
основних і оборотних фондів, природних багатств
Витрати відображають вартість ресурсів, що використовуються в
процесі діяльності підприємства з виробництва продукції,
виконання робіт і здійснення послуг
Обсяг використаних ресурсів у грошовому вимірюванні для
досягнення певної мети – це витрати підприємства
Під витратами розуміють грошове вимірювання суми видатків, що
використовуються з певною метою
Витрати характеризують у грошовому виразі обсяг ресурсів на
визначений період, використаних на виробництво та збут
продукції, ї трансформуються у собівартість продукції, робіт і
послуг. При цьому у витрати на виробництво і реалізацію
продукції включаються передвиборчі витрати, виборчі витрати,
безпосередньо пов‘язані з використанням технологічних операцій,
обслуговуванням і експлуатацією виробничого устаткування і
машин, керуванням виробництвом і управлінські та комерційні
витрати, пов‘язані з загальним, адміністративним управлінням і
збутом продукції
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Продовження табл 2
1

2

Л.А. Сухарева,
С.Н. Петренко [17]

Витрати – найбільш невизначене слово в управлінні, яке
визначаються сумою видатків, зазнаних підприємством на момент
придбання товарів або послуг

Ч. Г. Хорнгрен, Дж.
Фостер [18]

Під витратами розуміють спожиті ресурси або гроші, які треба
заплатити за товари та послуги

Ю. С. Цал-Цалко [19]

Сукупні витрати живої та уречевленої праці на виробництво
продукції становлять витрати господарської діяльності суб‘єктів
підприємництва

Таблиця 3
Трактування сутності витрат з точки зору бухгалтерського обліку
Автори

Визначення витрат

1

2

П(С)БО 16
«Витрати»
[20]

О. Ф. Вербило [21];
Є. В. Мних [22]

В. Б. Івашкевич [23]

В. П. Савчук [24]

П. Я. Юцявичене
[25]

Витратами визнаються або зменшення активів, або збільшення
зобов‘язань, що призводять до зменшення власного капіталу
підприємства (за винятком зменшення власного капіталу
внаслідок його вилучення або розподілу власниками) за умови, що
ці витрати можуть бути достовірно оцінені
Витрати – зменшення економічних вигод у вигляді вибуття
активів або збільшення зобов‘язань, які призводять до зменшення
власного капіталу (за винятком зменшення капіталу внаслідок
його вилучення або розподілу власниками)
Витрати – це відтік або інше використання активів і (або)
виникнення кредиторської заборгованості в результаті
відвантаження або виробництва товарів, надання послуг або
здійснення інших операцій, які є основою діяльності
господарюючого суб‘єкта.
Затрати (видатки, витрати) являють собою зменшення активів або
збільшення зобов‘язань (пасивів), або поєднання того чи іншого у
зв‘язку з виробництвом і постачанням товарів у рамках діяльності
підприємства
Витрати – це спожиті затрати, тобто збільшення зобов‘язань чи
зменшення активів у процесі поточної діяльності для отримання
доходу (фінансового результату) звітного періоду.

Аналізуючи наведені тлумачення сутності витрат, очевидно, що
дослідникам облікового напряму імпонує визначення, наведене в П(С)БО 16
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«Витрати», яке більше характеризує наслідки збільшення витрат, ніж
економічну сутність. Оскільки це визначення передає зміст витрат діяльності,
які відображаються у Звіті про фінансові результати, але не виражає сутності
категорії «витрати виробництва» на рівні виробничого процесу, оскільки
відпуск сировини і матеріалів у виробництво не супроводжується зміною
розміру ані активів, ані пасивів підприємства, а призводить до змін у
структурі активів підприємства.
Трактування категорії «витрати» об‘єднано у дві великі групи – з точки
зору економічної теорії та з точки зору бухгалтерського обліку – не лише за
сутністю. Кожну групу поєднує також час виникнення витрат та мета
формування інформації про них. Так, часом виникнення «витрат першої
групи» можна вважати момент реального споживання ресурсів, виконаних
робіт чи послуг, який супроводжується зазвичай відтоком коштів із
підприємства. «Витрати другої групи» настають у момент документально
оформленого факту зменшення активів або збільшення зобов‘язань, причому
витрачання грошових коштів підприємства витратами не вважається.
«Витрати з точки зору економічної теорії» формуються з метою подання
інформації

для

прийняття

управлінських

рішень

стосовно

їхнього

планування, аналізу, а також для ціноутворення. «Витрати з точки зору
бухгалтерського

обліку»

розкривають

інформацію

про

діяльність

підприємства, яку можна отримати з оприлюдненої фінансової звітності.
Висновок. Вивчення витрат є дуже важливим, коли необхідно
приймати

рішення

з

таких

питань,

як

ціноутворення,

планування

майбутнього виробництва і прибутку.
Таким чином проведено аналіз тлумачень поняття «витрати» в
історичному, економічному та бухгалтерському аспектах. Узагальнюючи
наукові підходи вчених, можна зробити висновок, що економічна сутність
поняття «витрати» полягає в наступному визначені: витрати – це матеріальні,
трудову, грошові та інші види ресурсів, які використані протягом певного
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періоду в господарському процесі будь – якої організації для здійснення
господарської діяльності протягом певного періоду.
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УДК 657.058
А.В. Мережко
Здобувач освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст»
Вінницького торговельно-економічного інституту КНТЕУ
ДЕЯКІ ОСОБЛИВОСТІ ОБЛІКУ ТА АНАЛІЗУ РЕАЛІЗАЦІЇ ГОТОВОЇ
ПРОДУКЦІЇ
У статті охарактеризовано особливості обліку готової продукції на
підприємстві цегельної промисловості. Розкрито основні завдання обліку
готової продукції; синтетичний облік; рух первинних документів з обліку
готової продукції та її реалізації; розкрито теорію аналізу ритмічності
відвантаження готової продукції Також, проаналізовано собівартість
реалізованої продукції та дохід (виручку) від реалізації.
Ключові слова: готова продукція, реалізація

продукції, рух первинних

документів, синтетичний облік готової продукції, аналіз ритмічності.
Однією

з

провідних

галузей

економіки

України

є

цегельна

промисловість. Облік реалізації готової продукції є важливим питанням для
його розгляду та актуальність його полягає в тому, що більшість із суб‘єктів
господарювання України займаються виробництвом та реалізацією готової
продукції. Саме завдяки такій діяльності вони й отримують свій основний
прибуток. Покращення організації обліку та аналізу реалізації готової
продукції

є одним з основних методів досягнення економічної

та

конкурентоспроможної ефективності діяльності того чи іншого суб‘єкта
господарювання.
Вивчення особливостей обліку та аналізу реалізації готової продукції
згідно з національними стандартами бухгалтерського обліку та його
удосконалення є одним з важливих завдань на сьогоднішній день.
Метою статті є дослідити особливості обліку готової продукції на
підприємстві цегельної промисловості.
366

Загальні питання обліку і аналізу готової продукції висвітлювались у
працях відомих вітчизняних учених-економістів. Значну увагу цим питанням
приділяли Бутинець Ф.Ф., Валуєв Б.І., Голов С.Ф., Жилкіна Л.В.,
Гуцайлюк З.В., Кужельний М.В., Єфіменко В.І., Ткаченко Н.М., Сопко В.В.,
Смоленюк П.С. та інші.
Готовою продукцією вважається продукція, що повністю закінчена
обробкою

на

даному

підприємстві,

пройшла

всі

стадії

технічного

випробування (якщо вимагають відповідні її особливості), прийнята
контролером, не потребує подальшої обробки на цьому підприємстві та здана
на склад [1] .
У таблиці 1 наведено визначення терміну «реалізація» різних авторів.
Таблиця 1
Визначення терміну «реалізація»
Автор
Ткаченко Н.М.
[1]
Даньків Й.Я.,
Остап‘юк М.Я.
[4, с.278]
Сук Л.К.
[5,
с.274]
Правда М.,
Кремінь О. [6]

Визначення
Реалізованою продукцією підприємства вважається
продукція, за яку покупцеві (замовникові) пред‘явлені
розрахункові документи
Реалізація продукції – завершальна стадія кругообігу засобів
суб‘єкта господарювання, на якій здійснюються товарногрошові відносини між виробником продукції та її покупцем.
Процес реалізації – це сукупність операцій з продажу готової
продукції, виконаних робіт і наданих послуг споживачам.
Тут відбувається передача готової продукції споживачам,
одержання оплати від них, виявлення результату діяльності.
Реалізованою продукцією вважається продукція, відвантажена
(відпущена) зі складу підприємства- постачальника.

Основними задачами бухгалтерського обліку готової продукції і її
реалізації є:
- своєчасне оформлення відповідними документами готової продукції,
випущеної з виробництва;
- забезпечення контролю за її схоронністю на складах підприємства;
- своєчасне відображення операцій з відвантаження і реалізації продукції
і розрахунків з покупцями;
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- забезпечення контролю за виконанням плану випуску і реалізації
продукції.
Розглянемо рух

первинних документів з обліку реалізації готової

продукції наведено на рисунку 1 [1]
Готова продукція

Готова продукція

Технічний
контроль Приймально

ЦЕХ

здавальна
накладна
На Накладній ставиться підпис
покупця або іншої уповноваженої
особи. Товарно-транспортна
накладна виписується як правило
в 6 примірниках:
- покупцеві.
- клієнтові.
- водію,
- перепустка для охорони,
- залишається на заводі,
- під реєстрацію.

СКЛАД:

Картка
складського
обліку.
На
кожний
номенклатурний номер

Відвантаження
готової продукції
НАКЛАДНА

Рахунки-фактури на відвантажену
продукцію направляються покупцям,
а їх копії залишаються в бухгалтерії
підприємства постачальника.
В рахунках-фактури вказуються:
найменування вантажоотримувача та
відправника, їх адреса, номер угоди,
найменування банку та його реквізити,
сума рахунка-фактури, дата відвантаження
та інша необхідна інформація

Покупець

Бухгалтерія:

Рахунок-фактура У бухгалтерії на основі
первинних документів
по прибутку та видатку
ведуть накопичувальні
відомості
випуску
продукції
в
натуральному
та
вартісному виразі та
накопичувальну
відомості відвантаженої
продукції

Рис. 1. Рух первинних документів з обліку готової продукції
та її реалізації
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Синтетичний облік наявності і руху готової продукції за фактичною
виробничою собівартістю ведеться на активному рахунку 26 «Готова
продукція». При оприбуткуванні випущеної з виробництва готової продукції
в бухгалтерському обліку роблять запис по дебету рахунка 26 «Готова
продукція» і кредиту рахунка 23 «Виробництво».
Виконані і здані по актах замовникам роботи (зроблені послуги) за
фактичною виробничою собівартістю списують із кредиту рахунка 23
«Виробництво» на дебет рахунка 903 «Собівартість реалізованих робіт».
Дохід, отриманий від реалізації готової продукції, відображається в
бухгалтерському обліку субрахунку 701 «Дохід від реалізації готової
продукції». За кредитом даного субрахунку відображається збільшення
(одержання) доходу, за дебетом – належна сума непрямих податків, податку
на додану вартість та інших, передбачених законодавством) та списання у
порядку закриття на рахунок 79 «Фінансові результати».
Для узагальнення інформації про виробничу собівартість реалізованої
готової

продукції,

застосовується

та

для

субрахунок

її
901

відображення

в

«Собівартість

обліку

підприємства

реалізованої

готової

продукції», за дебетом якого відображається собівартість реалізованої
готової продукції, за кредитом – списання в порядку закриття дебетових
оборотів на рахунок 79 «Фінансові результати».
Так, як основна діяльність цегельного заводу полягає у виробництві
цегли та вчасної організації її перевезення до покупців та замовників. На
даний момент, умови ведення підприємницької діяльності вимагають від
підприємств своєчасного відвантаження готової продукції з дотриманням
запланованих обсягів, тобто дотриманням ритмічності реалізації готової
продукції. Саме від цього залежить величина витрат на зберігання продукції,
своєчасність отримання прибутку від її реалізації, а також, що є не менш
важливим – стосунки з покупцями, адже саме від них залежить яку
конкурентну позицію займає підприємство на ринку збуту.
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Ритмічність виробництва - це випуск продукції відповідно до
встановленого завдання на кожний окремий відрізок часу звітного періоду.
Неритмічна робота підприємства призводить, зазвичай, до збільшення
незавершеного виробництва та залишків готової продукції на складах,
зменшення прибутку, погіршення фінансового стану підприємства і нарешті
порушення планів (графіків) постачання продукції споживачам.
Аналіз ритмічності відвантаження готової продукції пропонується
здійснювати

шляхом

розрахунку

коефіцієнту

аритмічності

по

дням

накопиченими підсумками за наступні періоди часу: місяць, квартал, рік.
Аналіз

ритмічності

відвантаження

готової

продукції

накопиченими

підсумками за встановлений період дасть можливість побачити справжню
картину ритмічності реалізації, бо дні недовиконання плану будуть
компенсуватись днями перевиконання плану [2].
Отже, аналіз ритмічності відвантаження готової продукції здійснюється
шляхом розрахунку коефіцієнту аритмічності, що має такий вигляд:

де:
Карр – коефіцієнт аритмічності відвантаження готової продукції;
qʹ пл – запланований накопичений обсяг відвантаженої готової продукції;
qʹ ф – фактичний накопичений обсяг відвантаженої готової продукції;
n – кількість днів у періоді.
Розглянемо основні показники (табл. 2), що характеризують обсяги
реалізації готової продукції та собівартість реалізованої продукції за 20112012 роки у порівнянні із 2013 роком.
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Таблиця 2
Основні показники ПП «Цегельний завод» за 2011-2013
№
з/п

1.

2.

Показники

Дохід
(виручка)
від
реалізації
(товарів,
продукції, послуг) (без
ПДВ), тис. грн.
Собівартість реалізованої
продукції (товарів, робіт,
послуг) тис. грн.

2011

779,9

881,5

Роки
2012

129,1

279,8

2013

269,
5
198,
8

Відхилення, грн.
2012 до
2011

2013
до
2012

Темпи
приросту
2012
2013
до
до
2011
2012

-650,8

140,4

16,55

208,7
5

-601,7

-81

31,74

71,05

На рисунку 2 зображено графік, який дає змогу наочно переглянути
динаміку змін доходу (виручки) від реалізації продукції та собівартості
реалізованої продукції.

Рис. 2. Динаміка змін доходу та собівартості реалізованої готової
продукції
Проаналізуємо даний графік. Отже, що стосується темпу приросту, то
він показує на скільки % змінився поточний рівень показника, порівняно з
попереднім або базовим періодом. Дохід (виручка) від реалізації готової
продукції у 2012 році порівняно із 2011 роком зріс на 16, 55%, а у 2013 році,
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порівняно із 2012 роком -

208,75%. Як бачимо спостерігається значна

тенденція зростання, це може свідчити про те збільшення обсягів реалізації
продукції та розширення номенклатури продукції. Також, таку тенденцію
можна обумовити зростанням споживчого попиту населення та стабільною
конкурентною позицією на ринку.
Що до собівартості реалізованої продукції, то у 2012 році порівняно із
2011 роком 31,74%, а у 2013 році порівняно із 2012 роком – на 71,05%.
Варто зауважити, що спостерігається також

тенденція до зростання

собівартості продукції ПП «Цегельний завод». Таке явище відбулось за
рахунок збільшення вартості сировини, матеріалів, палива, електроенергії,
обладнання, збільшується сума амортизаційних відрахувань.
В

ході

дослідження

були

розглянуті

питання

організації

бухгалтерського обліку на ПП «Цегельний завод», а саме: форму організації
бухгалтерського обліку та форму ведення його, особливості облікової
політики, недоліки в організації обліку та їх вплив на результати роботи
підприємства.
Недоліками в організації обліку є відсутність наказу про облікову
політику де були б чітко вказані та розписані елементи облікової політики.
ПП «Цегельний завод» запропоновано проект наказу про облікову
політику. Затверджений наказ чи положення про облікову політику на
підприємстві спрощує роботу бухгалтера й стосовно того, що кожного разу,
зіштовхуючись із тим, коли П(С)БО передбачає декілька варіантів, методів
чи процедур для обліку (наприклад, методи вибуття запасів або підходи до
переоцінки необоротних активів), бухгалтеру не потрібно буде постійно
приймати рішення, який варіант обрати й погоджувати його з власником.
Затвердження розпорядчого документа про облікову політику надає змогу
підприємству дотримуватись одного з головних принципів бухгалтерського
обліку — послідовності. Однією з головних цілей розпорядчого документа
про облікову політику є дотримання єдиних методологічних принципів на
підприємстві.
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Оскільки призначенням організації обліку є удосконалення та
раціоналізація

обробки

інформації,

розподіл

робіт

бухгалтерії, наукова організація праці, не менш

між

персоналом

важливо забезпечити

якомога достовірніше відображення подій або операцій у фінансовій
звітності.
Отже, реалізація готової продукції є однією з найважливіших стадій
виробництва. Саме готова продукція, яку підприємство реалізовує являється
головним джерелом отримання прибутків, що є основною метою його
діяльності. Тому вивчення особливостей обліку реалізації готової продукції
згідно з національними стандартами бухгалтерського обліку та його
удосконалення є одним з важливих завдань сьогодення.
У зв‘язку з переходом до ринкової економіки категорія «ритмічність
діяльності підприємства» набуває іншого змісту, а представлені в роботі
методичні засади дозволяють більш системно підходити до її оцінки та
практичного управління нею.
Аналіз ритмічності реалізації продукції цегельного заводу відіграє
важливу роль при аналізі фінансово-господарської діяльності підприємства,
адже це дозволить підприємству своєчасно зреагувати на зниження обсягів
реалізованої готової продукції, виявити причини, які призвели до цього та
удосконалити збутову політику підприємства.
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Л.Г. Миськова
Здобувач освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ОРГАНІЗАЦІЯ ОБЛІКУ, КОНТРОЛЮ І АНАЛІЗУ ВИТРАТ
ОПЕРАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА ПІДПРИЄМСТВІ
У статті розглянуто класифікацію витрат операційної діяльності на
підприємстві та відображення їх у системі бухгалтерських рахунків, облік
витрат за економічними елементами і статтями калькуляції.
Ключові слова: операційні витрати, контроль, бухгалтерський облік,
класифікація, аналіз.
В умовах ринкових перетворень, коли мають місце такі негативні явища
як нестабільність, невизначеність макропроцесів, непередбачені зміни
основних показників фінансово-господарської діяльності, досить актуальним
є питання обліку, аналізу та поточного контролю витрат діяльності
підприємства, зокрема, операційної.
Постановка проблеми. Одним з важливих показників результатів
фінансово-господарської

діяльності

підприємства

є

витрати.

Вони

дозволяють визначити ефективність та якість роботи трудового колективу.
Оптимізація витрат забезпечує дотримання режиму економії, зростання
продуктивності праці, скорочення непродуктивних витрат, що дозволяє
підвищити рентабельність.
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На сьогоднішній день для всіх суб‘єктів господарської діяльності дуже
важливим є знання нормативно-правової бази, яка регулює, визначає порядок
ведення та відображення в обліку господарських операцій. Відстеження змін
законодавства України та співставлення його із міжнародною практикою є
досить актуальним, так як дає можливість найбільш правильно та
раціонально відображати витрати діяльності підприємства.
Метою написання статті є з'ясування сучасної природи витрат
операційної діяльності їх облік, контроль і аналіз.
Посилання на сучасні дослідження та публікації. Над процесом
удосконалення обліку, аналізу та контролю витрат діяльності підприємства,
працюють багато науковців. Значний внесок у розробку теорії і практики
цього

питання

зробили

вчені:

Бутинець

Ф.Ф.,

Грабова

Н.М.,

Голов С.Ф.,Кулаковська Л.П., Лишиленко О.В., Литвин Ю.Я., Мних Є.В.,
Ткаченко Н.М., та інші вчені.
Виклад основного матеріалу. Методологічні засади формування в
бухгалтерському обліку інформації про витрати підприємства та її розкриття
у фінансовій звітності розкриває Положення (стандарт) бухгалтерського
обліку 16 «Витрати».
Відповідно до НП(С)БО 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності» та
П(С)БО 16 «Виирати» 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) [2].
В бухгалтерському обліку витрати відображаються при дотриманні
певних умов. Витрати визнаються витратами певного періоду одночасно з
визнанням доходу, для отримання якого вони здійснені. Це відповідає
принципам міжнародних стандартів фінансової звітності і застосованому у
національних стандартах принципу відповідності витрат доходам. Якщо
витрати неможливо прямо пов‘язати з доходами певного періоду, вони
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відображаються у складі витрат того звітного періоду, в якому вони
здійснені.
Нормами П(С)БО 16 «Витрати»

суворо регламентуються умови

визнання витрат підприємства.
Витратами звітного періоду визнаються:
- зменшення активів або збільшення зобов'язань, що призводять до
зменшення власного капіталу підприємства (крім зменшення капіталу за
рахунок його вилучення чи розподілу власникам). Наприклад, списання
матеріалів на виробництво; нарахування заробітної плати непрацюючим;
- якщо актив забезпечує одержання економічних вигод. Систематичний
і раціональний розподіл його вартості протягом клькох звітних періодів
шляхом нарахування амортизації основних засобів, нематеріальних активів;
- якщо можлива достовірна оцінка суми витрат. Дотримання цієї умови
означає, що оцінка витрат відбувається на підставі положень національних
стандартів і документально підтверджена [1].
Облік витрат на підприємстві має дуже важливе значення, тому що
відображає загальні витрати періоду за елементами витрат реалізованої
продукції різних періодів в співставленні з доходами, розрахунки
собівартості готової продукції за статтями витрат, витрати за центрами їх
виникнення,

за

обслуговуючих

групами

відповідальності,

виробництв

та

ін.

Облік

витрати
повинен

допоміжних

й

представляти

інформацію одночасно для їх правдивого подання в фінансовому обліку, а
також для управління витратами, собівартістю, планування об'ємів
виробництва.
Систематизація господарської діяльності

вітчизняних підприємств

визначена на нормативно-законодавчому рівні. Чітка класифікація усіх
операцій по видам діяльності підприємства, яка успішно використовується у
бухгалтерському обліку викладена в Інструкції по використанню плану
рахунків

бухгалтерського

обліку

активів,
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капіталу,

зобов‘язань

і

господарських операцій підприємств і організацій, яка затверджена наказом
Міністерства фінансів України від 30.11.1999 р. №291 [5].
У відповідності до класифікації вся діяльність підприємства здійснюється
по наступним напрямам: операційна, яка в свою чергу, підрозділяється на
основні і операційні доходи і витрати, та інші операційні доходи і витрати;
доходи і витрати від участі в капіталі; інші фінансові доходи і витрати.
Витрати мають розширений склад, тому для цілей обліку і аналізу
важлива

їх

науково-обгрунтована

класифікація.

Як

свідчить

аналіз

економічної літератури, на сьогодні не розроблено єдиної універсальної
класифікації витрат, яка задовольнила б усіх дослідників та практиків.
Класифікацію витрат за видами діяльності проілюстровано на рисунку 1.
Витрати
Витрати
операційної
діяльності
Витрати основної
діяльності

Витрати
фінансової
діяльності

Витрати
інвестиційної
діяльності

Витрати іншої операційної
діяльності

Рис. 1. Класифікація витрат за видами діяльності
Класифікація що представлена на рис. 1 надає можливість апарату
бухгалтерії чітко і зрозуміло трактувати операційні витрати та відображати їх
на рахунках бухгалтерського обліку.
За

економічним

змістом

витрати

групуються

за

економічними

елементами і статтями калькуляції.
Елемент витрат - сукупність економічно однорідних витрат.
Як зазначалось вище, нормативним документом, який забезпечує
групування витрат за економічними елементами, є П(С)БО 16 «Витрати».
Відповідно, класифікацію витрат операційної діяльності проілюстровано на
рисунку 2.
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Операційні витрати
Включають у виробничу
собівартість продукції

Прямі
матеріал
ь-ні
витрати

Прямі
витрати
на оплату
праці

Інші
прямі
витрати

Не включають у виробничу
собівартість продукції

Загальновиробничі витрати

Адміністративні
витрати

Витрати
на
збут

Інші
операційні
витрати

Економічні елементи витрат
Матеріальн
і витрати

Витрати на
оплату праці

Відрахування
на соціальні
заходи

Амортизація

Інші
операційні
витрати

Рис. 2. Класифікація витрат операційної діяльності
Операційні витрати ділять на дві групи:
1) витрати, що включаються у виробничу собівартість продукції;
2) витрати, що не включаються у виробничу собівартість продукції.
До неопераційних належать: фінансові, інвестиційні.
Операційна діяльність підприємства - це основна діяльність, яка
пов'язана з виробництвом продукції (робіт, послуг) або реалізацією
продукції, що є визначальною метою створення підприємства та забезпечує
основну частину його доходу.
До виробничої собівартості продукції (робіт, послуг) включають: прямі
матеріальні витрати, прямі витрати на оплату праці, інші прямі витрати,
загальновиробничі витрати [4].
До прямих матеріальних витрат включають вартість тих матеріальних
ресурсів, які можуть бути безпосередньо віднесені до конкретного об‘єкта
витрат (продукції, робіт, послуг або виду діяльності підприємства). У
промисловості — це сировина й основні матеріали, що утворюють основу
виробленої продукції, купівельні напівфабрикати, допоміжні матеріали тощо.
До складу прямих витрат на оплату праці включають заробітну плату та
інші виплати працівникам, безпосередньо зайнятим на виробництві продукції
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(виконанні робіт, наданні послуг), які можуть бути прямо віднесені до
конкретного об‘єкта витрат.
До інших прямих витрат відносять усі інші витрати, що можуть бути
безпосередньо віднесені до конкретного об‘єкта витрат. В промисловості до
таких витрат, відносять витрати від браку, які становлять вартість остаточно
забракованої продукції, та витрати на виправлення браку за вирахуванням
остаточно забракованої продукції за справедливою вартістю тощо.
На рахунку 91 ,,Загальновиробничі витрати‖ ведеться облік виробничих
накладних витрат на організацію виробництва , а також витрат на утримання
та машин і устаткування. За дебетом рахунка 91 відображається сума
визнаних витрат, а за кредитом змінні та постійні розподілені загально
виробничі витрати списуються на 23 рахунок, а постійні нерозподілені
загально виробничі витрати включаються до складу собівартості реалізованої
продукції (робіт, послуг) у період їх виникнення

в дебет рахунку 90

,,Собівартість реалізації‖.
Адміністративні витрати, витрати на збут та інші операційні витрати не
включаються до складу виробничої собівартості готової та реалізованої
продукції, а тому інформація про такі витрати узагальнюється на рахунках
обліку витрат звітного періоду - 92 "Адміністративні витрати", 93 "Витрати
на збут", 94 "Інші витрати операційної діяльності".
На

рахунку

92

„Адміністративні

витрати"

відображаються

загальногосподарські витрати, пов'язані з управлінням та обслуговуванням
підприємства. До них належать витрати на утримання адміністративноуправлінського персоналу, витрати на їх службові відрядження, витрати на
утримання основних засобів, інших матеріальних необоротних активів
загальногосподарського призначення (оренда, амортизація, ремонт, комунальні
послуги), охорона, юридичні, аудиторські, транспортні послуги, поштовотелеграфні, канцелярські витрати, сума податків, зборів (обов'язкових платежів).
За дебетом рахунка 92 відображається сума визнаних адміністративних витрат, за
кредитом - списання на рахунок 79 ―Фінансові результати‖.
На рахунку 93 „Витрати на збут" ведеться облік витрат, пов'язаних зі
збутом (реалізацією, продажем) продукції, товарів, робіт, послуг. За дебетом
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рахунка відображається сума визнаних витрат на збут, за кредитом списання на рахунок 79 „Фінансові результати".
На рахунку 94 ,, Інші витрати операційної діяльності ‖ ведеться облік
витрат операційної діяльності підприємства, крім витрат, які відображаються на
рахунках 90, 91, 92 , 93. За дебетом рахунка 94 відображається сума визнаних
витрат, за кредитом – списання на рахунок 79 ,,Фінансові результати‖.
Згідно із П(С)БО №16 «Витрати», витрати операційної діяльності
групуються за такими економічними елементами:
- Матеріальні витрати (сировина, матеріали, комплектуючі, напівфабрикати,
паливо, енергія, тара; віднімається вартість повернутих відходів).
- Оплата на оплату праці (всі форми основної заробітної плати штатного
і позаштатного виробничого персоналу підприємства).
- Відрахування на соціальні заходи (включають відрахування на
пенсійне забезпечення, на соціальне страхування, страхування на випадок
безробіття,

на

індивідуальне

страхування;

величина

відрахувань

встановлюється у відсотках від витрат на оплату праці).
- Амортизація основних фондів і нематеріальних активів (амортизаційні
відрахування на повне відтворення основних фондів за нормами від
балансової

вартості,

інших

необоротних

матеріальних

активів

та

нематеріальних активів).
- Інші операційні витрати (вартість робіт, послуг сторонніх підприємств,
сума податків, зборів, крім податків на прибуток, втрати від курсових різниць,
знецінення запасів, псування цінностей, сума фінансових санкцій тощо).
Групування витрат за елементами не в повній мірі забезпечує
інформацію про витрати для прийняття певних управлінських рішень. З цією
метою класифікацію витрат за елементами доповнюють класифікацією
витрат за статтями калькуляції, що дозволяє більш детально проаналізувати
собівартість продукції, робіт, послуг і виявляти резерви щодо її зниження.
Визначення переліку і складу статей калькуляції собівартості продукції, робіт
і послуг підприємства відносяться до компетенції його керівництва і повинно
бути врегульоване наказом про облікову політику [3].
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Основну частину витрат підприємства складають операційні витрати .
Тому слід зосередити увагу на розгляді саме цього виду витрат.
Найбільш широкою є класифікація витрат за наступними ознаками (рис. 3.).
Основну операційну діяльність становлять витрати з метою отримання
доходів (прибутків) від основної діяльності підприємств. Тому, з наведеної
сукупності витрат, найбільш значущими є операційні витрати.
Ознака класифікації
1. За способом перенесення
вартості на продукцію
2. За видами продукції (робіт,
послуг)

З. За економічним змістом
(елементами витрат)
4. За статтями калькуляції

5. За ступенем впливу обсягу
виробництва на рівень витрат
6. За місцем виникнення
витрат
7. За календарними періодами
8. За функціями управління
9. В залежності від
доцільності їх здійснення
10. За порядком обчислення
(складом)

Групування витрат
Прямі витрати
Непрямі витрати
Витрати на вироби
Витрати на групи виробів
Витрати на замовлення
Матеріальні витрати
Витрати на оплату праці
Відрахування на соціальні заходи
Амортизація
Інші витрати
Сировина і матеріали (за мінусом
зворотніх відходів)
Куповані напівфабрикати і комплектуючі
вироби
Паливо і енергія на технологічні цілі
Зарплата
виробничих
працівників
(основна і додаткова)
Відрахування на соціальні заходи
Загальновиробничі витрати
Підготовка і освоєння виробництва
Інші виробничі витрати
Умовно-змінні витрати
Умовно-постійні витрати
Інші (змішані, альтернативні, незворотні)
Витрати виробництва
Витрати цеху
Витрати дільниці
Витрати функціональних служб
Поточні витрати
Одноразові витрати
Виробничі витрати
Невиробничі витрати
Продуктивні витрати
Непродуктивні витрати
Фактичні витрати
Планові (бюджетні) або прогнозовані
витрати
Нормативні витрати

Рис. 3. Групування витрат за класифікаційними ознаками
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Контроль фінансово-господарської діяльності підприємства поділяється
на зовнішній та внутрішній.
Система внутрішнього контролю є важливим елементом загальної
структури управління підприємством. Вона дозволяє керівництву шляхом
здійснення нагляду, перевірок і стеження за його фінансово-господарською
діяльністю переконатись, що контроль проходить у відповідності до
розробленої стратегії розвитку, прийнятої керівництвом, та до вимог чинного
законодавства.
На підставі затвердженого плану працівники, зайняті управлінням,
здійснюють систематичний поточний контроль за діяльністю підрозділів
підприємства.

За

результатами

контрольних

перевірок

керівництво

підприємства приймає рішення про усунення причин, що негативно
впливають на діяльність підприємства.
Метою контролю є досягнення управлінських цілей щодо забезпечення
максимально-позитивної результативності ведення бізнесу та мінімізації
суб'єктом господарювання різного роду ризиків в їх діяльності через
протидію появі помилок та недоліків, перевірку достовірності даних обліку й
звітності.
Основними джерелами контролю є первинна документація, калькуляції
собівартості продукції, бухгалтерські записи на рахунках витрат за
елементами.
Обов'язковим завданням для головного бухгалтера є забезпечення
дотримання на підприємстві встановлених єдиних методологічних засад
бухгалтерського обліку, організації контролю за відображенням на рахунках
бухгалтерського

обліку

всіх

господарських

операцій.

Перш

за все

контролюється система документування та обліку, перевіряється законність
та доцільність складених господарських операцій на основі первинних
документів; достовірність відображення записів в облікових регістрах.
При здійсненні внутрішнього контролю за витратами підприємства
головний бухгалтер застосовує: нормативні перевірки, які являють собою
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вивчення вмісту відображеної в документі операції з точки зору її відповідності
до чинних норм, правил та інструкцій; арифметичну перевірку, яка полягає в
контролі за правильністю підрахунків, зроблених при складанні конкретного
бухгалтерського документа.
Важливо регулярно перевіряти та проводити факторний аналіз відхилень
фактичної та планової собівартості для оптимального внутрішнього
контролю, з метою виявлення негативних чинників.
Витрати підприємства є складовою частиною виробництва, тому їх
контроль

здійснюється

одночасно

із

перевіркою

всієї

фінансово-

господарської діяльності.
На деяких підприємствах зустрічаються випадки несистематичного
здійснення поточного контролю за центрами виникнення витрат на
утримання

та

експлуатацію

адміністративних

витрат.

обладнання,

Метою

такого

загальновиробничих
контролю

є

і

дотримання

затверджених норм витрат і лімітів споживання матеріалів, палива, енергії,
інструментів та інших засобів праці; лімітів споживання і вартості різного
роду робіт та послуг (ремонт основних засобів, послуги транспорту),
заробітної плати обслуговуючого персоналу. Для контролю за витратами на
утримання та експлуатацію обладнання розроблені нормативи витрат на
ремонт і експлуатацію найбільш важливих груп обладнання, але їх
дотримання нехтується працівниками підприємства.
Головною

метою

контролю

витрат

є

ефективне

використання

виробничих витрат, їх видів шляхом виявлення причинно-наслідкових
факторів, прийняття своєчасних рішень по регулюванню відхилень,
оптимізації співвідношення «витрати — прибуток».
Зовнішній

контроль

діяльності

досліджуваного

підприємства

здійснюють такі установи:
1.

Міністерство доходів і зборів;

2.

Органи статистики;

3.

Незалежні аудитори та аудиторські фірми.

Висновки. Отже, одним із найскладніших показників результатів
фінансово-господарської діяльності підприємства є операційні витрати. Це
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пов‘язано із значною кількістю видів витрат, впливу різних факторів на
витрати та характер реагування на їх вплив.
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О.А. Митюк
Здобувач освітньо-кваліфікаційного ступеня «магістр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ПЛАНУВАННЯ ТА ОРГАНІЗАЦІЇ
АУДИТУ ВИТРАТ НА ЗБУТ ПІДПРИЄМСТВА СФЕРИ ОБІГУ
В статті узагальнено теоретичні аспекти щодо особливостей планування
та організації аудиту витрат на збут, систематизовано методичні підходи
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до проведення аудиту витрат на збут продукції підприємства сфери обігу.
Розглянуто та запропоновано основні шляхи розв’язання проблем аудиту,
пов’язаних із витратами на збут в підприємстві на сучасному етапі.
Ключові слова: витрати на збут, аудит, методи аудиту, нормативно правова база,планування аудиту ,організація аудиту.
В умовах глобальних змін значно актуалізувалася проблема збуту
товарів. Стан каналів транспортування готових виробів, наповненість
збутової мережі, комунікативний потенціал партнерів дедалі помітніше
впливають

на

ступінь

задоволення

споживчого

попиту,

конкурентоспроможність продукції, ефективність виробництва.
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 обліковоконтрольна інформація є визначальною для обґрунтування управлінських
рішень та моніторингу їх виконання.
Важливе значення у збутовій діяльності підприємств відведено аудиту
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.
Теоретичні та практичні аспекти аудиту збуту продукції (товарів, робіт,
послуг) та витрат, пов‘язаних із ним на різних підприємствах, висвітлені в
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працях вітчизняних і зарубіжних учених-економістів: Р.Алборова, М. Білик,
М. Білухи, О. Бородкіна, П.Борщевського, Ф. Бутинця, Н. Гавришко,
А. Глена, З. Гуцайлюка, В.Дерія, Дж. Еванса, З. ЗадорожногоМ. Кулинич,
В. Линника, В. Палія, М. Пушкаря, В. Рудницького, П. Саблука,
Г. Савицької, В. Савчука, В. Соколова, М.І.Баканова, І.А.Бланк, Є.В.Мних,
Л.В.Нападовської, Ю.С.Цал-Цалко та

інших науковців. Залишаються

недостатньо дослідженими організація і планування аудиту витрат на збут
продукції. Дискусійними залишаються ряд аспектів аудиту витрат на збут та
варіантів його здійснення аудиторами.
Метою статті є дослідження особливостей планування та організації
аудиту витрат на збут продукції для підвищення ефективності роботи
підприємства.
У сучасних умовах господарювання, за нашими переконанням, на
перший план виступає не стільки збереження, як примноження власності.
Цього досягають, насамперед, за рахунок якісного аудиту витрат, в тому
числі витрат на збут.
З

ціллю

якісної

дотримуватись

організації

аудиторської

науково-обгрунтованої

перевірки

послідовності

необхідно
виконання

аудиторських робіт. Доцільно визначити чотири етапи аудиту: планування та
визначення аудиторського підходу; застосування на практиці засобів
контролю; проведення аналітичних процедур і безпосередня перевірка
здійснених господарських операцій підприємством; підведення підсумків
аудиту [1, с. 166].
Одним із найважливіших етапів аудиту є планування. Тут аудитор
зобов'язаний чітко прогнозувати, контролювати й обліковувати процеси своєї
діяльності для того, щоб забезпечити на кожній стадії роботи найбільш
ефективні процедури.
Планування аудиту витрат на збут передбачає визначення його стратегії і
тактики, побудову загального плану аудиторської перевірки, складання
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аудиторської програми і аудиторські процедури, оцінювання обсягу
аудиторського контролю.
Планування аудиту, на наш погляд — це процес вироблення
аудиторської стратегії. Аудитор повинен скласти графік завершення
основних етапів операції, який би відображав пріоритетні завдання
передбачуваної роботи, і слугував би елементом контролю виконаних
операцій. Вважаємо, що в процесі планування найбільше уваги потрібно
приділяти напрямку діяльності замовника, які мають свої особливості,
історію його діяльності,

нинішні умови, територіальне розміщення,

майбутню перспективу, вид продукції, ринки її збуту, зміни у структурі
виробництва

і

управління,

перспективи

розвитку

виробництва

в

майбутньому, ефективність контролю, зміни у структурі виробництва та
управління, останні зміни у функціонуванні бухгалтерського обліку,
ефективність контролю, сутність облікової політики і сфера облікового
ризику, організація аудиту в підприємстві, труднощі в його проведенні.
Зміст таких аудиторських послуг для кращої наочності представимо на
рисунку 1.
Аудитор повинен мати належний професійний рівень знань про
підприємство клієнта зокрема, який дав би йому змогу визначити операції та
види діяльності, що, на його погляд, можуть здійснювати суттєвий вплив на
фінансову інформацію[4, с. 432]. Слід також встановити рівень довіри до
даних внутрішнього контролю, викласти у плані та програмі характер,
терміни і глибину аудиторських процедур.
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Аудиторська перевірка витрат на збут
Предмет аудиту

Фінансова інформація

Інша інформація

Рекомендації щодо

підприємства по

підприємства по витратах

управлінської

витратах на збут

на збут

стратегії керування
збутовими

Огляд і перевірка

Додаткові послуги що

документації зі сфери

реалізовуються на

збутових витрат

підприємстві

витратами

підприємства
Надання рекомендацій
стосовно фінансового і
стратегічного планування
витрат на збут
Висловлення думки щодо
раціональності управління
збутовими витратами
Виконання інших
аудиторських процедур,
які були погоджені із
замовником

Складання аудиторського висновку

Рис. 1. Зміст аудиторських послуг з витрат на збут у підприємстві сфери
обігу
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Аудиторський процес витрат на збут складається з етапів які можемо
простежити в моделі етапів аудиторського процесу витрат на збут на рисунку 2.
Формування аудиторської стратегії
(І етап)

Збір та аналіз інформації по рахунку 93 «витрати на
збут»
(ІІ етап)

Проведення аналітичних процедур щодо доцільності і
правильності проведених витрат на збут
(ІІІ етап)

Підготовка аудиторського висновку і представлення
його замовнику аудиту
(ІV етап)

Рис. 2. Модель етапів аудиторського процесу витрат на збут
Адже,

внутрішній

аудит

є

провідною

ланкою

у

діяльності

підприємства і, безсумнівно, в підприємстві повинен бути присутнім
штатний внутрішній аудитор, який мав би оперативно виявляти помилки
допущені у фінансово-господарській діяльності, в нашому випадку,
підприємства сфери обігу.
При здійсненні аудиту витрат на збут передбачена перевірка низки
елементів діяльності підприємства і тому для зручності її реалізації
пропонуємо використовувати розроблений нами документ «Методика аудиту
витрат на збут» (табл.1).
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Таблиця 1
Методика аудиту витрат на збут
№

Суть питань щодо витрат на збут в підприємстві

Оцінка

з/п
1

Примітки

0-5 балів
Правильність віднесення витрат до категорії витрати на
збут відповідно до класифікаційних ознак П(С)БО 16
«Витрати»

2

Вплив ціни реалізації готової продукції підприємства
на збутові витрати

3

Порядок віднесення та списання витрат на збут до
собівартості виготовленої продукції

4

Ефективність та доречність здійснених витрат на збут

5

Якісний стан складів для зберігання готової продукції
призначеної для збуту

6

Правильність включення до витрат на збут заробітної
плати працівників, які забезпечують збут продукції

7

Здійснення дооцінки та переоцінки об‘єктів що задіяні
в сфері збуту

8

Правильність здійснення амортизаційних відрахувань
на обладнання призначене для реалізації готової
продукції

9

Вплив

транспортно-заготівельних

витрат

на

реалізаційну ціну виготовленої продукції.
10

Порядок ведення внутрішньої документації відділу
збуту.
Підсумкова оцінка

Кількість балів

Сформована нами методика аудиту витрат «Оцінка обліку витрат на
збут», дасть змогу в практичній діяльності аудитора робити якісну оцінку
ведення обліку витрат на збут в підприємстві. Зокрема основним індикатором
щодо правильності обліку та доречності здійснених витрат на збут
виступатиме сума оцінок. Якщо вона перевищує 35 балів, то існують
підстави зробити висновок, про ефективну збутову політику, яку провадить
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підприємство. Проте коли оцінка менше 35 балів, то констатується факт, що
витрати на збут належним чином не обліковуються, і даний факт
господарської діяльності підприємства впливає на зменшення очікуваного
прибутку.
В процесі вивчення стану проведення аудиту в підприємстві сфери обігу
виявлено, що тут внутрішній аудит, практично не проводиться, а зовнішній,
переважно здійснюється один раз в рік. На нашу думку, під час планування
пропонуємо готувати попередній бюджет витрат. Для його визначення варто
взяти до уваги попередню оцінку властивого ризику контролю, рівня
суттєвості, основні види робіт та попередній досвід, що підлягають
виконанню [2, с.125].
Продовжуючи наше дослідження, детальніше розглянемо власне саму
організацію аудиту, її стадії, послідовність та методику аудиторського
процесу витрат на збут в підприємствах сфери обігу.
На підставі сказаного вище, пропонуємо взяти до уваги схему
визначення попередньої загальної та індивідуальної суттєвості на стадії
планування аудиту витрат на збут, що зображена на рисунку 3.
Відбір основного критерію звіту із врахуванням специфіки умов
підприємства цукрової галузі промисловості

Обчислення відповідного відсотка

Визначення складу суттєвості

Визначення складу індивідуальної суттєвості із зазначенням всіх
складових звіту

Рис. 3. Стадії визнання попередньої загальної та індивідуальної
суттєвості на стадії планування аудиту витрат на збут
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У відповідну аудиторську процедуру можуть входити один, два або
більше методичних прийомів, які використовують у певній послідовності.
Проте, на наш погляд, на стадії дослідження і узагальнення аудиту
витрат на збут в підприємствах сфери обігу неможливо обійтися без
елементів організації виконання певних аудиторських процедур. Тому
організаційні моменти в більшій чи меншій мірі притаманні всім стадіям
процесу аудиту витрат, зокрема і аудиту витрат на збут.
Зауважимо, що у випадку безпосередньої організації аудиту витрат на
збут на підприємствах сфери обігу, на нашу думку, основне його завдання
полягає в тому, щоб встановити:
повноту сформованих підприємством витрат на збут відповідно
до П(С)БО 16 «Витрати» та Методичних рекомендацій [3];
наявність документального обґрунтування зазначених витрат;
відповідність вказаних у обліковому регістрі сум і періодів, до яких вони
відносяться, первинним документам (рахункам, договорам, банківським
витягам, товарно-транспортним накладним тощо).
Аудитору необхідно перевірити у документах такі дані :
– назву суб‘єкта підприємницької діяльності, який видав відповідний
документ;
– доцільність понесених витрат на збут, через перевірку внутрішньої
документації, яка затверджена керівництвом і регламентує політику
збутових витрат підприємства;
– правильність перенесення даних, щодо збутових витрат із первинних
документів у консолідовану фінансову звітність;
обґрунтованість списання витрат на утримання необоротних активів,
пов‘язаних із збутом, витрат на гарантійний ремонт, гарантійне
обслуговування та інших витрат [5, с. 527] .
В процесі проведення аудиту на господарюючому суб‘єкті пропонуємо
дотримуватися запропонованої нами схеми проведення аудиту процесу збуту
продукції в підприємстві сфери обігу (рис. 4).
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Аудит процесу збуту продукції в
підприємствах цукрової промисловості

Методи аудиторської

Об‘єкти аудиторської перевірки

перевірки

Документальна перевірка

Первинна документація

збутового відділу
підприємства

Фінансова звітність

Проведення інвентаризації
Оподаткування операцій
з реалізації продукції
Лабораторна перевірка
Готова продукція у
складських приміщеннях
Надання пояснень
відповідальними особами
відділу збуту

Стан складських приміщень
підприємства

Рис. 4. Схема аудиту процесу збуту продукції в підприємстві сфери
обігу
Отже, виходячи з перерахованого вище, спробуємо зробити деякі
висновки,

зокрема, погоджуємось з багатьма ученими-аудиторами, які

пропонують забезпечити організацію аудиторського процесу витрат за
допомогою певних стадій. На нашу думку, найкраще їх класифікувати на
підготовчу, основну та завершальну. На підготовчій стадії відбувається
ознайомлення із підприємством , визначення та безпосереднє планування
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робіт. Під час основної стадії аудиту витрат на збут пропонуємо здійснювати
перевірку господарських операцій, пов‘язаних зі збутом продукції, та
фінансової звітності, де вони відображені. На завершальній стадії доцільно
проводити аналіз результатів перевірки, складати звіт про роботу та
обов‘язково підготувати аудиторський звіт і висновок.
Таким чином, пропонуємо в підприємствах сфери обігу під час
планування та організації аудиту витрат на збут використовувати програмне
забезпечення (для прикладу «Планування аудиту»). Його може розробляти
кожне підприємство як додаткову підпрограму інтерпретовану під своє
підприємство на базі уже існуючих програмних пакетів АСІ чи IDEA, або
створити

самостійно комп‘ютерним

відділом

підприємства

власну

програму. Вона могла б бути не дуже складною, адже стосувалась би тільки
планування.
Сама

ж

методика

супроводжувалась

би

виконання
потужнішим

роботи

аудиту

програмним

витрат

на

збут

забезпеченням.

Дану

підпрограму пропонуємо використовувати в процесі планування аудиту
витрат на збут безпосередньо внутрішнім аудиторам, оскільки вона суттєво
зекономить час для розроблення плану аудиторського процесу певної ділянки
збутового відділу, дасть змогу послідовно запускати на масиві запити про
всіх клієнтів яким продавався товар, і вже вибірково за клієнтами і
операціями планувати аудит, адже саме внутрішньогосподарський аудит
може найоперативніше впливати на політику витрат на збут підприємств
сфери обігу.
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А.А. Мізернюк
здобувач освітнього ступеня «магістр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ДОСЛІДЖЕННЯ ОКРЕМИХ АСПЕКТІВ МЕТОДИКИ ЗДІЙСНЕННЯ
АУДИТУ ПОКАЗНИКІВ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
ТА ШЛЯХИ ЇЇ УДОСКОНАЛЕННЯ
В роботі досліджуються окремі аспекти методики здійснення аудиту
показників фінансової звітності. Розглянуто основні способи фальсифікації
показників фінансової звітності. Запропоновано шляхи удосконалення
методики показників фінансової звітності та зроблено відповідні висновки.
Ключові слова: аудит показників фінансової звітності, фінансова звітність,
фальсифікація показників фінансової звітності, фінансовий стан, етапи
аудиту.
На даний момент підприємці часто стикаються з проблемою, коли після
проведення перевірки ДФІ, або ж інші контролюючі органи виявляють
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невідповідність, недостовірність та інші порушення показників фінансової
звітності, що тягнуть за собою певні санкції. Постає питання неефективної
аудиторської перевірки. Оскільки постійно зростає інтерес до практичного
використання показників фінансової звітності суб'єктів господарювання, які
в свою чергу, є основним джерелом інформації про господарську діяльність і
фінансовий стан будь-якого підприємства за умови вірогідності його
показників, тому важко переоцінити актуальність даної теми.
Метою статті є дослідження методики здійснення аудиту показників
фінансової звітності, розгляд проблем, пов язаних із нею, та пропозиції щодо
її вдосконалення.
Пріоритетне місце в наукових працях з аудиту відведено методиці
аудиту об‘єктів бухгалтерського обліку, фінансового звітності та стану,
однак питання методики аудиту показників фінансової звітності висвітлено
недостатньо. Зокрема, Хом як Р.Л. пропонує методику аудиту фінансової
звітності підприємств різних форм власності та видів діяльності. Усач Б.Ф. та
Сиротюк Г.В. досліджували організаційні та методологічні аспекти аудиту в
цілому. Питання методики аудиту фінансової звітності в наукових працях
розглядали також Білуха М.Т., Никонович М.О., Загородній А.Г., Бутинець
Ф.Ф. Дослідженням методики аудиту фінансового стану займалися такі
вчені, як, наприклад, Дорош Н.І., Савченко В.Я. Проте самого процесу
аудиту показників фінансової звітності, порядку застосування системи
способів та прийомів, за допомогою яких аудитори можуть впевнитись, що
показники є повністю узгодженими, достовірними, практично не розкрито.
Також є надзвичайно важливим надання аудитором висновку щодо реального
фінансового стану підприємства, що стає можливим тільки при ефективному
та повному аналізі показників фінансової звітності.
Але варто зазначити, що в аудиторській практиці нерідко виникають
ситуації, коли звітність не можна вважати достовірною, тобто не всі її
показники ґрунтуються на даних бухгалтерського обліку та не відповідають
нормативним вимогам порядку заповнення звітності. Тому перед аналізом
показників фінансової звітності, аудитору необхідно упевнитись в

їх

правильності. Нераціонально та неефективно побудований аудит показників
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фінансової звітності підприємства може призвести до невиявлення викривлень,
фальсифікацій у звітності, яка стане інформаційним базисом для подальшого
проведення аудиту. При цьому на основі здійсненого аудиту будуть надані
певні висновки керівництву для прийняття управлінських рішень, які будуть
високо ризикованими та непередбачуваними для підприємства.
Фальсифікація звітності полягає у її викривленні, перекрученому
відображенні даних бухгалтерського обліку у звітності. Спотворення
показників звітності, у свою чергу, може здійснюватися різними способами:
«перекручуванням» даних бухгалтерського обліку;
приписками до показників звітності;
підчистками, змиванням та інші механічним пошкодженням.
З'ясуємо

сутність

поняття

«приписки».

Відмітимо,

що

приписки

найчастіше використовуються для покращання стану та результатів діяльності
певного підприємства за звітний період − прикрашання звітності. Разом з тим,
приписки застосовуються і для збільшення суми витрат, зобов'язань, що
призводить до погіршення фінансового стану. Крім того, приписки набувають
важливого інструменту спотворення звітних даних при підготовці звітів про
виконання планів, коли рівень їх виконання впливає на можливість отримання
премії за досягнуті успіхи посадовими особами підприємства.
Крім спотворення змісту показників звітності, відобразити неправильні
дані можна також за допомогою:
підчистки тексту, яка полягає у механічному впливі на матеріал
бланку з метою зміни первісної інформації;
змивання − способу підробки документів на паперових носіях, у
процесі якого видаляються попередні записи за допомогою різноманітних
розчинників;
травлення − способу підробки документів на паперових носіях,
який полягає у видаленні тексту шляхом знебарвлення штриха хімічними
реактивами: кислотою, лугом, окислювачем [1, с.295].
Потрібно також відзначити, що деякі з дослідників проблем аудиту
пропонують наступний порядок дій аудитора для виявлення помилки у
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звітності: по-перше, локалізувати помилку, тобто встановити час виникнення
помилки й перелік документів, за допомогою яких вона може бути виявлена;
по-друге, ідентифікувати помилку, тобто визначити точне місцезнаходження
конкретного помилкового значення показника. Однак варто зазначити, що дії
аудитора мають здійснюватися у зворотній послідовності: спочатку
необхідно виявити помилку, а вже потім − аналізувати причини її
виникнення. І крім того, неможливо «виявити помилку за її типом», оскільки
помилки − це не обов'язкове та не стале явище, а тому ідентифікувати їх за
точним місцезнаходженням просто неможливо − місце виникнення помилки
та її причини щоразу будуть різними [2, c.204].
Отже, щоб аудит показників фінансової звітності для підприємства став
максимально ефективним, необхідно визначитись з алгоритмом його
проведення. Як було зазначено на початку статті, немає конкретної, спільної
думки щодо методики його проведення. Ось, наприклад, Усач Б.Ф. виділяє 6
етапів проведення аудиту фінансової звітності [7, c.210]. Никонович М.О. у
своєму навчальному посібнику зазначає 3 етапи [4, c.240-241]. Загородній
А.Г. та Корягін М.В. виділяють такі етапи, як аудит форм фінансової
звітності №1-5 та аналіз показників фінансового стану [3, c.137-158].
Бутинець Ф.Ф. вважає, що аудит фінансової звітності необхідно проводити у
3 етапи, а саме: перевірка фінансової звітності за формою, перевірка
правильності складання кожної з форм звітності та перевірка узгодженості
показників форм фінансової звітності [1, с.301].
Тому, основуючись на працях вчених, які розробляли різноманітні
методики аудиту, запропоную свій варіант, який показаний на рис.2.
Варто зазначити, що більшість вчених розглядали аудит показників
фінансової звітності, як один із етапів аудиту фінансової звітності чи,
наприклад, аудиту фінансового стану. На рис.2 приведена методика
конкретно аудиту показників фінансової звітності, як окремої ланки аудиту.
На першому етапі аудитору необхідно перевірити показники на їх
достовірність та узгодженість, а саме, насамперед, на початок та кінець
звітного періоду. Якщо ж, наприклад, при зміні вступного балансу на
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початок року у порівнянні зі звітним за попередній рік у примітках повинні
наводитись роз'яснення; дані заключного балансу повинні відповідати
залишкам по рахунках синтетичного та аналітичного обліку, записів в
Головній книзі, журналах, відомостях або іншого аналогічного регістру
бухгалтерського обліку на кінець звітного року. Після цього аудитор має
зробити перевірку достовірності відповідних показників, а вже потім –
узгодженість показників окремих форм звітності між собою, тобто
арифметична перевірка.
Тільки після того, як аудитор повністю впевниться у правдивості
поданої інформації у фінансовій звітності, він може переходити до другого
етапу перевірки. Адже, як було раніше зазначено, аудиторський висновок на
основі

недостовірних

даних

може

бути

досить

ризикованим

підприємства.
Основні етапи проведення аудиту показників
фінансової звітності
Етап І. Перевірка показників на достовірність та узгодженість між
формами фінансової звітності
Правильність показників на початок та кінець звітного періоду.
Перевірка достовірності відповідних показників звітності на
підставі їх порівняння з даними синтетичних (аналітичних)
регістрів бухгалтерського обліку.
Арифметична перевірка кожної з форм.
Етап ІІ. Оцінка стану підприємства за допомогою аналізу показників
фінансової звітності
Аудит показників
ліквідності.

Аудит швидкості обороту
оборотних коштів.

Аудит показників
платоспроможності.

Аудит показників
рентабельності.
Аудит показників ділової
активності.

Етап ІІІ. Перевірка узгодженості показників форм фінансової звітності

Рис.2 Методика аудиту показників фінансової звітності
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для

Варто розкрити важливість кожного із обраного підетапу. Аудит
показників ліквідності дасть змогу зрозуміти як поточний стан розрахунків,
так і у перспективі, адже підприємство може бути платоспроможним на
звітну дату, але мати неприємності у майбутньому. Ліквідність є важливим
критерієм оцінки фінансового стану підприємства для акціонерів, банків,
постачальників та інших партнерів. Ліквідність - одна з найважливіших умов
стійкого фінансового стану підприємства. Аудит показників рентабельності
неможливо переоцінити, адже рентабельність роботи підприємства найважливіший

якісний

економічний

показник.

У

ньому

знаходить

відображення ступінь прибутковості господарської діяльності підприємства.
Метою аудиту показників ділової активності є отримання ключових
показників обґрунтованої оцінки стану об'єкта і перспектив його розвитку.
Аналіз ділової активності є важливим етапом аудиту показників фінансової
звітності підприємств, в результатах якого зацікавлені внутрішні та зовнішні
користувачі інформації. Основними завданнями аудиту ділової активності є
оцінка господарської ситуації, виявлення факторів і причин досягнутого
стану, підготовка та обґрунтування майбутніх рішень, викриття і мобілізація
резервів підвищення ефективності господарської діяльності.
Аудит швидкості обороту оборотних коштів також має велике значення,
оскільки цей показник є комплексним вимірником ефективності всіх
організаційно-технічних заходів на підприємстві за досліджуваний період.
Прискорення

обороту

оборотних

коштів

підвищує

ефективність

використання товарно-матеріальних цінностей, покращує фінансовий стан
підприємства і зміцнює його становище на ринку. Прискорення обороту є
найважливішою умовою економії та раціонального використання оборотних
коштів.
Наведена методика аудиту показників фінансової звітності, на мою
думку, надасть найбільш повну інформацію для аудиторського висновку
щодо

реального

положення

справ

на

підприємстві

та

на

основі

проаналізованих показників розробити стратегію подальшої діяльності.
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Отже, на сьогоднішній день існує багато проблем, пов язаних із
проведенням аудиту показників фінансової звітності. В першу чергу – це
відсутність чіткої методики. По-друге – це навмисні або ж випадкові помилки
бухгалтерів у показниках звітності. У статті розглянуто основні способи
фальсифікації даних, але постійно з являються нові, тому аудитору необхідно
бути дуже уважним. Загалом, аудит показників фінансової звітності є важливим
різновидом аудиту в цілому, тому варто вести постійну роботу по його
вдосконаленню та розглядати як окрему ланку аудиту, а не у сукупності із
аудитом фінансової звітності чи, наприклад, фінансового стану. У статті
запропоновано методику аудиту показників фінансової звітності, яка, на мою
думку, допоможе надати найбільш повне уявлення про стан підприємства.
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Здобувач освітнього ступеня «магістр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
МЕТОДИЧНІ ПРИЙОМИ ОПЕРАТИВНОГО УПРАВЛІНСЬКОГО
ОБЛІКУ ТОВАРНИХ ЗАПАСІВ
Стаття присвячена актуальним питанням управлінського обліку товарних
запасів. Розглядаються основні складові управлінського обліку товарних
запасів в процесі їх нормування, планування та оптимізації. Надано
пропозиції щодо тлумачення оперативного управлінського обліку товарних
запасів та визначено етапи проведення оперативного управлінського обліку.
Ключові слова: запаси, товарні запаси, товари, облік товарних запасів,
управлінський облік товарних запасів
Ринкова економіка ставить перед працівниками підприємства різних
форм власності ряд питань відносно організаційних та методологічних
підходів до створення нових методів управління, можливість застосування
яких найбільш ефективно вплинула на результативність управління. Саме
цим зумовлено посилення уваги до вивчення методичних та прикладних
аспектів управлінського обліку як науки.
Проблеми

методики

обліку

товарних

запасів

на

підприємствах

викликають особливий інтерес у вітчизняних фахівців. Так, теоретичні
положення і практичні аспекти управлінського обліку в цілому, та товарних
запасів зокрема, обґрунтовані в роботах: В.І. Бачинського, О.С. Бородкіна,
Ф.Ф. Бутинця, С.Ф. Голова, А.П. Гринько, Ю.А. Вериги, В.І. Єфіменко,
В.П. Завгороднього, О.В. Карпенко, М.В. Кужельного, Л.В. Нападовської,
В.Г. Лінника, Я.В. Соколова, В.В. Сопка, Н.М. Ткаченко, В.М. Костюченко,
М.Г. Чумаченка, Л.М. Янчевої та інших.
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Разом з тим, вивчення наукових праць науковців та практика
господарської діяльності підприємств свідчить про те, що залишається не
розробленою та дискусійною низка теоретичних і практичних положень
щодо методики управлінського обліку товарних запасів, які потребують
окремого розгляду
Управлінський облік – це система обробки та підготовки інформації про
діяльність підприємства для внутрішніх користувачів у процесі управління
підприємством, спрямована на запобігання відхилення або внесення
необхідних змін у встановлені технологічні, організаційні та економічні
параметри діяльності підприємства. Згідно з трактуванням національної
асоціації бухгалтерів США, управлінський облік – „це процес ідентифікації,
вимірювання, нагромадження, аналізу, підготовки, інтеграції та передачі
фінансової інформації, що застосовується управлінським персоналом для
планування, оцінювання та контролю за виробничою діяльністю та
ефективністю використання ресурсів‖ .
На думку Р.Антоні та Дж. Ріса – це процес у межах організації, який
забезпечує управлінський апарат інформацією, що використовується для
планування, безпосереднього управління та контролю за діяльністю
організації. Стуков С.О. визначає управлінський облік як якісно новий вид
обліку, який в основному на базі бухгалтерського обліку повинен
синтезувати елементи усіх видів господарського обліку, а також елементи
економічного аналізу, що забезпечить можливість активного спостереження
за величиною, спрямованістю, доцільністю та ефективністю використання
ресурсів. На думку Виноградова Е. – це складна система нагромадження та
повної

всебічної

оперативної

обробки

інформації

про

внутрішню

господарську діяльність підприємства з метою створення універсальної бази
даних для прийняття тактичних, стратегічних, технологічних, інноваційних,
економічних структурних рішень з обліку, планування, контролю, аналізу,
регулюванню та прогнозуванню виробничих ситуацій та оцінки можливих
тенденцій розвитку підприємства та його підрозділів [1, с. 73]. Наведені
визначення відображає усі характерні риси системи управлінського обліку.
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До визначення управлінського обліку серед вчених немає єдиного
підходу. Цей облік ототожнюють з внутрішньогосподарським обліком,
виділяючи його в складі бухгалтерського обліку або виділяючи три види
бухгалтерського
управлінський

обліку:
чи

фінансовий,

фінансовий,

внутрішньогосподарський

управлінський

і

податковий.

та

Проте

управлінський облік виходить за рамки бухгалтерського обліку в його
класичному розумінні. З цього приводу Моссаковський В.Б. пише, що
вважати управлінський облік як вид бухгалтерського обліку необґрунтовано,
так як він містить не властиві обліку елементи планування та аналізу, по суті,
це виділення з бухгалтерського обліку певної інформації [2, с. 25].
У наукових роботах з управлінського обліку його зміст і взаємозв‘язок з
фінансовим обліком трактується по-різному. Всі підходи вітчизняних та
зарубіжних авторів відносно змісту управлінського обліку класифікує за
трьома групами авторів:
-

розширення

меж

управлінського

обліку

до

управління

підприємством за всіма функціями;
-

практичної відсутності в управлінському обліку облікових операцій з

обліку виробничих витрат і калькулювання собівартості продукції;
-

підхід до управлінського обліку як до системи управління

собівартістю продукції підприємства, тобто яка включає планування витрат,
калькулювання і аналіз собівартості, підготовку проектів управлінських
рішень.
Останній підхід відповідає змісту управлінського обліку в компаніях
США. Вважаємо, що інформація, яка надається

управлінським обліком,

орієнтована на задоволення потреб як стратегічного, так і тактичного
(поточного,

оперативного)

управління,

на

оптимізацію

використання

товарних запасів, забезпечення об‘єктивної діяльності підрозділів та окремих
менеджерів. Тому ми можемо стверджувати, що управлінський облік – є
складовою частиною процесу управління. Оскільки надає інформацію
важливу для визначення стратегій та планування майбутніх операцій,
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контролювання її поточної діяльності, оптимізації використання ресурсів,
оцінки ефективності діяльності. Слід погодитися з думкою, що це система
завершального формування інформації та її ефективного використання в
управлінні підприємством. І у зв‘язку з цим постає питання щодо місця
управлінського обліку в системі інформаційного забезпечення.
У СРСР не було виділення фінансового та управлінського обліку,
оскільки його здійснювали на загальних засадах єдиних для всіх підприємств.
Вивчення літературних джерел показало, що з цього питання є досить істотні
відмінності.
У світовій практиці облік у частині управлінського, розглядається не
тільки як сфера обліку, призначена для задоволення потреб менеджерів, а в
більш

широкому

розумінні

–

призначення

для

потреб

внутрішніх

користувачів інформацією. Друрі К. розглядає управлінський облік як
надання працівникам організації інформації, на основі якої вони приймають
більш обґрунтовані рішення та підвищують ефективність та продуктивність
поточних операцій.
Ряд авторів відмічають, що управлінський облік – це автономна система
оперативного управління підприємством. Управлінський облік охоплює всі
види облікової інформації, яка вимірюється, опрацьовується та передається
менеджерам для вибору та формування управлінських рішень.
Незаперечним є той факт, що частина інформації управлінського обліку
у вигляді планів, кошторисів, бюджетів, виконана з використанням
аналітичних

розрахунків

надається

інвесторам,

а

відповідно

коло

користувачів розширюється.
Щодо облікових показників, то до їх складу належать планові та
аналітичні дані, які не можуть бути об‘єктом бухгалтерського обліку, тобто
інформацію управлінського обліку можна розглядати як облікову лише в тій
частині, що стосується даних про фактичний рівень витрат і доходів, тобто
вважати управлінський облік як вид бухгалтерського обліку необґрунтовано.
Вважаємо, що управлінський облік є окремим видом господарського обліку,
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як оперативний, статистичний чи бухгалтерський. У свою чергу слід
виділити оперативний управлінський облік та стратегічний. Відмінностями
між якими є сфера функціонування: перший, як правило стосується
операційної діяльності, а другий – фінансової та інвестиційної. Останній дає
змогу розглядати діяльність підприємства на далеку перспективу, що ніяк не
може бути складовою частиною бухгалтерського обліку. Головною метою
управлінського обліку є допомога підприємству досягти визначених
стратегічних завдань.
На нашу думку, оперативний управлінський облік повинен забезпечити
надання керівниками якісно підготовленої оперативної інформації для
прийняття поточних оперативних рішень за різними напрямами. Що
стосується оперативного управлінського обліку товарних запасів, то
узагальнивши літературні джерела, пропонуємо здійснити з даного напрямку
види робіт, представлені на рис. 1.

Облікова робота

Нормування товарних запасів

Планування товарних запасів

Коригування планових
показників
Аналітична робота

Своєчас
ність
здачі
звітів
матеріал
ьно
Відхилен
відповід
ня
від
аль-ною
норм
особою
Виконан
ня
планів та
внесення
Рівень коректовар- тив
них
запасів

Оперативне регулювання та
контроль за товарними запасами

Етапи проведення оперативного управлінського обліку

Рис. 1. Етапи проведення оперативного управлінського обліку
товарних запасів
У межах кожного виду робіт необхідно здійснювати:
1)

облікову

відповідальних

роботу

осіб;

(розробити

розробити

форми

графік
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звітності

подачі

звітів

матеріальноматеріально-

відповідальних осіб; організувати облік товарних запасів за центрами
відповідальності);
2) нормування товарних запасів методами нормування технікоекономічних

розрахунків,

економіко-статистичних,

експертні

методи

нормування, економіко математичні методи нормування;
3) планування товарних запасів;
4) аналітична робота передбачає: аналіз товарних запасів у динаміці;
проаналізувати фактори, що вплинули на зміну товарних запасів; аналіз
асортиментної структури; аналіз впливу цін на товарні запаси; аналіз їх
якості; аналіз оборотності; оцінка ефективність управління товарними
запасами; аналіз витрат на товаропросування;
5) оперативне регулювання та контроль за утворенням товарних запасів
повинно включити наступні процедури: організацію контролю рівня
товарних запасів; визначення оптимального рівня товарних запасів та точки
замовлення; вивчення обсягів та причин створення наднормативних товарних
запасів; розробка політики реалізації понаднормативних запасів.
Ефективність оперативного управлінського обліку залежить від якісно
підготовленої та своєчасно отриманої інформації, яка в більшій своїй частині
береться з даних бухгалтерського обліку. Тому пропонуємо удосконалення
форм звітності матеріально-відповідальних осіб з включенням наступної
інформації:
- обсягу товарних запасів за товарними групами та позиціями
асортиментного переліку, що втратили товарний вигляд та непридатні до
реалізації, а також, за якими встановлено лімітний термін реалізації
завершення;
- наявність понаднормативних товарних запасів, що не користуються
попитом населення;
- норматив товарних запасів за кожною товарною групою;
- роздрібний продаж, документовані втрати, надходження товарів по
товарних групах.
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Визначена вище інформація забезпечить можливість її оперативного
узагальнення та аналізу несприятливих відхилень товарних запасів.
Аналіз товарних запасів має бути спрямований на виявлення резервів
прискорення оборотності товарів, раціонального їх використання. Перед його
проведенням слід підготувати вхідні данні (привести їх до співставимого
вигляду, тобто перерахувати на індекс інфляції). Індекс інфляції – індекс
інфляції, оприлюднений центральним органом виконавчої влади у галузі
статистики. Пропонуємо з цією метою використати рекомендації, наведені в
П(С)БО 22 „Вплив інфляції‖.
Таким чином, для цілей прийняття поточних управлінських рішень
також використовуються дані Звіту про фінансові результати, які також
приводяться до співставимого вигляду. Усі показники (крім собівартості
реалізованої продукції, робіт, послуг, товарів) коригуються із застосуванням
коефіцієнта коригування, що визначається як відношення індексу інфляції на
дату балансу та індексу інфляції на дату визнання доходів та витрат,
ключених до відповідних статей. Скоригована вартість реалізованих товарів
складається із суми скоригованої собівартості придбаних за звітних рік
товарних запасів, збільшеної на скориговану собівартість залишків товарних
запасів на початок звітного року, зменшену на скориговану собівартість
залишків товарних запасів на дату коригування (кінець звітного періоду).
Список використаних джерел:
1. Виноградова Е. Открытие будущего. Зачем нам нужно бюджетное
управление / Е. Виноградова // Бухгалтер и компьютер. – 2012. - № 1. – С. 12-14.
2. Моссаковський В. Види обліку в сучасних умовах та їх обґрунтування
/ В. Моссановський // Бухгалтерський облік і аудит. – 2002. - № 6. – С. 22-30.
3. Миддлтон Дэвид Бухгалтерский учет и принятие финансовых
решений: Пер. с англ./ Под ред. И.И. Елисеевой. – М.: Аудит, ЮНИТИ,
1997. – 408 с.
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ЕКСПРЕС-АНАЛІЗ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА
Проведено експрес-аналіз фінансового стану на прикладі ПрАТ "Виробниче
об'єднання "КОНТI", ПрАТ "АВК" та ПАТ "Свiточ", які займаються
виробництвом какао, шоколаду та цукрових кондитерських виробів.
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фінансового

стану,

показники

експрес-аналізу,

оцінка

конкурентоздатності підприємства.
Постановка

проблеми. Професійне управління фінансами неминуче

потребує глибокого їх аналізу, що дозволяє більш точно оцінити фінансовий
стан підприємства і значно знизити невизначеність ситуації за допомогою
сучасних кількісних методів дослідження. В процесі управління поточною
діяльністю підприємств велика роль відводиться експрес-аналізу, що
дозволяє швидко і своєчасно отримати основну інформацію, необхідну для
оперативного управління.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Удосконаленню методики
експрес-аналізу фінансового стану присвячено багато праць науковців,серед
них: Грачов О. В., Ковальов В. В., Савицька Г. В., Патров В. В. та ін. Але
деякі питання так і залишаються невирішеними, оскільки не існує
універсального переліку показників, необхідних для якісного та своєчасного
проведення експрес-аналізу фінансового стану підприємств.
Мета дослідження. Визначення переліку ключових показників експресаналізу фінансового стану для вітчизняних підприємств.
Сучасне підприємство може проаналізувати свою діяльність за
допомогою трьох етапів: організаційного, розрахункового та заключного. В
організаційному

етапі

визначаються

задачі

та

напрямки

аналізу,

здійснюється вибір і оцінка інформаційного забезпечення аналізу, методів
аналізу. У розрахунковому етапі здійснюється експрес-аналіз. Поглиблений
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аналіз, тобто факторний аналіз та прогнозування, при необхідності, може
проводитися після отримання результатів експрес-аналізу. У заключному
етапі проводиться узагальнення та систематизація результатів аналізу, тобто
надається узагальнююча оцінка поточного фінансового стану, розробляються
заходи щодо поліпшення фінансового стану підприємства [1,с.164].
Важливість

експрес-аналізу

обумовлена

тим,

що

не

завжди

у

користувача (акціонера, інвестора, кредитора) є можливість, втім, як і
потреба, провести всебічний, детальний, поглиблений економічний аналіз.
Для

експрес-аналізу

фінансового

стану

використовується

система

взаємопов'язаних показників, що базуються на даних бухгалтерської та
статистичної
зовнішнім,

звітності
оскільки

підприємства.
він

Такий

орієнтується

тільки

аналіз

іноді

на

публічну

називають
звітність

підприємства. Достовірність вихідних даних визначає цінність показників, за
якими ведеться розрахунок [2,с.149].
Розглянемо методику проведення експрес-аналізу фінансового стану на
прикладі підприємств однієї галузі за 2013 рік: ПрАТ"Виробниче об'єднання
"КОНТI", ПрАТ "АВК", ПАТ "Львiвська кондитерська фабрика "Свiточ".
Для аналізу фінансового стану підприємств було обрано 16 основних
фінансових коефіцієнтів, що належать до чотирьох категорій: коефіцієнти
рентабельності; коефіцієнти оборотності активів; коефіцієнти ліквідності і
коефіцієнти структури капіталу.
Порівняльну оцінку конкурентоспроможності підприємства на базі
експрес - аналізу виконаємо за допомогою рейтингової системи, відповідно
до якої учасники ринку розподіляються на лідерів й аутсайдерів (таблиця 1).
Конкуренти

оцінюються

за

кожним

показником,

для

чого

використовується шкала оцінок і розраховуються підсумкові показники - їх
рейтинг. Можна використати зважену систему оцінок, що базується на
припущеннях, що різні показники неоднаково важливі. У системі зважених
оцінок кожен показник має свою вагу. Зважена оцінка конкурентної сили
підприємства визначається як добуток оцінки по шкалі за кожним
показником

та

його

ваги.

Загальна

підсумовування результатів [3,с.16].
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оцінка

розраховується

шляхом
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Рентабельність
необоротних
активів,%
Рентабельність
власного капіталу,%
Оборотність
активів,дн

Рентабельність
продажів,%
Рентабельність
оборотних активів,%

А

Показники

1015
180360

<10
>360

1015

1015

<10
<10

5-10

2

<5

1

<180

>15

>15

>15

>10

3

180

10,40

20,54

13,79

8,25

4

Рівень Рівень Рівень Світоч
1
2
3

340

16,09

9,66

14,03

5,72

5

АВК

382

20,8

20,88

11,76

7,45

6

Конті

Рівень згідно
шкали оцінок

3

2

3

3

2

7

Світоч

Фактичний рівень
показника на кін.року

2

2

1

2

2

8

АВК

Шкала оцінок

1

3

3

2

2

9

Питома
вага , %
0,04

0,04

0,03

0,03

0,04

10

Світоч
0,12

0,08

0,09

0,09

0,08

11

Сума балів

13

0,08 0,04

0,08 0,12

0,03 0,09

0,06 0,06

0,08 0,08

12

АВК

Зважена оцінка конкурентоздатності підприємств

Конти

Таблиця 1

Конти
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Оборотність
запасів,дн
Оборотність коштів
в розрахунках,дн
(Од)
Оборотність
кредиторської
заборгованості,дн
(Ок)
Коефіцієнт
адекватності
поточних активів

Оборотність
власного капіталу,дн

А

Показники

Од=
Ок

1-2

<1

30

2
180360

Од<
Ок

>30

1
>360

>2

Од>
Ок

<30

3
<180

3,84

37

42

30

4
145

Рівень Рівень Рівень Світоч
1
2
3

1,63

105

106

27

5
121

АВК

1,02

133

65

27

6
140

Конті

3

3

2

7
3

Світоч

Рівень згідно
шкали оцінок

2

2

3

8
3

АВК

Фактичний рівень
показника на кін.року

2

1

3

9
3

Конти

Шкала оцінок

Питома
вага , %

11

Світоч
0,12

0,04

0,04

0,36

0,12

0,08

0,04 0,12

10

Сума балів
АВК

0,12

13

0,24 0,24

0,08 0,04

0,12 0,12

0,12

12

Конти

413
0,60,9
0,50,6
1
1

<0,6
<0,5

>1

Коефіцієнт покриття
балансу
Коефіцієнт
співвідношення
позикових і власних
коштів

<1

1-2

<1

Коефіцієнт покриття
процентних платежів
Коефіцієнт
фінансової
незалежності
Коефіцієнт автономії

2
0,010,2

1
<0,0
1

<1

>1

>0,6

>0,9

>2

3
>0,2

0,26

1,94

0,79

3,84

1,81

0,9

0,36

0,55

1,46

0,05

0,05

1,45

5

АВК

4

Рівень Рівень Рівень Світоч
1
2
3

А
Коефіцієнт
моментальної
ліквідності

Показники

1,79

0,56

0,36

0,56

1,51

0,01

6

Конті

3

3

3

3

2

7
1

Світоч

Рівень згідно
шкали оцінок

1

1

1

1

2

8
1

АВК

Фактичний рівень
показника на кін.року

1

1

1

1

2

9
1

Конти

Шкала оцінок

Питома
вага , %
0,09

0,09

0,1

0,09

0,12

10
0,09

Світоч
0,27

0,27

0,3

0,27

0,24

0,09

11

Сума балів
АВК

13

0,1

0,09 0,09

0,09 0,09

0,1

0,09 0,09

0,24 0,24

0,09 0,09

12
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Разом

А

Показники

1
Х

2

3

4

Рівень Рівень Рівень Світоч
1
2
3

Х

5

АВК

6

Конті

7

Світоч

Рівень згідно
шкали оцінок

Х

8

АВК

Фактичний рівень
показника на кін.року

9

Конти

Шкала оцінок

Питома
вага , %
1,0

10

Світоч
2,58

11

Сума балів
АВК

13
1,59 1,61

12

Конти

Як бачимо, ПАТ «Світоч» має найстабільніше фінансове становище,
ПрАТ «Конті» займає другу позицію у рейтингу, а ПрАТ «АВК» на
останньому місці. При цьому, в першу чергу це стало результатом більш
збалансованої структури капіталу, а саме переважання власного капіталу у
структурі фінансових ресурсів над залученим капіталом. Так, згідно
коефіцієнту автономії, ПАТ «Світоч» має у своєму розпорядженні майже 80
% власного капіталу, в той час , як у конкурентів ця частка складає менше
40%, при рекомендованому значенні приблизно 50%. Крім того, якщо в ПАТ
«Світоч» на 1 грн. власного капіталу припадає 26 коп. залученого, то у його
конкурентів приблизно в сім раз більше. В результаті, ПрАТ «Конті» та
ПрАТ «АВК» занадто залежать від використання залучених коштів, а рівень
покриття балансу у цих підприємств нижче 1, що свідчить про можливі
проблеми з ліквідністю. Так, коефіцієнт адекватності поточних активів, який
використовується для оцінки здатності компанії виконувати свої поточні
зобов'язання за рахунок поточних активів, свідчить про можливе покриття
своїх боргів із незначним запасом міцності, тобто значення коефіцієнту лише
перевищує 1, але менше 2, що розглядається як достатній рівень покриття. Як
бачимо, в ПАТ «Світоч» значення цього коефіцієнту перевищує 3, що також
відобразилося на загальному рейтингу підприємства.
Що стосується, оборотності засобів, то тут також спостерігається
перевага ПАТ «Світоч», але не така вже й значна. Крім того, перевищення
оборотності кредиторської заборгованості над оборотністю дебіторської
нами було розцінено як позитивний чинник, тому, що це свідчить про
раціональне використання коштів, оскільки підприємство залучає в оборот
більше коштів, ніж відволікає з обороту. З бухгалтерської точки зору, за цим
співвідношенням перевагу можна віддати ПрАТ «АВК» , де оборотність
кредиторської та дебіторської заборгованості збалансовані, але це не змінить
загальну рейтингову оцінку підприємств.
Що стосується показників прибутковості, слід зазначити, що всі
підприємства є рентабельними, найвищу рентабельність продажу має також
ПАТ «Світоч», але рентабельність власного капіталу на ПрАТ «Конті»
значно перевищує рівень конкурентів.
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Таким

чином,

результати

експрес-аналізу

дозволяють

отримати

оперативну, динамічну інформацію про майновий стан підприємства, про
фінансові результати його діяльності, про стан і використання фінансових
ресурсів, про рівень платоспроможності, рентабельності та ділової активності
даного підприємства. За даними експрес-аналізу менеджер може оперативно
розробити обґрунтоване управлінське рішення.
Розробка стратегії підприємства неможлива без порівняльного аналізу
підприємств, які працюють в умовах конкурентної боротьби.
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І.А. Мордяк
Здобувач освітнього ступеня «магістр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ОСОБЛИВОСТІ ОЦІНКИ ПОТОЧНИХ ЗОБОВЯЗАНЬ В
БУХГАЛТЕРСЬКОМУ ОБЛІКУ ТА ВІДОБРАЖЕННЯ ЇХ У
ФІНАНСОВІЙ ЗВІТНОСТІ
В статті розглянуто сутність, особливості оцінки та відображення
поточних зобов’язань у фінансовій звітності підприємств в умовах
євроінтеграційних процесів в економіці.
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Ключові слова: поточні зобов’язання, оцінка, фінансова звітність, сума
погашення.
Постановка проблеми. Функціонування господарюючих суб‘єктів в
умовах євроінтеграційних процесів зумовлює необхідність підвищення якості
інформації, що використовується для прийняття управлінських рішень. Будьяке підприємство має

поточні зобов‘язання перед постачальниками та

підрядниками, банками, іншими кредиторами, своїми працівниками. За цих
умов з‘являється потреба в удосконаленні методики визнання та оцінки
поточних зобов‘язань з метою прийняття управлінських рішень поточного й
стратегічного

характеру.

Визначальним

елементом,

який

потребує

ретельного розгляду, є оцінка поточних зобов‘язань у бухгалтерському
обліку та відображення їх у фінансовій звітності, оскільки достовірна оцінка
розміру поточних зобов‘язань є важливою для усіх учасників ринкової
діяльності.
Аналіз останніх досліджень та публікацій. Аналіз економічної
літератури свідчить, що кількість публікацій та наукових праць стосовно
обліку, оцінки та організації обліку поточних зобов‘язань у даний час дуже
велика. Проблемі оцінки та відображення зобов‘язань у фінансовій звітності
присвячена ціла низка праць вітчизняних і зарубіжних авторів: О.О. Волинця,
В.О. Гуліна,

М.О. Козлової, Н. Коломійця, Д.Г. Лаптєвої, Р.

Майданика, Л. Ніколенко,

Н.М. Малюги, І.Я. Омецінської, О.М.

Петрука, М.Л. Пятова, І.Л. Рильника,

Я.В. Соколова, О.А. Солдаткіної та ін.

Мета дослідження. Мета статті полягає у дослідженні основних
аспектів оцінки та особливостей відображення поточних зобов‘язань в
фінансовій звітності підприємств в сучасних умовах господарювання.
Виклад основного матеріалу. Оцінка в бухгалтерському обліку
необхідна в процесі господарювання при надходження і вибутті активів; при
виникненні прав і зобов‘язань; при здійснення операцій купівлі-продажу,
оренди майна, застави, страхування, інвестування, переоцінки діяльності,
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об‘єднання підприємств, ліквідації підприємств тощо. Від правильності
оцінки об‘єктів бухгалтерського обліку залежить достовірність інформації
відображеної у фінансовій звітності та прийняття на її основі ефективних
управлінських рішень.
Оцінка – це складова методу бухгалтерського обліку, за допомогою якої
здійснюється

вимірювання

вартості

об‘єктів

бухгалтерського

обліку,

створення якісних характеристик обліково-економічної інформації та
інформаційне забезпечення аналізу фінансового стану підприємства й
ефективності його менеджменту.
Поточні зобов'язання є основним джерелом формування засобів для
здійснення нормальної діяльності для більшості сучасних підприємств і тому
виступають

суттєвою

складовою

частиною

господарських

операцій

економічних суб'єктів та займають важливе місце в фінансовій звітності.
Поточні зобов‘язання як об‘єкт обліку є важливою складовою елементів, на
основі яких формується інформація про фінансовий стан підприємства та
аналізується рівень його платоспроможності. Наявність у підприємства
якісної облікової інформації дає можливість приймати на її основі ефективні
управлінські рішення, що являється одним із головних чинників підвищення
ефективності

фінансово-господарської

діяльності.

Облік

та

аналіз

кредиторської заборгованості є одним із ключових завдань у вирішені
проблем, що виникають під час поточного управління підприємствами.
Поточні зобов'язання - це короткострокові фінансові зобов'язання, які мають
бути погашені протягом поточного операційного циклу підприємства чи
протягом року з дати складання бухгалтерського балансу (із двох термінів
обирають триваліший) [1, с. 116].
Проаналізувавши різні економічні джерела, пропонуємо розглянути
підходи деяких науковців до трактування поняття «поточні зобов‘язання»
(табл. 1).
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Таблиця 1
Трактування поняття «поточні зобов’язання»
№
№

Автор

Визначення

з/п
Завадський І.С.,
1.

Осовська Г.В.,
Юшкевич О.О. [1,
с.115]

2.

Поточні зобов‘язання – сума боргів, що належить сплатити
підприємству, організації, установі. Поточні зобов‘язання
виникають

в

процесі

підприємства,

господарської

організації,

установи

і

діяльності
свідчать про

залучення коштів в господарську діяльність підприємства

Чабанова Н.В. [2,
с.69]

Поточні зобов‘язання – це вимоги по відношенню до
підприємства

інших

суб‘єктів

господарювання

на

отримання грошей, товарів або надання послуг
Поточні зобов‘язання – сума заборгованостей підприємства

3.

Загородній В.П. [3,
с.187]

(організації)

юридичним

(кредиторам),

що

має

або
бути

фізичним
погашена

операційного циклу. Виникає внаслідок

на

особам
протязі

господарських

стосунків між ними
Поточні зобов‘язання - це складова капіталу підприємства,
4.

Поддєрьогін А.М.,

яка представляє собою вимоги до підприємства з боку

Буряк Л.Д. [4, с.167]

фізичних

та

юридичних

осіб

щодо оплати

товарів,

продукції, послуг
Поточні зобов‘язання – це заборгованість підприємства, що
5.

Кірейцев Г.Г. [4,
с.170]

виникла внаслідок минулих подій і погашення якої
майбутньому,

як

очікується,

ресурсів підприємства, що

призведе

до зменшення

втілюють в собі економічні

вигоди

Отже, вісім з наведених авторів визначають поточні зобов‘язання
насамперед як суму заборгованості підприємства, один автор підкреслює,
що дана заборгованість має бути погашена протягом операційного циклу
підприємства.
Для правильного визначення, оцінки і включення до фінансової звітності
поточних
інформації

зобов‘язань відповідно
необхідно

належним

до

принципу

чином
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в

повного

класифікувати

висвітлення
зобов‘язання

підприємства. Порядок класифікації зобов‘язань відповідно до ПС(Б)О 11
«Зобов‘язання» відображені на рис. 1.
Зобов’язання

Довгострокові зобов’язання

Всі зобов’язання, як не є поточними
зобов’язаннями

Зобов’язання, які будуть погашені протягом
операційного циклу підприємства або повинні
бути погашені протягом дванадцяти місяців,
починаючи з дати балансу

Поточні зобов’язання

Зобов’язання з невизначеною сумою або часом
погашення на дату балансу

Забезпечення

Теперішнє зобов‘язання, що виникає внаслідок
минулих подій, але не визнається, оскільки
малоймовірно, що для врегулювання
зобов‘язання потрібно буде використати
ресурси, які втілюють у собі економічні
вигоди,або оскільки суму зобов‘язання не
можна достовірно визначити

Непередбачені зобов’язання

Доходи майбутніх періодів

Доходи, отримані впродовж поточного або
попередніх звітних періодів, які належать
до наступних звітних періодів

Рис. 1. Класифікація зобов’язання відповідно до ПС(Б)О 11
«Зобов’язання»
Методологічні засади формування в бухгалтерському обліку інформації
про зобов'язання та її розкриття в фінансовій звітності визначені П(С)БО 11
"Зобов'язання" та НП(С)БО 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності",
згідно яких зобов'язання - це заборгованість підприємств, яка виникла
внаслідок минулих подій і погашення якої, як очікується, призведе до
зменшення ресурсів підприємства, що втілюють в собі економічні вигоди.
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Для правильного ведення бухгалтерського обліку зобов'язань важливим є
визначення моменту їх виникнення. Зобов'язання реєструються в обліку
бухгалтерським записом тільки тоді, коли у зв'язку з ним виникає
заборгованість.
Після визначення поняття, доцільно визначити особливості оцінки
об‘єкта бухгалтерського обліку. Оцінка статей балансу є одним із основних
аспектів, що забезпечують достовірність даних про фінансовий стан
підприємства т а фінансові результати його діяльності, надає інформацію для
прийняття ефективних управлінський рішень.
Оцінка в бухгалтерському обліку є процес усвідомлення позитивної чи
негативної значущості будь-яких господарських явищ, результатів праці,
форм виробничо-трудової діяльності, матеріальних вчинків, здобутків
господарювання для задоволення людських потреб, інтересів, цілей суб‘єкта
[2, с. 69]. Основні нормативним документом, в якому містяться методологічні
засади

оцінки

«Зобов‘язання».

поточних
Відповідно

зобов‘язань
до

нього

підприємства
балансова

є

П(С)БО

вартість

11

поточних

зобов‘язань визначається за сумою погашення. Сума погашення —
недисконтована сума грошових коштів або їх еквівалентів, яка, як очікується,
буде сплачена для погашення зобов‘язання в процесі звичайної діяльності
підприємства [5]. Цей вид оцінки є найпростішим. Оскільки погашення
поточних зобов‘язань здійснюється протягом короткого терміну і величина
дисконту (зміна вартості грошей в часі) незначна, вони враховуються за
номінальною вартістю, тобто в сумі, що належить до виплат в майбутньому.
У випадку, якщо у підприємства виникають поточні зобов‘язання в
іноземній валюті, то такі зобов‘язання відображаються у національній валюті
шляхом перерахунку суми в іноземній валюті із застосуванням курсу НБУ на
дату здійснення операції. Поточні зобов‘язання, що відносяться до
монетарних статей перераховуються за курсом НБУ на дату погашення
зобов‘язань. Дані операції регулюються П(С)БО 21 «Вплив змін валютних
курсів» [3, с. 168].
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Проведене дослідження дало змогу виявити, що оцінка поточних
зобов‘язань формується під впливом трьох принципів бухгалтерського
обліку: безперервності, обачності та історичної (фактичної) собівартості.
Види оцінок поточних зобов‘язань наведені на рис. 2.
Види оцінки зобов‘язань для цілей обліку

Оцінка зобов‘язань за
історичною собівартістю

Оцінка зобов‘язань за
поточною собівартістю

Зобов‘язання відображаються за сумою надходжень,
отриманих в обмін на зобов‘язання, або, за деяких
інших обставин, та за сумами грошових коштів чи їх
еквівалентів, що, як очікується, будуть сплачені з
метою погашення зобов‘язання в ході звичайної
діяльності

Зобов‘язання відображаються за недисконтованою
сумою грошових коштів або їх еквівалентів, яка була
б необхідна для погашення зобов‘язання на поточних
момент

Оцінка зобов‘язань за
вартістю реалізації
(погашення)

Зобов‘язання відображаються за вартістю їх
погашення, тобто за недисконтованою сумою
грошових коштів або їх еквівалентів, яка, як
очікується, буде сплачена для погашення зобов‘язань
під час звичайної діяльності

Оцінка зобов‘язань за
теперішньою вартістю

Зобов‘язання відображаються за теперішньою
дисконтованою вартістю майбутнього чистого
вибуття грошових коштів, які, як очікується, будуть
необхідні для погашення зобов‘язань під час
звичайної діяльності

Рис. 2. Види оцінок зобов’язань підприємства для цілей обліку
Інформація про поточні зобов‘язання міститься в Формі 1 «Баланс (Звіт
про фінансовий стан підприємства)» в розділі 3 та у примітка до річної
фінансової звітності. В балансі відображається сума поточних зобов‘язань
підприємства перед банками за отриманими від них кредитами; сума
довгострокових зобов‘язань, яка підлягає погашенню протягом дванадцяти
місяців з дати балансу; сума заборгованості постачальникам і підрядникам за
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матеріальні цінності, виконані роботи та отримані послуги; заборгованість
підприємства за усіма видами платежів до бюджету; сума заборгованості за
відрахуваннями на загальнообов‘язкове державне соціальне страхування,
страхування майна підприємства та індивідуальне страхування його
працівників та ін. [6].
Відображення

поточних

зобов‘язань

в

балансі

підприємства

із

зазначенням рядка наведено в табл. 2.
Таблиця 2
Відображення поточних зобов’язань в балансі підприємства
Назва статті
Короткострокові кредити банків
Поточна кредиторська заборгованість за:
довгостроковими зобов'язаннями
товари, роботи, послуги
розрахунками з бюджетом
у тому числі з податку на прибуток
розрахунками зі страхування
розрахунками з оплати праці
Поточні забезпечення
Доходи майбутніх періодів
Інші поточні зобов'язання
Усього за розділом

Рядок
1600
1610
1615
1620
1621
1625
1630
1660
1665
1690
1695

У примітках до фінансової звітності наводиться така інформація: сума та
строки

погашення

зобов'язання, яке було виключене із складу поточних

зобов'язань відповідно до пункту 8 цього

Положення (стандарту) з

обґрунтуванням причин цього; перелік і суми зобов'язань, що включені до статей
балансу "Інші довгострокові зобов'язання", "Інші поточні зобов'язання" [5].
Висновки. Отже, оцінка зобов‘язань відіграє значну роль в формуванні
фінансової

звітності

підприємства.

Правильне

визначення,

оцінка

і

включення до фінансової звітності поточних зобов‘язань забезпечить
проведення ефективного аналізу фінансового стану підприємства з метою
визначення його платоспроможності та ліквідності. В сукупності одержані
результати використовують для прийняття управлінських рішень щодо
оптимізації розрахунків за поточними зобов‘язаннями та запобігання
банкрутству підприємства.
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Н.В. Назаренко

Здобувач освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ОБЛІК ТА АУДИТ ДЕБІТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ В СИСТЕМІ
УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ: ПРОБЛЕМИ ТА ШЛЯХИ ЇХ
ВИРІШЕННЯ
Досліджено теоретичні та практичні аспекти аудиту дебіторської
заборгованості, надання повної та достовірної інформації користувачам
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фінансових звітів. Розглянуто проблемні питання обліку та контролю
заборгованості підприємства, а також окреслено можливі напрями їх
вирішення.
Ключові слова: аудит, дебіторська заборгованість, аналіз дебіторської
заборгованості, облік дебіторської заборгованості, програма аудиту, період
погашення.
Постановка проблеми. У процесі здійснення фінансово-господарської
діяльності у підприємства може виникати дебіторська заборгованість.
Наявність дебіторської заборгованості на підприємстві перш за все погіршує
фінансовий

стан

платоспроможності

підприємства,
підприємства

тобто
внаслідок

відбувається

погіршення

недоотримання

грошових

коштів. На жаль, нині суб‘єкти господарювання передусім вирішують власні
проблеми замість виконання фінансових платіжних зобов‘язань перед
партнерами. Як наслідок, відбувається сповільнення оборотності грошових
коштів. Зниження рівня платоспроможності підприємства становить загрозу
погіршення результатів його діяльності.
Зрозуміло,

що

незалежно

від

причин

виникнення

дебіторської

заборгованості уникнути її неможливо. Із зростанням розміру дебіторської
заборгованості виникає потреба в управлінні нею. В свою чергу,
ефективність

управління

дебіторською

заборгованістю

залежить

від

організації бухгалтерського обліку. Тому підприємству необхідно шукати
способи
організації

вдосконалення
ефективної

бухгалтерського
та

дієвої

системи

обліку

взаєморозрахунків,

внутрішньогосподарського

контролю тощо.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженням проблем
організації обліку та аудиту дебіторської заборгованості присвячені наукові
праці багатьох вітчизняних учених. Значний внесок у розвиток теоретичних
та практичних аспектів бухгалтерського обліку та аудиту зробили такі
вітчизняні вчені, як: Ф.Ф. Бутинець,

І.А. Волянюк, В.О. Шевчук,

З.В. Гуцайлюк, В.І. Єфіменко, М.В. Кужельний, С.Ф. Голов, Ю.Я. Литвин,
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О.В. Лишиленко, В.Г. Лінник, В.П. Завгородній, С.І. Маслов, Г.В. Савицька,
Я.В. Соколов,

В.В. Сопко, С. Хенк та інші.

Постановка завдання. Метою статті є узагальнення теоретичних аспектів
організації обліку дебіторської заборгованості, визначення основних проблем
її аудиту та обґрунтування пропозицій щодо їх вирішення.
Виклад основного матеріалу дослідження. Розрахунки з контрагентами
потребують постійного контролю і впливу з боку управлінського персоналу у
загальній системі менеджменту підприємства. Адже для нормального
управління і функціонування потрібна достовірна і своєчасна інформація про
стан дебіторської заборгованості, законність, реальність господарських
операцій.
Отже, облік та контроль дебіторської заборгованості є одним з ключових
завдань у вирішенні проблем, що виникають під час поточного управління
підприємствами, зокрема з позиції оптимального співвідношення між
ліквідністю та прибутковістю.
Методологія обліку та порядок розкриття інформації про дебіторську
заборгованість у фінансовій звітності визначається Положенням (стандартом)
бухгалтерського обліку 10 «Дебіторська заборгованість». Згідно з П(С)БО 10
дебіторська заборгованість – це сума заборгованості дебіторів підприємству
на певну дату . Дебіторами можуть бути юридичні та фізичні особи, які
внаслідок минулих подій повинні підприємству певні суми грошових коштів,
їх еквівалентів або інших активів [1].
Весь процес виникнення та погашення дебіторської заборгованості
повинен

оформлюватися

первинними

документами,

оскільки

документування забезпечує доказовість фактів господарського життя
підприємства шляхом їх фіксації на матеріальному носії – документі, який
несе інформацію про деталі здійснених господарських операцій. Відповідно,
документальне оформлення розрахункових операцій є підставою для записів
в системі рахунків бухгалтерського обліку, підтвердженням виконаних
операцій, засобом контролю за збереженням власності, правильністю
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використання засобів підприємства та безпосередньо впливає на прозорість,
достовірність і аналітичність облікової інформації щодо таких операцій.
Первинні джерела інформаційного забезпечення обліку дебіторської
заборгованості відображені у таблиці 1.
Таблиця 1
Первинні документи обліку дебіторської заборгованості
Довгострокова дебіторська
Поточна дебіторська
заборгованість заборгованість
Вітчизняні контрагенти
Виникнення дебіторської заборгованості
Договір оренди
Накладна
Акт приймання-передачі
Рахунок-фактура
Рахунок-фактура
Товарно-транспортна
Платіжне доручення
накладна
Рахунок

Акт наданих послуг
Договір безвідсоткової
позики

Впорядкування

Іноземні контрагенти
Комерційні документи
(рахунок-фактура,
invoice)
Транспортні накладні
(CMR, залізничні
накладні, авіа накладні,
коносамент, товарнотранспортні накладні)
Платіжні документи на
перерахування платежів
до митниці

Акт виконаних робіт,
наданих послуг
Податкова накладна

облікової

інформації,

відображеної

у

первинних

документах, здійснюється в облікових регістрах.
Для проведення якісного аудиту дебіторської заборгованості необхідно
правильно його спланувати та вибрати адекватну стратегію здійснення
перевірки даного сектору аудиту. Важливою є програма аудиторської
перевірки та вибору аудиторських процедур, доречних в кожному
конкретному випадку аудиту заборгованостей.
За думкою Волянюк І.А., в процесі аудиту повинні бути вирішені
наступні основні задачі [2, с. 27]:
перевірка дотримання порядку документального відображення
виникнення дебіторської заборгованості;
427

підтвердження наявності внутрішнього контролю за відсутністю
викривлення

даних

при

відображенні

показників

на

рахунках

бухгалтерського обліку та фінансової звітності;
підтвердження

відповідності

оформлених

бухгалтерських

операцій діючим нормативним актам, перевірка наявності інвентаризації
розрахунків відповідно до облікової політики підприємства та вимог
законодавства
перевірка

своєчасності

списання

безнадійної

дебіторської

заборгованості.
Порушення розрахункових взаємовідносин на підприємстві призводить
до непередбаченого перерозподілу оборотних коштів, що негативно
позначається на фінансовій і виробничій діяльності підприємства.
Серйозним наслідком платіжної кризи - не тільки в Україні, але і в будьякій іншій державі є виникнення простроченої дебіторської заборгованості.
Облік цієї заборгованості, аудит за термінами її погашення, правильне і
своєчасне віднесення такої заборгованості являється основними задачами
бухгалтера підприємства.
Своєчасному здійсненню розрахунків не сприяє встановлений законом
надто тривалий строк позовної давності. У господарському законодавстві та
практиці його застосування накопичилося також багато інших проблем, які
не дозволяють належним чином врегульовувати платіжні відносини з
урахуванням їх фактичного стану.
Перевіряючи

дебіторську

заборгованість

підприємства,

необхідно

перевіряти правильність її віднесення, щоб не допустити безпідставного
зменшення оподатковуваного прибутку товариств.
Дебіторська

заборгованість

являється

важною

часткою

ресурсів

господарюючих суб'єктів. Проводячи господарську діяльність, підприємства
очікують, коли в процесі здійснення господарювання вони здійснять
прибуткові операції. Але в реальності, створюються ситуації, що з будь-яких
наслідків підприємству не можливо притягти заборгованість з клієнтів.
Дебіторська заборгованість залишається на довгий час. Збільшення суми
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дебіторської заборгованості не поліпшує фінансове становище товариств, а
часто приводить і до неплатоспроможності.
Дебіторська заборгованість являється часткою обігових активів, точніше
часткою оборотних фондів, а якщо велика частина залишається, зменшується
обіговість обігових активів і доходи підприємства [3, с.145].
Завдяки цьому на теперішній час великими проблемами, відзначення
яких сприяє покращенню економічного становища господарств, являться:
- вірне становище обліку розрахунків з дебіторами;
- оцінка розрахунків з дебіторами, яка потрібна для знаходження
факторів, які впливають на її збільшення і відзначення ресурсів, які
направлені на погашення безнадійних боргів та унеможливлення її
збільшення.
Розглянемо проблемні питання в обліку дебіторської заборгованості:
1.

Облікові

регістри,

рекомендовані

для

використання,

не

передбачають накопичення інформації про розрахунки з дебіторами різного
рівня деталізації і узагальнення даних. Через це неможливо отримати
інформацію про дебіторську заборгованість в обсязі й вигляді, достатньому
та потрібному для управління та аналізу розрахунків з дебіторами.
2.

Проблеми відображення в обліку довгострокової дебіторської

заборгованості, оцінки поточної дебіторської заборгованості за продукцію,
товари, роботи та послуги. В обліку відсутня деталізація та співвідношення
різних видів дебіторської заборгованості у загальній їх структурі.
Виділимо, на нашу думку, проблемні питання у системі внутрішнього
контролю дебіторської заборгованості:
1. Проблема оплати дебіторської заборгованості (рефінансування) та
визначення допустимого рівня засобів, які вилучаються на дебіторську
заборгованість.
2. Застосовувати у вітчизняних умовах традиційну за кордоном
методику аналізу дебіторської заборгованості. За вітчизняними методиками
неможливо однозначно оцінити стан дебіторської заборгованості, а також
ступінь його впливу на фінансово-господарський стан підприємств.
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3. Відсутність на більшості підприємствах структурного підрозділу
внутрішнього контролю. До основних завдань такого відділу, серед іншого,
входило

би

здійснення

контролю

за

проблемною

дебіторською

заборгованістю.
4. Необхідно розробити пакет робочих документів контролера для
організації ефективного процесу контролю дебіторської заборгованості.
Різке збільшення дебіторської заборгованості і її частки в оборотних
активах може свідчити про необачну кредитну політику підприємства
стосовно покупців, або про збільшення обсягу продажів, або про
неплатоспроможність

і

банкрутство

частини

покупців.

Скорочення

дебіторської заборгованості оцінюється позитивно, якщо це відбувається за
рахунок

скорочення

періоду

її

погашення.

Якщо

ж

дебіторська

заборгованість зменшується в зв'язку зі зменшенням реалізації продукції, то
це свідчить про зниження ділової активності підприємства [4, с.56].
Отже, зростання дебіторської заборгованості не завжди оцінюється
негативно, а зниження – позитивно. З метою раціональної організації обліку
та контролю дебіторську заборгованість необхідно розмежовувати на
нормальну і прострочену заборгованість. Наявність останньої створює
фінансові ускладнення, тому що підприємство буде відчувати нестачу
фінансових ресурсів для придбання виробничих запасів, виплати заробітної
плати. Прострочена дебіторська заборгованість означає також зростання
ризику непогашення боргів і зменшення прибутку. Кожне підприємство
зацікавлене в скороченні термінів погашення належних йому платежів. Тому
для зменшення дебіторської заборгованості підприємству необхідно її
проаналізувати та впровадити ефективні методи управління.
Щоб раціональніше управляти розрахунками з дебіторами підприємству
слід керуватися наступними рекомендаціями:
1.

Потрібно оцінювати залишки заборгованості.

2.

За необхідністю орієнтуватися на більшість покупців з ціллю

падіння рівня неплатоспроможних.
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3.

Контролювати співвідношення залишків розрахунків з дебіторами і

кредиторами: велике перебільшення дебіторської над кредиторською складає
небезпеку фінансовому стану і здійснює необхідне надходження коштів.
4.

Відзначати строк простроченої дебіторської заборгованості і

порівняти його з нормальними значеннями.
5.

Постійно моніторити крайній обсяг позик, якщо виходити з

теперішнього фінансового становища покупців.
6.

При виникненні проблеми з надходженням коштів, потрібно

надавати заставу на обсяг не менший, ніж обсяг дебіторської заборгованості.
7.

Залучати заклади, що допомагають в стягнені боргів, якщо наявні

документальні підтвердження.
8.

Реалізовувати дебіторську заборгованість через факторингову

компанію.
9.

Якщо здійснюється продаж значного обсягу продукції потрібно

моментально виставити рахунок споживачам.
10. Потрібне застосовування циклічності виписки рахунків, щоб
підтримати одноманітність операцій.
11. Можливість страхування позик, щоб захиститися від значних затрат
по безнадійному боргу.
12. Потрібно розробляти уникання дебіторських клієнтів із значним
рівнем ризику.
13. Систематично проводити інвентаризацію заборгованості.
14. Створення відділу внутрішнього контролю (аудиту) чи, якщо він
наявний, то відокремлення особи (сектору) у відділі, у відповідальність якої
входив би контроль за сумнівною та безнадійною заборгованістю.
На сьогоднішній день, власники підприємств не приділяють належної
уваги

побудові

ефективної

системи

здійснення

аудиту.

Суб'єкти

господарювання на перший план висувають вирішення проблем збільшення
обсягів продажу і нехтують можливостями оптимізації організації обліку та
здійснення внутрішнього контролю.
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Внутрішній контроль на вітчизняних підприємствах присутній лише у
вигляді проведення інвентаризацій, чого, звісно, недостатньо для ведення
ефективної господарської діяльності. Особливо це стосується контролю
розрахункових операцій, адже безконтрольне зростання заборгованості
негативно впливає на фінансовий стан та показники діяльності підприємства.
Окрім того, ведення внутрішньогосподарського контролю сприяє
забезпеченню достовірної, повної та реальної інформації щодо стану
дебіторської заборгованості для користувачів фінансової звітності.
Висновки.

Таким

чином,

організація

бухгалтерського

обліку

дебіторської заборгованості на підприємстві має важливе значення, оскільки
сприяє упорядкуванню інформації, прозорості та достовірності даних щодо
розрахунків з дебіторами. Вирішення всіх зазначених вище проблем обліку
дебіторської заборгованості дозволить оперативно моніторити ситуацію з
нею, здійснювати ефективний контроль за її структурою та обсягами,
уникати складних і суперечливих ситуацій з контрагентами та вчасно і вірно
приймати управлінські рішення.
Сьогодні склалася ситуація, коли на підприємствах ураховуються
величезні суми дебіторської заборгованості, а заходи керівництва щодо її
погашення залишаються неефективними та не дають потрібного результату.
Подолати проблеми в обліку та контролі дебіторської заборгованості можна
за

допомогою

моніторингу

потенційних

дебіторів,

систематичного

проведення інвентаризації розрахунків, відокремлення особи чи сектора у
відділі внутрішнього контролю, відповідального за стан розрахунків із
дебіторами тощо.
Вважаємо, що запропоновані у статті рекомендації поліпшать систему
обліку та контролю дебіторської заборгованості на підприємствах України.
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УДК 657.478
Л.В. Нараган
Здобувач освітнього ступеня «магістр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ОРГАНІЗАЦІЯ ОБЛІКУ ВИРОБНИЦТВА ТА РЕАЛІЗАЦІЇ
ПРОДУКЦІЇ В СУЧАСНИХ УМОВАХ ГОСПОДАРЮВАННЯ
Досліджено систему організації обліку витрат на виробництво та
реалізацію

продукції

(робіт,

послуг).

Виокремлено

основні

напрями

удосконалення організації бухгалтерського обліку витрат виробництва та
реалізації на підрозділах м’ясопереробного підприємства.
Ключові слова: нормативний метод, сигнальне документування, партіонний
розкрій, інвентарний метод, наказ про облікову політику.
Постановка

проблеми

у

загальному

вигляді.

Функціонування

підприємств в умовах конкуренції вимагає забезпечення оптимальності
використання матеріальних, трудових і фінансових ресурсів, оцінки
результатів діяльності підприємств та їх підрозділів. Орієнтація на
підвищення конкурентоспроможності обумовлює зміни в організації та
методиці бухгалтерського обліку, спрямовані на формування та надання
достовірної інформації про вартість придбаних, виготовлених і реалізованих
активів для прийняття обґрунтованих управлінських рішень щодо напрямів
надходження та використання засобів підприємства. Відповідно виникає
необхідність перегляду теоретичних і методичних положень обліку
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виробництва та реалізації продукції (робіт, послуг) на підприємствах. Для
формування вартісної оцінки об‘єктів виробництва та реалізації у вітчизняній
практиці пропонуються до використання системи калькулювання зарубіжних
країн. Водночас науково обґрунтовані рекомендації з удосконалення
калькулювання повинні ґрунтуватися як на міжнародному досвіді, так і на
перевагах теоретичних розробок вітчизняних вчених з урахуванням умов і
специфіки діяльності українських підприємств. Це і визначило актуальність
дослідження.
Аналіз останніх досліджень та публікацій. Проблеми методології,
теоретичного

та

практичного

обґрунтування

питань,

пов‘язаних

з

виробництвом та реалізацією продукції (робіт, послуг) в бухгалтерському
обліку знайшли відображення в працях вітчизняних вчених: Ф.Ф. Бутинця,
Г.Г.

Кірейцева,

М.М.

Коцупатрого,

В.Г. Лінника,

Б.М. Литвина,

Л.В. Нападовської, О.В. Олійник, В.В. Сопка, М.С. Пушкара, Н.М. Ткаченко,
М.Г. Чумаченка та інших. Разом з тим, дискусійний характер проблем
організації й методики виробництва та реалізації продукції (робіт, послуг) на
підприємствах з урахуванням напрацювань вітчизняних та зарубіжних
вчених визначили актуальність та основні напрями дослідження.
Мета. Метою роботи є розробка рекомендацій з удосконалення організації
обліку виробництва та реалізації продукції (робіт, послуг) на підприємствах
м‘ясопереробного виробництва.
Виклад основного матеріалу дослідження. Удосконаленню обліку
процесів виробництва та реалізації на підприємстві сприяють упорядкування
первинної документації, широке впровадження типових уніфікованих форм,
підвищення

рівня

автоматизації

обліково-обчислювальних

робіт,

забезпечення суворого порядку приймання, зберігання та витрачання
сировини, матеріалів, комплектуючих виробів, обмеження числа посадових
осіб, які мають право підпису документів на видачу особливо дефіцитних і
дорогих матеріалів [1]. Для забезпечення збереження виробничих запасів,
правильного приймання, зберігання та відпуску велике значення має
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наявність на підприємстві в достатній кількості складських приміщень,
оснащених ваговими і вимірювальними приладами, мірною тарою та іншими
пристосуваннями. Для вдосконалення організації обліку та управління
процесів виробництва та реалізації на підприємствах можна виділити такі
основні напрями:
1) підвищення оперативності інформаційного забезпечення управління
процесів виробництва та реалізації підприємств;
2) удосконалення системи автоматизації обліково-аналітичних робіт в
управлінні процесів виробництва та реалізації та обґрунтування раціональних
методів проведення інвентаризації тобто налагодження контролю за їх
збереженням;
3) обґрунтування системи обліку матеріальних витрат на освоєння
нової техніки і технології виробництва;
4) чітка організація обліково-контрольних процедур руху запасів
підприємств [1].
Отже, для забезпечення ефективного розвитку підприємств та
зростання їх виробничого потенціалу за сучасних умов господарювання
виникає необхідність створення якісно нової системи управління процесами
виробництва та реалізації. Саме тому дуже важливо приділяти велику увагу
обліку процесів виробництва та реалізації , їх зберіганню, реалізації, оскільки
це вагомий ланцюжок кожного виробничого підприємства.
На думку проф. М.В. Кужельного, яку ми повністю поділяємо, під час
налагодження ефективної системи організації обліку виникає необхідність
охопити одразу три напрямки: методичний, технічний і організаційний [2].
Одночасно критеріями оптимального поєднання зазначених етапів не можуть
бути аналогічними для різних підприємств. Аналіз практичної діяльності
ТОВ

«Тульчин

м'ясо»,

дозволив

запропонувати

таблицю

щодо

удосконалення організації бухгалтерського обліку виробництва та реалізації
продукції

з

підприємства.

урахуванням
Враховуючи

критеріїв

на

складність
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двох

умовних

існування

на

підрозділах
сьогодні

м‘ясопереробного підприємства, розроблена таблиця є відображенням у
площині тривимірного впливу виокремлених факторів (табл. 1).
Відповідальність головного бухгалтера визначена у забезпеченні
дотримання на підприємстві виготовлення з єдиних методологічних засад
бухгалтерського обліку складання та подання у встановлені строки
фінансової звітності, організацію контролю за відображенням на рахунках
бухгалтерського обліку всіх господарських операцій, взяття участі в
оформленні матеріалів, пов‘язаних із нестачею та відшкодуванням втрат від
псування

активів

підприємства,

забезпечення

перевірки

стану

бухгалтерського обліку в філіях представництвах відділеннях підприємства.
Таблиця 1
Вибір напрямів удосконалення організації бухгалтерського обліку
витрат виробництва та реалізації на підрозділах підприємства

І група

ІІ група

Прива
тна

І група

ІІ група

Самостійне ведення
бухгалтерського обліку та
складання форм фінансової
звітності
Послуги спеціалітів з
бухгалтерського обліку

погоджено з
керівником

–

–

–

так

–

–

так

нормати
вний
метод

розшире
ний

регламен
тований

погоджено з
керівником

–

–

–

так

–

–

так

метод
повних
затрат

простий

частково
регламен
тований

погоджено з
акціонерами

–

–

так

так

так

так

метод
повних
затрат

розшире
ний

частково
регламен
тований

погоджено з
акціонерами

–

–

–

так

–

–

так

метод
«витрат
и»

простий

частково
регламен
тований

на вимогу
керівництва

так

так

так

так

так

–

–

метод
повних
затрат

розшире
ний

частково
регламен
тований

на вимогу
керівництва

так

так

так

так

так

так
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–

Більше 5 осіб

регламен
тований

До 5 осіб

простий

1 особа

нормати
вний
метод

Робочий план рахунків

Бухгалтерська служба

Колек
тивна

Аудит аудита фірма

ІІ група

повний
перелік
форм
первинних
документів
повний
перелік
форм
первинних
документів
повний
перелік
форм
первинних
документів
Повний
перелік
форм
первинних
документів
скорочений
перелік
форм
первинних
документів
вибірковий
перелік
форм
первинних
документів

Порядок складання форм
внутрішньої звітності
(регулярність подання)

І група

Організаційний
аспект

Технічний аспект

Перелік форм внутрішньої
звітності

Держа
вна

Елементи затрат та спосіб
калькулювання собівартості
продукції

Форма власності

Об‘єкти первинного
документування та складання
переліку форм первинних
документів

Методичний рівень

–

Важливим є те, що згідно з Законом України «Про бухгалтерський облік та
фінансову звітність в Україні» господарюючим суб‘єктам надана можливість
самостійно обирати одну із чотирьох форм бухгалтерського обліку, вибір яких,
на нашу думку, доцільно пов‘язувати із розміром виробничого підприємства та
формою власності. Так, введення до штату підприємства посади бухгалтера або
створення бухгалтерської служби на чолі з головним бухгалтером необхідно
при роботі потужної другої групи підприємств (середніх або великих). Загалом
організаційний етап побудови оптимального обліку процесів виробництва та
реалізації продукції (робіт, послуг) полягає у налагодженні роботи облікового
апарату і передбачає при встановленій системі обліку визначення оптимальної
штатної структури облікового апарату.
Раціональна організація обліку виробництва та реалізації продукції
(робіт, послуг) викликає гостру потребу в розробленні, удосконаленні,
систематизації та уніфікації первинних документів з обліку витрат
господарств м‘ясопереробної промисловості, а саме, в частині облікових
номенклатур, маршрутів їх руху та документообігу загалом. Так. система
калькуляції за нормами, що використовується включає: встановлення
стандартів (нормативів) витрат; накопичення даних про фактичні результати
діяльності;

складання

звітності

про

виконання

і

аналіз

відхилень;

дослідження відхилень; внесення необхідних коректив (рис. 1).
Стандартні витрати на фактичний обсяг,
що передбачені для кожного центру
відповідальності
Складання звітності, порівняння
стандартних і фактичних витрат,
розрахунок відхилень
Дослідження відхилень
Внесення коректив:
а) перегляд стандартів;
б) усунення причин негативних відхилень і розповсюдження позитивного досвіду.

Рис. 1. Будова системи нормативного обліку витрат виробництва та
реалізації
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Основними принципами системи нормативного обліку є: нормування
витрат і обов'язкове складання нормативних калькуляцій по кожному виробу;
систематичне виявлення відхилень фактичних витрат від поточних норм
витрат матеріалів і заробітної плати; постійний та своєчасний облік зміни
норм та визначення впливу цих змін на собівартість продукції; попередній
контроль витрат на основі первинних документів та фіксація відхилень від
норм в момент їх виникнення з одночасним виявленням їх складу, місця
виникнення, винуватців та причин для глибшого дослідження можливостей
впливу на їх величину; завчасне складання калькуляції нормативної
собівартості та її аналіз з метою виявлення резервів зниження собівартості;
щомісячний облік внесених змін у встановлені норми.
Будь-які витрати на виробництво та реалізацію повинні суворо
контролюватися, для чого на підприємстві використовують норми витрат.
Норми

визначаються

технічними

службами

на

підставі

технології

виробництва, креслень, специфікації на одиницю виробу або напівфабрикату
в технологічних картах. Для зниження матеріалоємності виробів велике
значення носить організація контролю по раціональному використанню
сировини та матеріалів у виробництві. Для цих цілей підприємство може
використовувати наступні методи:
 сигнального документування;
 партійного розкрою;
 інвентарний.
Метод сигнального документування базується на тому, що відпуск
матеріалів зверх норми або заміна одних матеріалів іншими оформлюється
спеціальними документами, які сигналізують про відхилення. Даний метод є
найбільш прийнятним, на наш погляд, для м‘ясопереробної промисловості.
Переваги цього методу в процесі можливого застосування полягають у
відносній його простоті, точності, логічному зв‘язку з фактичними витратами
ресурсів.

Оформлення

сигнальної

документації

про

відхилення

супроводжується аналізом причин, які викликали ці відхилення, виявленням
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винуватців та здійсненням попереднього контролю за доцільністю додаткових
витрат. Однак за допомогою цього методу враховується лише частина
відхилень певного підрозділу, тому що сфера його застосування досить
обмежена.
Метод партійного розкрою дозволяє контролювати витрачання на
робочих місцях найбільш дефіцитних та багатовартістних матеріалів. Його
суть полягає в тому, що по кожній партії матеріалу, відпущеного у
виробництво, визначається результат – економія або перевитрати. При цьому
методі фактичні витрати матеріалів визначаються як різниця між відпущеною
та повернутої кількості, а витрати за нормами – множенням кількості
заготовок на норму. Відхилення від норм визначається порівнянням
фактичних витрат з нормативними.
Інвентарний метод полягає в тому, що по закінченню робочої зміни,
доби або іншого звітного періоду проводять інвентаризацію залишків
невикористаних матеріалів за кожним робочим місцем (цеху, дільниці,
бригаді). Відхилення визначаються не по партіям матеріалів, а по окремим
виконавцям, бригадам, цехам в цілому за зміну, добу, тиждень, місяць.
Фактичні витрати сировини й матеріалів на виробництво визначається
шляхом сумування їх залишку на початок звітного періоду з надходженням
та за відліком з отриманого результату залишку на кінець звітного періоду.
Витрати за нормами розраховуються множенням кількості виготовлених
виробів або напівфабрикатів на норму витрат сировини та матеріалів [3].
На ТОВ «ТУЛЬЧИН М‘ЯСО» застосовують складський облік
продукції. У складському обліку на кожну продукцію заводиться картка,
куди заноситься вся інформація про цей вид продукції або сировини, що
надійшла. Пропонуємо розширити інформацію в кожній картці на певний вид
продукції. У ній необхідно розробити чотири додаткові графи, а саме: вагу
товару, довжину, ширину, висоту, які дають нам інформацію про об‘єми
вантажу.
Також пропонуємо на підставі видаткових накладних, виписаних
операторами, логісту формувати відвантажувальний реєстр. У цьому реєстрі
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вибирається марка машини, напрям маршруту, прізвище та ім‘я експедитора,
та заносяться ті накладні, які були виписані на цей маршрут. При виведенні
реєстру на друк формується наряд на відвантаження. Наряд на відвантаження
показує загальний обсяг товару та вагу вантажу, що дає інформацію логісту
для того, щоб зорієнтуватися з вибором транспортного засобу.
Завдання вибору оптимального варіанта доставки товарів зі складу до
пунктів споживання з урахуванням всіх реальних можливостей називають
транспортним. Використання його розрахунків, як показує дослідження,
знижує транспортні витрати на 10–30% [3]. Для того, щоб підвищити
важливість обслуговування споживача, необхідно забезпечити зниження
додаткової вартості; зростаючі очікування споживачів; впровадження політики
зменшення рівня запасів; комп‘ютерний облік і контроль за роботою; ведення
стандартів якості.
Поряд із зазначеним, для забезпечення належного рівня організації
процесу реалізації продукції у сфері функціонування не лише програмного
забезпечення, але й вибору об‘єктів (в тому числі рахунків обліку та
документів ) важливо мати інформацію про семантику мережі подання даних.
В той же час виробництво продукції на давальницьких засадах є
важливою ділянкою виробничої діяльності ТОВ «ТУЛЬЧИН М‘ЯСО».
Одночасно даний процес вимагає підвищеної уваги з боку обліковоаналітичних служб щодо фіксування даного процесу в системі обліку та
оцінки його ефективності та результативності.
Процес виробництва продукції з давальницької сировини шляхом її
переробки є предметом діяльності підприємства-виконавця (переробника).
Відповідно до п. 1 ст. 332 Цивільного кодексу України переробкою є
використання однієї речі (матеріалу), в результаті чого створюється нова річ.
При цьому, переробка давальницької сировини є роботою, а не послугами з
переробки (послуги – це діяльність суб‘єктів, яка не набуває матеріальноречової форми. Специфіка послуг як продукції полягає в тому, що послуги не
накопичуються, не транспортуються, не існують окремо від виробників,
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тобто вони споживаються, в основному, в момент їх надання, оскільки
передбачає здійснення виконавцем діяльності, що має матеріальний
результат – готову продукцію.
Висновки. Таким чином аналіз існуючого порядку ведення обліку
реалізації готової продукції на ТОВ «ТУЛЬЧИН М‘ЯСО» показав, що
необхідно вдосконалювати систему обліку, усувати дублювання інформації в
різних документах, уніфікувати форми документів, регламентувати обсяг і
строки їхньої передачі на обробку. Насамперед, повинні бути уніфіковані
документи, на основі яких виробничі підрозділи одержують сировину,
матеріали, покупні готові вироби із заводських складів (лімітно-забірні
картки, забірні картки, вимоги і накладні і т.д.). Представляється доцільною
розробка єдиної форми документа (на відпущення матеріалу), призначеної
для машинної обробки. У цей документ варто включити всі об‘єкти
основного і допоміжного виробництва під відповідними кодами, які б
указували напрям використання матеріальних ресурсів – основні вироби,
запасні частини, товари народного споживання, разові замовлення, ремонтноексплуатаційні потреби.
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ВИКОРИСТАННЯ АВТОМАТИЗАЦІІ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ
НА НЕВЕЛИКИХ ПІДПРИЄМСТВАХ
Розглядаються питання застосування автоматизації бухгалтерського
обліку на невеликих підприємствах. Особливу увагу приділено підприємствам,
виробляють і постачають готові страви споживачам. Висвітлені основні
переваги та недоліки інформаційних систем.
Ключові слова: інформаційні технології, облік, підприємствах харчування,
електронні документи.
Постановка проблеми. Система управління підприємства є складним,
багатоаспектним та динамічним процесом, що включає, в першу чергу,
ефективну організацію бухгалтерського обліку. Бухгалтерський облік –
найголовніша складова процесу управління, що надає важливу інформацію,
яка дозволяє здійснювати контроль поточної діяльності підприємства,
планувати його стратегію і тактику, оптимально використовувати ресурси,
оцінювати результати діяльності, виявляти резерви підвищення ефективності
роботи підприємства. Оскільки обліковий процес є доволі складним, тому
питання його автоматизації займає особливе місце в системі управління
підприємства.
Сучасний

ринок

інформаційних

ресурсів

пропонує

здійснювати

автоматизацію діяльності підприємств, що займаються постачанням готових
страв, із застосуванням численних програмних продуктів, які відрізняються
як рівнем автоматизації, так і вартістю впровадження. Але для невеликих
підприємств, в тому числі і невеликих підприємств харчування, як правило,
вартість програмних продуктів, є недосяжною. Тому більшість невеликих
підприємств харчування ведуть облік вручну з використанням персональних
комп‘ютерів (ПК).
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Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питанням автоматизації обліку,
аналізу та аудиту присвячено значну кількість праць провідних вітчизняних і
зарубіжних науковців, зокрема різні аспекти даної проблеми досліджували
вітчизняні вчені як Білуха М.Т., Бутинець Ф.Ф., Волинець В.І., Грінько А.В.,
Десяткіна І.В., Івахненков С.В., Кузьмінський Ю.А., В.Д. Шквір та інші. Але
питання автоматизації облікової діяльності підприємств харчування потребують
додаткового дослідження з метою визначення найбільш оптимальних
програмних продуктів для даних підприємств.
Метою статті є дослідження питань використання автоматизації
бухгалтерського обліку у діяльності невеликих підприємств харчування.
Виклад основного матеріалу. Інформаційні технології мають неабияке
значення у реалізації стратегічних цілей й завдань поточної та майбутньої
діяльності

підприємств. Закон

України

«Про

національну

програму

інформатизації» визначив інформаційні технології як «цілеспрямовану
організовану сукупність інформаційних процесів з використанням засобів
обчислювальної техніки, що забезпечують високу швидкість обробки даних,
швидкий пошук інформації, розосередження даних, доступ до джерел
інформації незалежно від місця їх розташування» [1].
Підприємства, що виробляють і постачають готові страви споживачам,
поєднують виробничу (виготовлення страв власного виробництва) та
торгівельну (продаж купованих товарів і продукції) діяльність, а також
надають супутні послуги по обслуговуванню відвідувачів. Важливо, щоб
автоматизована система обліку враховувала зазначені чинники.
Також

необхідно

зазначити,

що

автоматизована

система

бухгалтерського обліку на підприємствах харчування має містити типові
галузеві

форми

первинних

документів

та

звітність

(стандартну

і

регламентовану) з метою відображення господарських операцій [2].
Комп‘ютерний облік у підприємствах харчування повинен вирішувати
такі завдання як формування калькуляційних і технологічних карт;
здійснення оперативного обліку та контролю за рухом ТМЦ у виробництві та
на складі; визначення ціни реалізації на продукцію власного виробництва і
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купівельні товари; узагальнення інформації в облікових регістрах та звітах;
здійснення аналізу та багато інших завдань.
Автоматизація обліково-аналітичного процесу, як правило, доволі
вартісний проект і невеликі підприємства не завжди мають можливість
придбати відповідні інформаційні технології. Тому кожний бухгалтер мусить
володіти навичками роботи на персональному комп‘ютері та вміти
користуватись такими програмами як:
- «1С: Бухгалтерія»;
- «Microsoft Office Excel» «ОРZ - податкова звітність»;
- «Бест - Звіт Плюс»;
- "Макро Баланс".
Як свідчить практика, однією із найпоширеніших автоматизованих
бухгалтерських програм є програма «1С: Бухгалтерія». Вона дозволяє
автоматизувати бухгалтерський облік банківських операцій, каси, основних
засобів, матеріалів, товарів, послуг, виробництва продукції, розрахунків з
постачальниками та покупцями, підзвітними особами, з персоналом за
заробітною платою, бюджетом тощо.
До того ж, програма «1С: Бухгалтерія» дозволяє автоматизувати
введення, зберігання та друк будь - яких первинних документів: платіжних
доручень, інших банківських документів, рахунків на оплату, на закупку,
накладних, рахунків-фактур, прибуткових і видаткових касових ордерів,
довіреностей, інших документів.
Різноманітні інструменти роботи з первинними документами дозволяють
здійснювати пошук будь - якого документа за багатьма критеріями: номеру,
дати, сумі, контрагента, змісту тощо. Але до суттєвих недоліків можна
віднести

вартість продукту и відсутність багатьох первинних и зведених

облікових регістрів, що відносяться саме до підприємств харчування,
специфічних форм там немає, тому їх все одно прийдеться шукати самостійно і
заповнювати вручну, або придбати ще більш дорогу програму спеціально для
підприємств харчування.
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Таким невеликим підприємствам можна запропонувати вести облік,
використовуючи просту програму – електронні таблиці. Найпоширенішою
є електронна таблиця Microsoft Excel, інтегрована в Microsoft Office для
Windows. Робота з таблицями Microsoft Excel не вимагає від користувача
спеціальних знань. Бухгалтер вводить будь - яку інформацію (число, дату,
час, текст, формули, рисунки, графіки, діаграми), а паралельно введенню
інформація обробляється з використанням відповідних функцій та формул.
Засоби Microsoft Excel дозволяють формувати оборотно-сальдову
відомість, Головну книгу, форму № 1 «Баланс» та ін. За допомогою Microsoft
Excel можна створювати і різні документи: платіжне доручення, реєстр
платіжних доручень, касову книгу, рахунки-фактури, накладні, розрахункову
і платіжну відомості для розрахунків із працівниками та ін. Переваги роботи
з електронними таблицями полягає в тому, що бухгалтер самостійно
настроює програму, що дає йому можливість вести облік свідомо,
відслідковуючи кожну цифру.
Отже, Microsoft Ofice Excel є незамінним інструментом практично будьякого офісного працівника. Знання і вміння користуватися функціональними
властивостями даної програми дають велику перевагу у швидкості та
комфортності виконання роботи.
Пряме призначення Microsoft Ofice Excel – складання таблиць, графіків,
звітів, діаграм та різних схем. Програма дозволяє складати різні звіти,
аналізувати певні зміни, відхилення, відслідковувати

тенденції розвитку

певних подій та багато іншого.
Дуже корисною функцією є наявність вбудованих формул. Будь-який
бухгалтерський документ може бути створений и відредактований у цій
програмі, а всі розрахунки можуть проводитись автоматично, що прискорює
процес роботи.
Ще одна перевага полягає в тому, що не потрібно робити ніяких
матеріальних затрат на придбання програми, вона входить в стандартний
набір програм Офісу Windows зовсім безкоштовно.
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За допомогою засобів Microsoft Excel формують: Платіжне доручення,
Реєстр платіжних доручень, Прибуткові та Видаткові касові ордера, Журнал
реєстрації прибуткових та Видаткових касових ордерів, Касову книгу,
Рахунки-фактури, Видаткові та Прибуткові накладні, Розрахункову та
Платіжну відомості для розрахунків з робітниками. Однак недоліком Excel є
те, що вона не формує проводок по господарських операціях, а також
оформлення друкованого варіанту форм звітності є значно важчим і
трудомісткішим ніж у тій же 1С Бухгалтерії, де все здійснюється за долі
секунди.
Програма «ОРZ - податкова звітність» використовується для складання
податкової звітності, яка є безкоштовною і вільно розповсюдженою. Вона
включає в себе наступні можливості:
– створення звітів у розрізі видів податків;
– арифметичні перевірки та перевірка структури документів;
– формування основних документів на основі додатків;
– зберігання документів в правильному форматі xml;
– роздруківка документів і збереження їх в форматі pdf;
– створення запитів для одержання інформації із загального реєстру
податкових накладних.
Перевагами програми «ОРZ - податкова звітність» є безкоштовність та
постійне оновлення. Її недоліками є не супроводження розробником і
невдосконалений інтерфейс.
«Бест - Звіт Плюс» є програмним комплексом, що призначений для
автоматизації процесів роботи зі звітною документацією встановленого
зразка. Він забезпечує організацію електронного документообігу у всіх без
виключення суб‘єктів господарської діяльності будь - якої форми власності
та джерел фінансування або між ними та державними контролюючими
органами, подання звітності яким передбачено діючим законодавством.
У Законі України «Про електронні документи та електронний
документообіг» зазначено, що електронний документообіг – це сукупність
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процесів створення, обробки, відправлення, передавання, одержання,
зберігання, використання

та знищення

електронних

документів,

які

виконуються із застосуванням перевірки цілісності та у разі необхідності з
підтвердженням факту одержання таких документів [3].
Основною

метою

системи

електронного

документообігу

є

не

викорінювання паперових документів, а створення ефективного середовища
керування й функціонування суб‘єкта господарювання. Та навіть сьогодні,
коли для організації документообігу пропонується безліч самих різних
засобів автоматизації, документообіг організований погано, навіть на
невеликих підприємствах. Причина цьому те, що на підприємстві відсутня
модель організації документообігу, незалежно від ступеня автоматизації
підприємства і його типу.
В «Бест - Звіт Плюс» можливим є імпорт даних з інших бухгалтерських
програм (1С: Бухгалтерія, ПЗ «Податкова звітність», (ОРZ)), передача
звітності

засобами

електронної

пошти

з

використанням

підсистеми

шифрування та пересилки.
А взагалі функціональні можливості даного програмного забезпечення
більш широкі:
- формування картки установи;
- формування та ведення реєстру форм (бланків) звітних документів;
- формування звітних документів із використанням різноманітних
функцій контролю;
- імпорт інформації зі встановлених на підприємстві автоматизованих
систем бухгалтерського обліку та управління виробництвом;
- формування пакетів звітності в електронному вигляді електронною
поштою із застосуванням криптографічного захисту.
Завдяки програмному комплексу

«Бест Звіт – Плюс» підприємство

отримує можливість надавати звіти до Державної

податкової інспекції,

Державного комітету статистики, Пенсійного фонду України, Фонду
зайнятості населення, Державного казначейства України та інших.
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Запобігти зазначеним витратам коштів та часу підприємство малого
бізнесу може, якщо для автоматизації

буде використовувати програму

"Макро Баланс", яка безумовно не має абсолютної більшості переваг "1С
Бухгалтерія". Але програма "Макро Баланс" не потребує ніяких спеціальних
знань щодо її інтерфейсу та конфігурації. Для роботи з цією програмою
достатньо мати базові навики роботи з текстовим редактором "Microsoft
Word". Основним джерелом облікової інформації для програми "Макро
Баланс" виступає журнал господарських операції, який має форму
стандартної таблиці MSWord, а також може містити додаткові колонки для
деталізації господарських операції. На основі журналу господарських
операцій програма "Макро Баланс" дозволяє складати шахову та оборотну
відомості, а також має можливість відображати облікові операції за
окремими рахунками бухгалтерського обліку. Крім того, ця програма
дозволяє автоматично визначати фінансовий результат та здійснювати
нарахування і утримання із заробітної плати.
Також, для невеликих підприємств можна запропонувати програму
«Фінанси без проблем». Переваги цієї програми полягають в її невисокій
вартості, вона проста у встановленні та управлінні, високопродуктивна,
надійна в роботі з даними, оперативна в їх наданні.
Програма «Фінанси без проблем» дозволяє легко втручатися в минулі
періоди, перераховує будь - які зміни. Оновлення програми здійснюється
постачальником програми у власному офісі, поштою, e-mail або з – Webсервера. Причому такого поняття, як «загальне оновлення» відсутнє, тому що
кожний бухгалтер настроює програму самостійно.
Висновки. Автоматизація фактів господарського життя суб‘єктів
господарювання є неодмінною складовою процесу вдосконалення їх
облікової системи та може бути комплексною або частковою. Сучасний
ринок

інформаційних

ресурсів

пропонує

здійснювати

автоматизацію

діяльності підприємств харчування із застосуванням численних програмних
продуктів, які відрізняються як рівнем автоматизації, так і вартістю
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впровадження. У діяльність підприємств харчування необхідно запроваджувати
форми документів, які пристосовані для обробки їх за допомогою сучасних
засобів обчислювальної техніки, забезпечують відповідну класифікацію та
впорядкування. Автоматизація обліково-аналітичного процесу, як правило,
доволі вартісний проект і невеликі підприємства не завжди мають можливість
придбати дорогі інформаційні технології.
Тому вважаємо, що у такому випадку можна придбати програмами як «1С:
Бухгалтерія»; «Фінанси без проблем»,

«Microsoft Office Excel» «ОРZ -

податкова звітність»; «Бест - Звіт Плюс», "Макро Баланс".
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Ю.І. Олійник
Здобувач освітнього ступеня «магістр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ КРЕДИТНИХ ОПЕРАЦІЙ НА
ПІДПРИЄМСТВІ: ОБЛІКОВИЙ АСПЕКТ
В статті розглянуто сутність кредитних операцій на підприємстві, значна
увага приділена класифікації видів кредитів для подальшого відображення їх
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в обліку підприємства, розглянуто особливості впливу кредитних операцій
на результати діяльності підприємства.
Ключові слова: кредит, класифікація, фінансові витрати, результати
діяльності, принципи кредитування, кредитний договір.
Постановка проблеми та її зв'язок з актуальними теоретичними та
практичними завданнями. Стабілізація національної економіки — це одна з
найголовніших проблем економічної політики України на сучасному етапі
розвитку, її вирішення тісно пов‘язане з підвищенням ефективності
інвестицій, обсяги яких на нинішньому етапі економічного реформування
досить обмежені. Кредитні операції є одним з основних джерел забезпечення
грошовими ресурсами господарської діяльності підприємств. Ефективна
діяльність

підприємств

стабільного

малого

зростання,

та

середнього

підвищення

бізнесу,

забезпечення

рентабельності

і

конкурентоспроможності в умовах ринкової економіки значною мірою
визначається обсягом кредитування в цей сектор, що є одним з важливих
чинників, що підтримують та розвивають бізнес. У зв'язку з цим, важливу
роль відіграє розробка ефективної програми кредитування. Стрімкий
розвиток нових банківських продуктів і технологій протягом останніх років
сприяв також і розвитку кредитних ризиків на підприємстві, тому
дослідження проблеми впровадження ефективної кредитної діяльності, а
також питання методики та організації обліку кредитних операцій
підприємств є надзвичайно актуальними.
Формування

цілей

статті.

Метою

дослідження

є

узагальнення

теоретичних основ і практичних аспектів сутності кредитних операцій,
визначення особливостей організації їх обліку.
Посилання на сучасні дослідження та публікації. Дослідженням даної
проблеми займаються такі вчені-економісти, як Г. Спяк, М. Фастовець,
І. Гуцала, В. Зимовець, Н. Шелудько, А. Мороз та інші. Однак сучасні умови
господарювання вимагають вирішення цілого ряду нерозв‘язаних проблем.
Необхідно систематизувати, поглибити існуючі концепції та пропозиції щодо
вдосконалення зазначеного питання.
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Виклад

основного матеріалу дослідження.

Економічною наукою

категорія кредиту переважно розглядається як довіра однієї особи до іншої,
на підставі якої у позику надається певна вартість у грошовій або товарній
формі на тимчасове користування за відповідну плату. Таке тлумачення
поняття кредиту витікає з походження даного терміну від латинського
«creditum», що в перекладі означає «вірю», «довіряю» [1]. Це визначення
містить найбільш загальні характеристики, що розкривають зміст кредиту.
При визначенні цієї економічної категорії необхідно акцентувати увагу на
таких основних ознаках:
- кредит необхідно розглядати як специфічний тип економічних
відносин, що ґрунтується на довірі;
- економічною основою кредиту є мобілізація й нагромадження
тимчасово вільних коштів і формування з них позичкового капіталу;
- кредит є актом передачі кредитором певної суми капіталу у тимчасове
користування позичальнику на умовах повернення та власності.
Відповідно до Закону України «Про фінансові послуги і державне
регулювання ринків фінансових послуг» фінансовим кредитом є засоби,
надані в позику юридичній чи фізичній особі на визначений строк та під
відсотки [2]. Надання кредитів згідно вище зазначеного Закону є фінансовою
послугою, яку, в свою чергу, можуть надавати лише фінансові установи.
До складу фінансових установ відносять: банки, кредитні союзи,
ломбарди, лізингові компанії, довірчі товариства, страхові компанії, установи
накопичувального пенсійного забезпечення, інвестиційні фонди і компанії та
інші юридичні особи, виключним видом діяльності яких є надання
фінансових послуг.
Бєлова А.В. [3] визначає кредит як економічні відносини між фізичними
та юридичними особами з приводу перерозподілу вартості на засадах
повернення і, як правило, з виплатою відсотків.
У кредитних відносинах беруть участь дві сторони: позичальник і
кредитор.
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Економічний

зміст

кредитування

досліджується

як

складний

і

багатогранний процес з його принципами, умовами та методами.
Банківський кредит - це позичковий капітал банку у грошовій формі, що
передається у тимчасове користування на засадах строковості, повернення,
платності, забезпеченості та цільового використання.
Принципи кредитування – це основні правила, яких необхідно
дотримуватись при наданні кредиту, вони полягають у наступному:
- терміновість (строковість) – кредит має бути повернений у термін
визначений кредитною угодою;
- поверненість – виникає із суті кредиту, чим кредит і відрізняється від
просто фінансових відносин. Повернення кредиту означає, що отримані
підприємством залучені кошти повинні бути повернені через певний час.
Повернення кредиту забезпечується безперервністю кругообігу коштів і
переходом їх в завершальній стадії в грошову форму;
- платність, який полягає в тому, що кредити банк видає підприємствам
за певну плату, яка називається процентом;
- забезпеченість – мета цього принципу захистити інтереси банку та
зменшити ризик операції. Принцип забезпеченості кредиту означає наявність
у банку права для захисту своїх інтересів, недопущення збитків від
неповернення боргу через неплатоспроможність позичальника. Найбільш
розповсюдженими є такі форми забезпечення кредитів: застава майна,
гарантія або поручительство, страхування кредиту та інші;
- цільове використання – вкладення коштів на конкретні заходи.
З економічного погляду кредит — це форма позичкового капіталу (в
грошовій або товарній формах), що надається на умовах повернення і
обумовлює виникнення кредитних відносин між тим, хто надає кредит, і тим,
хто його отримує.
Кредит в умовах ринкової економіки має такі характерні риси:
- позичальниками виступають підприємства, організації та фізичні
особи;
- гроші, видані в позичку використовуються позичальником як капітал;
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- джерелом позичкового проценту є прибуток, точніше частина
середнього прибутку. У цілому кредит є сильним важелем процесу
розширеного виробництва.
Основними джерелами формування банківських кредитних ресурсів є
власні кошти банків, залишки на розрахункових та поточних (валютних)
рахунках, залучені кошти юридичних та фізичних осіб на депозитні рахунки
до запитання та строкові, міжбанківські кредити та кошти, одержані від
випуску цінних паперів.
Законодавчими актами, які регулюють процес надання фінансових послуг
як банками, так і не банківськими установами, є: Закон України «Про банки і
банківську діяльність», Закон України «Про заставу», Закон України «Про
відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом»,
Закон України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків
фінансових послуг», положення НБУ «Про порядок формування і використання
резерву для відшкодування можливих втрат від кредитних операцій банків» та
інші.
Відповідно

Положення

фізичні

та

юридичні

особи

можуть

використовувати наступні форми кредиту: банківський; комерційний;
іпотечний; лізинговий; консорціумний; бланковий; споживчий та інші.
Найбільш поширеною формою кредиту є банківський кредит. Ще
класики банківського права зазначають, що надання кредитів є однією з
основних функцій банку. В процесі діяльності, пов‘язаної з кредитуванням,
банк ризикує не лише власними грошовими засобами, а й залученими
коштами. Тому держава встановлює особливі правила щодо здійснення
кредитної діяльності банків.
Виходячи із вищесказаного підсумуємо, що банківський кредит є
основною формою кредиту, за яким банк на підставі ліцензії надає кошти у
тимчасове користування позичальнику шляхом здійснення банківських
кредитних операцій на умовах, передбачених законодавством та кредитним
договором.
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Кредити комерційних банків можна класифікувати за різними ознаками
та

критеріями.

Кредити,

що

їх

можуть

отримати

підприємства,

класифікуються за такими ознаками: за кредиторами, за формами та видами,
за метою використання, за терміном надання, за забезпеченням, за порядком
надання.
Найбільш прийнятною є така класифікація банківських кредитів.
Основною з класифікації є за строками користування: строкові, тобто надані
на визначений у договорі строк, які, в свою чергу, можуть бути:
короткостроковими (до 1 року), довгостроковими (понад 1 рік).
Таким

чином,

кредити

банку,

отримані

підприємством,

термін

повернення яких перевищує 12 календарних місяців або один операційний
цикл підприємства, якщо останній більше 12 місяців (такі кредити можуть
залучатися підприємством для придбання обладнання, оплати значних
витрат,

фінансування

капітальних

вкладень),

належать

до

його

довгострокових зобов‘язань. Якщо термін повернення кредиту менше 12
місяців або одного операційного циклу, якщо останній перевищує 12 місяців
(такі кредити надаються для забезпечення тимчасових фінансових потреб
підприємства, що виникають у зв‘язку з браком коштів для покриття витрат
виробництва і обігу), то заборгованість за таким кредитом належить до
поточних зобов‘язань [4].
Короткостроковий кредит надається підприємствам для покриття витрат
по формуванню оборотних коштів на строк до одного року. Цей строк
використання короткострокового кредиту обумовлений тим, що кругообіг
оборотних коштів здійснюється звичайно протягом одного року. Тому після
здійснення кругообігу цих коштів одержаний кредит повинен бути
повернений банку.
Довгостроковий кредит надається підприємствам для покриття витрат
по формуванню основних фондів на строк понад один рік. Цей строк
використання кредиту обумовлюється тривалим функціонуванням основних
засобів і перенесенням їх вартості на продукт частинами.
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За методами надання кредити поділяють на:
- у разовому порядку, коли рішення про надання приймається окремо по
кожному кредиту;
- відповідно до відкритої кредитної лінії, тобто кредити надаються у
межах завчасно визначеного ліміту кредитування без погодження кожний раз
із банком умов кредитного договору;
- гарантовані - банк бере на себе зобов'язання у разі потреби надати
кредит клієнту визначеного розміру протягом відповідного періоду.
Гарантовані кредити, в свою чергу, можуть бути двох видів: з обумовленою
датою видачі кредиту та з наданням кредиту в міру виникнення потреби в
ньому.
Залежно від порядку погашення: поступово (в розстрочку), водночас із
закінченням строку кредитного договору, у відповідності з особливими
умовами, визначеними кредитними договорами.
За характером і способом сплати процентів: з фіксованою процентною
ставкою, з плаваючою процентною ставкою, зі сплатою процентів у міру
використання наданих коштів (звичайний кредит), зі сплатою процентів
одночасно з отриманням кредиту (дисконтний кредит).
Кредити з фіксованою процентною ставкою характерні для стабільної
економіки. З метою зменшення ризику недоотримання прибутку або
запобігання збитків в умовах інфляції при видачі кредитів на значні строки
банки використовують плаваючу процентну ставку. В цьому випадку у
відповідності

з

кредитним

договором

процентні

ставки

періодично

переглядаються і звичайно прив'язуються до рівня облікової ставки
центрального банку та фактичного темпу інфляції.
Перспективним видом банківських послуг на сучасному етапі розвитку
банківської

системи

є

кредитування

поточної

діяльності

суб‗єктів

підприємництва у формі овердрафту. Дана форма кредиту надається
клієнтам, які мають постійні обороти на рахунку та бездоганну ділову
репутацію [5].
Серед основних переваг овердрафту є простота процедури одержання
такого кредиту, відсутність вимог до цільового використання, зменшення
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витрат за користування позиковими коштами та лояльніші збоку банків
вимоги

щодо

забезпечення.

Також

овердрафт

цікавий

клієнтові-

позичальникові тим, що при даній формі його поточний рахунок не тільки
зберігається, але й на ньому дозволяється мати дебетове сальдо, тобто стає
активно – пасивним [5].
Овердрафт – це короткостроковий кредит, що надається надійному
клієнту понад його залишок на поточному рахунку в цьому банку в межах
заздалегідь обумовленої суми (ліміту овердрафту) шляхом дебетування його
рахунку [6].
Економічне значення кредиту як чинника зростання багатства полягає в
тому, що він сприяє раціональному використанню наявних у державі
ресурсів, ефективному обігу вартості у різних її формах. Кредитні відносини
виступають спонукальним мотивом розвитку людського капіталу, а
використання кредиту забезпечує можливості такого розвитку. Використання
кредиту для забезпечення економічного зростання відбувається через
кредитний ринок завдяки перетворенню позичкового капіталу в продуктивні
активи, які втягуються у господарські процеси та створювану вартість.
Кредитні взаємовідносини регламентуються на підставі кредитних
договорів (двосторонніх, тристоронніх), що укладаються між кредитором і
позичальником

тільки

в

письмовій

формі,

які

визначають

взаємні

зобов'язання і відповідальність сторін і не можуть змінюватися в
односторонньому порядку без згоди обох сторін.
При визначенні потреби підприємства в кредиті необхідно робити
розрахунки його окупності. Залучення кредиту вимагає значних коштів на
сплату процентів, тому необхідно враховувати повернення кредиту разом із
процентами. Якщо придбані з допомогою залученого кредиту активи не
принесуть економічних вигод, які перевищують суму кредиту і сплачених
відсотків за нього, то залучення кредитів є економічно невигідним і
збитковим. Так не тільки не зміцнюється фінансовий стан підприємства, а
навпаки – погіршується [7].
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Щодо витрат на кредит, то необхідно визначитися з тим, що розуміється
під витратами на кредит. Відповідно до МСБО 23 «Витрати на позики»,
витрати на позики - це витрати на сплату відсотків за банківським
овердрафтом, короткостроковими і довгостроковими позиками та інші
витрати, понесені підприємством у зв‘язку із запозиченням коштів. До інших
витрат МСБО 23 відносить:
- амортизацію знижок чи премій, пов‘язаних із позиками;
- амортизацію другорядних витрат, пов‘язаних з отриманням позик;
- фінансові витрати, пов‘язані з фінансовою орендою і визнані згідно з
МСБО 17 «Оренда»;
- курсові різниці, які виникають унаслідок отримання позик в іноземній
валюті, якщо вони розглядаються як коригування витрат на сплату відсотків [4].
Висновки. Підсумовуючи усе вище сказане, можна зробити висновок,
що кредит виступає важливим джерелом формування основних та оборотних
коштів підприємств та організацій. Посилення ролі кредитних відносин як
засобу стимулювання розвитку виробництва проявляється в різних аспектах.
Кредит є обов'язковою умовою розширеного відтворення, важливою
складовою діяльності державних, акціонерних, та малих підприємств,
надійним інструментом, який опосередковує процес виробництва і реалізації
продукції. Кредит сприяє технічному прогресу, стає джерелом капітальних
вкладень, виступає інструментом стимулювання виробництва.
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УДК 657.471
Т.В. Опанащук
Здобувач освітнього ступеня «магістр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
АУДИТ ВИТРАТ ОПЕРАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Досліджено методику проведення аудиту витрат операційної діяльності
господарюючих суб’єктів в ринкових умовах господарювання. Виокремлено
завдання аудиту обліку витрат операційної діяльності підприємства, якими
необхідно керуватись в процесі виконання своїх обов’язків на належному
рівні з метою задоволення потреб всіх користувачів результатів перевірки.
Ключові

слова:

операційні

витрати,

об’єкт

аудиту,

правильність

формування витрат, калькулювання.
Постановка проблеми у загальному вигляді. Управління витратами
операційної

діяльності

у

ринкових

умовах

обумовлює

необхідність

реформування аудиту та аналізу, переосмислення завдань та наповнення його
новим

змістом.

Вивчення

та

застосування

передового

світового

і

вітчизняного досвіду, результатів наукових досліджень в Україні є основою
успіху таких реформ та одним з найважливіших завдань сучасної науки і
практики. Запровадження сучасної концепції аудиту тісно пов‘язане з
впровадженням у господарську практику міжнародних стандартів фінансової
звітності, визначенням граничних меж їх інтегрованого застосування з
діючою методикою бухгалтерського обліку.
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Аналіз останніх досліджень та публікацій. Вагомий внесок у
теоретичну розробку проблем аудиту витрат операційної діяльності зробили
М.Т. Білуха, Ф.Ф. Бутинець, Б.І. Валуєв, З.В. Гуцайлюк, В.П. Завгородній,
Г.Г. Кірейцев, М.В. Кужельний, В.Г. Лінник, Є.В. Мних, М.С. Пушкар,
В.С. Рудницький, В.В. Сопко, В.Ф. Усач та ін. Викладені ними теоретичні
положення, отримані наукові результати, практичні рекомендації є базою для
подальшого вивчення, систематизації та узагальнення наукових знань щодо
організації і методики аудиту витрат операційної діяльності.
Метою роботи виступило дослідження методики проведення аудиту
витрат операційної діяльності підприємства.
Виклад основного матеріалу. Основним завданням аудиту витрат
операційної діяльності є здійснення оперативної перевірки, надання
результатів

щодо

діяльності

конкретного

підрозділу

та

розробка

рекомендацій щодо її удосконалення. Тому вагоме місце в проведенні
перевірок займає дослідження методики здійснення аудиту в розрізі етапів.
Метою аудиту обліку витрат операційної діяльності є встановлення
достовірності первинних даних щодо накопичення та списання витрат
операційної діяльності, повноти та своєчасності відображення первинних
даних у зведених документах та облікових регістрах, правильності ведення
обліку витрат операційної діяльності та його відповідності прийнятій
обліковій політиці, достовірності інформації щодо витрат операційної
діяльності, наведеної у звітності господарського суб'єкта [1].
Як показує практика, аудиторські підприємства використовують власні
розробки стосовно порядку перевірки витрат операційної діяльності
підприємства і жодне з них не враховує досвід своїх колег і власні здобутки,
бо їх не викладено в економічних джерелах у тому вигляді, що необхідний
для виконання ефективних аудиторських процедур. Результатом цього, на
наш погляд, є збільшення не лише термінів перевірки, а і зниження якості та
результативності такого аудиту. Кожну перевірку нового замовника,
аудитори розпочинають з чистого аркушу, шляхом спроб і помилок.
459

З метою обґрунтування методики проведення внутрішнього аудиту
витрат операційної діяльності на підприємстві необхідно, в першу чергу,
визначити сутність поняття методики як такої. Виходячи з визначення,
наданого в словнику від 1968 року, ―методика – це сукупність взаємопов‘язаних
способів та прийомів виконання будь-якої роботи‖. Іншими словами, методика
– це, по суті, процес здійснення будь-якої діяльності шляхом поетапного
застосування прийомів і методів, які обов‘язковими для досягнення конкретної
мети. Виходячи із вищесказаного зазначимо, що методика проведення
внутрішнього аудиту включає застосування процедур, необхідних для
здійснення перевірки на кожному з її етапів для досягнення цілей внутрішнього
аудиту.
Аудитор в якості джерел отримання аудиторських доказів при
проведенні аудиту витрат операційної діяльності підприємство повинно
використовувати:
а) первинні документи: лімітно-заборні картки (форма №М-8, М-9,М28, М-28а), акти вибуття МШП (форма №МШ-4), акт на списання
інструментів (форма №МШ-5), особова картка обліку спецодягу, спецвзуття
та запобіжних пристроїв (форма №МШ-6), акт-вимога на заміну матеріалів
(форма №М-10), накладна-вимога на відпуск (внутрішнє переміщення)
матеріалів (форма №М-11), картка складського обліку матеріалів (форма
№М-12), накладна на відпуск товарно-матеріальних цінностей (форма №М20), подорожній лист вантажного автомобіля (форма №2), подорожній лист
службового

легкового

автомобіля

(форма

№3),

товарно-транспортна

накладна (форма №1-ТН), рапорт-наряд про роботу будівельної машини
(механізму) (форма №ЕСМ-4);
б) аналітичні документи: відомість обліку видачі спецодягу, спецвзуття
та запобіжних пристроїв (форма №МШ-7), матеріальний звіт (форма №М19),

розрахунково-платіжна

відомість

(форма

№П-49),

розрахункова

відомість (форма №П- 51), журнал обліку роботи будівельних машин
(механізмів)

(форма

№ЕСМ-6),

відомість

відомість 5.1;
в) синтетичні документи: журнал 5 або 5А;
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результатів

інвентаризації,

г) головна книга в частині рахунків 23 ‖Виробництво‖, 90 „Собівартість
реалізації, 91 „Загальновиробничі витрати‖, 92 „Адміністративні витрати‖, 93
„Витрати на збут‖, 94 „Інші витрати операційної діяльності», 98 „Податок на
прибуток‖;
д) баланс (форма №1) в частині незавершеного виробництва (рядочок 120);
ж) звіт про фінансові результати (форма №2), а саме рядочки 040
„Собівартість

реалізованої

продукції

(товарів,

робіт,

послуг)‖

,

070

„Адміністративні витрати‖ , 080 „Витрати на збут‖ , 090 „Інші операційні
витрати‖, 230 ‖Матеріальні витрати‖, 240 „Витрати на оплату праці‖, 250
„Відрахування на соціальні заходи‖, 260 „Амортизація‖, 270 „Інші операційні
витрати‖.
з) акти перевірки інших суб‘єктів контролю (внутрішніх аудиторів,
перевіряючи контрольно-ревізійного управління, податківців);
к) накази, розпорядження, пояснювальні записки тощо [6, 101, 107].
Проведене дослідження практичної діяльності дозволило нам виокремити
наступні завдання аудиту обліку витрат операційної діяльності підприємства
(рис.1).
Завдання аудиту операцій з обліку витрат операційної діяльності

встановлення правильності документального оформлення
накопичення та списання витрат операційної діяльності;

перевірка правильності ведення обліку фактичних витрат і
наступного включення їх до собівартості продукції (робіт, послуг)
відповідно до прийнятого на підприємстві методу обліку;

підтвердження обґрунтованості обраного методу калькулювання;

перевірка правильності відображення адміністративних витрат,
витрат на збут й інших операційних витрат;

підтвердження законності та правильності відображення на
рахунках бухгалтерського обліку операцій з обліку витрат операційної
діяльності;

перевірка повноти, правильності та достовірності відображення
інформації про витрати операційної діяльності у звітності;

перевірка достовірності та повноти формування елементів витрат.

Рис. 1. Завдання аудиту операцій аудиту витрат операційної діяльності
Предметом аудиту операцій з обліку витрат операційної діяльності є
господарські процеси й операції, пов'язані з накопиченням і списанням
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витрат, а також відносини, що виникають при цьому в середині підприємства
і за його межами. Виходячи з цілей, яких необхідно досягнути аудитору при
проведенні дослідження операцій з обліку витрат операційної діяльності,
формуються об'єкти аудиту.
Здійснення внутрішнього аудиту на комунальному підприємстві – це
досить трудомісткий процес, складність якого визначається:
– особливістю виробничого процесу підрозділу, який підлягає
перевірці;
– графіком роботи підрозділу, який підлягає перевірці;
– особливістю зв‘язків між підрозділами підприємства;
– складом служби внутрішнього аудиту та аудиторської групи зокрема;
– технічним та матеріальним оснащенням роботи служби внутрішнього
аудиту.
Наведені фактори слід враховувати для уникнення паралізації
діяльності на період перевірки витрат операційної діяльності, оскільки навіть
у випадку створення недоброякісних умов для діяльності підприємства
втрачається актуальність

аудиту так як сама служба аудиту породжує

недоліки у діяльності структурного підрозділу, який перевіряється. За
результатами проведеного аналізу праць вчених з проблематики методичного
забезпечення внутрішнього аудиту витрат операційної діяльності, нами
визначено, що вітчизняними та зарубіжними вченими не розроблено чіткого
порядку здійснення внутрішнього аудиту та виявлено, що проведення
внутрішнього аудиту можна умовно поділити на три послідовних етапи,
послідовна зміна яких дозволяє отримати максимальну користь від
проведеної перевірки. Отже, процес здійснення внутрішнього аудиту обліку
витрат операційної діяльності можна поділити на наступні стадії:
1. Підготовча стадія, яка пов‘язана з документальним оформленням
перевірки та інструктажем персоналу щодо її здійснення включає:
– вибір об‘єкту перевірки. Керівник підприємства видає наказ про
здійснення перевірки відповідно до річного плану або за побажанням
власника;
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– видача ―технічного завдання‖. Учасники аудиторської групи повинні
бути ознайомлені з об‘єктом їхнього дослідження та питаннями, які перед
ними ставляться;
– затвердження плану та попередньої програми аудиторської перевірки.
На основі технічного завдання відповідальна особа розробляє, а керівник
підприємства та служби внутрішнього аудиту затверджують план та
програму перевірки, відповідно до якого аудитори здійснюють внутрішній
аудит на підприємстві.
2. Проведення перевірки. На даному етапі здійснюються основні
процедури, пов‘язані з перевіркою витрат операційної діяльності:
– ознайомлення з результатами попередньої перевірки. Проводиться
аналіз висновку попередньої перевірки, а саме виявлені відхилення в роботі
даного підрозділу. Висновок попередньої перевірки може або скорочувати
або збільшувати обсяг роботи внутрішніх аудиторів наступним чином:
а) при аналізі попереднього висновку служби внутрішнього аудиту
аудитор може оцінити ситуацію в підрозділі, який підлягає перевірці,
внаслідок чого перед внутрішнім аудитором постають додаткові завдання
при здійсненні поточної перевірки, а саме перевірити:
– наскільки були усунені недоліки, виявлені при попередній перевірці,
в роботі певного підрозділу;
– чи були прийняті до уваги управлінського персоналу пропозиції
служби внутрішнього аудиту щодо усунення виявлених відхилень. Дану
позицію можна перевірити шляхом тестування або інших методів перевірки
об‘єкта, який підлягає удосконаленню. Слід зазначити, що показник
прийняття до уваги пропозицій служби внутрішнього аудиту при прийнятті
управлінських

рішень

внутрішнього

аудиту,

свідчить
оскільки

про
він

ефективність
визначає

те,

роботи

служби

наскільки

служба

внутрішнього аудиту приносить користь для діяльності підприємства. Після
проведення аналізу попереднього висновку аудитору слід здійснити
перевірку відповідно до затвердженого плану та попередньої програми
463

внутрішнього аудиту. Необхідно пам‘ятати, що аналіз попереднього
висновку внутрішнього аудиту також слід передбачати в плані внутрішнього
аудиту.
б) якщо в підрозділі, який підлягає перевірці, раніше внутрішній аудит
не здійснювався, то його слід проводити відповідно до складеного плану та
попередньої програми внутрішнього аудит. Даний випадок є складним для
групи внутрішніх аудиторів, оскільки вони здійснюють перевірку не знаючи
слабких місць в ділянці даного підрозділу.
– здійснення перевірки – застосування прийомів і методів перевірки в
певній послідовності, які забезпечують оперативність та результативність
здійснення перевірки.
Враховуючи специфіку діяльності підрозділу, який перевіряється,
група

внутрішніх

аудиторів

може

використовувати

фактичні

або

документальні методи здійснення внутрішнього аудиту.
Аудит операцій з обліку витрат операційної діяльності рекомендується
проводити з повним контролем дотримання умов визнання витрат діяльності
згідно з П(С)БО 16 "Витрати". Вивчаючи достовірність формування
матеріальних витрат операційної діяльності необхідно звернути увагу на:
- правомірність віднесених витрат до матеріальних;
- правильність оцінки виробничих запасів, які включені до витрат
операційної діяльності;
- відповідність методу оцінки обраній облікові політиці;
- правильність відображення в бухгалтерському обліку процесу
понесення витрат операційної діяльності;
- наявність фактів списання витрат, які не відносяться до матеріалів, що
використовувалися у операційній діяльності, а також випадки списання на
витратні рахунки вартості ПДВ;
- правильність встановлення норм витрат сировини та матеріалів
відповідно до рівня технічного стану та технології господарювання;
- відповідність нормам списання сировини на витрати операційної
діяльності;
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- правильність списання нестач і втрат в межах норм природного
убутку;
- наявність фактів віднесення витрат на підготовку й освоєння
виробництва

нових

видів

продукції

та

технологічних

процесів

до

собівартості.
При перевірці правильності формування витрат на оплату праці
аудитору необхідно порівняти обсяги фактично виконаних робіт (на підставі
первинних документів) з нормами та розцінками, порівняти розцінки з
тарифними ставками відрядників за відповідними розрядами робіт і кількість
годин вимагається для їх виконання (за даними тарифно-кваліфікаційного
довідника). Проводячи перевірку аудитор може виявити наступні порушення:
неправильне застосування норм, їх заниження і як наслідок, - необґрунтоване
отримання премій; неправильне застосування розцінок, що призводить до
неправильного нарахування заробітної плати, заниження (завищення)
собівартості продукції; недотримання принципу виробничої направленості
витрат (фактор включення до собівартості основної діяльності витрат на
оплату праці працівників, зайнятих в інших видах діяльності).
Вивчаючи
діяльності

правильність

формування

інших

витрат

операційної

необхідно врахувати, що до їх складу включаються усі інші

витрати, які не можуть бути безпосередньо віднесені до конкретного об'єкту
витрат.
Перевіряючи накопичення та списання адміністративних витрат, витрат
на збут та інших операційних витрат аудитор повинен перевіряти
правильність віднесення витрат до адміністративних, збутових та інших
операційних витрат. Досить часто буває так, що в найпростіших документах
бухгалтери допускають помилки, наприклад, в накладних неправильно
визначають суму ПДВ за операцією, а це впливає зокрема на суму
податкових витрат підприємства та в цілому на суму податку на прибуток
підприємства. У цьому зв‘язку може здійснюватися:
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1) зустрічна перевірка документів – перевірка достовірності та
правильності

відображених

в

документах

господарських

операцій,

здійснюється шляхом порівняння даних різних документів, що відносяться
до однієї і тієї ж різних, але взаємопов‘язаних господарських операцій та
знаходяться в різних підрозділах підприємства або на інших підприємствах;
2) взаємна перевірка документів – порівняння різних за характером
документів і облікових даних, в яких знайшли відображення господарські
операції, що перевіряються;
3) контрольне порівняння – перевірка кількісної інформації про рух
однорідних цінностей за між інвентаризаційний період;
4) хронологічна перевірка – перевірка документів, що відображають
однотипні операції. Застосовується у випадку, коли є дані про розкрадання
товарно-матеріальних цінностей, а при проведенні інвентаризації нестачі не
виявлено.
Відзначимо, що найбільш трудомістким методом є останній, тому його
застосовують лише у випадках, коли є відомості про можливі зловживання.
Необхідно наголосити, що розмежування перевірок на документальні та
фактичні відбувається лише теоретично, а на практиці ці два види перевірок
поєднані між собою.
3. Результативна стадія вимагає:
–узагальнення та документування результатів перевірки;
–розробку

рекомендацій

для

управлінського

персоналу

щодо

управління об‘єктом, який підлягав перевірці.
Зазначимо, що при здійсненні кожного етапу внутрішнього аудиту
обліку витрат операційної діяльності необхідно складати робочі документи,
оскільки на їх основі складається аудиторський висновок, який є результатом
роботи осіб, задіяних в даній перевірці. Перевірка кожного етапу, вказаного в
програмі внутрішнього аудиту, повинна супроводжуватись документуванням
його результатів, що зумовлено наступними факторами:
1. Наявність робочих документів свідчить про те, що перевірка
здійснювалась фактично, а не формально;
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2.

Наявність

робочих

документів

дозволяє

керівнику

служби

внутрішнього аудиту та уповноваженим власником органам оцінити якість
роботи осіб, які виконували перевірку;
3. Наявність робочої документації дозволяє логічно та правильно
побудувати аудиторський висновок [26].
Висновки. Отже, в результаті проведеного дослідження виявлено, що під
час проведення перевірки витрат операційної діяльності працівникам служби
внутрішнього аудиту необхідно керуватись принципами, за допомогою яких
вони виконують свої обов‘язки на належному рівні з метою задоволення
потреб всіх користувачів результатів перевірки. При проведенні перевірки
слід пам‘ятати, що не можна переходити до наступного етапу, не закінчивши
попереднього, оскільки протилежна ситуація може спричинити незлагоджену
роботу служби внутрішнього аудиту та підрозділу або об‘єкту, який
перевіряється.
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ОСНОВНІ ПРОБЛЕМИ ТА ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ОБЛІКУ
ПОТОЧНОЇ ДЕБІТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ
Виявлено та досліджено найбільш суттєві проблеми, що виникають на
підприємстві

в

процесі

проведення

обліку

поточної

дебіторської

заборгованості, сформульовано рекомендації щодо їх вирішення. Розроблено
пропозиції щодо вдосконалення системи управління поточною дебіторською
заборгованістю на підприємстві.
Ключові

слова:

дебіторська

заборгованість,

поточна

дебіторська

заборгованість, дебітор, фінансовий стан, резерв сумнівних боргів.
Постановка проблеми. В процесі діяльності вітчизняних підприємств, а
саме під час здійснення розрахунків нормою є виникненням значних
проблем. Дійсно, не всі контрагенти є платоспроможними, тому і не всі
вчасно розраховуються за своїми боргами, хоча, якщо і погашають, то тільки
частину заборгованості. Тому

вдала організація обліку дебіторської

заборгованості таким чином, аби не допустити її перетворення на безнадійні
борги – запорука уникнення таких ситуацій. Ефективність ж ведення обліку
поточної дебіторської заборгованості залежить від її визнання та оцінки.
Аналіз останніх досліджень та публікацій. Дослідженням цієї проблеми
займалися низка українських учених - Ф. Бутинець, С. Голов, В. Костюченко,
І. Кравченко, Г. Ямборко, Л. Ловінська і зарубіжних авторів - С. Грей,
Б. Нідлз, Д. Кізо, Дж. Вейгант та Т. Уорфілд, Р. Ентоні. Дж. Ріс,
Е. Хендріксен та М. Ван Бреда та ін. Проте залишаються невирішеними
проблеми класифікації поточної дебіторської заборгованості та її оцінки на
дату первинного визнання і на дату балансу.
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Метою дослідження є визначення основних проблем та шляхів
удосконалення обліку поточної дебіторської заборгованості.
Виклад

основного

матеріалу

дослідження.

Успішна

діяльності

підприємств західних країн є ознакою того, що дебіторська заборгованість у
їхніх активах становить 21-22 %. На жаль, небагато українських фірм та
компаній можуть показати такий показник в своїх балансах, оскільки
справжній розмір дебіторської заборгованості на переважній кількості
українських підприємств становить від 40 до 60 % у їхніх активах. Обсяг
кредитного продажу відноситься до показників, що визначають загальну
суму дебіторської заборгованості на певну дату. Тому високий відсоток
вказує

на

недосконалість

системи

управління

заборгованістю

на

підприємствах. Дана ситуація свідчить про те, що важливим і першочерговим
завданням

постає

здійснення

ефективного

управління

дебіторською

заборгованістю, що є неможливим без її достовірного визнання та оцінки.
Практика роботи промислових підприємств свідчить, що на розрахунки з
покупцями за відвантажену продукцію припадає більше ніж 80 % загального
обсягу дебіторської заборгованості, саме тому вона стає одним з основних
об‘єктів в управлінні

фінансовим станом підприємства. Отже й виникає

потреба зосереджувати особливу увагу в процесі дослідження на обліковому
відображенні поточної дебіторської заборгованості.
У сучасних умовах переважна більшість вітчизняних підприємств не
завжди здійснює розрахунки з іншими підприємствами або фізичними
особами одночасно з передачею майна, виконанням робіт, наданням послуг
тощо. У зв'язку із цим у них виникає дебіторська заборгованість. Згідно з
П(С)БО 10, дебіторська заборгованість – це сума заборгованості дебіторів
підприємству на певну дату. Дебіторами можуть бути як юридичні, так і
фізичні особи, які заборгували підприємству грошові кошти, їх еквіваленти
або інші активи [2]. У П(С)БО 13 "Фінансові інструменти" надається інше
трактування дебіторської заборгованості, що не призначена для продажу:
"дебіторська заборгованість, що виникає внаслідок надання коштів, продажу
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інших активів, робіт, послуг безпосередньо боржникові та не є фінансовим
активом, призначеним для перепродажу" [3]. Обов‘язковим в Україні є поділ
дебіторської заборгованості відповідно до П(С)БО 10 на довгострокову та
поточну, який залежить від нормального операційного циклу та терміну
погашення заборгованості [2].
Очевидно, що в сучасних умовах у процесі діяльності підприємство не
завжди здійснює розрахунки з іншими підприємствами або фізичними
особами одночасно з передачею майна, виконанням робіт, наданням послуг
тощо. У зв‘язку з цим у нього виникає дебіторська заборгованість.
Дебіторська заборгованість визначається як сума заборгованості дебіторів
підприємству на певну дату. Дебіторами можуть бути як юридичні, так і
фізичні особи, які заборгували підприємству грошові кошти, їх еквіваленти
або інші активи.
Варто зазначити, що вплив на процеси зростання дебіторської
заборгованості здійснює політика підприємства у розрахунках з покупцями:
неправильне встановлення строків і умов надання товарних кредитів,
невраховані ризики, ненадання знижок при достроковій оплаті покупцями
рахунків,

що

також

призводить

до

різкого

зростання

дебіторської

заборгованості. Те ж, що дебіторська заборгованість не завжди вчасно
сплачується і призводить до платіжної кризи; збільшення заборгованості по
кредитах і спричиняє зростання попиту на короткострокові позики,
зменшення їх пропозиції і збільшення їх вартості. Для вчасного погашення
боргів підприємства мають перетворювати високоліквідні активи в грошові
кошти, якщо ж цього не стається наступає банкрутство.
Саме тому належна організація обліку та визнання дебіторської
заборгованості сприяє ефективному управлінню її розмірами і термінами на
підприємстві

та

посиленню

контролю

за

своєчасним

здійсненням

розрахунків.
Визнання поточної дебіторської заборгованості здійснюється за собівартістю,
яка дорівнює вартості обміну, яка встановлена сторонами проведення
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розрахункових відносин. Така оцінка може бути зменшена за рахунок знижок
та деяких інших факторів.
Більше

проблем

виникає

при

оцінці

поточної

дебіторської

заборгованості за продукцію, товари, роботи та послуги на дату балансу. За
П(С)БО 10 ―Дебіторська заборгованість‖ вона є фінансовим активом (крім
придбаної та призначеної для продажу) і повинна відображуватися за чистою
реалізаційною вартістю [2]. Не виясненим залишається і питання: на які ж
види заборгованості нараховувати резерв сумнівних боргів, неузгодженості
між П(С)БО 10 ―Дебіторська заборгованість‖ та П(С)БО 13 ―Фінансові
інструменти‖ щодо оцінки заборгованості.
Тому, розглянемо найбільш проблемні питання в обліку дебіторської
заборгованості:
1.

Нормативно

рекомендована

форма

бухгалтерського

обліку

дебіторської заборгованості не враховує специфіки цього активу, що
зумовлює наявність різних ознак його класифікації і велику кількість методів
оцінювання. А рекомендовані для використання облікові регістри не
передбачають накопичення інформації про розрахунки з дебіторами різного
рівня деталізації і узагальнення даних. Через це неможливо отримати
інформацію про дебіторську заборгованість в обсязі й вигляді, достатньому
та потрібному для управління та аналізу розрахунків з дебіторами, зокрема,
аналізу заборгованості загалом з метою прогнозування ймовірності настання
платіжної кризи, складання рекомендацій щодо її недопущення тощо. Отже,
потребує доопрацювання та удосконалення нормативне забезпечення та
організація обліку дебіторської заборгованості на підприємстві.
2.

Проблеми зближення бухгалтерського обліку сумнівної та

безнадійної дебіторської заборгованості та обліку її для цілей оподаткування.
3.

Проблема оплати дебіторської заборгованості (рефінансування)

та визначення допустимого рівня засобів, які вилучаються на дебіторську
заборгованість.

Нині

промислові

підприємства

дуже

невпевнено

використовують основні форми рефінансування – факторинг, облік векселів,
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форфейтинг тощо, які могли б істотно прискорити трансформацію
дебіторської заборгованості у грошові кошти.
4.

Застосовувати у вітчизняних умовах традиційну за кордоном

методику аналізу дебіторської заборгованості не завжди доцільно через
відсутність необхідного обсягу вірогідної і доступної інформації щодо
розрахунків з різними дебіторами. Крім цього, загальна криза неплатежів,
характерна для сучасної української економіки, змушує сумніватися в
об‘єктивності,

своєчасності

й

корисності

результатів

аналізу.

За

вітчизняними методиками неможливо однозначно оцінити стан дебіторської
заборгованості, а також ступінь його впливу на фінансово-господарський
стан підприємств.
5.

Відсутність на більшості промислових підприємств структурного

підрозділу чи особи, до обов‘язків, якого(ї) входив би всебічний контроль за
станом системи обліку на підприємстві. Йдеться про відділ внутрішнього
контролю (аудиту), структуру, завдання та функції якого визначає кожне
підприємство, зважаючи на особливості власної діяльності. До основних
завдань такого відділу входило б і здійснення контролю за проблемною
дебіторською заборгованістю [3].
Таким чином, підсумовуючи вищевикладене, пропонуємо заходи, які, на
нашу думку, направлені на вдосконалення системи управління дебіторською
заборгованістю відповідно умов функціонування саме українських підприємств:
1.

Виключення

із

партнерів

підприємства

з

низькою

платоспроможністю.
2.

Удосконалення нормативного забезпечення обліку дебіторської

заборгованості.
3.

Періодичний

перегляд

граничної

суми

кредиту

стосовно

кожного дебітора.
4.

Розроблення заходів з роботи з дебіторами зі створенням цільової

групи та зазначенням термінів, відповідальних, оцінки витрат та отриманого
ефекту.
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5.

Використання фінансових інструментів, що мінімізують ризики

неповернення боргу: поруки, векселів, банківської гарантії, акредитивів,
інкасо.
6.

Урахування

інформації

про

зміни

розмірів

простроченої

дебіторської заборгованості у фінансових планах підприємства.
7.

А також пропонуємо додати окремий абзац в П(С)БО 10, в якому

вказати, що поточна дебіторська заборгованість є фінансовим активом, який
створений

підприємством

шляхом

надання

безпосередньо

дебіторові

продукції, товарів, робіт, послуг, який обумовлює право отримання від нього
грошових коштів або інших фінансових активів.
Висновки.

Отже,

організація

обліку

поточної

дебіторської

заборгованості на підприємстві будь-якої форми власності має важливе
значення, оскільки сприяє упорядкуванню інформації, прозорості та
достовірності даних із розрахункових операцій за борговими правами (з
дебіторами).

Створення

ефективної

моделі

обліку

дебіторської

заборгованості дозволить уникнути ризиків неплатоспроможності і зниження
показників ліквідності внаслідок отримання об‘єктивної та своєчасної
інформації для прийняття оптимальних управлінських рішень.
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УДК 336.221.4(477)(045)
О.В. Пахонський
Здобувач освітнього ступеня «магістр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ПОДАТКОВА СИСТЕМА УКРАЇНИ:
ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ТА ЇЇ ВДОСКАНАЛЕННЯ
В даній статті досліджується проблемнні питання вдосконалення
вітчизняної податкової системи,її сучасні недоліки визначенні недоліки її
функціонування шляхи її вдосканелання
Ключові слова: податкова система, ринкова економіка, суб’єкти
господарювання, бюджет, податок.
Постановка проблеми та її зв'язок з актуальними теоретичними та
практичними завданнями. У процесі реформування системи оподаткування в
Україні важливою проблемою є не лише рівень податкового тягаря, а й
оптимальне поєднання прямих і непрямих податків. Слід зазначити, що в
останні роки у вітчизняній системі оподаткування спостерігається тенденція
до збільшення податкового навантаження. Тому сучасна податкова система
України до сьогодні зберігає низку суттєвих недоліків, які є системними. Поперше, витрати платників на виконання вимог податкового законодавства
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лишаються

надмірно

високими.

По-друге,

відсутність

стабільного

регулювання оподаткування, а діюча нормативно-правова база непрозора і
заплутана. По-третє, багаторазове оподаткування, фіскальний характер
податкової системи створюють несприятливі умови для підприємств та
стримують економічне зростання країни.
Метою даної статті є пошук шляхів удосконалення та підвищення
ефективності вітчизняної податкової системи.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Значну увагу даному
напрямку наукових досліджень приділено у роботах таких авторів, як:
Єфименко Т.І., Мельник О.Я., Ревун В.І., Сидоренко Т.О.,Федосов В.М. та
інші. У роботах перелічених авторів висвітлюються питання сучасної реалії
розвитку

економіки

та

внесення

змін

що

зумовлюють

подальше

вдосконалення податкової системи України.
Результати дослідження. Кожна держава формує свою систему
оподаткування з урахуванням досвіду інших країн, власних національних
особливостей, стану економіки, розвитку ринкових відносин. Досвід, набутий
Україною за роки незалежності, переконливо свідчить, що ефективне правове
регулювання податкової системи України є не тільки важливою передумовою
суспільного розвитку, але й нагальною потребою економічного зростання.
Необхідність і важливість чіткого правового регулювання податкової системи
довели провідні науковці світу та підтверджено історичним розвитком
більшості держав.
Відомо, що за останні роки було здійснено чимало важливих кроків на
шляху до вдосконалення податкової системи України, однак значна кількість
нововведень ще чекають свого запровадження, з метою підвищення
економіки до міжнародного рівня. На сьогоднішній день виникає проблема зі
зниженням

податкового

навантаження.

Податкову

систему

необхідно

реорганізувати таким чином, щоб вона сприяла не лише більш ефективному
використанню наявних ресурсів, але й розширювала наявну податкову базу.
Паралельно зі скороченням адміністративних витрат, значного вдосконалення
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вимагає загалом і вся структура податкової адміністрації. Не дивлячись на те
що податкові ставки для кожного з основних видів податку знаходяться у
відносному співвідношенні з міжнародними показниками, загальний їх рівень
залишається досить високим. Структура податкових ставок не сприяє
ефективному використанню наявних ресурсів.
В умовах сьогодення важливе місце повинно бути відведене податковій
системі як державному регулятору покращення фінансової діяльності
підприємств, тому реалізація податкової реформи повинна відбуватись
цілеспрямовано, системно, відкрито, виважено, поступово у часі.
Податковий кодекс який був затверджений на початку 2011 року в
певній мірі поліпшив стан оподаткування в державі, даний законодавчий акт
містить окремі положення які залишає місце для прийняття необґрунтованих
рішень з боку ДПС (або окремих її посадових осіб). Це також створює
підґрунтям для корупції та зловживань. Разом з покращенням якості закону
лише прозорість може допомогти запобігти зловживанням.
Дослідження показали що негативною тенденцією у податковій системі
можна вважати зменшення кількості платників податків, що свідчить про
неналежний «податковий клімат» у країні, тінізацією економіки з одночасним
посиленням податкового навантаження на суб‘єкти господарювання. За
даними дослідження, середньостатистичне українське підприємство протягом
року сплачує 147 податків та платежів, що є найгіршим показником у світі
(183 місце). Для порівняння, в Росії кількість платежів становить – 11, Польщі
– 40, Чехії – 12, Білорусі – 107, Грузії – 18, США – 10, Франції – 7, Китаї – 7.
Більшість податків і внесків (96) в Україні пов‘язана з оподаткуванням праці.
Це зумовлене важкими зобов'язаннями щодо подання звітності та сплати
податків, що обмежує українських платників. Висока вартість дотримання
податкового законодавства є негативним фактором у процесі становлення та
підтриманні практики добровільного дотримання податкового законодавства.
Безумовно, об'єднання внесків соціального страхування в 2011 році дещо
покращило позицію України в рейтингу, однак залишається ще багато
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зробити. Міжнародний досвід свідчить, що деякі з цих проблем можна
розв'язати відносно легко, однак для цього потрібно внести зміни до
податкового законодавства.
Отже, з метою удосконалення діючої податкової системи можна
рекомендувати певний комплекс заходів:
- стабілізувати та зменшити кількість змін у податковому законодавстві (з
моменту прийняття Податкового кодексу до нього було внесено велику
кількість змін та поправок);
- врегулювати інфляційні процеси;
- зменшити рівень тіньової економіки.
- вдосконалити систему подання звітності та сплати податків платниками
(запровадити річні форми та відмовитись від щоквартального їх подання, тоді
як

сплату

запровадити

щомісячними

внесками

на

рівні

показників

попереднього року);
- знизити податкове навантаження на підприємства.
Крім того, що сучасна податкова система України повинна бути економічно
нейтральною, тобто не створювати жодних спотворень чи перешкод для
здійснення будь-яких видів діяльності. Податкова система України може
виконувати лише фіскальну функцію, яка не повинна використовуватися для
вирішення проблем покриття дефіциту країни, проблеми недотримання
законодавства, розв‘язувати недоліки судової системи і т. д. Також необхідно
підкреслити, що підвищення ефективності податкової системи неможливе без
відповідних змін у бюджетній політиці, яка б збалансувала дохідну та видаткову
частини бюджету та соціальних фондів (зменшення податкового навантаження на
підприємства призведе до зменшення надходжень бюджету, отже необхідно
коригувати видаткові програми, які б відповідали реальній економічний ситуації у
країні).
Висновки.

Дослідження

проблеми

підвищення

ефективності

податкової системи України дає можливість стверджувати, що доцільним є
спрямування

політики у сфері податків на ―податкове розвантаження‖
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економіки, яке можна забезпечити, зниженням податкових ставок та
розширюючи бази їх оподаткування; спростити систему оподаткування;
поліпшити податкове адміністрування та забезпечуючи його максимальну
прозорість. Такі кроки сприяли б насамперед зниженню податкового
навантаження на усі суб‘єкти господарювання, прискорили б економічний
розвиток, без якого не можливе реальне розширення податкової бази, що в
свою чергу призвело б до поступової детінізації економічного простору та
зміцненню можливостей соціально-економічного розвитку держави та
окремих її регіонів. Отже, подальше реформування вітчизняної системи
оподаткування шляхом зниження реального податкового навантаження і
запобігання ухилення від сплати податків Україна матиме всі шанси стати
серйозним суб‘єктом податкової конкуренції у світовій спільноті.
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Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
МЕТОДИКА ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ РОЗПОДІЛУ ДЖЕРЕЛ
ФІНАНСУВАННЯ БЮДЖЕТУ ПЕНСІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
У статті розглядаються питання контролю розподілу джерел фінансування
в процесі виконання бюджету пенсійного забезпечення. Визначено основні
об’єкти контролю, організаційні засади та методика

реалізації

контрольних заходів.
Ключові слова. Бюджет Пенсійного фонду України, фінансовий контроль
видатків, статистичні показники соціального значення.
На даному етапі розвитку української економіки відбуваються певні
структурні зміни у фінансовій системі держави, що зумовлено подальшою
розбудовою ринкових відносин і необхідністю створення оптимальної
системи соціального забезпечення. Важливою складовою цієї системи
виступає державне пенсійне страхування, яке ґрунтується на засадах
солідарності, субсидіювання і виплати пенсій за рахунок бюджету
Пенсійного фонду України (надалі - ПФУ) . Відомим є той факт, що обсяг
його видатків постійно зростає, а дотації державного бюджету збільшуються.
Так, бюджет ПФУ на 2014р. передбачав доходи у 233,9 млрд. грн., річні
видатки були визначені на рівні 248,9 млрд. грн., тобто, дефіцит коштів
становив 17,1 млрд.грн. За оцінкою економістів, розрив між доходною і
видатковою частинами бюджету у 2015р. може

досягти рівня 80-90

млрд.грн. [3]. Крім того, питома вага пенсійних виплат у валовому
внутрішньому продукті України є однією з найбільших у світі, зокрема, у
2011р. вона становила 17,5%, в той час як у Польщі – 10,8%, у Німеччині –
10,25, у США – 4,9[2, с. 116].
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Формування й використання коштів, спрямованих на соціальний захист,
які виділені державою і є фінансовими ресурсами, здійснюються під впливом
різних об‘єктивних і суб‘єктивних факторів, що зумовлює об‘єктивну
необхідність фінансового контролю, як важливої функції управлінської
діяльності, інструменту впливу на стан формування бюджету пенсійного
забезпечення та його цільове використання. Актуальність даного питання
полягає і у тому, що контроль як функція управління виступає засобом
зворотного зв‘язку між об‘єктом і загальною системою керівництва у
контексті формування необхідної інформації щодо фінансових операцій і
господарських процесів.
Проблемам

контролю планування, формування і розподілу бюджету

ПФУ присвячено праці таких вітчизняних науковців, як Александров В.Т.,
Василик О.Д., Германчук П.К., Мних Є.В., Никонович М.О., Рубан Н.І.,
Сивульський М.Л., Шевчук В.О. та ін. Віддаючи належне їх науковому
внеску, необхідно зазначити, що в умовах існуючої

економічної кризи,

урядом країни зроблено певні кроки для покращення механізму управління
державними коштами, проте, залишаються багато невирішених питань, які
мають місце у функціонуванні системи фінансового контролю, а тому
об‘єктивно необхідним постає подальше дослідження підвищення його
ефективності щодо використання коштів пенсійного забезпечення.
Метою даної статті є визначення основних аспектів фінансового
контролю розподілу джерел фінансування коштів пенсійного забезпечення в
органах ПФУ, визначення його основних завдань та напрямів контрольного
спостереження з позиції вдосконалення організації і методики.
Сутність бюджету ПФУ у загальному контексті є результатом
розподільчих

відносин

і,

з

одного

боку,

передбачає

формування

централізованого фонду грошових коштів держави, а з іншого – їх подальше
використання шляхом перерозподілу у вигляді видатків на фінансування
пенсійних програм.
480

Обсяг бюджету залежить від порядку розподілу валового внутрішнього
продукту, його частки на споживання та потреби у пенсійних виплатах,
визначених чинним законодавством. Завдяки нормативному забезпеченню,
фінансові ресурси пенсійного фонду шляхом економічних відносин
перетворюються у конкретні форми і види грошової виплати для виконання
державою відповідних соціальних функцій. Даний перерозподіл є об‘єктивно
необхідним, має важливе суспільне значення і передбачає спрямування
джерел фінансування за різними пенсійними програмами. Запорукою
успішної реалізації зазначених завдань є ефективність функціонування
системи фінансового контролю.
Проведенні дослідження показали, що сутність фінансового контролю
видатків бюджету ПФУ у практичній дійсності полягає у вирішенні двох
управлінських проблем. Перша – дотримання законності формування
фінансових ресурсів, які призначено для виконання функцій з надання послуг
соціального характеру і, друга – цільове використання коштів пенсійного
забезпечення.
Виходячи з позиції управління, сформулюємо основне завдання
контролю - воно полягає у встановленні ступеня відповідності результатів
діяльності

відповідного

органу

загальнообов‘язкового

державного

пенсійного страхування встановленим законодавством правилам, нормам,
нормативам і соціальним стандартам, у виявленні ймовірних порушень щодо
розподілу фінансових ресурсів, розробці заходів щодо їх усунення і
недопущення у майбутньому. В свою чергу, зміст фінансового контролю
виконання бюджетних повноважень розкривається

через його основні

складники, серед яких суттєво важливими є суб‘єкти, об‘єкти, форми,
організація і методика реалізації контрольних заходів.

Організацію

фінансового контролю в системі управління виконанням бюджетних
повноважень можна розглядати як процес розподілу обов'язків і координацію
зусиль суб‘єктів контролю для забезпечення максимальної продуктивності у
досягненні визначеної мети діяльності з пенсійного забезпечення. Проведені
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дослідження свідчать, що його організація в практичній діяльності потребує
проведення різних, значних за обсягом процедур, витрат, часу і ресурсів, а
тому має достатньо складну процедуру проведення. При цьому, одним із
основних аспектів організаційної функції є визначення об'єктів та суб'єктів
управління та встановлення зв'язків між ними.
Необхідно зазначити, що характеристику суб‘єктів зовнішнього і
внутрішнього контролю бюджету ПФУ достатньо докладно висвітлено у
теоретичній літературі, що ж стосується об‘єктів контролю, то з течією часу,
вони зазнають певної трансформації, а тому потребують постійного
уточнення. Зокрема, підтвердженням цього є те, що питання пенсійного
забезпечення сьогодні регулюється більше, ніж 20 законодавчими актами
України, які встановлюють певні спеціальні умови надання коштів окремим
категоріям осіб.
З точки зору загального виконання бюджетних повноважень в системі
пенсійного забезпечення в процесі фінансового контролю досліджують не
тільки порядок формування бюджету, але й законність використання коштів
відповідним органом ПФУ. З огляду на це, можна виділити чотири складні
об‘єкти контрольного процесу, який спрямовується на:
- операції з виплати пенсій, передбачених чинним законодавством
України;
- порядок

надання

соціальних

послуг,

відповідно

до

діючих

законодавчих норм і соціальних стандартів;
- порядок оплати послуг з доставки пенсій;
- правильність і доцільність формування резерву коштів ПФУ.
При цьому, контроль не обмежується роллю «пасивного спостерігача»,
він активно впливає на більш раціональне використання бюджетних ресурсів,
сприяє усуненню недоліків для оптимального функціонування об'єкта
управління.
Інформаційною базою фінансового контролю перелічених нами об‘єктів
контролю є суто видаткова частина Бюджету ПФУ та Звіт про виконання
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бюджету ПФУ, при цьому методикою контролю передбачається перевірка
використання коштів відповідно до конституційних норм і законодавства та
принципу їх цільового використання.
При проведенні інспектування застосовують документальне дослідження
банківських операцій по основному рахунку органу ПФУ за період, що минув
після попереднього інспектування шляхом суцільної перевірки. Контролю
підлягають облікові записи щодо перерахування коштів та відповідні записи в
установі банку з наявними документами, а також оперативні дані одержувачів
коштів. Метою такого контролю є з‘ясування випадків перерахування коштів не
за призначенням.
Перевіряючи стан бухгалтерського обліку і звітності з виконання
бюджету пенсійного забезпечення, здійснюється контроль за операціями
нарахування пенсій, соціальної допомоги пенсіонерам, перерахування і
адресної доставки їх до конкретних одержувачів. По операціях нарахування
пенсій і соціальної допомоги фінансовому контролю підлягають відповідна
документація та обґрунтованість їх

щодо призначення відповідних сум.

Методикою фінансового контролю передбачено проведення перевірки
поточних рахунків, звірка сум з виписками банку, повноти та правильності
нарахування та перерахування банком відсотків за користування тимчасово
вільними коштами.
Інспектуванню підлягає також правильність використання діючого
тарифу при плануванні видатків на доставку пенсій через підприємства
зв'язку. Ймовірним порушенням, у даному випадку, буде врахування у
загальній

сумі

видатків

коштів,

що

перераховуються

Ощадбанком

безпосередньо на рахунки вкладників – пенсіонерів. В процесі проведення
перевірки,

доцільним

є

також

контроль

заходів

щодо

своєчасного

припинення виплат пенсій і допомоги у визначених законодавством
випадках, що забезпечую не тільки цільове використання коштів, але й їх
економію. Для цього застосовують метод зустрічної перевірки в органах
соціального захисту населення, органах РАГС у, підприємстві зв‘язку тощо.
Фінансовим
проводиться

інспектором

перевірка

повноти

або
і
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іншою

контролюючою

своєчасності

особою

взаєморозрахунків

з

підприємствами зв‘язку щодо виплати пенсій та соціальної допомоги
реальної величини видатків, дебіторської і кредиторської заборгованостей.
Результати дослідження показали, що контроль фінансових об‘єктів, що
характеризують

процес

виконання

бюджету

доцільно

доповнювати

моніторингом статистичних показників. Це дозволить поглибити контрольне
дослідження і вирішити такі завдання, як об‘єктивна оцінка забезпеченості
установи ПФУ відповідними ресурсами, виявлення невикористаних резервів
зростання обсягу і якості послуг, а також визначити шляхи підвищення
ефективності загальної діяльності.
Попри всій важливості процедур
виконанням

бюджетних

повноважень

і видів фінансового контролю за
–

попередньому,

поточному

і

наступному, необхідним є застосування статистичних розрахунків, що
дозволять дозволяють одержувати суб'єктам фінансового контролю ті якісні
характеристики і величини, яких немає безпосередньо в суто економічній
інформації підконтрольного об‘єкту. До таких об‘єктів контролю можна
віднести:
- обсяг потреб суспільства у послугах конкретної установи ПФУ;
- оцінка дотримання соціальних нормативів забезпеченості населення
відповідними послугами з пенсійного та соціального забезпечення;
- динаміку обсягу діяльності установи ПФУ в цілому та за видами
послуг;
- якість надання відповідних послуг та інше.
Контроль цих та інших не фінансових показників, поряд із
перевіркою законності і цільового спрямування видатків, дозволить
визначити його соціальну результативність, що на даному етапі розвитку
нашого суспільства є достатньо важливим.
За результатами проведеного дослідження можна зробити висновок, що
спроби оцінки ефективності використання фінансових ресурсів при
виконанні бюджету пенсійного забезпечення поки що не набули системного
характеру. Це зумовлено складними сучасними умовами в економіці країни
та недоліками процесу бюджетного регулювання. Дані труднощі пов'язані з
тим, що поки пріоритетними є не оцінка ефективності витрачання коштів, а
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процеси розподілу ресурсів, недопущення процесів їх розкрадання і
кримінального використання, цільового і законного доведення послуг до
споживачів. Враховуючи дане, саме фінансовий контроль, його науково
обґрунтована організація і методика сприятиме удосконаленню бюджетного
управління і зміцненню фінансової дисципліни.
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Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ ДО ТРАКТУВАННЯ СУТНОСТІ
ВИРОБНИЧИХ ЗАПАСІВ
В статті розглянуто теоретичні підходи до трактування сутності запасів,
наведено

особливості

запасів

як
485

обліково-аналітичної

категорії,

систематизовано погляди науковців до класифікації виробничих запасів.
Ключові слова: виробничі запаси, матеріальні запаси, товарно-матеріальні
цінності, активи, незавершене виробництво, товари, готова продукція.
Постановка

проблеми.

Сучасні

ринкові

відносини

зумовлюють

формування нових підходів до системи управління діяльністю суб‘єктів
господарювання. Важливе місце у цій системі займає управління запасами.
Особливої актуальності ця проблема набуває для підприємств, у структурі
запасів яких більш ніж 25% займають запаси, які, як правило, мають обмежений
термін

зберігання.

Для

забезпечення

безперебійного

виробництва

та

раціонального використання запасів, як фінансових факторів підвищення рівня
прибутковості підприємства, необхідно забезпечити функціонування науково
обґрунтованої та чітко відпрацьованої на практиці системи бухгалтерського
обліку, котра є джерелом інформації для прийняття управлінських рішень.
Завдяки досконалій організації обліку досягається зниження рівня витрачання
запасів, скорочується час на опрацювання інформації для підвищення
оперативності формування облікових даних, необхідних для здійснення
контролю.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідження сутності запасів,
методики їх обліку та аудиторської перевірки знайшло відображення у
роботах багатьох вітчизняних та закордонних вчених. Серед українських
науковців доцільно виділити: А.В. Алексєєва, М.Т. Білуху, І.О. Бланка,
Ф.Ф.

Бутинця,

Б.І.

Валуєва,

А.М.

Герасимовича,

З.В.

Гуцайлюка,

В.П. Завгороднього, Б.М. Занько, Г.Г. Кірейцева, М.В. Кужельного,
Л.П.
Н.І.

Кулаковської,
Морозова,

Л.В.

В.Д.

Лагутіна,

Л.О.

Лігоненко,

Нападовської,

В.О.

Озерана,

Є.В.
Ю.І.

Мниха,
Осадчого,

М.С. Пушкаря, О.Ю. Редько, В.С. Рудницького, В.К. Савчука, В.В. Сопко,
Б.Ф. Усача, В.О. Шевчука. Заслуговує на увагу досвід вчених та практиків
розвинених країнах Європи та США, викладений у працях Р. Адамса,
Е. А. Аренса,

М.

Беніса,

М.

Готліба,

Р.

Доджа,

Д.

Карлмайкла,

Дж.Л. Лоббека, Р. Монтгомері, Дж.К. Робертсона. Застосування розробок
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іноземних фахівців в українській практиці аудиту потребує уточнення з
огляду на розбіжності законодавчого та нормативного регулювання обліку та
аудиту, визначених пріоритетів та напрямів його розвитку.
Постановка завдання. Метою статті є дослідження теоретичних
підходів до трактування сутності виробничих запасів підприємства.
Виклад основного матеріалу дослідження. Однією з обов‘язкових умов
розвитку

української

ринкової

економіки

є

виробництво

конкурентоспроможної продукції та наступна її реалізація на внутрішньому
та зарубіжних ринках. Одночасно для забезпечення здійснення господарської
діяльності підприємств необхідний оптимальний обсяг запасів та їх
використання раціональне. Останнє, зумовлює необхідність удосконалення
підходів щодо визначення сутності запасів, як обліково-аналітичної категорії.
Якщо розглядати значення поняття «запас», то у тлумачному словнику
сучасної української мови запас трактують як «певна кількість продуктів,
матеріалів і т. ін., заготовлених заздалегідь для використання у разі потреби»
[16, с. 246].
Варто зауважити, що у теоретичних джерелах запаси трактуються
досить неоднозначно. Адже часто поняття запасів ототожнюють із певними
їх видами: матеріальними запасами, запасами сировини та матеріалів,
матеріальними ресурсами, запасами товарно-матеріальних цінностей або
товарно-матеріальними запасами.
На основі проведеного огляду теоретичної літератури стосовно
економічної характеристики поняття «запаси» можна згрупувати думки
науковців у декілька груп. Група авторів в складі Посилкіної О.В.СагайдакНікітюк Р.В., Доровського О.В. [15] вважають запаси матеріальними
ресурсами, що включають засоби виробництва, предмети споживання.
Інакше кажучи, запаси – це сукупність сировини, основних і допоміжних
матеріалів та інших товарів, які знаходяться на різних стадіях виробничого
процесу та збуту, ще не використовуються (резерви підприємства), служать
для

розширеного

нематеріального

відтворення,
виробництва,

обслуговування
задоволення
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сфери

потреб

матеріального,

населення.

Дане

трактування поняття найбільш охоплює його суть з точки виробничої
логістики [15, c.254].
Інша група авторів запаси розкриваються як матеріальні цінності,
матеріали та продукцію, які у виробництві не використовуються в даний
момент і зберігаються на складах, або в інших місцях і призначені для
наступного використання [9, c. 6].
Любезна І. трактує матеріальні запаси як активи у вигляді виробничих
запасів,

малоцінних

і

швидкозношуваних

предметів,

незавершеного

виробництва та готової продукції, які зберігаються на складах підприємства,
перебувають у процесі виробництва (виконання робіт, надання послуг) або
призначені для подальшого продажу з метою отримання економічних вигод
від звичайної господарської діяльності [9].
Вчений Аль Фасфус Фуад Сулейман Махмуд товарно-виробничі запаси
визначає як матеріальні елементи господарської діяльності підприємства, що
включають активи, призначені для обробки чи використання в процесі
виробництва, а також реалізації як готової продукції або товарів певного
підприємства [1].
Трактування поняття «запаси» категорією авторів Живко З.Б., Живко
М.О., Живко І.Ю. [3, c. 121], Л.П. Кулаковська, Ю.В. Піча [6, c. 368] майже
аналогічні до наданого визначення в П(С)БО № 9 [13]. На нашу думку таке
трактування категорії найбільше розкриває його сутність.
Зокрема, запасам як обліково-аналітичній категорії властивий ряд
особливостей, а саме: запаси повинні використовуватися нетривалий час
(менше одного року чи одного операційного циклу), запасами можуть бути
сировина, напівфабрикати, деталі, комплектування, матеріали, незавершена
продукція, готова продукція та структура запасів залежить від виду
діяльності та відповідної форми власності підприємства.
Проте, враховуючи відмінності у розумінні сутності поняття «запаси» в
теоретичній літературі, слід дослідити трактування даного поняття в
нормативних актах України та інших країн. Так Положенням (стандартом)
бухгалтерського обліку 9 «Запаси» (Україна) [13] визначено, що запаси –
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активи, які утримуються для подальшого продажу (розподілу, передачі) за
умов

звичайної

виробництва

з

господарської
метою

діяльності;

подальшого

перебувають

продажу

продукту

у

процесі

виробництва;

утримуються для споживання під час виробництва продукції, виконання
робіт та надання послуг, а також управління підприємством/установою.
Включають: сировину, основні й допоміжні матеріали, комплектуючі вироби
та інші матеріальні цінності, незавершене виробництво, готову продукцію,
товари, малоцінні та швидкозношувані предмети, поточні біологічні активи.
Міжнародний стандарт фінансової звітності 2 «Запаси» [10] запаси
трактує як активи, які утримуються для продажу у звичайному ході бізнесу;
перебувають у процесі виробництва для такого продажу або існують у формі
основних чи допоміжних матеріалів для споживання у виробничому процесі
або при наданні послуг. Включають: товари, що були придбані та
утримуються для перепродажу, землю та інші матеріальні активи, закуплені і
призначені для перепродажу, готову вироблену продукцію або незавершене
виробництво суб'єкта господарювання й основні та допоміжні матеріали,
призначені для використання в процесі виробництва.
В Положенні бухгалтерського обліку 5/01 «Облік матеріальновиробничих запасів» (Росія) [14] матеріально-виробничі запаси – це активи,
які використовуються в якості сировини, матеріалів і т.п. при виробництві
продукції, призначеної для продажу (виконання робіт, надання послуг);
призначені для продажу та використовувані для управлінських потреб
організації. Включають: сировину і матеріали, незавершене виробництво,
готову продукцію, товари, тварини на вирощуванні та відгодівлі.
US GAAP: ARB 43, розділ 4 "Оцінка запасів" (Accounting Research
Bulletin 43 (Inventory Pricing) [17] визначають запаси як такі, що беруть
участь

у

процесі

виробництва

виробів,

призначених

для

продажу

(незавершене виробництво); підлягають споживанню в процесі виробництва
товарів, призначених для продажу; утримуються для продажу в процесі
звичайної діяльності.
Національний стандарт бухгалтерського обліку 2 «Товарно-матеріальні
запаси» (Молдова) [11] товарно-матеріальні запаси визначає як активи, що
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призначені для продажу при звичайної господарської діяльності; знаходяться
у незавершеному виробництві; призначені для споживання в процесі
виробництва і при наданні послуг.
Інструкція з бухгалтерського обліку запасів (Білорусь) [4] під запасами
розуміє активи, враховані у складі коштів в обороті, придбані і (або)
призначені для реалізації, або знаходяться в процесі виробництва продукції,
виконання робіт, надання послуг, або знаходяться у вигляді сировини,
матеріалів та інших аналогічних активів, які споживатимуться в процесі
виробництва

продукції,

виконання

робіт,

надання

послуг,

або

використовувані для управлінських потреб організації.
Таким чином, поняття запаси у нормативно-правових актах з
бухгалтерського обліку України, США, Росії, Білорусії та Молдови
трактуються майже аналогічно, тобто запаси – це предмети, призначені для
короткострокового використання або перепродажу.
В нормативних документах Росії та Молдови наводиться визначення
матеріально-виробничих запасів та відповідно товарно-матеріальних запасів.
Крім цього, що до складу запасів в Росії не включаються активи, що
знаходяться в незавершеному виробництві, а згідно US GAAP до них не
відносять активи, які використовуються для управлінських потреб.
Зокрема, національні стандарти бухгалтерського обліку запасів кожної з
зазначених країн розроблялися на основі МСБО 2 «Запаси», тому вони мають
спільні моменти, але в той же час містять й відмінні моменти, які зумовлені
національними особливостями обліку. В той же час враховуючи світову
практику застосування МСБО, на нашу думку, було б доречним почати
удосконалювати національні стандарти. Це б полегшило роботу бухгалтерів,
підприємства яких працюють з іноземними постачальниками чи покупцями,
підвищило довіру іноземних інвесторів та можливість проведення аудиту
іноземними аудиторськими фірмами.
Великий асортимент запасів на підприємстві може ускладнювати роботу
бухгалтерської служби. Тому для ефективної організації бухгалтерського
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обліку потрібно класифікувати запаси за певними ознаками. Зокрема, такий
поділ

запасів

на

окремі

групи

за

окремими

ознаками

збільшить

інформативність обліку для різних груп користувачів.
Для узагальнення класифікаційних ознак запасів було досліджено ряд
праць з обліку, аудиту та логістики. Зокрема, такі науковці, як Р.Р. Ларіна,
В.Л.

Пілюшенко,

В.Н.

Амітан,

Б.А.

Анікіна

[7],

В.М.

Кислий,

О.А.Біловодська, О.М. Олефіренко, О.М. Соляник [5] вважають, що усі
запаси поділяються на виробничі та товарні, які, у свою чергу, поділяються
на поточні, підготовчі (буферні), гарантійні (страхові) [7, с. 53-55; 5, с. 117].
С.О. Огієнко і І.П. Дзьобко виділяють три види запасів (товарноматеріальних) залежно від часового періоду: сировина і матеріали, товари на
стадії виготовлення, готова продукція [12, с. 71].
Окремі вчені класифікують запаси за фазовим і функціональним
поділом. За фазовим поділом виділяються запаси у постачанні, що в свою
чергу поділяються на: матеріали, сировину, покупні частини; запаси у
виробництві: незавершена продукція, напівфабрикати, запаси на робочих
місцях; запаси в дистрибуції, які класифікуються на: кінцеву продукцію,
замінні частини і повернену продукцію. За функціональним поділом запаси
поділяються на: поточні (циклічні), гарантійні, сезонні, спекулятивні, мертві
запаси, що наявні у збуті і постачанні, а також виокремлюються запаси у
процесі виробництва, запаси в дорозі та запаси агресивного просування на
ринок [12, с.68].
Погляди Л.П. Кулаковської, Ю.В. Пічи [6] знову базуються на
нормативних документах, відповідно до яких вони класифікують запаси за
другим класом рахунків бухгалтерського обліку [6, с. 368]. При цьому запаси
поділяють на: сировину і основні матеріали, незавершене виробництво,
готову продукцію, товари, малоцінні та швидкозношувані предмети [16].
Проте, дехто них до даної класифікації додають молодняк тварин, тварини на
відгодівлі, поточні біологічні активи, сільськогосподарську продукцію та
продукцію

лісового

господарства
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після

первинного

призначення.

Н.М. Ткаченко також подає класифікацію запасів за планом рахунків
бухгалтерського обліку, проте паралельно ще пропонує класифікацію запасів
за економічним змістом, виділяючи дев‘ять класифікаційних ознак: за місцем
перебування, наявністю на підприємстві, наявністю на початок та кінець
періоду, стосовно до балансу, ступенем ліквідності, обсягом, сферою
використання, складом та структурою.
Класифікація

запасів

О.В.

Посилкіної,

Р.В.

Сагайдак-Нікітюк,

О.В. Доровського, Г.В. Кубасової [15] передбачає групування запасів за
чотирма класифікаційними ознаками: місцем знаходження, функціями
запасів, метою запасів, станом [15, с. 255].
Багрій

К.Л.

уточнив

ряд

дοдaткοвиx

клacифiкaцiйниx

οзнaк

матеріальних запасів, a caмe зaлeжнο вiд: дοcтупнοcтi, нaпpяму дiяльнοcтi,
cтaну cтупeня викοpиcтaння, cтупeня зaбeзпeчeнοcтi в cклaдi мaтepiaльниx
зaпaciв, виcтупу пpeдмeтοм зacтaви, eкοлοгiчнοcтi [2, c. 5].
Для товарних запасів запропоновано використовувати наступні
класифікаційні ознаки: за рівнем наявності: наявні та відсутні товарні;
залежно від умов реалізації: товарні запаси реалізовані за звичайною
(продажною) ціною та товарні запаси реалізовані за зниженою ціною; за
способом надходження: первинні та вторинні; залежно від якісних
характеристик:

товарні

запаси

зі

збереженням

умови

реалізації

та

некондиційні товарні запаси.
Таким чином, науковцями не виділено єдиних класифікаційних ознак
запасів, немає чіткого трактування поняття «запаси», в деяких випадках
автори посилаються на нормативні акти.
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УДК 657.432(045)
М.В.Петрик
Здобувач освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ ДЕБІТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ:
ОБЛІКОВИЙ АСПЕКТ
Розглянуто економічну сутність дебіторської заборгованості. Досліджено
значення дебіторської заборгованості для підприємства. Представлена
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класифікація дебіторської заборгованості відповідно до нормативних
джерел за національними та міжнародними стандартами. Проведено
порівняльну характеристику оцінки поточної дебіторської заборгованості
за вітчизняними та міжнародними системами ведення обліку. Наведено
методи погашення поточної та безнадійної дебіторської заборгованості.
Ключові слова: дебіторська заборгованість, розрахунки з покупцями, облік,
оцінка.
Постановка проблеми. Через відсутність майнової відповідальності у
суб‘єктів господарювання за невиконання фінансових зобов‘язань по
платежах перед партнерами виникає дебіторська заборгованість, яка є по суті
безпроцентною позичкою покупцям. На сьогоднішній день постійно
виникають ситуації, коли по тим чи іншим причинам виробник чи
постачальник не в змозі стягнути борги з контрагентів за відвантажені
товари, продукцію чи надані послуги.
Відвантажуючи продукцію споживачам вітчизняний виробник, у
відповідності з договором, не має жодних гарантій на своєчасне одержання
грошей через невизначений правовий статус боргів.
Неврегульованість системи розрахунків з покупцями негативно
впливає на взаєморозрахунки, оскільки проводиться несвоєчасна оплата
зобов‘язань. Тому, вдосконалення бухгалтерського обліку є першочерговим
завданням вирішення вище наведеної складної проблеми.
Питання дебіторської заборгованості є дуже важливими і актуальним
для функціонування будь-якого підприємства, особливо в сучасних умовах
ведення бізнесу та для удосконалення організації розрахунків, у розв'язанні
глобальних економічних проблем України, і необхідністю трансформації
бухгалтерського обліку розрахунків відповідно до міжнародних стандартів та
економічних відносин ринкового спрямування.
Формування цілей статті: Розглянути економічну сутність дебіторської
заборгованості, її оцінку, визнання та значення її обліку в сучасних умовах.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблеми теорії і практики
обліку та аналізу дебіторської заборгованості досліджено в працях багатьох
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економістів. Значний внесок у вирішення цих проблем зробили вітчизняні
дослідники: І.О. Бланк, М.Д. Білик, Ф.Ф. Бутинець, А.Д. Бутко, С.Ф. Голов,
Л.В. Городянська, Р.О. Костирко, В.М. Костюченко, Г.О. Кравченко,
С.А. Кузнєцова, Л.В. Нападовська, Ю.І. Осадчий, О.А. Шевчук та ін. З
зарубіжних вчених необхідно відзначити: А. Апчерча, Дон Р. Хенсена,
Д. Нортона, Р. Каплана, Я.В. Соколова. Незважаючи на надбання науковців з
обліку дебіторської заборгованості, і досі є невирішеними ряд теоретичних та
практичних питань щодо вдосконалення методики обліку дебіторської
заборгованості та забезпечення інформаційних потреб внутрішніх користувачів.
Виклад основного матеріалу дослідження. Для здійснення будь-якої
господарської операції підприємство повинно здійснити розрахунки з іншим
підприємством. З метою забезпечення зростання прибутку суб‘єкти
господарювання

використовують

різноманітні

механізми

розширення

клієнтської бази і збільшення обсягів реалізації, що у свою чергу призводить
до зростання розміру дебіторської заборгованості [2].
Якщо розглядати дебіторську заборгованість з економічної точки зору,
вона є складовою частиною оборотних активів підприємства та одним з
найважливіших

показників,

які

характеризують

фінансовий

стан

підприємства.
Дебіторську заборгованість можна розглядати в трьох значеннях: поперше, як засіб погашення кредиторської заборгованості; по-друге, як частку
продукції, проданої покупцям, але ще не сплаченої; і по-третє, як один з
елементів оборотних активів, що фінансуються за рахунок власних або
позикових засобів [5].
Методологічні

засади

формування

у

бухгалтерському

обліку

інформації про дебіторську заборгованість та її розкриття у фінансових звітах
визначає Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 10 «Дебіторська
заборгованість».
Згідно П(С)БО 10, дебіторська заборгованість - сума заборгованості
дебіторів підприємству на певну дату [4].
Дебіторська заборгованість є сумою заборгованості юридичних чи
фізичних осіб, котрі в результаті минулих подій заборгували підприємству
495

грошові кошти, їх еквіваленти або інші активи. Дебіторська заборгованість
терміном погашення поділяється на довгострокову та поточну [4].
Довгострокова

дебіторська

заборгованість

-

сума

дебіторської

заборгованості, яка не виникає в ході нормального операційного циклу ті
буде погашена після дванадцяти місяців з дати балансу. При цьому слід
розуміти, що при віднесенні заборгованості до поточної або довгострокової
до уваги береться не загальний очікуваний строк оплати згідно з договором, а
очікуваний строк до погашення, який залишився з дати балансу.
До довгострокової дебіторської заборгованості відноситься:
-

заборгованість

орендаря

за

фінансовою

орендою,

яка

відображається в балансі орендодавця;
-

заборгованість за довгостроковими векселями;

-

надання позик іншим підприємствам;

-

надання позик фізичним особам;

-

заборгованість, що виникає при надзвичайних подіях - пожежі,

повені, крадіжці тощо [5].
Довгострокова дебіторська заборгованість визнається активом, якщо
існує ймовірність отримання підприємством майбутніх економічних вигод та
може бути достовірно визначена її сума.
Поточна дебіторська заборгованість - сума дебіторської заборгованості,
яка виникає в ході нормального операційного циклу або буде погашена
протягом дванадцяти місяців з дати балансу [4].
Поточна

дебіторська заборгованість поділяється на безнадійну,

сумнівну та дійсну (нормальну), опис яких представлений на рисунку 1.
Дебіторська заборгованість
Дійсна - це
заборгованість,
яка буде
повернута або
термін сплати
якої ще не настав.

Сумнівна - це поточна
дебіторська
заборгованість за
продукцію, товари,
послуги, щодо якої існує
невпевненість її
погашення боржником.

Безнадійна - це дебіторська
заборгованість, щодо якої існує
впевненість щодо її
неповернення боржником або
за якою минув строк позовної
давності, вона буде списана за
рахунок резерву

Рис. 1. Види поточної дебіторської заборгованості
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Залежно від виникнення дебіторська заборгованість поділяється на:
- дебіторську заборгованість за роботи, товари, послуги;
- векселі отримані;
- дебіторську заборгованість за розрахунками (з бюджетом, за виданими
авансами, надані позики, з нарахованих доходів, із внутрішніх розрахунків);
- іншу поточну дебіторську заборгованість (заборгованість підзвітних
осіб, заборгованість за претензіями, заборгованість з відшкодування завданих
збитків, заборгованість

за

позиками

членів

кредитних

спілок,

інша

заборгованість) [2].
Дебіторська заборгованість за товари, роботи та послуги виникає, коли
підприємство реалізує товари в кредит, тобто з відстроченням платежу.
Для визнання поточної дебіторської заборгованості за продукцію,
товари, роботи, послуги необхідно, щоб виконувалися умови (критерії)
визнання доходу:
- покупцеві передано ризики й вигоди, пов'язані з правом власності на
продукцію (товар, інший актив);
- підприємство не здійснює надалі управління та контроль за
реалізованою продукцією (товарами, іншими активами);
- сума доходу (виручка) може бути достовірно визначена;
- є впевненість, що в результаті операції відбудеться збільшення
економічних вигод підприємства, а витрати, пов'язані з цією операцією,
можуть бути достовірно визначені [4].
Векселі отримані - це заборгованість за розрахунками з покупцями,
замовниками та іншими дебіторами за відвантажену продукцію (товари),
виконані роботи та надані послуги, які забезпечені одержаними векселями.
Поточна дебіторська заборгованість визнається під час продажу
(відвантаження) продукції (товарів, робіт, послуг) та оцінюється за первісною
вартістю. Тобто відбувається розрив між нарахуванням доходів та реальним
отриманням грошових коштів. І чим більший часовий розрив між двома
подіями, тим менша імовірність закриття дебіторської заборгованості [1].
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Поточна дебіторська заборгованість, яка є фінансовим активом (крім
придбаної заборгованості та заборгованості, призначеної для продажу),
включається до підсумку балансу за чистою реалізаційною вартістю -сумою
поточної дебіторської заборгованості за вирахуванням резерву сумнівних
боргів [4].
Вимоги МСФЗ вказують, що оцінювати борги необхідно відповідно до
ймовірності їх стягнення, тобто необхідно враховувати чинники, що впливають
на ринкову вартість заборгованості: умови припинення зобов'язань (розрахунок
коштами, цінними емісійними паперами, заліком зустрічних постачань товарів);
терміни розрахунків, передбачені договорами; наявність забезпечення за
відповідним зобов'язанням; наявність претензій від організацій щодо кількості та
якості постаченої продукції; фінансовий стан організацій контрагентів.
З метою удосконалення системи обліку, протягом останнього часу в
Україні зумовлена необхідність адаптування вимог міжнародних стандартів
бухгалтерського обліку до вітчизняних. Тому, доречно буде розглянути
порівняння особливостей оцінки дебіторської заборгованості у вітчизняній та
зарубіжній практиці, яке представлено у таблиці 1 [2].
Таблиця 1
Оцінка поточної дебіторської заборгованості у вітчизняній та
зарубіжній системі ведення обліку
Оцінка поточної дебіторської заборгованості
Вітчизняний досвід
Зарубіжний досвід
На дату
На дату
На дату
На дату
На дату погашення
виникнення
складання
виникнення
складання
балансу
балансу
за первісною
- за первісною
Валовий метод
вартістю
вартістю
за сумою
за сумою,
з урахуванням
- за чистою
виставленого скоригованою
знижки (за умови
вартістю
рахунку
на знижку
оплати в період дії
реалізації (сума
знижки)
поточної
Чистий метод
дебіторської
за сумою
за сумою,
- з урахуванням
заборгованості
зменшеною
скоригованою
знижки (за умови
мінус резерв
на величину
на знижку
оплати в період дії
сумнівних
знижки
знижки)
боргів)
- знижка, не
отримана покупцем,
трактується як
«штраф» (за умови
оплати пізніше
періоду дії знижки)
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При реалізації товарів у кредит підприємство має ризик непогашення
всієї дебіторської заборгованості. Тому на підприємстві завжди є дебіторська
заборгованість щодо повернення якої є сумніви. Сумнівні борги завищують
реальний результат від реалізації, тому, згідно з принципом обачності,
підприємство повинне визначити можливі витрати від неповернення частини
боргів покупцями у момент визначення доходу від реалізації, а не в тому
періоді, коли покупці не змогли оплатити товар [2].
Величина резерву сумнівних боргів визначається за одним із методів:
1. застосування абсолютної суми сумнівної заборгованості (аналіз
рахунків

дебіторської

заборгованості

покупців

в

розрізі

кожного

підприємства);
2. застосування

коефіцієнта

сумнівності

(величина

резерву

розраховується множенням суми залишку дебіторської заборгованості на
початок періоду на коефіцієнт сумнівності) [3].
Двома

найбільш

поширеними

методами

обліку

безнадійної

заборгованості в більшості країн є метод прямого списання і метод
нарахування резерву.
Метод прямого списання полягає в тому, що безнадійна дебіторська
заборгованість списується на витрати в той момент, коли точно відомо, що
рахунок не буде оплачений. Метод нарахування резерву передбачає
здійснення попередньої оцінки можливої величини безнадійної дебіторської
заборгованості або на підставі загальної величини продаж (як правило,
чистих продаж, без повернення товарів та знижок), або на підставі загальної
величини дебіторської заборгованості.
Виникнення дебіторської заборгованості – це об‘єктивний процес, який
зумовлений існуванням ризиків при проведенні взаєморозрахунків між
контрагентами за результатами господарських операцій. Проте на її розмір та
структуру впливає ряд факторів, які можна поділити на три основні групи:
- загальноекономічні (зовнішні) фактори (стан економіки в країні,
ефективність грошово-кредитної політики НБУ, рівень інфляції, стан
розрахунків тощо);
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- галузеві фактори (стан галузі, де працює фірма; динаміка виробництва
цього виду продукції та попит на неї);
- внутрішні

фактори

(організаційно-правова

структура

та

форма

власності підприємства, фінансовий менеджмент підприємства тощо) [3].
Необхідно

відзначити,

що

дебіторська

заборгованість

сприяє

вилученню засобів з обороту підприємства, що негативно відбивається на
їхньому фінансовому стані, а несвоєчасна сплата боргів і зобов'язань
приводить

до

підприємствам.

одержання
Тому,

для

в

обороті

засобів,

нормального

що

належать

функціонування

іншим

будь-якого

підприємства необхідно мати достовірну інформацію про стан дебіторської
заборгованості, про законність і підтвердження господарських операцій, у
результаті яких вона виникла.
Таку інформацію можливо отримати лише завдяки безперервному
веденню

бухгалтерського обліку, завданням дебіторської заборгованості

якого є:
- установлення реальності дебіторської заборгованості та простроченої
заборгованості (за якою минув строк позовної давності);
- перевірка правильності списання заборгованості, строк позовної
давності якої минув;
-

перевірка

достовірності

відображення

в

обліку

дебіторської

заборгованості залежно від прийнятого методу визначення реалізації;
- перевірка правильності та обґрунтованості списання заборгованості;
- дослідження правильності оформлення та відображення в обліку
заборгованості за виданими авансами, пред'явленими претензіями [2].
В Україні існує чітка регламентація рахунків бухгалтерського обліку,
що дає змогу чітко на всіх підприємствах країни визначити суму
заборгованості покупців та замовників, що не можна сказати про інші
зарубіжні країни, де підприємства самостійно розробляють плани рахунків.
Дебіторська заборгованість здатна активно впливати на об'єм і
структуру грошової маси, платіжного обороту, швидкість обігу коштів. Різке
500

збільшення дебіторської заборгованості і її частки в поточних активах може
свідчити про необачну кредитну політику підприємства стосовно покупців
або про збільшення обсягу продажів, або неплатоспроможність і банкрутство
частини

покупців.

З

іншого

боку,

підприємство

може

скоротити

відвантаження продукції, тоді рахунки дебіторів зменшаться.
Тому особливу увагу у вивченні дебіторської заборгованості слід
приділити

її

аналізу,

адже

довготривале

неповернення

дебіторської

заборгованості викликає дефіцит грошових ресурсів, що відповідно здатне
знизити фінансову активність підприємства.
Керівники підприємств мають змогу різносторонньо досліджувати
обсяг своєї дебіторської заборгованості. Проте, вони в більшості випадків
ігнорують проведення її комплексного фінансового аналізу, не розуміючи,
яку користь при цьому втрачають. Адже управління дебіторською
заборгованістю потребує зваженого наукового підходу [3].
На сьогоднішній день в Україні приділяється недостатня увага
державному та незалежному контролю за своєчасністю розрахунків. У
зв‘язку з цим відповідальність учасників розрахунків є низькою, а у деяких
випадках і зовсім відсутньою, що призводить до виникнення значних сум
дебіторської заборгованості та зумовлює проблематичність її погашення [2].
Контроль за дебіторською заборгованістю представляє собою частину
загальної політики контролю підприємства, направленої на розширення
обсягу реалізації продукції і полягає в оптимізації загального розміру цієї
заборгованості і забезпеченні своєчасного її повернення.
Розрахунки з контрагентами мають динамічний характер, а тому
потребують постійного контролю і впливу з боку управлінського персоналу у
загальній системі менеджменту підприємства. Ця діяльність нерозривно
пов‘язана з обробкою великих потоків економічної інформації, яка істотно
залежить від ефективності системи обліку на підприємстві. Адже для
нормального управління і функціонування потрібна достовірна і своєчасна
інформація

про

стан

дебіторської

підтверджуваність господарських операцій.
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заборгованості,

законність,

Висновки. Отже, облік та контроль дебіторської заборгованості є
одним з ключових завдань у вирішенні проблем, що виникають під час
поточного управління підприємствами, зокрема, з позиції оптимального
співвідношення між ліквідністю та прибутковістю.
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Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
КОНТРОЛЬ РУХУ КОШТІВ ПЕНСІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ В
УСТАНОВАХ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ УКРАЇНИ
У статті проведено аналіз сучасного стану фінансового контролю руху
коштів соціального забезпечення в установах Пенсійного фонду України,
визначено основні засади та

елементи контролю. Досліджено основні
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суб’єкти

та

напрями

зовнішнього,

внутрішнього

та

громадського

контролю, які впливають на рівень та рух коштів пенсійного забезпечення.
Визначено основні умови щодо ефективного функціонування системи
громадського контролю за діяльністю ПФУ.
Ключові слова. Контроль, фінансовий контроль в системі органів ПФУ,
внутрішній та зовнішній контроль за рухом коштів пенсійного забезпечення,
громадський контроль.
В усі часи розвиток суспільних відносин супроводжувався різними
трансформаціями економічних та соціальних процесів, які у тому чи іншому
ступені були спрямовані на захист їх учасників. Форми та організації такого
захисту певною мірою визначали соціальну побудову суспільства. Сьогодні
людство має високоорганізовані системи соціального захисту, відповідне
місце серед яких посідає пенсійне забезпечення громадян.
В Україні головна роль у пенсійному забезпеченні належить державі і
здійснюється Пенсійним фондом України (далі ‒ ПФУ). Відомо, що в
теперішній час кризовий стан нашої економіки, несприятлива політична та
особливо, демографічна ситуація зумовлюють проблему дефіциту пенсійних
коштів. Статистичні дані свідчать, що загальна сума видатків на пенсійне
забезпечення

у 2013р. сягнули 16,3 % ВВП держави, крім того

розмір

пенсійних внесків у середньому до бюджету соціального забезпечення у
середньому становить майже 40 %, що набагато вище, ніж в інших країнах
Європи (Угорщина – 26,5 %, Франція – 24 %, Чехія – 28 %, Швеція –18,9 %).
Проте й цього недостатньо для покриття пенсійних видатків. Зважаючи на
наведені цифри, наповнення коштами ПФУ є одним із основних завдань, на
розв‘язання якого спрямовано пенсійну реформу, що передбачається урядом
країни і містить у собі поступове підвищення пенсійного віку, підвищення
мінімального страхового стажу, необхідного для призначення пенсії, а також
введення обмежень у розмірі виплат для окремих категорій пенсіонерів.
Формування коштів ПФУ можна трактувати як безперервний процес
накопичення і розподілу коштів, при цьому, основним завданням держави є
контроль за їх рухом.
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Результати дослідження питань фінансового контролю руху коштів в
установах ПФУ представлено у працях таких науковців як: Адамик О.В.,
Александрова В.Т., Барабаш Н.С. Білуха М.Т., Германчук П.К., Каленський
М.М., Крисюк В.І., Кумченко Т.А., Мних Є.В., Ткачук І.М., Толуб‘як В.С.,
Шевчук О.А. та інших. Проте, розгляд науковцями організації і методики
контролю

обмежується, в основному, загальним питанням. Разом з тим,

існує об‘єктивна необхідність розробки методології контрольного процесу
саме в сфері руху коштів пенсійного забезпечення в установах ПФУ.
Метою

даного

дослідження

є

розробка

шляхів

подальшого

вдосконалення контролю руху коштів пенсійного забезпечення на сучасному
етапі розвитку пенсійної системи в Україні.
За останні декілька років в Україні відбулись суттєві зміни у системі
формування і розподілу бюджету ПФУ, водночас, відповідних

змін

потребують питання щодо організації та методології контролю, його
спрямованості. Перш за все, дані зміни пов‘язані з процесом реформування
пенсійної системи, поступового переходу

від існуючої державної форми

забезпечення і страхування на недержавну.
Заходи, які здійснювалися в Україні впродовж останніх років для
збереження і розширення трудоресурсного потенціалу, як основи розвитку
загальноекономічних процесів суспільства і базового потенціалу для
забезпечення

та

збалансованості

бюджету

ПФУ,

були

недостатньо

ефективними. Так, невиважена фіскальна політика в умовах фінансової
кризи, додаткове

навантаження

на роботодавців за рахунок стягнення

податків і зборів раніше визначених законодавством термінів, значні обсяги
неповерненого з бюджету податку на додану вартість, фактична зупинка з
2008 року кредитування банками виробничого сектору економіки призвели
до спаду виробництва, дефіциту обігових коштів у роботодавців, негативно
позначилися на процесах у соціально-трудовій сфері, легалізації зайнятості
та оплати праці, скороченні робочих місць, а відповідно, і на рівні
надходжень страхових внесків до ПФУ та збалансованості його бюджету [5].
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Водночас процеси, що характеризують фінансове становище ПФУ за останні
роки, свідчать про залежність його від дотацій з державного бюджету, розмір
яких постійно збільшується. Дефіцит ПФУ, який компенсується дотаціями з
державного бюджету, в 2015 році прогнозується на рівні 81 млрд. грн., в той
час як у 2012 р. сума реального дефіциту коштів ПФУ була в 3 рази менша
(27,2 млрд. грн., з яких 15,3 млрд. грн. покривалися за рахунок державного
бюджету). Все перелічене вимагає впровадження ефективного контролю за
рухом коштів пенсійного забезпечення.
В теперішній час контроль за нарахуванням, своєчасним та повним
перерахуванням,

надходженням

збору,

інших

платежів

здійснюється

органами ПФУ відповідно до чинного законодавства [2, 3, 4, 5 та іншими].
В теоретичній літературі контроль трактується як система дій, що
здійснюються органами державної влади за суб'єктами господарювання у частині
створення, розподілу та використання фінансових ресурсів з метою оцінки
економічної ефективності господарської діяльності, виявлення та блокування
відхилень, що суперечать законному й ефективному використанню майна та
коштів, задоволенню державних, колективних та приватних інтересів і потреб,
вдосконаленню управління економікою в цілому і окремими її сферами [7].
Загальноприйнятим є виділення

декількох видів контролю ‒ фінансовий,

господарський, економічний, фінансово-господарський та інші. Основою для
даного поділу слугує наявність різних форм суб'єктів господарювання, які
відрізняються один від одного за певною низкою ознак. Серед перелічених видів
найбільш ефективним в сфері соціального забезпечення вважається фінансовий
контроль. В системі органів ПФУ це контроль за законністю і економічною
доцільністю дій, пов'язаних з утворенням, розподілом коштів ПФУ в цілях їх
ефективного використання і підвищення добробуту пенсіонерів [1].
Проведені дослідження показали, що з загальнодержавної позиції
фінансовий контроль доцільно проводити за наступними напрямами:
перевірка правильності нарахування збору на обов'язкове державне пенсійне
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забезпечення і повноти перерахування коштів органам ПФУ; законності
розподілу коштів на соціальне забезпечення та порядку виплати пенсій та
соціальної допомоги. Перелічені нами напрями у сукупності будемо розглядати
як послідовний процес руху коштів. Так, за першим напрямом організовують
роботу з обліку платників зборів та проводять контроль нарахування коштів до
бюджету ПФУ, при цьому, перевіряється правильність та своєчасність
нарахування та сплати страхових зборів, інших платежів, достовірність даних
про заробітну плату, що наводяться у довідках для призначення пенсійних
виплат тощо.
Другий напрям передбачає контроль

правильності нарахування при

призначенні пенсій і здійснюється шляхом перевірок матеріалів пенсійних
справ, за якими органами ПФУ прийнято рішення щодо призначення пенсій.
У даному випадку, зміст контролю полягає у визначенні відповідності
прийнятого

рішення

законодавчим

та

нормативно-правовим

актам,

дотримання установленого законодавством порядку оформлення належних
документів.
Не менш важливим є третій напрям ‒ контроль за виплатою пенсійних
коштів згідно їх призначення. Відповідно до чинного законодавства, виплата
і

доставка

пенсій

проводиться

суб‘єктами

солідарної

системи

(підприємствами поштового зв‘язку, банківськими установами тощо).
Фінансовий контроль за рухом коштів пенсійного забезпечення
прийнято поділяти на внутрішній та зовнішній, в залежності від суб‘єктів
його здійснення. Зовнішній фінансовий контроль за діяльністю органів ПФУ
та рухом коштів пенсійного забезпечення в установах проводиться на
макрорівні державними органами відповідно до чинного законодавства,
зокрема, Міністерством соціальної політики, Міністерством фінансів,
Державною фіскальною службою, Рахунковою палатою, Прокуратурою та
Службою безпеки України. Внутрішній (відомчий) контроль проводиться
головними управлінням ПФУ та його структурними підрозділами [1].
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Зважаючи на нестабільність соціально-економічної системи держави
спостерігається

все більша зацікавленість страхувальників у прозорості

діяльності органів ПФУ, що, в свою чергу, вимагає вдосконалення і розвитку
контролю із новими видами і сучасними завданнями у системі пенсійного
страхування. Проведені дослідження свідчать, що в системі контролю руху
коштів пенсійного забезпечення поза увагою залишається такий вид
контролю як громадський, необхідність якого сьогодні визначається низкою
вимог охорони публічних інтересів.
Громадський

фінансовий

контроль

здійснюють

громадські

організації (партії, рухи, профспілкові організації). Він може проводитись групами спеціалістів, які створюються при комітетах Верховної
Ради, комісіях Рад народних депутатів.
Потрібно зазначити, що громадський контроль визначають як один із
видів

зовнішнього контролю, який з кожним роком стає

все більш

популярним серед суспільства. Дану тенденцію пов‘язують з тим, що
Україна здійснює активну політку євроінтеграції та дотримується курсу
децентралізації влади, саме тому,

громадський контроль необхідний для

забезпечення участі громадян у формуванні та реалізації державної політики
з

питань

пенсійного

забезпечення,

використання

коштів

на

страхування,

налагодження

ведення

обліку

загальнообов‘язкове
ефективної

взаємодії

надходжень

державне
органів

і

соціальне
ПФУ

із

суспільством.
Неабиякий інтерес для України на шляху євроінтеграції становить
європейська політика у сфері громадського контролю. Зокрема, Рада Європи
як основний носій демократичних принципів приділяє достатньо уваги
поширенню цієї форми участі громадян в управлінні. Так, відповідно до
Рекомендації

Комітету міністрів Ради Європи "Про місцеві громадські

служби і права користувачів їхніх послуг" [7], усі важливі служби, що
надають соціальні та адміністративні послуги, слід піддавати періодичному
оцінюванню з погляду задоволення потреб користувачів з наступним
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публічним обговоренням підсумків цього оцінювання. Найбільш популярним
даний вид контролю в ЄС є серед пенсіонерів або осіб передпенсійного віку,
адже, право громадян на участь в управлінні державними справами є одним з
демократичних принципів, які поділяються усіма державами-членами Ради
Європи.
Організація громадського контролю за діяльністю установ ПФУ
свідчить, що успішною і результативною дана форма участі громадян може
бути за таких умов:
- усвідомлення органами ПФУ та посадовими особами усіх рівнів
необхідності існування громадського контролю як невід'ємної складової
системи контролю в сфері пенсійного забезпечення;
- усвідомлення громадянами, громадськими об'єднаннями, територіальними
громадами своєї відповідальності за стан справ на власній території, що має
спонукати найбільш активних та небайдужих членів співтовариства
добровільно брати участь у здійсненні громадського контролю;
- наявність розвиненої законодавчої бази, що передбачає обов'язковість для
органів

влади

залучати

представників

громадськості

до

виконання

контрольних дій за рухом коштів в установах ПФУ;
- створення асоціацій споріднених структур, які здійснюють громадський
контроль, що дає можливість представляти на владному рівні інтереси
кожної окремої організації та впливати законними методами на формування,
розподіл та використання коштів пенсійного забезпечення установами ПФУ
та реалізацію державної політики у цій сфері;
- тісний творчий зв'язок та обмін досвідом діяльності щодо здійснення
громадського контролю між громадськими організаціями та владними
структурами, які займаються створенням та розвитком системи громадського
контролю

в

країні,

з

відповідними

зарубіжними

та

міжнародними

організаціями.
У контексті перелічених вимог громадський фінансовий контроль у
сфері відносин щодо соціального забезпечення дозволить підвищити
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загальний рівень управління в органах ПФУ, прозорість руху пенсійних
коштів та їх цільове використання.
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Здобувач освітнього ступеня «магістр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ВНУТРІШНІЙ АУДИТ ЯК НОВИЙ МЕХАНІЗМ КОНТРОЛЮ НА
ПІДПРИЄМСТВІ
Досліджено

теоретичні

основи

та

практичні

аспекти

організації

ефективного внутрішнього аудиту в системі управління підприємством
приватних підприємств та державних установ, організацій та підприємств
на макро- та макрорівнях. Розглянуто проблемні питання законодавчого та
професіонального розвитку внутрішнього аудиту.
Ключові слова: внутрішній аудит, зовнішній аудит, ефективні управлінські
рішення, Міжнародні професійні стандарти внутрішнього аудиту, Кодекс
етики, принципи внутрішнього аудиту, система внутрішнього аудиту.
Постановка проблеми. Мінливість умов зовнішнього економічного
середовища
управлінських

призвела
рішень.

до

посилення

ролі

і

Внутрішньогосподарський

значення
аудитор

правильних
забезпечує

адміністрацію цінною інформацією для прийняття рішень, які стосуються
ефективного функціонування бізнесу. Він не залежить від функціонального
управління, але не може не залежати від реальної ситуації.
Користувачі зовні навряд чи захочуть покластися на інформацію, що
перевірена внутрішнім аудитором, через відсутність у нього незалежності це найголовніша відмінність між результатами роботи внутрішніх аудиторів і
аудиторських фірм (зовнішніх аудиторів). Проте, саме ефективна діяльність
служби внутрішнього аудиту дає змогу зовнішньому аудитору змінювати
характер і термін виконання та скорочувати обсяги аудиторських процедур,
але не може зумовити повне невиконання ним раніше запланованих процедур
перевірки [1].
510

Система внутрішнього аудиту на підприємстві не лише допомагає
здійснювати планомірний контроль за діяльністю суб‘єкта господарювання з
виявленням та усуненням наявних недоліків та відхилень, але й дає
можливість покращити роботу управлінських ланок усіх рівнів, а також
оперативно відреагувати на дію внутрішніх чи зовнішніх чинників.
Забезпеченню

ефективності

діяльності

суб'єктів

підприємницької

діяльності багато в чому сприяють впровадження і правильна організація
системи внутрішнього аудиту.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженню сутності
внутрішнього аудиту присвячені наукові праці українських та зарубіжних
вчених. Значний внесок у розвиток теоретичних та практичних аспектів
організації внутрішнього аудиту в системі управління підприємством
зробили такі вітчизняні вчені, як: М.Т. Білуха, А.М. Богомолов, В.П. Бондарь,
В.В. Бурцева, Ф.Ф. Бутинець, В. П. Гончар, Н.І. Дорош, О.К. Дрозд,
С.В. Івахненков, Л.П. Кулаковська, А.М. Кузьмінський, В.В. Немченко,
В.П. Пантелеєв, Н.І. Петренко, О.А. Петрик, О.Ю. Редько, О. Романенко,
І. І. Сардачук, О.В. Філозоб, А. М. Ткаченко, Г.М. Яровенко та інші.
Аналізуючи різні погляди вітчизняних та закордонних спеціалістів можна
дійти висновку, що під внутрішнім аудитом розуміється організована на
підприємстві незалежна система контролю, що діє в інтересах власника та
керівника

підприємства.

Ця

діяльність

регламентована

внутрішніми

документами і її метою є оцінка якості керування, додержання встановленого
порядку здійснення бухгалтерського обліку, правильність складання фінансової
звітності та надійність функціонування системи внутрішнього контролю.
Постановка завдання. Метою статті є узагальнення теоретичних аспектів
організації внутрішнього аудиту в системі управління підприємством,
визначення основних проблем розвитку його складових та обґрунтування
пропозицій щодо їх вирішення.
Виклад основного матеріалу дослідження. Внутрішній аудит давно став
невід‘ємною складовою більшості державних, суспільних та приватних
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підприємств і організацій у всіх розвинутих країнах світу. Для України
внутрішній аудит досить нова практика, яка ще не одержала широкого
розповсюдження. Проте, зі збільшенням динаміки розвитку вітчизняного
бізнесу виникають нові ризики, мінімізація яких можлива за умови
використання сучасних механізмів контролю, серед яких виділяють внутрішній
аудит.
Ефективна

система

внутрішнього

аудиту

будується

на

основі

Міжнародних професійних стандартів внутрішнього аудиту (International
Standards for the Professional Practice of Internalauditing), які розробляються
міжнародною професійною організацією «Інститут внутрішніх аудиторів».
Дані стандарти об‘єднують найбільш ефективні міжнародні практики, що є
керівництвом, як для державних, так і приватних структур щодо створення та
управління системи внутрішнього аудиту [3].
В Україні питанню внутрішнього аудиту слід приділяти більше уваги. В
2011 році Інститут внутрішніх аудиторів України приймав участь у розробці
проекту Закону України № 11338 «Про зовнішній аудит», метою якого було
створення

державної

системи

внутрішнього

аудиту,

що

відповідає

міжнародним стандартам. Проте, даному Закону не судилося бути
прийнятим. Тому на державному рівні так і не встановлені стандарти
внутрішнього аудиту державних органів та приватних підприємств, що
сповільнює розвиток даної сфери на єдиному рівні у масштабах країни.
Отже, на сьогодні ефективність внутрішнього аудиту перш за все залежить
від ініціатив і практик, які склалися на самих підприємствах, особливо у
міжнародних корпораціях [4].
Окрім стандартів внутрішнього аудиту, також використовується Кодекс
етики (Code of Ethics), що містить перелік моральних норм і правил, якими
повинен керуватися внутрішній аудитор у своїй роботі.
Отже, ці два документи (стандарти і кодекс) містять всі необхідні
практичні рекомендації і стандарти діяльності внутрішнього аудитора, а
також організації внутрішнього аудиту у приватному та державному
секторах.
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Основними принципами внутрішнього аудиту, перш за все, є чесність,
незалежність і упередженість аудитора при проведені перевірок та здійсненні
контролю. Дуже важливим принципом також є компетентність аудитора,
оскільки кожна сфера діяльності має свою специфіку, а отже якість
внутрішнього аудиту залежить від того, наскільки добре аудитор знайомий з
особливостями функціонування галузі у цілому та на кожному підприємстві
окремо. При цьому, керівник внутрішнього аудиту повинен ефективно
управляти функцією внутрішнього аудиту для того, щоб вона додавала
вартості організації [3].
Обов‘язковими складовими внутрішнього аудиту на підприємстві будьякої сфери діяльності є його організаційне і методичне забезпечення.
Організаційна складова знаходить своє відображення у структурній побудові
аудиторської служби на підприємстві, встановленні строків і масштабів
проведення перевірок.
Методика проведення аудиту складається із спеціальних прийомів,
способів та інструментів здійснення аудиторського контролю. Методика
внутрішнього аудиту описується трьома основними прийомами :
1) встановлення фактичних кількісних вимірів об‘єкта аудиту у
натуральній формі, що виявляється в формі проведення інвентаризації
матеріальних цінностей;
2) порівняння фактичних даних з плановими показниками, що
передбачає попередню побудову поточних, оперативних і стратегічних
планів, які вміщують ряд показників, при дослідженні яких можна було з
високою точністю судити про перебіг того чи іншого явища.
3) метод оцінки особливо актуальним є при прискорених темпах інфляції,
реорганізації чи ліквідації підприємства, встановленні фактів крадіжок тощо [2].
Критерієм якості внутрішнього аудиту на підприємстві виступають такі
показники як повнота аудиторських перевірок, сума витрат на їх проведення і
економічна ефективність, що передбачає встановлення прийнятної для
окремого

підприємства

відповідності
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між

затратами

на

утримання

аудиторської служби та коштами, які вдалося зекономити в ході
продуктивної діяльності внутрішніх аудиторів.
Для України також актуальним залишається низький попит на
професійні послуги внутрішнього аудиту. Це можна пояснити упущенням як
самих власників підприємств, так і їх незацікавленістю у об‘єктивних
результатах аудиту. Тому, як на нашу думку, така ситуації в Україні має
найближчим часом кардинально змінитися саме через прийняття Закону
«Про зовнішній аудит» серед статей якого, є обов‘язкове формування у
структурі підприємств відділу (посади) внутрішнього аудиту.
Дуже важливо розуміти, що сучасний внутрішній аудит – це не лише
аналіз фінансової звітності та внутрішній фінансовий контроль, але і
комплексна

діяльність,

що

направлена

на

систематичний

контроль

абсолютно усіх аспектів функціонування підприємства. Проте, в Україні до
сьогодні внутрішній аудит направлено більшою мірою на вирішення
проблем, а ніж їх попередження. Це вказує на дублювання функцій
внутрішнього аудиту і внутрішньогосподарського контролю, що спотворює
мету, завдання та функції внутрішнього аудиту.
На думку фахівців, найбільш поширеними помилками, що стали
причиною неефективного виконання функцій внутрішнього аудиту, є:
недотримання Міжнародних стандартів внутрішнього аудиту; низький рівень
професіоналізму самих аудиторів; проблеми незалежності експертизи [4].
Тому, з метою оптимізації внутрішніх аудиторів необхідно підвищити
рівень професіоналізму як самих аудиторів, так і рівень знань та розуміння
про дану сферу безпосередньо власників або керівників підприємств.
Нерозуміння

специфіки

внутрішнього

аудиту

впливає

на

зниження

ефективності контролю процесів, що призводить до різних негативних
наслідків. Тому дану ситуацію слід взяти під контроль на державному рівні
та прийняти необхідні закони.
Висновки. Внутрішній аудит є одним із видів системи внутрішнього
контролю суб'єктів господарської діяльності, який проводиться з метою
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встановлення фактичного стану справ суб‘єкта господарювання і пошуку
ефективних рішень існуючих проблем. Завдання внутрішнього аудиту допомогти відповідним працівникам суб‘єктів господарювання виконувати
свої обов'язки максимально кваліфіковано й ефективно. Оскільки внутрішні
аудитори працюють як у державному, так і в приватному секторі, то
зацікавленість держави у проведенні ефективного внутрішнього аудиту має
бути підтверджена рядом реформ на законодавчому та професійному рівнях.
Підвищення якості внутрішнього аудиту напряму залежить від
створення прозорого бізнес-клімату та детінізації економіки. За належних
умов попит на дані послуги буде зростати, оскільки прозорість бізнеспроцесів підприємств буде більш вигідною, ніж заплутаність. Як бачимо, у
вирішені зазначених проблем велика роль відводиться державі, як механізму,
що здатний встановити єдині стандарти, які є обов‘язковими для
використання приватними підприємствами та державними установами й
організаціями. Будь-які наступні реформи з організації внутрішнього аудиту
в системі управління підприємств та організацій повинні ґрунтуватися на
адаптації найбільш ефективних практик.
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Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ОБЛІК, КОНТРОЛЬ І АНАЛІЗ РОЗРАХУНКІВ ПІДПРИЄМСТВА З
КОНТРАГЕНТАМИ ЗА ОПЕРАЦІЯ НЕТОВАРНОГО ХАРАКТЕРУ
У даній статті розглядається питання нетоварних операцій, відображення
в обліку нетоварної дебіторської та кредиторської заборгованості, аналіз
та контроль за розрахунками підприємства з контрагентами за операціями
нетоварного характеру
Ключові слова: нетоварна операція, операція нетоварного характеру,
нетоварна (неопераційна) дебіторська та кредиторська заборгованість.
Постановка проблеми. Розрахунки з контрагентами за операціями
нетоварного характеру є важливою складовою фінансово-економічної
діяльності будь-якого підприємства. Вони нерозривно пов‘язані з вхідними
та вихідними грошовими потоками, які складають основу процесу
забезпечення безперервної діяльності суб‘єктів господарювання. Затягування
строків отримання платежів та погашення зобов‘язань приводить до
сповільнення

операційного

циклу

та

зниження

ділової

активності

підприємства. Крім того, вартість грошей з урахуванням фактора часу має
тенденцію до зниження, що в свою чергу негативно впливає на їх покупну
спроможність і призводить до скорочення ресурсів підприємств.
Тому одним з головних завдань, які постають перед управлінською
ланкою

вітчизняних

підприємств,

є

постійний

моніторинг

розмірів

дебіторської та кредиторської заборгованості, строків погашення, аналіз їх
структури та забезпечення оптимального співвідношення між сумами цих
двох об‘єктів обліку. У зміцненні фінансового стану і платоспроможності
підприємств значна роль належить контролю та аналізу за станом
розрахунків, динамікою дебіторської і кредиторської заборгованості.
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Аналіз останніх досліджень і публікацій. Особливості обліку, контролю
та аналізу розрахунків підприємства за операціями нетоварного характеру
були розглянуті у працях таких вчених, як: Береза С.Л., Білуха М.Т.,
Бутинець Ф.Ф., Гуцаленко Л.В., Дедков Є.П., Джога Р.Т., Добровольська
О.В., Завгородній В.П., Кузьмінський A.M., Максімова В.Ф., Нападовська
Л.В., Онищук В.М., Усач Б.Ф., Шевчук В.О., Яструбський М.Я. та інші.
Мета статті полягає у розкритті особливостей обліку, контролю та
аналізу розрахунків підприємства за операціями нетоварного характеру.
Виклад основного матеріалу. До нетоварних операцій відносяться
розрахунки за виданими авансами, розрахунки з підзвітними особами,
розрахунки

за

нарахованими

доходами,

розрахунки

за

претензіями,

розрахунки за відшкодуванням завданих збитків, розрахунки за позиками
членам кредитних спілок, розрахунки з іншими дебіторами [4, с.92].
Нетоварна (або неопераційна) дебіторська заборгованість виникає від
іншої діяльності підприємства. Нетоварна дебіторська заборгованість не
належить до складу товарної дебіторської заборгованості.
На розрахунку 37 «Розрахунки з різними дебіторами» відображається
виникнення дебіторської заборгованості по кредиту – її погашення чи
списання. Рахунок 37 має наступні субрахунки [4, с.92]:
- 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»;
- 376 «Розрахунки за позиками членам кредитних спілок»;
- 377 «Розрахунки з іншими дебіторами»
Заборгованість, що відображається на субрахунку 377 «Розрахунки з
іншими дебіторами», включає в себе різні за своїм економічним змістом
розрахунки з юридичними та фізичними особами (табл.1).
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Таблиця 1
Економічний зміст розрахункових операцій по рахунку 377 «Розрахунки
з іншими дебіторами»
Категорії дебіторів та Економічний зміст розрахунків
кредиторів
Підприємства і
По операціях некомерційного характеру (за роботи та послуги,
організації
виконані установами зв'язку, навчальними закладами, науководослідними організаціями тощо); згідно з виконавчими
документами судових органів
Персонал
Згідно виконавчих документів судових органів, по наданих
підприємства
безпроцентних позиках
Квартиронаймачі
По оплаті за житлово-комунальні послуги

Мета аналізу поточної дебіторської заборгованості – оцінювання рівня,
структури

дебіторської

заборгованості,

ефективності

інвестування

в

дебіторську заборгованість фінансових засобів, визначення фактично
непогашеної заборгованості за попередні періоди [1, с.37].
Підвищення якості дебіторської заборгованості є важливим моментом в
її управлінні. Цього можна досягти шляхом всебічного оцінювання
фінансового стану потенційних дебіторів, їх платоспроможності, репутації,
терміну існування, диверсифікації клієнтури; визначення максимальної суми
боргу

в

цілому

та

на

одного

клієнта

(лімітування

дебіторської

заборгованості); використання різних форм забезпечення повернення боргу.
При аналізі дебіторських рахунків підприємства необхідно сформувати
портфель дебіторів, де разом з такими показниками, як розміри, терміни
повернення по окремих боргах, потрібно розрахувати середній термін
повернення по всьому портфелю.
Наступним кроком буде порівняльний аналіз окремих боргів з середнім
показником. При цьому слід розбити дебіторів мінімум на три групи: групу з
термінами погашення менше середнього показника; групу з термінами
погашення приблизно відповідними середньому показнику; групу з терміном
погашення, перевищуючими середній показник.
Термін погашення дебіторської заборгованості є важливим аналітичним
показником є середній. Це термін, протягом якого виставлені покупцям
рахунки будуть перетворені на грошову готівку.
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У вітчизняній практиці дебіторську заборгованість оцінюють за
первісною вартістю та за чистою вартістю реалізації.
У

зарубіжній

практиці

існує

проблема

визнання

дебіторської

заборгованості, яка пов‘язана із застосуванням гнучкої системи численних
знижок. В зарубіжній практиці існує два методи відображення знижок в
обліку, а саме: валовий метод та чистий метод [2]. Найбільш широко
використовується валовий. Різниця між цими методами полягає в тому, що на
момент виникнення згідно з валовим методом відображається вся сума
заборгованості, а згідно з чистим методом — сума, зменшена на знижку.
У вітчизняній і у зарубіжній практиці на дату складання балансу
дебіторська заборгованість оцінюється за чистою вартістю реалізації.
Відмінним при цьому є визначення чистої вартості реалізації [3, с.126].
Значна питома вага в складі джерел коштів підприємства, як відомо,
належить позичковим коштам, у тому числі й кредиторській заборгованості.
Тому необхідно вивчати та аналізувати поряд з дебіторською заборгованістю
і кредиторську, її склад, структуру, а потім провести порівняльний аналіз із
дебіторською заборгованістю. Передовсім треба перевірити достовірність
інформації щодо видів і строків кредиторської заборгованості. Для цього
користуються прямим підтвердженням контрагентів, вивченням контрактів і
договорів, особистими бесідами з працівниками, які мають інформацію про
борги і зобов‘язання підприємства.
Аналіз кредиторської заборгованості варто розпочати з вивчення складу
і структури кредиторської заборгованості за даними форми № 1 «Баланс».
Для цього розраховують питому вагу кожного виду кредиторської
заборгованості в загальній сумі. Такі показники розраховуються за звітом і за
планом, а порівнюючи їх, визначають відхилення в структурі кредиторської
заборгованості, установлюють причини змін її окремих складових і
розробляють заходи для регулювання заборгованості, особливо тих її
складових, які негативно впливають на діяльність підприємства [4, с.412].
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Як правило, основною причиною змін структури кредиторської
заборгованості є взаємні неплатежі. Це може підтвердити порівняльний
аналіз кредиторської та дебіторської заборгованості. Деталізація аналізу
кредиторської

заборгованості

може

проводитись

з

використанням

запропонованої вище методики аналізу дебіторської заборгованості.
Як

збільшення,

так

і

зменшення

дебіторської

і

кредиторської

заборгованості можуть призвести до негативних наслідків для фінансового
стану.
Так, зменшення дебіторської заборгованості проти кредиторської може
статися через погіршання стосунків з клієнтами, тобто через зменшення
кількості покупців продукції. Збільшення дебіторської заборгованості проти
кредиторської може бути наслідком неплатоспроможності покупців. У
процесі

виробничої

діяльності

часто

трапляються

випадки,

коли

кредиторська заборгованість значно перевищує дебіторську. Бухгалтерипрактики оцінюють таку ситуацію тільки негативно, оскільки підприємство
мусить погашати свої борги незалежно від стану дебіторської заборгованості.
Висновки. Підсумовуючи наведене слід зазначити, що існують кілька
загальних напрямів, які дозволяють організувати раціональне управління
дебіторською заборгованістю підприємства: контролювати стан розрахунків з
покупцями по
деталізації

відстрочених

бухгалтерської

(прострочених) заборгованостях

інформації

та

її

оцінки;

по

шляхом

можливості

орієнтуватися на більшу кількість покупців з метою зменшення ризику
несплати

одним

або

кількома

великими

покупцями;

стежити

за

співвідношенням дебіторської та кредиторської заборгованості.
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І.О. Путь
Здобувач освітнього ступеня «магістр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
БЮДЖЕТУВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ПЕРЕРОБНОЇ
ПРОМИСЛОВОСТІ: ПРОБЛЕМИ ТА ЗАВДАННЯ
В статті розглянуті проблеми і завдання бюджетування на підприємствах
переробної

промисловості.

Досліджено

суть

бюджетування,

його

функціональне призначення в системі управління. Окремо розглянуто
принципові відмінності між плануванням і бюджетуванням.
Ключові слова: бюджет, бюджетування, план, планування, доходи і
витрати.
Постановка проблеми. Для успішної роботи підприємства переробної
промисловості в умовах високої конкуренції на ринку часто доводиться
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удосконалюватись не лише за рівнем виробничих технологій операційної
діяльності, але й за якісними характеристиками використання систем
управління. Основне завдання системи управління – миттєве реагування на
будь-які ринкові зміни, своєчасне забезпечення інформацією про зміни та стан
господарюючого суб‘єкта для прийняття обґрунтованих управлінських рішень.
У свою чергу процес забезпечення необхідними для управління
інформаційними

потоками

можливий

за

використання

технології

бюджетного управління. Бюджетування у загальному трактуванні його суті –
це своєрідна технологія фінансового планування, обліку та контролю
понесених витрат, отриманих доходів на різних рівнях виробничих процесів і
управління ними.
Аналіз останніх досліджень і публікації. Сучасними дослідниками
бюджетного управління та його використання в процесі формування
інформації про діяльність підприємства є вітчизняні вчені І.О. Бланк,
М.Д. Білик, Ф.Ф. Бутинець, Б.І. Валуєв, І.В. Зятковський, А.М. Герасимович,
С.Ф. Голов, Л.В. Нападовська; а також зарубіжні вчені О.М. Волкова,
В.В. Гамаюнов, О.П. Дугельний, В.Ф. Комаров, В.Є. Хруцький та інші. Проте
питання застосування бюджетування у системі управління підприємства
переробної промисловості потребують подальшого дослідження.
Метою статті є визначення основних завдань і проблем впровадження
системи бюджетування в умовах інформаційного забезпечення управління
підприємством переробної промисловості.
Виклад основного матеріалу дослідження. У сучасних умовах вітчизняні
підприємства

зіштовхуються

з

проблемою

надлишку

інформації

та

неможливості керування нею при прийнятті та реалізації управлінських
рішень. Саме бюджетування дозволяє поліпшити якість процесу управління
шляхом групування інформації та проведення її аналізу для прийняття
ефективних управлінських рішень керівництва.
Застосування системи бюджетування може бути ефективним лише за
умови правильної її організації та впровадження. В загальній моделі процесу
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бюджетування необхідно виділити такі складові, як планування, облік, аналіз
і контроль. Інформація про зовнішнє середовище та дані про діяльність
підприємства за минулі періоди, які надає підсистема бухгалтерського
обліку, обробляється за допомогою економічного аналізу, є підставою для
складання загального бюджету підприємства та часткових бюджетів для
центрів відповідальності. Складені бюджети за звітний період доводяться до
керівників
бюджетів

відповідних
у

ході

центрів

відповідальності.

господарської

діяльності

Процес

фіксується

виконання
у

системі

бухгалтерського обліку. Задокументовані дані за звітний період підлягають
перевірці у системі господарського контролю та є базою для здійснення
економічного аналізу з метою надання варіантів управлінських рішень для
управління суб‘єктом господарювання. При обробці даних в системах
економічного
відхилення

аналізу

фактичного

та

господарського

стану

справ

від

контролю

розраховуються

задокументованого

та

від

запланованого у бюджетах. Такі відхилення є підставою для прийняття
рішень щодо ефективності або неефективності діяльності структурного
підрозділу за певний період.
З допомогою бюджетування на рівні господарюючих суб‘єктів можна
вирішувати такі завдання:
- створити ефективну систему управління виробництвом і фінансами;
- оптимізувати доходи й витрати як підприємства в цілому, так і його
окремих структурних підрозділів;
- оцінювати показники ліквідності та рентабельності виробництва в
цілому та його окремих напрямків
- планувати на майбутнє основні цілі роботи підприємства тощо.
При цьому слід зазначити, що в економічній літературі часто
використовують два терміни для визначення одного і того ж: бюджет і
кошторис. Перший з них (з англійської – budget) означає план, або ж план у
смислі фінансового документу. Кошторис – це теж план очікуваних доходів і
витрат. Однак друге визначення характерне для планової економіки як
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завдання з випуску продукції з урахуванням наявних ресурсів, яке спускалося
вищестоящими органами влади. Нема в економічній літературі єдиної думки
й щодо відмінностей чи тотожності понять «план» і «бюджет».
Зокрема, Б.І. Валуєв та І.В. Зятковський вважають, що поняття «план» і
«бюджет» є за змістом дуже близькими. В англійській мові використовується
слово «бюджет», від нього вся процедура називається «бюджетуванням». У
нашій країні більш поширений термін «план».
Кожне підприємство може використовувати ті терміни, які йому більше
підходять. Наприклад, підприємство може використовувати слово «бюджет»
для того, щоб воно не асоціювалося з колишнім поняттям «план» [2, с. 67].
О.П. Дугельний і В.Ф. Комаров, розглядають бюджет не як синонім
поняття «план», але як кількісне його вираження [7, с. 20]. На думку
А.М. Герасимович, «бюджет – це кількісне втілення плану, що характеризує
доходи і витрати на певний період, і капітал, який необхідно залучити для
досягнення заданих планом цілей» [3, с. 123].
Відомий український вчений проф. І.О. Бланк визначає бюджет як
«...оперативний

фінансовий

план

короткотермінового

періоду,

який

розробляється зазвичай у рамках до одного року, що відображає витрати і
надходження фінансових коштів у процесі здійснення конкретних видів
господарської діяльності» [1, с. 234].
За визначенням Інституту дипломованих бухгалтерів з управлінського
обліку США, бюджет – це «кількісний план у грошовому вираженні,
підготовлений та прийнятий до певного періоду часу, зазвичай показує
плановану величину доходу, яка повинна бути досягнута, та/або витрати, які
повинні бути понесені протягом цього періоду, і капітал, який необхідно
залучити для досягнення даної мети». Однак найточніше, як на наш погляд, із
зазначеного питання висловився М.К. Старовойтов, який на основі
практичного досвіду управління бюджетним плануванням у ВАТ «Волзький
оргсинтез», трактує бюджетування як «...особливий інструмент управління,
сутність якого можна визначити як інтегровану систему складання бюджетів,
поточного контролю за виконанням прийнятих бюджетів, обліку відхилень
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фактичних показників від бюджетних та аналізу причин суттєвих відхилень»
[6, с.385].
Таким чином, бюджетування – найважливіший елемент системи
управління

підприємством,

менеджменту.

За

змістом

а

не

просто

бюджетування

інструмент
являє

собою

фінансового
технологію

планування, обліку, контролю та аналізу грошових, інформаційних і
матеріальних потоків, а також отриманих результатів. Бюджетування
охоплює всі сфери діяльності підприємства: маркетинг, адміністрування,
управління

персоналом,

виробництво,

закупівля,

контроль

якості,

дослідження, продажу [5, с. 56]. В такому контексті бюджетування, на думку
російських вчених О.П. Дугельного та В.Ф. Комарова, сприймається не як
технологія планування, а як технологія управління господарською діяльністю
підприємства, в рамках якої виконуються функції планування, обліку,
контролю, аналізу і регулювання. Впровадження цих технологій на
підприємстві вимагає:
• визначення складу бюджетних форм, а також сукупності планових
показників і методів їх розрахунків для кожної форми бюджету;
• побудови системи обліку у розрізі прийнятої на підприємстві
сукупності бюджетних форм;
• розроблення методів контролю й аналізу виконання бюджетів;
• запровадження регламентів розгляду та коректування бюджетів
посадовими особами й керівними органами підприємства, включаючи
процедури прийняття рішень з регулювання відхилень, виявлених за
результатами аналізу фактичного виконання бюджетів [7, с. 21].
Наведені нами наукові судження економістів – фахівців з проблем
бюджетування переконливо свідчать про відсутність єдиної думки щодо
визначення суті понять «бюджет» і «бюджетування». На сьогоднішній день
підприємствами бюджетування, як система планування застосовується рідко,
а при його застосуванні суб‘єкти господарювання не завжди досягають
бажаного результату. Невдалий досвід використання системи бюджетування
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на багатьох підприємствах є наслідком проблем, які виникають у
підприємств у процесі. Отож, зазначені проблеми можна об‘єднати в декілька
груп: концептуальні, методологічні, управлінські та фінансові проблеми.
До концептуальних проблем можна віднести: неузгодженість стратегії
підприємства з діючою системою бюджетів, незнання принципів побудови та
організації системи бюджетування, відсутність системи взаємопов‘язаних
(інтегрованих) показників ефективності діяльності бюджетних одиниць, на
основі яких здійснюється контроль за виконанням бюджетів та інші.
Методологічні проблеми включають: часті зміни планових показників та
ресурсних

нормативів,

зайва

чи

недостатня

деталізація

показників

моніторингу й контролю бюджетного процесу підприємства, відсутність
системності в процесі розробки стандартів, які формалізують процедури
бюджетування, низький рівень автоматизації процесу бюджетування та інші.
Найсуттєвішими
організаційна

управлінськими

підтримка

проблемами

бюджетування,

відсутність

є

недостатня

чіткої

системи

підготовки та передачі планової інформації з відділу в відділ, відсутність
єдиного колегіального органу ухвалення бюджетних рішень, коректного
розподілу повноважень і відповідальності, функціональна роз‘єднаність
підрозділів, що беруть участь в складанні бюджетів тощо.
Фінансові проблеми зумовлені відсутністю процедури інвестиційного
планування та ухвалення інвестиційних рішень, орієнтацією на технологічні
потреби, а не на економічну ефективність при ухваленні інвестиційних
рішень, нестабільністю інфляційних процесів, небажанням керівників
вкладати кошти в процес бюджетування тощо.
До найважливіших проблем, що стосуються фінансових бюджетів
можна віднести:
1) нереальність формування фінансових бюджетів. Реальне та ефективне
управління підприємством можливо при наявності обґрунтованого плану на
тривалий період. Необґрунтовані планові данні по збуту, завищені потреби у
фінансуванні та інші показники викликають нереальність планів;
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2) неоперативність складання бюджетів. Навіть добре прорахований
план стає непотрібним, якщо не формується до заданого часу;
3) непрозорість планів для керівництва. Це наслідок відсутності чітких
внутрішніх стандартів формування фінансових планів;
4) довготривале узгодження бюджетів. Відсутність інструментів і довгий
термін проходження документів між верхніми та нижніми рівнями
призводить до того, що не залишається часу на остаточне узгодження
бюджетів та інші.
Із метою успішного впровадження та подальшого ефективного
функціонування системи бюджетування на підприємстві необхідно здійснити
наступні кроки: удосконалити організаційну структуру підприємства, що
дозволить чітко визначити функції та відповідальність керівників; чітко
структурувати всі процеси, визначити відповідальних за них осіб з метою
автоматизації операцій і спрощення процесу бюджетування; стандартизувати
дані, що допоможе налагодити їх спільне використання всіма структурними
одиницями підприємства; удосконалити облікову систему підприємства,
оскільки, саме з неї отримуються необхідні дані; сприяти об‘єднанню
бюджетування

з

підприємства,

що

організаційною
дозволить

та

підвищити

інформаційною
ефективність

структурами
всієї

системи

управління.
Висновки. Отже, з метою застосування на вітчизняних підприємствах
ефективних систем бюджетування необхідно сформувати певні умови.
Систему бюджетування потрібно розглядати як процес ефективного
управління результатами діяльності підприємства у цілому. Для вирішення
розглянутих проблем у системі бюджетування важливо ліквідувати причини
їх виникнення, бо саме процес бюджетування виступає ефективною
системою забезпечення інноваційного розвитку підприємств.
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УДК 657.658.7
Т.В. Пушкар
Здобувач освітнього ступеня «магістр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ОРГАНІЗАЦІЯ ОБЛІКУ ВИРОБНИЧИХ ЗАПАСІВ В СИСТЕМІ
ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ
У статті розглядаються актуальні питання організації обліку виробничих
запасів на підприємствах. Наводяться складові процесу організації обліку,
визначено

місце

облікової

політики.

Надано

пропозиції

з

виділення

альтернативних витрат підприємства, що пов’язані з придбанням та
зберіганням виробничих запасів та порядку їх відображення в обліковій політиці.
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Ключові слова: запаси, виробничі запаси, облік виробничих запасів,
організація обліку виробничих запасів, альтернативні витрати
Проблеми обліку виробничих запасів в сучасних умовах набувають
особливої актуальності в зв‘язку з потребою швидкої і достовірної
інформації. Процес відображення їх в обліку, який складався роками не
задовольняє

інформацією

управлінський

персонал.

Тому

станом

на

сьогоднішній день важливим є вирішення питання пристосування сучасної
системи обліку виробничих запасів на підприємствах до вимог оптимізації
оперативності та достовірності надання інформації для потреб менеджменту
з метою раціоналізації управління такими активами та підвищення
ефективності діяльності суб‘єктів господарювання в цілому.
За

цих

умов

використовувати

у

підприємств

бухгалтерський

виникає
облік

необхідність

щоб

активніше

контролювати

та

удосконалювати свою роботу. Ринкові відносини, які склалися, об'єктивно
вимагають зміни бухгалтерського обліку та удосконаленню процесу його
організації в частині обліку виробничих запасів.
Особливості стану і перспектив розвитку обліку виробничих запасів
висвітлювалися у роботах провідних вітчизняних вчених: М. І. Бондаря,
О. М. Галенко, А. М. Герасимовича, З. В. Гуцайлюка, В. М. Добровського,
С. О.

Левицької,

В. Г.

Лінника,

Л. Г.

Ловінської,

Ю. Я.

Литвина,

Н. М. Малюги, М. С. Пушкаря, В. С. Рудницького, П. Т. Саблука та інших.
Разом з тим, визначаючи вагомий внесок вчених у розвиток обліку
виробничих запасів, залишаються актуальними питання організації обліку
виробничих запасів в системі прийняття управлінських рішень при їх
планування та ефективному використанні.
Зазначене визначає актуальність теми обраного дослідження та основну
мету написання статті.
Під організацією бухгалтерського обліку ряд авторів розуміють систему
умов та елементів побудови облікового процесу з метою отримання
достовірної

та

своєчасної

інформації
529

про

господарську

діяльність

підприємства і здійснення контролю за раціональним використанням
виробничих ресурсів і готової продукції.
Слід зазначити, що необхідними передумовами правильної організації
обліку запасів на підприємствах є:
1) раціональна організація складського господарства;
2) розробка номенклатури запасів;
3) наявність інструкції з обліку виробничих запасів;
4) правильне групування (класифікація) запасів;
5) розробка норм витрачання запасів.
Основними завданнями організації обліку запасів на підприємствах є:
1) контроль за повним і своєчасним оприбуткуванням матеріальних
цінностей та їх збереженням за місцями зберігання і на всіх стадіях їх
обробки;
2) відповідність складських запасів нормативам;
3) раціональна оцінка виробничих запасів;
4) розрахунок фактичної собівартості витрачених матеріалів та їх
залишків за місцями зберігання і статтями балансу;
5) виявлення всіх витрат, пов'язаних з придбанням або встановленням
запасів та визначення первісної вартості;
6) контроль за правильністю використання МШП під час їх експлуатації;
7)

встановлення

методології

обліку

затрат

на

виробництво

і

калькулювання собівартості продукції протягом року;
8) регламентування складу собівартості продукції;
9) своєчасне оприбуткування і списання готової продукції, а також
оформлення документів по її руху;
10) забезпечення своєчасного документального оформлення руху
продукції - надходження її на склади (випуску з виробництва) і
відвантаження покупцям;
11) відображення операцій випуску, відвантаження і реалізації продукції
в регістрах поточного обліку в системі бухгалтерських рахунків;
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12) контроль за виконанням плану з обсягу реалізації готової продукції,
номенклатури, асортименту і якості, а також визначення результатів від її
реалізації;
13) визначення стану розрахунків з покупцями за відвантажену
продукцію, отримання точних даних про кількість і якість випущеної
продукції і даних про кількість і вартість відвантаженої продукції, а також
довідок про залишок готової продукції на складах і контроль за
відповідністю фактичних залишків обліковим даним.
Таким чином, необхідною умовою сталого розвитку підприємств є
подальше удосконалення та правильна організація обліку взагалі та, зокрема
обліку виробничих запасів.
Основою організації бухгалтерського обліку на підприємстві є облікова
політика, вбачаємо, що облікова політика тільки регламентує порядок
застосування альтернативних облікових процедур. Умови для їх застосування
покликана забезпечити раціональна організація обліку виробничих запасів
підприємства.
Облікову політику підприємства розробляє бухгалтерія. Саме у
бухгалтерії здійснюється оцінка облікових даних на достовірність, точність,
своєчасність отримання та виконується їх первинна обробка відповідно для
цілей фінансового обліку.
Таким чином, бухгалтерія виступає ключовою ланкою у ланцюжку
центрів економічної обробки інформації щодо управління виробничими
запасами.
Фундаментальною основою руху облікових інформаційних потоків є
облікова політика підприємства.
Перспективним напрямом удосконалення облікової політики є внесення
положень з управлінського обліку виробничих запасів. Однак методи,
прийоми, способи ведення управлінського обліку запасів не регламентовані
чинним законодавством і виявляють повну самостійність підприємства у їх
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виборі. У цих умовах складно однозначно трактувати зміст альтернативних
облікових оцінок та елементів облікової політики у цій сфері.
Крім того, в обліковій політиці доцільно відображати інформацію про
альтернативні витрати підприємства, що пов‘язані з виробничими запасами.
На нашу думку, інформація про альтернативні витрати є необхідною, у
першу чергу, для визначення економічного ефекту від використання
виробничих запасів шляхом співставлення вартості запасів, включених до
собівартості готової продукції (тобто тих, що принесли підприємству реальну
економічну вигоду) та величини альтернативних витрат (рис. 1).
Вартість виробничих
запасів, використаних у
виробництві якісної готової
продукції
Облікова вартість
виробничих запасів +
Альтернативні витрати на
придбання та зберігання

Рис. 1. Роль альтернативних витрат у визначенні економічного
ефекту від використання виробничих запасів
Розглянувши

сутність

альтернативних

витрат

підприємства,

що

пов‘язанні з придбанням та зберіганням виробничих запасів доцільно
розглянути їх структурні елементи.
Основні складові альтернативних витрат підприємства, що пов‘язані з
виробничими запасами представлено в табл.1.
Таблиця 1
Альтернативні витрати на придбання і зберігання виробничих
запасів підприємством
Статті
альтернативних
витрат
Договірні витрати

Зміст витрат
Витрати на підготовку, оформлення договорів, замовлень, у тому
числі представницькі витрати, витрати на відрядження тощо
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Статті
альтернативних
витрат
Витрати на
зберігання
Втрати:
- під час зберігання
- внаслідок
невідповідності
якості

Зміст витрат
Витрати на утримання складського господарства, що фактично
експлуатується: орендна плата, витрати на освітлення, амортизація
складського обладнання, заробітна плата відповідальної особи, інші
Втрати, що утворились внаслідок неналежного дотримання умов
зберігання, некомпетентності матеріально-відповідальної особи,
форс-мажорних обставин
Втрати, що утворились внаслідок використання у виробництві
сировини заниженої якості

Таким чином, проведена оцінка облікової політики та організації обліку
виробничих запасів виявила першонаправленість чинної системи обліку
підприємства на потреби складання фінансової звітності. Проведене
дослідження організації обліку та стану облікової політики

виявило, що

облікова політика розглядається як інструмент досягнення достовірності
показників фінансових звітів.
А під обліковою політикою слід розуміти сукупність способів ведення
бухгалтерського обліку виробничих запасів на основі облікових процедур
первинного спостереження, вартісного виміру, угруповання та підсумкового
узагальнення фактів господарської діяльності, що забезпечує відповідність
принципам складання фінансової звітності та релевантність облікової
інформації для прийняття управлінських рішень з підвищення ефективності
управління виробничими запасами.
Завдання підвищення ефективності управління виробничими запасами
розглядається як другорядне.

Для досягнення достовірності, об‘єктивності,

повноти інформацій з обліку виробничих запасів необхідним є систематизація
облікових потоків. Доведено, що бухгалтерія виступає ключовою ланкою у
ланцюжку центрів відповідальності щодо управління виробничими запасами,
оскільки акумулює управлінські процедури

з оцінки облікових даних на

достовірність, точність, своєчасність отримання, їх первинної обробки. Кінцевим
результатом роботи бухгалтерії є релевантна інформація відповідно до завдань
аналізу і контролю, в тому числі виробничих запасів. Систематизація положень
організації обліку дає змогу обґрунтовувати основні напрями удосконалення
первинного та фінансового обліку виробничих запасів.
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Г.В. Пшенична
Здобувач освітнього ступеня «магістр»
Вінницький торговельно – економічний інститут КНТЕУ
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ОПЕРАЦІЙ В ІНОЗЕМНІЙ
ВАЛЮТІ
В даній статті розглянуті теоретичні аспекти відображення операцій в
іноземній валюті в бухгалтерському обліку. Наведено класифікацію курсових
різниць та відображення їх в обліку відповідно для фінансової, операційної
та інвестиційної діяльності. А також проаналізовано порядок визначення
курсу інвалюти для розрахунку курсової різниці при отриманні доходу та
визначенні витрат.
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Ключові слова. Іноземна валюта, курсові різниці, валюта звітності,
монетарні

статті,

немонетарні

статті,

операційна

діяльність,

інвестиційна діяльність.
Постановка

проблеми.

В

умовах

глобалізаційних

перетворень

показником підвищення рівня економіки будь-якої країни є розвиток
зовнішньоекономічної діяльності. Інтенсифікація діяльності вітчизняних
суб‘єктів господарювання із зарубіжними партнерами сприяє інтеграції їх
бізнесу,

що

підтверджується

значним

збільшенням

обсягів

зовнішньоекономічних операцій.
Наслідком виходу вітчизняних компаній на міжнародний рівень і
посилення взаємодії із зовнішніми контрагентами є зростання обсягів
операцій, які здійснюються в іноземній валюті: зокрема, спостерігається
позитивна динаміка щодо обсягів експортно-імпортних операцій.
Нестабільна ситуація на валютному ринку, спричинена коливаннями
валютних курсів, вимагає постійного удосконалення системи управління та
контролю за здійсненням операцій в іноземній валюті. Врахування впливу
коливань валютних курсів на показники фінансового стану є вирішальним
фактором формування достовірної інформації для забезпечення прийняття
ефективних управлінських рішень.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблемам обліку операцій в
іноземній валюті присвячені праці таких науковців, як Ф. Бутинця, С. Голуб,
Т. Демчук, І. Жиглей, О. Колеснікової, Р. Циган, І. Волкова та ін. Проте,
незважаючи на широкий спектр досліджень, у зв‘язку зі швидкою зміною
вітчизняного законодавства ряд питань все ж залишаються не вирішеними та
потребують подальших досліджень.
Постановка завдання. Метою статті є обґрунтування теоретичних
положень, розробці практичних рекомендацій та удосконалення організації
та методики бухгалтерського обліку операцій в іноземній валюті.
Виклад основного матеріалу дослідження. В загальному вигляді валютні
кошти (цінності) представляють собою грошові активи підприємства, до
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складу яких відносяться: іноземна валюта, яка рахується на валютному
рахунку та на інших грошових рахунках; іноземна валюта, яка рахується у
формі зобов‘язань та на фондових рахунках; платіжні документи та інші
цінні папери, виражені в іноземній валюті або банківських металах.
При

розрахунках

зовнішньоекономічних

між
операціях

резидентами
як

засіб

і
платежу

нерезидентами

у

використовується

іноземна валюта. Бухгалтерський фінансовий облік операцій в іноземній
валюті має певні особливості, в тому числі пов‘язані з визначенням і
відображенням в обліку та фінансовій звітності сум курсових різниць.
Іноземна валюта – іноземні грошові знаки у вигляді банкнотів,
казначейських білетів, монет, що перебувають в обігу та є законним
платіжним засобом на території відповідної іноземної держави, а також
вилучені з обігу або такі, що вилучають в обігу, кошти у грошових одиницях,
що перебувають на рахунках або вносять до банківських та інших кредитнофінансових установ за межами України 1, с.57 .
Методологічні засади формування в бухгалтерському обліку інформації
про операції в іноземних валютах визначає Положення (стандарт)
бухгалтерського обліку 21 «Вплив змін валютних курсів», затверджене
наказом Міністерства фінансів України № 193 від 10.08.2000 р. (далі –
П(С)БО 21). Відповідно до нього іноземна валюта – валюта інша, ніж валюта
звітності. При цьому валютою звітності є грошова одиниця України 3 .
Законом України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в
Україні» № 996-XIV від 16.07.1999 року (далі – Закон про бухгалтерський
облік) передбачено необхідність дотримання принципу єдиного грошового
вимірника, згідно з яким вимірювання та узагальнення всіх господарських
операцій підприємства у фінансовій звітності здійснюється в єдиній грошовій
одиниці – гривні.
Відповідно до п. 5 П(С)БО 21 операції в іноземній валюті під час
первісного визнання відображаються у валюті звітності шляхом перерахунку
суми в іноземній валюті із застосуванням валютного курсу на дату
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здійснення операції (дату визнання активів, зобов'язань, власного капіталу,
доходів і витрат). Валютний курс – установлений Національним банком
України курс грошової одиниці України до грошової одиниці іншої
країни. Якщо на дату балансу або на дату здійснення розрахунків валютний
курс змінився, виникають курсові різниці 3 .
Курсова різниця – це: по-перше, різниця в сумах валютного виторгу або
платежів, що виникає внаслідок зміни валютного курсу національної валюти
відносно іноземної з моменту укладання угоди до моменту оплати
торговельно-фінансової операції (може бути об‗єктом спекулятивних угод);
по-друге, різниця між оцінками активів і пасивів підприємства за курсом
іноземної валюти на дату здійснення господарської операції й дати
фактичного розрахунку (надходження або сплати коштів); по-третє, різниця
між грошовими оцінками однакової кількості іноземної валюти при різних
курсах 2, с.185 .
Курсова різниця є наслідком зміни курсу валют у разі ліквідації
відкритої валютної позиції або її переоцінки. За сприятливого розвитку курсу
валют ця позиція може зумовлювати додатню, а за несприятливого –
від‗ємну курсову різницю (курсові витрати). Ризики витрат пов‗язані з
укладанням відкритої позиції, можуть бути застраховані укладенням різних
страхових валютних угод на міжбанківському рівні або на біржах, а також
передбаченням у контракті захисних застережень. Виникнення курсових
різниць можливе за такими операціями: придбання товарів, основних засобів,
сировини, виконання робіт, надання послуг; продажу товарів, готової
продукції,

виконання

робіт,

надання

послуг;

відшкодування

витрат

працівнику підприємства на витрати на відрядження за кордон; отримання
фінансових інвестицій в іноземній валюті; купівлі-продажу обмінними
пунктами іноземної валюти; за іншими операціями 4, с.14 .
Природа виникнення курсових різниць залежить від виду діяльності, в ході
якої вони виникають, та від типу змін, що відбулися на валютному ринку (рис. 1).
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Курсові різниці

Залежно від зміни курсу

Залежно від виду діяльності

Негативні
За активними
статтями при
зменшенні курсу
валюти та за
пасивними
статтями при
збільшенні
курсу

Позитивні
За активними
статями при
збільшені курсу
валюти та за
пасивними
статтями при
зменшенні
курсу

Операційні
Від перерахунку
статей,
пов‘язаних із
операційною
діяльністю
підприємства

Не операційні
Віз перерахунку
статей,
пов‘язаних з
інвестиційною
та фінансовою
діяльністю
підприємства

Рис.1. Класифікація курсових різниць

Курсові різниці визначаються окремо за монетарними та немонетарними
статтями (Рис.2).
Згідно з П(С)БО 21:
монетарні статті – статті балансу про грошові кошти, а також про
такі активи й зобов'язання, які будуть отримані або сплачені у фіксованій
(або визначеній) сумі грошей або їх еквівалентів;
немонетарні статті – статті інші, ніж монетарні статті балансу.
Курсові різниці від перерахунку грошових коштів відображаються:
курсові різниці від перерахунку грошових коштів в іноземній
валюті та інших монетарних статей про операційну діяльність – у складі
інших операційних доходів (витрат);
курсові

різниці

від

перерахунку

монетарних

статей

про

інвестиційну і фінансову діяльність – у складі інших доходів (витрат), за
винятком курсових різниць, які відображаються згідно з пунктом 9
Положення (стандарту) 21.
курсові різниці, які виникають щодо фінансових інвестицій у
господарські одиниці за межами України, – у складі іншого додаткового
капіталу. Від'ємна сума курсової різниці вираховується із суми іншого
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додаткового капіталу, залишок наводиться зі знаком "мінус"(п.9 П(С)БО
21) 3 .
Балансова вартість статей

Монетарні статті

Немонетарні статті

За номінальною
вартістю

За історичною
собівартістю

Необхідно враховувати
зміни курсів НБУ
На дату
розрахунків

За справедливою
вартістю

Зміни курсів НБУ не
враховуються

На дату
балансу

Рис. 2. Визначення курсових різниць за статтями
При проведенні перерахунку заборгованості слід пам‗ятати, що згідно з
п. 7–8 П(С)БО 21 тільки монетарні заборгованості, виражені в іноземній
валюті, підлягають перерахунку на день їх погашення та на дату балансу, а
саме: дебіторська та кредиторська заборгованість; залишки валюти на
валютних рахунках в банках та в касі підприємств на дату балансу; за
операціями руху валютних коштів на банківських рахунках. Немонетарні
статті балансу, які відображені за історичною собівартістю і зарахування
яких до балансу пов‗язано з операцією в іноземній валюті відображаються за
валютним курсом на дату здійснення операції. Ці статті за справедливою
вартістю в іноземній валюті відображаються за валютним курсом на дату
визначення цією справедливої вартості 3 .
Відображення курсових різниць в бухгалтерському обліку наведено в
табл.1.
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Таблиця 1
Відображення курсових різниць в обліку
Господарська діяльність

Операційна діяльність

Інвестиційна та фінансова
діяльність

Фінансові інвестиції

Додаткові курсові різниці
Кт
714
«Дохід
від
операційної
курсової
різниці»
відображається
додатна різниця між курсом
іноземних валют і курсом
гривні за фактом визнання
такої різниця в поточному
році
Кт
744
«Дохід
від
неопераційної
курсової
різниці»
відображається
додатна різниці між курсом
інвалюти і курсом гривні за
фактом визнання такої
різниці в поточному періоді
Кт 425 «Інший додатковий
капітал»
відображається
сума додатних курсових
різниць,
пов‘язані
із
внесенням
валюти
в
статутний
капітал
підприємства

Від‘ємні курсові різниці
Дт
945
«Витрати
від
операційної
курсової
різниці»
відображаються
втрати
за
активами
й
зобов‘язаннями операційної
діяльності підприємства від
зміни курсу гривні до
іноземної валюти
Дт 974 «Витрати від не
операційних
курсових
різниць»
відображаються
втрати
за
активами
й
зобов‘язаннями
неопераційної
діяльності
підприємства від зміни курсу
гривні до інвалюти
Дт 425 «Інший додатковий
капітал»
відображається
сума
від‘ємної
курсової
різниці, що виникає при
внесенні валютних коштів у
статутний капітал

Згідно з п. 135.2 та п. 138.2 ПКУ будь-які доходи чи витрати визначаються
на підставі первинних документів, що підтверджують отримання платником
податку доходів чи здійснення витрат. А суми попередньої оплати вартості
товарів, що отримані від покупців чи оплачені продавцям, не включаються до
складу доходів (пп. 136.1.1 ПКУ) чи витрат звітного періоду (пп. 139.1.3 ПКУ).
Отримання доходів в іноземній валюті можливе лише за експортними
контрактами, що передбачають перехід права власності на товар, роботи, послуги
від виконавця-резидента до покупця-нерезидента. При цьому, згідно з пп. 153.1.1
ПКУ, прибуток (позитивне значення курсових різниць) ураховується у складі
доходів платника податку, а збиток (від‗ємне значення курсових різниць)
ураховується у складі витрат платника податку 5 .
Визначення курсу іноземної валюти за яким буде здійснюватись
розрахунок курсових різниць залежить від моменту визначення доходів та
витрат, отримання та здійснення оплати (табл. 2) 4, с.20 .
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Таблиця 2
Порядок визначення курсу інвалюти для розрахунку курсової
різниці при отриманні доходу
Зміст господарської операції
Дохід
Попередня оплата отримана повністю:
Доходи відображаються за фактом За курсом НБУ на дату отримання
переходу права власності на товар чи попередньої оплати
підписання акта виконання робіт, наданих
послуг
Попередня оплата отримана частково:
Доходи
відображаються
у
частині За курсом НБУ на дату оплати
оплаченої вартості
Доходи відображаються у неоплаченій За курсом НБУ на дату здійснення операції
частині
Отримана оплата за реалізовані товари, роботи, послуги:
Доходи вже були в курсових різниць на за курсом НБУ на дату переходу права
дату підписання документів, оплата бере власності на товар згідно з вантажно –
участь тільки у визначенні курсових митними документами
різниць

При визначенні витрат понесених в іноземній валюті при виконанні умов
імпортних контрактів щодо товарів, робіт, послуг, що укладені між виконавцемнерезидентом та покупцем- резидентом та розрахунку курсових різниць
необхідно керуватись нормами ПКУ, зокрема це п. 138.4 та п. 153.1.2 (табл. 3).
Таблиця 3
Порядок визначення курсу інвалюти для розрахунку курсової
різниці при визначенні витрат
Зміст господарської операції

Витрати

Попередня оплата здійснена повністю:
Витрати визнаються за датою визнання За курсом НБУ на дату перерахування
доходів

передоплати
Попередня оплата здійснена частково:

Витрати визнаються у частині оплаченої За курсом НБУ на дату оплати
вартості
Витрати визнаються у неоплаченій частині

За курсом НБУ на дату здійснення операції

У разі оплати за поставлені товари, роботи, послуги, які вже було визнано витратами
періоду
За оплатою визначаються тільки курсові За курсом НБУ на дату отримання товару
різниці
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Згідно з п. 138.4 ПКУ датою визнання таких витрат та включення їх до
складу витрат є дата того звітного періоду, в якому визнано доходи від
реалізації товарів, робіт, послуг, до складу собівартості яких увійшли
зазначені вище витрати. А пп. 153.1.2 ПКУ визначає, за курсом НБУ на яку
дату відбудеться перерахунок понесених витрат в іноземній валюті у
національну. Відповідно до пп. 153.1.3 ПКУ знімається обмеження на
відображення курсових різниць у складі доходів та витрат, оскільки
визначення курсових різниць від перерахунку операцій, виражених в
іноземній

валюті,

заборгованості

та іноземної

валюти

здійснюється

відповідно до положень (стандартів) бухгалтерського обліку 5 .
Висновки і пропозиції. Зроблені дослідження дозволяють зробити
наступні висновки, які створюють передумови для здійснення подальших
розробок у напрямі удосконалення обліку операцій у іноземній валюті:
1)

П(С)БО 21 не вимагає перерахунку за монетарними статтями на

останній день кожного місяця – підприємства можуть визначати курсові
різниці лише наприкінці звітного кварталу. Разом з тим, на багатьох
українських підприємствах такі перерахунки здійснюються щомісяця.
2)

зміни валютного курсу впливають на фінансові результати

шляхом збільшення доходів або витрат звітного періоду. При цьому характер
впливу курсових різниць залежить від того, за якими статтями балансу вони
виникли.
Отже, на нашу думку для вдосконалення теоретичних аспектів обліку
операцій в іноземній валюті, перш за все, необхідно розпочати із
законодавчого регулювання, що є визначальним в даній ситуації.
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УДК 657.631.2
Л.М. Раїн
здобувач освітнього ступеня «магістр»
Вінницький торговельно-екомічний інститут КНТЕУ
«ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ТА ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ АУДИТУ РУХУ
ПОЗИКОВОГО КАПІТАЛУ ПІДПРИЄМСТВА»
В статті розглянуто основні проблемні аспекти проведення аудиту
позикового капіталу

підприємства, досліджено, що поняття позикового

капіталу в економічній літературі, розглянуто специфіку позикового
капіталу та основні аспекти проведення аудиту позикового капіталу.
Ключові слова: аудит, позиковий капітал, методика аудиту, структура
капіталу, прибуток.
Постановка проблеми. Метою аудиту позикового капіталу є одержання
достатніх доказів впевненості ефективності його використання, достовірності
відображення і розкриття інформації згідно з діючими принципами та
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твердженнями (якісними аспектами) подання фінансової звітності та оцінка
здатності підприємства залучати та збільшувати капітал для забезпечення
подальшої безперервної діяльності підприємства.
Посилання на сучасні дослідження та публікації. Питанням розробки
програм аудиту капіталу та проведення аудиту позикового капіталу сьогодні
присвячують свої дослідження ряд вітчизняних та зарубіжних вчених:
Ахметбеков

А.Н.,

Беренда

Н.І.,

Бутинець

Ф.Ф.,

Дубровина

Т.А.,

Кулаковська Л.П., Піча Ю.В., Суйц В.П., Суйц В.П., Усач Б,Ф., Усач Б.Ф.,
Чернелевський Л.М., Шеремет А.Д. та інші.
Аналіз літературних джерел стосовно аудиту позикового капіталу
засвідчує, що в розглянутих працях аудит капіталу, в основному, стосується
юридичного аспекту та контролю і ревізії бухгалтерських даних, недостатньо
приділяється увага визначенню ефективності використання позикового
капіталу для оцінки майбутньої безперервної діяльності підприємства. Не
розглядаються такі, важливі на нашу думку, питання як: врахування
попереднього

аудиту,

вплив

зовнішніх

та

внутрішніх

факторів

на

формування позикового капіталу, його вплив на прибуток підприємства,
оцінка використання високих технологій та технологічної структури
виробництва, оцінка подальших подій та їх вплив на капітал підприємства,
оцінка здатності підприємства залучати та збільшувати капітал, аналітичні
процедури визначення ефективності використання позикового капіталу.
Виклад основного матеріалу дослідження. Позиковий капітал – це
грошовий капітал, що надається в позику його власником іншому власнику –
підприємцю на певний час, на умовах повернення, за плату у вигляді
процента. Джерелами цього капіталу є:
- грошові капітали підприємств, що на деякий час звільнилися у процесі
кругообігу капіталу;
- гроші підприємців, що не займаються підприємницькою діяльністю і
дають свій капітал у позику;
- грошові заощадження і доходи населення які залучаються в цей процес
через банки;
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- кошти центральних та місцевих бюджетів;
- кошти страхових компаній.
Цей капітал відрізняється від інших видів капіталу. Капітал це гроші,
здатні приносити інші гроші. Основними відмінностями позикового капіталу
виступають такі риси:
- позиковий капітал є товаром особливого роду що має властивіть бути
капіталом і приносити його власнику доход у формі процента;
- формула руху грош кап : Г-Т-Г0 , Г0= Г+▲Г;
- формула руху позикового капіталу Г-Г0.
Позиковий капітал у формі грошового обслуговує промисловий і
торгівельний капітал, поповнюючи їх грошові ресурси, яких не вистачає. У
процесі використання грошей як ресурсу у формі капіталу він виступає як
капітал – власність і капітал – функція, що приносить доходи у формі
відповідно позикового процента і підприємницького прибутку. Прибуток на
позиковий капітал, який створюється у сфері виробництва, розпадається на 2
частини: 1.на процент, що виступає у формі ціни капіталу, як ресурсу і цю
частину отримує капіталіст – вкладник; 2. та на підприємницький прибуток,
який отримує капіталіст – функціонер за виробниче використання цього
ресурсу.
Відмінність позикового капіталу від промислового та торгівельного: це
капітал – власність, а промисловий і торгівельний капітал – функція;
позиковий капітал виступає як капітал – товар; у процесі свого руху він
перебуває в одній формі.
Позиковий капітал або капітал, що приносить проценти, як і
торговельний, виник задовго до капіталізму, ще у рабовласницькому
суспільстві у вигляді лихварського капіталу. В умовах сучасної ринкової
системи позиковий капітал втратив свою самостійність й існує як
відокремлена частина промислового капіталу.
Це пояснюється наступним. Об'єктивна необхідність появи особливої
групи підприємців, що виконують специфічні функції перетворення грошей в
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капітал, диктується самою природою капіталу як самозростаючої вартості.
Річ у тім, що в процесі кругообігу й обороту капіталу утворюються
тимчасово вільні грошові кошти, які не можуть в кожний даний момент бути
використані як капітал.
Джерелом таких коштів, по-перше, є амортизація основного капіталу,
яка накопичується у вигляді амортизаційного фонду і є тимчасово вільною до
повного зносу основного капіталу. По-друге, тимчасове вивільнення
грошових коштів відбувається і в результаті незбігу часу реалізації готової
продукції і часу закупівлі сировини й матеріалів для нового виробничого
циклу. По-третє, частина оборотного капіталу, а саме - гроші, призначена для
виплати заробітної плати. По-четверте, частина прибутку виділена для
нагромадження. Ці гроші не можуть бути використані за призначенням, доки
не досягнуть певного мінімуму. До цього вони є тимчасово вільними.
Нарешті, по-п'яте, - це гроші, призначені для нагромадження всіма верствами
населення. Останні акумулюються в ощадних касах, страхових товариствах,
які разом з банками здійснюють кредитні операції.
Поява тимчасово вільних грошових коштів суперечить самій суті
капіталу (бо ж капітал - це вартість, яка приносить додаткову вартість). Тому
за таких умов об'єктивно утворюється особлива група підприємців, яка
концентрує у своїх руках тимчасово вільні гроші і пускає їх в обіг з метою
забезпечити їх зростання. Саме такі гроші, передані одними підприємцями в
тимчасове користування іншим з метою їх самозростання, набувають форми
позикового капіталу.
Хоча позиковий капітал є відокремленою частиною промислового
капіталу, він принципово відрізняється від останнього так само, як і від
торговельного капіталу. В чому ця відмінність полягає?
1. Позиковий капітал є капітал-власність на відміну від промислового й
торговельного,

які

виступають

як

капітали-функції.

Тобто,

якщо

промисловий і торговельний капітали приносять прибуток тому, що вони
функціонують, то позиковий капітал приносить процент лише тому, що він є
власністю.
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2. Позиковий капітал виступає як капітал-товар, чого не можна сказати
про промисловий та торговельний капітали. Правда, це товар специфічний.
На відміну від товару як речі, тут об'єктом продажу виступає не продукт
праці, а властивість грошей самозростати, приносити прибуток. Тим самим
гроші у формі позикового капіталу набувають подвійної споживної вартості.
По-перше, як гроші вони виступають у ролі загального еквівалента, а, подруге, вони набувають властивості приносити додаткову вартість, тобто
виступають у ролі капіталу. І що особливо важливо, виступають як капітал не
лише для їх власника, а й для функціонуючого підприємця (тобто для того,
хто взяв гроші в борг з метою їх продуктивного використання).
3. Як товар особливого роду, позиковий капітал має і своєрідну форму
відчуження. Так, звичайний товар відчужується від свого власника шляхом
продажу, а позиковий капітал посередництвом позики. Тобто, гроші не
продають назавжди. Відбувається лише передача грошей в тимчасове
користування з метою використання їх другої споживчої вартості властивості приносити прибуток. Тому, після закінчення певного строку
позиковий капітал повертається до свого власника та ще й з певним
приростом -процентом.
4. Специфічна природа позикового капіталу знаходить безпосереднє
вираження у формі його руху, яка якісно відрізняється від форми руху
промислового і торговельного капіталів. Він не набуває ні продуктивної, ні
товарної форми й функціонує лише в одній формі - грошовій. Тому формула
його руху виглядає так: Г - Г\
При поверховому знайомстві з позиковим капіталом складається
враження, що це самостійна форма капіталу, незалежно від руху
промислового капіталу. Насправді ж сама можливість появи позикового
капіталу безпосередньо пов'язана з існуванням капіталу

- функції,

насамперед промислового капіталу, який створює вартість і додаткову
вартість.

Якби

не

було

продуктивного

капіталу

(складової

форми

промислового), не було б і капіталу, що приносить проценти, бо не було б
звідки їх брати.
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Позиковий капітал у пороцесі свого руху, як і будь-який інший капітал,
повинен не лише зберегтися у своїй початковій авансованій сумі грошей, але
й зрости, тобто принести своєму власнику дохід. Цей дохід виступає у формі
процета. Гроші у формі позикового капіталу набувають додаткової
споживчої вартості, а саме - приносять прибуток.
Отже, позичальник, беручи в позику певну суму грошей, оплачує їх
власнику саме цю потенціальну можливість отримати прибуток. І процент,
який сплачує позичальник, не є ціною грошей, взятих у позику, адже гроші
не можуть мати ціну. Він виступає лише як плата за споживну вартість тих
грошей. А такою споживчою вартістю є властивість приносити прибуток.
Але звідки може взятися прибуток? Очевидно, що той, хто бере гроші в
позику, повинен їх застосовувати продуктивно, тобто застосовувати їх там,
де створюється й реалізується вартість і додаткова вартість. Таким місцем у
першу чергу є виробництво.
У ході аудиту позикового капіталу та кредиторської заборгованості
вирішуються такі завдання:
- визначаються склад і структура позикових засобів;
- розшифровується поточна кредиторська заборгованість;
- визначається розмір простроченної заборгованості й оцінюються
можливості пролонгації та реструктуризації заборгованості;
- вивчаються можливості емісії облігацій та залучення додаткових позик.
Аудитор має перевірити повноту відображення в балансі та у
фінансовому

плані

підприємства

поточної

заборгованості,

тобто

заборгованості, яку слід погасити найближчим часом. Особлива увага
приділяється тому, чи враховані всі платежі до бюджету (зокрема нараховані
штрафи), чи правильно визначена частка довгострокових позик, що її
потрібно погасити в короткостроковому періоді, заборгованість із заробітної
плати тощо.
Аналізуючи довгострокову кредиторську заборгованість, звертають
увагу на цільове використання довгострокових кредитів банків та інших
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позикових коштів, які одержано протягом останніх років, а також на розміри
штрафних санкцій, відсотків, сплачених через порушення розрахунковоплатіжної дисципліни. Робиться висновок щодо відносин між підприємством
і банками, котрі його кредитують, між підприємством і його найбільшими
кредиторами

—

виробничими

партнерами.

Оцінюються

можливості

одержання платіжних знижок, розробляються пропозиції та заходи щодо
стимулювання участі кредиторів у санації підприємства-боржника.
У процесі санаційного аудиту за даними аналітичного обліку на останню
звітну дату розшифровується кредиторська заборгованість з фіксуванням
дати її виникнення та суми.
Суми

кредиторської

заборгованості

(перед

державними

підприємствами), щодо яких строк позовної давності минув, підлягають
перерахуванню дебітором до відповідного бюджету .
Аудитор має також оцінити можливості емісії та розміщення облігацій,
якщо це передбачено санаційною концепцією підприємства. При цьому
аналізується попередня діяльність підприємства стосовно випуску облігацій
(якщо він був), а також визначається ефективність використання коштів,
залучених у результаті емісії.
Висновок.

Запропоновані теоретичні аспекти аудиту позикового

капіталу дають змогу охопити всі операції підприємтва з капіталом, в яких
відображені основні процедури для виконання аудиторської перевірки, з
метою

одержання

достатніх

доказів

впевненості

ефективності

його

використання, достовірності відображення і розкриття інформації згідно з
діючими принципами та твердженнями (якісними аспектами) подання
фінансової звітності та оцінка здатності

підприємства залучати та

збільшувати капітал для забезпечення подальшої безперервної діяльності
підприємства.
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І.П. Ревчук
Здобувач освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст»
Вінницький торговельно –економічний інститут КНТЕУ
СУТНІСТЬ ПОДАТКУ З ДОХОДІВ ФІЗИЧНИХ ОСІБ І
АЛГОРИТМ ЙОГО РОЗРАХУНКУ
У статті розглянуто економічну сутність податку з доходу фізичних осіб,
алгоритм

його

нарахування

та

сплати

до

бюджету.

Досліджено

особливості ведення фінансового обліку податку з доходу фізичних осіб.
Ключові слова: податок з доходів фізичних осіб, податкова соціальна пільга,
заробітна плата, доходи, ставка податку, облік.
Постановка проблеми та її зв‘язок з актуальними теоретичними або
практичними завданнями. Одним із вагомих важелів регулювання розподілу
між державою та населенням фінансових ресурсів є податок з доходів
фізичних осіб та інші податки, які входять до складу податкової системи
України. За рахунок

податку з доходів фізичних осіб забезпечується

надходження до дохідних частин бюджету, закріплених за місцевими
бюджетами, що й закладає основу формування міських, сільських та
селищних бюджетів.
Формулювання цілей статті. За мету написання статті обрано
дослідження економічної сутності податку з доходів фізичних осіб,
алгоритму його утримання та особливостей ведення його фінансового обліку.
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Посилання на сучасні дослідження та публікації. Вагомими роботами з
теорії оподаткування доходів фізичних осіб є праці класиків А. Сміта,
Д. Рікардо, Д. Мілля, Е. Селігмана, Дж. Кейнса, якими сформульовано
основоположні принципи оподаткування, що не втратили своєї актуальності
й донині, проте вони потребують уточнення щодо сучасних економічних
умов. Значний внесок у розвиток теоретичних проблем оподаткування
доходів фізичних осіб в Україні належить вітчизняним вченим: О.Василику,
А. Соколовській, В. Федосову, М. Дем'яненку, Л. Тулушу, М. Кучерявенку.
Виклад основного матеріалу дослідження. Податок з доходу фізичної
особи - це обов'язковий внесок платника до бюджету і позабюджетні фонди у
визначених законом розмірах та у встановлені терміни. Він висловлює
грошові відносини, що складаються у держави з фізичними особами у зв'язку
з перерозподілом національного доходу і мобілізацією фінансових ресурсів у
бюджетні та позабюджетні фонди держави.
Податок на доходи фізичних осіб за своєю економічною природою
належить до прямих податків, основна мета яких закладена у визначенні
об'єкта оподаткування та джерела сплати, завдяки чому дана податкова
форма прямо впливає на ведення домашнього господарства. Його економічна
сутність розкривається за допомогою функцій.
Вітчизняний вчений В. Федосов виділяє головною функцією податку з
доходів фізичних осіб регулюючу, яка «реалізується через диференціацію
ставок та пільгове оподаткування і
Регулююча

функція

прямих

пов'язана з використанням доходів.

податків

проявляється

через

механізм

формування кінцевих доходів. Але водночас прямі податки, як і непрямі,
призводять до зростання цін, скорочують споживання, і тим самим
впливають на баланс попиту та пропозиції. Прибуткові податки можуть
виступати ефективним фіскальним інститутом лише за умови досягнення в
державі певної стадії економічного розвитку, коли громадяни матимуть
достатньо можливостей для одержання особистих доходів, головною
складовою яких є заробітна плата.
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Окремо слід відзначити фіскальну функцію, яку виконує податок з
доходів фізичних осіб. Вона повинна обумовлювати певну структуру доходів
місцевих бюджетів, де питома вага податку з доходів є ключовою. А цього
можна досягти тільки за допомогою узгодження ставок головних податків
(податку на прибуток, ПДВ, ПДФО).
Податку на доходи фізичних осіб притаманні як фіскальні, так і
регулятивні властивості. З фіскальної точки зору цей податок є одним із
важливих джерел формування доходів бюджету. База оподаткування і
відповідно податкові надходження залежать від циклічності коливань
економіки, а також розвитку промислового потенціалу регіонів.
Щодо регулятивного макроекономічного
фізичних

осіб

є

одним

із

ефективних

впливу, податок на доходи
―вбудованих

стабілізаторів‖

економічного циклу, оскільки притаманна йому база оподаткування
порівняно плавно реагує на швидкі економічні підйоми та спади. За своїм
фіскальним значенням ще донедавна податок не займав основних позицій,
що обумовлювалося недосконалістю його фіскального механізму, низьким
рівнем доходів більшості громадян та неготовністю платників до сплати
податку внаслідок недовіри щодо ефективного використання податків
державою.
Податок з доходів фізичних осіб (далі по тексту ПДФО) відіграє
важливу роль у формуванні державного бюджету та безпосередньо
стосується

кожного

члена

суспільства.

Він

є

загальнодержавним,

встановлюється Верховною Радою України та справляється на всій території
країни. Звідси випливає, що будь-яке реформування в сфері законодавства,
яке регулює прибуткове оподаткування громадян, має особливе значення.
Загальновідомо, що 1 січня 2011 року вступив в дію Податковий кодекс
України. На сьогоднішній день порядок сплати ПДФО регулюється розділом
IV ПКУ. Не викликає сумнівів, що основним джерелом оподаткування
доходів населення виступає заробітна плата.
Згідно із ПКУ платниками податку є фізична особа - резидент, яка
отримує доходи як з джерел їхнього походження в Україні, так і за її межами;
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фізична особа - нерезидент, яка отримує доходи з джерела їхнього
походження в Україні; податковий агент [1].
Перелік виплат, які входять до загального місячного (річного)
оподатковуваного доходу платника податку, встановлений ПКУ. Податковий
кодекс України дав своє визначення поняттю доходи, що використовується
для обчислення ПДФО, яке дещо відрізняється від поняття зарплати для
обчислення соціально-пенсійних внесків. Внаслідок чого визначати базу для
внесків та ПДФО треба окремо. Щоб визначити базу для обчислення ПДФО,
слід знати склад виплат, що належать до зарплати, і виплат, які у світлі ПКУ
є додатковим благом [2]. Отже, можна виокремити три моменти.
1. доходи у вигляді заробітної плати, нараховані (виплачені) платнику
податку відповідно до умов трудового договору (контракту);
2. суми винагород та інших виплат, нарахованих (виплачених) платнику
податку відповідно до умов цивільно-правового договору;
3. пасивні доходи (дивіденди) - фізичним особам - учасникам
господарського товариства.
Під

час

нарахування

доходів

у

формі

заробітної

плати

база

оподаткування визначається як нарахована заробітна плата, зменшена на
суму єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування,
страхових внесків до Накопичувального фонду, а у випадках, передбачених
законом, - на суму обов'язкових страхових внесків до недержавного пенсійного
фонду [1]. Варто наголосити на тому, що ЄСВ почав утримуватися з 01.01.2011 р.
замість внесків до фондів соціального страхування. Таким чином, при
нарахуванні доходів у вигляді заробітної плати база обкладення ПДФО
визначатиметься за такою формулою:
БО = ЗП - ЄСВ - ПСП,

(1)

де БО – база обкладення ПДФО;
ЗП – заробітна плата, що нараховується платнику податку;
ПСП – податкова соціальна пільга (далі по тексту ПСП).
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Під час нарахування доходів у будь-якій негрошовій формі базою
оподаткування є вартість такого доходу, розрахована за звичайними цінами,
правила визначення яких встановлені згідно з ПКУ, помножена на
коефіцієнт, який обчислюється за такою формулою:
К = 100 : (100 –Сп),

(2)

де К - коефіцієнт;
Сп - ставка податку, встановлена для таких доходів на момент їхнього
нарахування.
У такому порядку також визначається об‘єкт оподаткування та база
оподаткування для коштів, надміру витрачених платником податку на
відрядження

або

під

звіт

і

неповернутих

у

строки,

встановлені

законодавством. Починаючи з 01.01.2011 р. використання підвищеного
коефіцієнта є обов‘язковим.
Ставка ПДФО щодо доходів у формі заробітної плати становить 15 %
бази оподаткування. У разі, якщо загальна сума доходів, отриманих
платником податку у звітному податковому місяці, перевищує десятикратний
розмір мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня звітного
податкового року, ставка податку складає 20 % суми перевищення з
урахуванням податку, сплаченого за ставкою 15 %.
Десятивідсоткову ставку застосовують до бази оподаткування з
заробітної плати шахтарів - працівників, які видобувають вугілля, залізну
руду, руди кольорових і рідкісних металів, тощо [1].
Якщо ж працівник є внутрішнім сумісником, тобто виконує на одному
підприємстві, крім своєї основної роботи, передбаченої трудовим договором,
іншу

роботу

за

сумісництвом,

для

цілей

оподаткування,

зокрема

застосування ставок 15 % і 20 %, роботодавець повинен порівнювати з
межею (10 мінімальних зарплат) загальну суму заробітної плати, нараховану
працівнику за основним місцем роботи та за сумісництвом.
Платник податку має право на зменшення суми загального місячного
оподатковуваного доходу, отримуваного від одного роботодавця у вигляді
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заробітної плати, на суму ПСП. У ПКУ подані розміри ПСП, які тепер
залежать від розміру ПМ, установленого законом на 1 січня звітного
податкового року. Загальний розмір ПСП становить 100 % від ПМ. Однак у
Прикінцевих положеннях встановлено, що до 1 січня 2015 року ПСП
надається в розмірі 50 % від ПМ, установленого законом на 1 січня звітного
податкового року.
Згідно із Законом України "Про Державний бюджет України на 2015
рік" станом на 01.01.2015 року мінімальна заробітна плата встановлена у
розмірі 1 218 гривень (як і прожитковий мінімум з 01.01.2015 р. – 1218 грн.).
На основі значень мінімальної заробітної плати та прожиткового мінімуму та
відповідно до норм Податкового кодексу України (ПКУ) розрізняють такі
види ПСП , які подаються у таблиці 1.1.
Таблиця 1
Види податкової соціальної пільги та її розмір
Вид ПСП
Звичайна ПСП

Розрахунок розміру ПСП
100%* 50%*ПМ

Розмір ПСП, грн.
609,00

Підстава
П.п. 169.1.1 ПКУ

ПСП "на дітей":

100%*50%*ПМ*кількість

609*кількість дітей

П.п. 169.1.2 ПКУ

Звичайна
Підвищена

дітей
150%*50%*ПМ*кількість

Підвищена
ПСП
Максимальна
ПСП

дітей

913,50*кількість дітей

150%* 50%*ПМ

913,50

200%*50%*ПМ

1218,00

П.п. "а" та "б" п.п.
169.1.3 ПКУ
П.п. "в"- "е" п.п.
169.1.3 ПКУ
П.п. 169.1.4 ПКУ

Якщо платник податків має право на отримання ПСП за двома і більше
підставами, то до його заробітної плати застосовується лише одна ПСП за
підставою, що передбачає її найбільший розмір. Виняток робиться тільки для
осіб, які утримують двох і більше дітей віком до 18 років, у тому числі дитинуінваліда (дітей-інвалідів). У цьому випадку ПСП у розмірі 100 % звичайної
ПСП у розрахунку на кожну дитину віком до 18 років та ПСП у розмірі 150 %
звичайної ПСП у розрахунку на кожну дитину - інваліда віком до 18 років
підсумовуються.
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Право на застосування "звичайної" ПСП дає дохід, який не перевищує
прожитковий мінімум працездатної особи, помножений на 1,4 і округлений
до найближчих 10 гривень (у 2015 році 1710 грн. : 1218 х 1,4 = 1705,20 грн.)
Виняток становить ПСП для платника податку, який утримує двох чи більше
дітей віком до 18 років: для неї граничний розмір доходу одному з батьків
визначається кратно кількості дітей [4]. "Підвищену", "максимальну" ПСП
мають право отримувати певні категорії громадян, які перелічені в ПКУ.
В Податковому кодексі України ПСП застосовується до нарахованого
платнику податку місячного доходу у вигляді заробітної плати тільки за
одним місцем його нарахування.
Головні зміни, які ПСП зазнала в ПКУ, виражаються в наступних
положеннях:
1. ПСП тепер можна надавати в місяці, в якому звільняється працівник.
2. Сьогодні ПСП застосовується до зарплати працівника, який одночасно
є приватним підприємцем, здійснює незалежну професійну діяльність.
3. При наданні пільги "на дітей" граничний дохід розраховується кратно
кількості дітей тепер тільки в одному випадку — якщо ПСП надається на
підставі ПКУ особам, які мають двох і більше дітей віком до 18 років. При
цьому в Заяві платник має зазначити, що його дружина (чоловік) не
користується правом збільшення доходу кратно кількості дітей.
4. При наданні ПСП "на дітей" додаткова ПСП "на себе" тепер не
надається. Єдиний виняток - наявність двох і більше дітей до 18 років, один з
яких інвалід.
5. "Підвищена" ПСП тепер надається учасникам бойових дій на
території інших країн у період після Другої світової війни. А якщо такі особи
є інвалідами І або ІІ групи, то їм надається ПСП у максимальному розмірі (у
2011 році — 941 грн.).
6. Вдови (вдівці) тепер мають право на ПСП тільки за наявності в них
дітей віком до 18 років (з розрахунку на кожну дитину) [4].
Право на застосування податкової знижки матиме виключно резидент. А
її загальна сума, нарахована платнику податку у звітному податковому році,
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не може перевищувати нарахованої йому заробітної плати. Якщо платник
податку не скористався правом на нарахування податкової знижки за
наслідками звітного податкового року, то таке право на наступні податкові
роки не зберігається. Перелік витрат, що включаються до податкової знижки,
наведено в ПКУ.
З 20 листопада 2010 року набув чинності Закон України "Про внесення
змін до деяких законодавчих актів України щодо строків виплати заробітної
плати", і тому з урахуванням нових вимог заробітна плата має виплачуватися
працівникам [4]:
1) не рідше 2 разів на місяць через проміжок часу, що не перевищує 16
календарних днів;
2) не пізніше 7 днів після закінчення періоду, за який здійснюється
виплата.
Розмір заробітної плати за першу половину місяця має бути не менше
оплати за фактично відпрацьований час із розрахунку тарифної ставки
(посадового окладу) працівника. За умови почасової системи оплати праці
розмір авансу має бути не менше 50 % тарифної ставки (посадового окладу)
працівника з урахуванням фактично відпрацьованого ним часу. Ці вимоги
поширюються на всіх роботодавців, як на юридичних, так і на фізичних осіб
— підприємців [7].
ПДФО

сплачується

(перераховується)

до

бюджету

податковими

агентами під час виплати оподатковуваного доходу платникам податку ПКУ.
Згідно з ПКУ податковий агент зобов'язаний подавати:
- Податковий розрахунок суми доходу, нарахованого на користь
платників податку, а також суми утриманого з них податку.
Порядок та строки подання податкового розрахунку за формою № 1ДФ
залишилися без змін. Він подається протягом 40 календарних днів після
закінчення звітного кварталу;
Декларацію з податку на доходи, яка вступила в дію 01.01.2011 року.
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В ній вказується загальна сума нарахованого (виплаченого) доходу
платникам податків, загальна сума утриманого та перерахованого до
бюджету ПДФО за підсумками звітного місяця.
Основний стандарт, який регулює склад та оцінку витрат на оплату
праці - це П(С)БО-16. Коди рахунків (субрахунків) бухгалтерського обліку,
які використовуються для обліку витрат на оплату праці, встановлені в Плані
рахунків, а правила по їх використанню - в Інструкції №291. Згідно з цими
документами виплати робітникам за роботу, виконану ними за звітний
період, нараховуються і вважаються поточними зобов'язаннями [3].
Для бухгалтерського обліку поточних зобов'язань по оплаті праці
спеціально виділений рахунок 66 «Розрахунки з оплати праці». Що
стосується

утримання

ПДФО,

то

використовується

субрахунок

641

«Розрахунки по податкам» [7].
Здавалося б, що з обліком ПДФО немає ніяких проблем, але
працедавець, виплачуючи заробітну плату, повинен перераховувати в
бюджет суму ПДФО, утриману з такої виплати. Звичайно це не склало б
проблеми, якби заробітна плата виплачувалася однією сумою. Але, згідно
Закону № 2559–VІ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України
щодо строків виплати заробітної плати» встановлено, що заробітна плата
повинна виплачуватися не рідше ніж два рази на місяць, то бухгалтерам
приходиться ламати голову при виплаті зарплати за першу половину місяця.
Точно визначити суму частини заробітної плати не завжди виходить, через
відсутність в бухгалтерії на момент проведення виплати достовірних даних
про відпрацьований час, і як слідство, коректно розрахувати суму ПДФО,
належану до виплати, також не виходить. Оскільки, не маючи кінцевої суми
заробітної плати, неможливо точно нарахувати пенсійно-соціальні внески, щоб
визначити базу утримання ПДФО [2].
На практиці цю проблему вирішують по різному. Самим простим
способом є - сплатити 15% від фактичної суми виплати, а під час виплати
зарплати за другу половину місяця суму ПДФО виплатити виходячи з
точного розрахунку, але за вирахуванням вже виплаченої суми [2].
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На нашу, думку, цю проблему можна вирішити двома шляхами:
1) законодавчо визначити методику розрахунку ПДФО з заробітної
плати за першу половину місяця, наприклад, з заробітної плати за першу
половину місяця з фактичної суми утримуємо всі пенсійно-соціальні внески,
а також суму ПДФО й перераховуємо в бюджет, а в кінці місяця при виплаті
другої половини заробітної плати розраховуємо соціально-пенсійні внески та
суму ПДФО з залишкової суми, тобто в кінці місяця ми не додаємо суму
зарплати за першу половину місяця до другої, а розраховуємося лише по
другій частині, що значно спростить облік та аудит розрахунків з ПДФО.
2) законодавчо визначити іншу методику розрахунку ПДФО з заробітної
плати, а саме, не утримувати ПДФО з заробітної плати за першу половину
місяця, а утримувати однією сумою вже з кінцевої суми зарплати за весь
відпрацьований місяць, тобто за першу половину місяця виплачуємо
зарплату без будь-яких утримань, а в кінці місяця вже провадимо їх з повної
суми заробітної плати.
Висновки. На нашу думку, кожна з цих методик має спростити та
полегшити як облік так і аудит розрахунків з податку на доходи фізичних
осіб, оскільки, більше не буде потрібно бухгалтерам досліджувати як
правильніше розрахувати суму ПДФО з зарплати за першу половину місяця.
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Здобувач освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
СУТНІСТЬ, ЕКОНОМІЧНИЙ ЗМІСТ ТА
ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ФІНАНСОВОГО РЕЗУЛЬТАТУ
У статті проаналізовано підходи до визначення сутності поняття
«фінансові

результати»

господарської

діяльності

підприємства

та

досліджено фактори їх формування; проведено порівняльний аналіз
вітчизняного та зарубіжного досвіду щодо формування фінансових
результатів суб’єктів господарювання.
Ключові слова: формування фінансових результатів, фінансові результати,
прибуток, збиток.
Постановка проблеми. На сучасному етапі економічного розвитку
України в умовах самостійності суб'єктів господарювання все більшого
значення набуває реалізація принципів самоокупності та самофінансування.
Основним фактором їхньої реалізації є формування достатнього розміру
фінансових

результатів,

які

одночасно

завершують

цикл

діяльності

підприємства та виступають необхідною умовою наступного циклу. Провідна
роль фінансових результатів полягає в тому, що вони забезпечують
зміцнення бюджету держави, сприяють інвестиційній привабливості, діловій
активності підприємств у виробничій і фінансових сферах [ 1].
Аналіз

останніх

досліджень

і

публікацій.

В

сучасних

умовах

економічного розвитку суб'єктів господарювання питання фінансових
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результатів вважається одним із ключових при здійснення господарської
діяльності. Проблеми, пов'язані з визначенням сутності поняття фінансового
результату, його формуванням та розподілом, розглядаються в навчальній,
періодичній та науковій літературі. Зокрема, дослідженню підходів щодо
сутності поняття «фінансовий результат» присвячені праці Білик М.Д.,
Бланка І.А., Бутинця Ф.Ф., Вороніної О.О., Загороднього А.Г., Лугового В.А.,
Кондракова Н.П., Мочерного С.В., Пипко В.А., Пушкар М.С., Соколова Я.В.,
Фецович Т.Р. тощо.
Але незважаючи на велику кількість розробок вітчизняних і зарубіжних
науковців на сьогоднішній день недостатньо розкритими залишаються
питання щодо визначення сутності поняття фінансових результатів суб‘єктів
господарювання та порядок їх формування [2].
Метою даної статті є визначення сутності фінансових результатів
господарської діяльності підприємства та дослідження особливостей їх
формування.
Виклад

основного

матеріалу.

Фінансові

результати

суб‘єктів

господарювання відображають ефективність господарювання підприємства
за

всіма

напрямами

його

діяльності:

виробничою,

збутовою,

постачальницькою, фінансовою і інвестиційною, вони становлять основу
економічного розвитку підприємства і зміцнення його фінансових відносин з
партнерами [3]. Зростання фінансового результату створює фінансову основу
для самофінансування діяльності підприємства, здійснюючи розширене
відтворення. Фінансовий результат являє собою підсумок господарської
діяльності, який відображає величину економічних вигод отриманих
(витрачених) підприємством, визначених як різниця між сумами доходів та
відповідних їм витрат, що виражена у абсолютних показниках прибутку
(збитку),

які

характеризують

потенціал

прибутковості,

економічного

зростання та розвитку підприємства.
Вивчення нормативно-правової бази України, дає змогу зазначити, що в
законодавстві не розглядається сутність саме поняття «фінансові результати»
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а обґрунтовується лише сутність дефініцій «прибуток» та «збиток». Саме це і
спричиняє розмитість у визначені сутності, ролі та значення фінансових
результатів.
У різних трактуваннях причинний зв‘язок походження прибутку найчастіше
не стільки доводиться, скільки передбачається. Для одних вчених прибуток – це
трудовий дохід, винагорода за підприємницьку діяльність, для інших – додаткова
вартість новоствореного продукту [4]. Мова може йти про доходи, які отримані
підприємством, а також про користь, яку одержить споживач, або про зиск
(вигоду), принесений підприємству, споживачеві, суспільству від здійснення того
або іншого заходу. Узагальнення тлумачення ―прибуток‖ різними авторами
дозволило зробити висновок, що прибуток – це загальноекономічна категорія.
Він являє собою частину доходу конкретного діючого підприємства, отриманого
під впливом внутрішнього і зовнішнього середовища та рівня розвитку
підприємництва, є різницею між доходами, які були отримані від усіх видів
діяльності, і витратами підприємства, що були понесені в процесі отримання цих
доходів, і використовується для здійснення процесу розширеного відтворення та
задоволення інтересів власників підприємства, працівників, інвесторів і держави.
Проведений нами аналіз, дозволяє зробити висновок, що поняття
фінансовий результат», науковці трактують по-різному, проте вкладають
однаковий зміст у своє трактування.
Зокрема, Мочерний С.В. та Пипко В.А. зазначають, що економічний
підсумок виробничої діяльності суб‘єктів господарювання, що виражається у
вартісній (грошовій) формі і є фінансовими результатами. На думку
Вороніної О.О., поняття «фінансовий результат» можна розглядати також із
сторони податкових розрахунків та управлінського обліку [5].
В своїх працях Бутинець Ф.Ф. визначає фінансові результати, як
прибуток від реалізації готової продукції, в той час, як Луговий В.А. до
фінансових результатів включає ще й доходи від інших реалізацій та
позареалізаційні доходи.
Такі вчені, як Соколов Я.В., Кондраков Н.П. та Загородній А.Г.
«фінансовий результат суб‘єкта господарювання» визначають, як приріст або
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зменшення капіталу організації в процесі фінансово-господарської діяльності
за звітний період, який виражається у формі загального прибутку або збитку.
Отже, узагальнюючи всі розглянуті визначення, слід зазначити, що
фінансовий результат – це результат діяльності суб‘єктів господарювання,
що визначається як різниця між сумами доходів та відповідних їм витрат,
виражена у абсолютних показниках прибутку (збитку).
Оскільки фінансові результати є інтегральним показником, то на нього
мають вплив як зовнішні, так і внутрішні фактори.
До

зовнішніх

(макроекономічних)

відносяться:

природні

умови,

державне регулювання цін, податкових ставок і пільг а також ринкова кон'
юнктура.
До внутрішніх належать обсяги виробництва, собівартість продукції,
рівень ефективності використання виробничих ресурсів підприємства, якість
продукції тощо[6].
При здійсненні фінансово-господарської діяльності перелічені фактори
перебувають у тісному взаємозв'язку та взаємозалежності. «Прямий» вплив
на величину собівартості продукції, а, отже, й фінансового результату,
пов'язаний з тим, наскільки раціонально економно витрачаються матеріальні
ресурси –адже, частина матеріальних витрат у складі собівартості становить
від 60-90 %.
Такий фактор впливу, як собівартість залежить від двох основних
факторів: структури складових витрат та цін на ресурси. Ціни на продукцію,
послуги, роботи підприємства залежать від таких складових: собівартості
виробництва, якості продукції, цін конкурентів і каналу просування на ринок.
У свою чергу, використання матеріальних ресурсів залежить від
ритмічності поставок, наявності необхідних оборотних коштів, матеріало
віддачі, економії ресурсів. Рівень використання такого виробничого ресурсу,
як праця, залежить від рівня кадрового забезпечення підприємства,
продуктивності праці. Використання основних засобів характеризується
фондовіддачею, забезпеченістю основними фондами, технічним озброєнням
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праці. Загалом, фінансові результати як комплексна система взаємозалежних
показників, що формуються поетапно, у вигляді різниці між доходами та
витратами, визначаються практично всім різноманіттям факторів, які
впливають на всі аспекти діяльності суб‘єкта господарювання. З'ясування
значущості

та

пріоритетності

певного

фактора,

можливості

його

використання, роблять обґрунтованішими управлінські рішення. Впливаючи
на ті з них, які найбільше пов'язані з параметрами, якими керують, можна
формувати фінансові результати, відповідно до цілей організації.
Згідно міжнародних стандартів фінансової звітності, за методом
«витрати-випуск» фінансовий результат визначається співвідношенням
витрат та доходів від реалізації. Витрати обліковуються лише за елементами,
що дає змогу визначити в бухгалтерському обліку новостворену вартість і
фінансовий результат [4].
В діяльності підприємства правильно і раціонально налагоджена
організація обліку забезпечує формування інформації про стан активів,
власного капіталу, зобов‘язань та результатів проведення фінансовогосподарських операцій за певний період.
Розглянемо організацію
ПАТ

«Дашівський

обліку фінансових результатів на прикладі

ремонтно-механічний

завод».

ПАТ

«Дашівський

ремонтно-механічний завод» як і будь-який суб‘єкт господарювання на
території України здійснює організацію бухгалтерського обліку та складає
фінансову звітність у відповідності до вимог чинного законодавства,
керуючись при цьому положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку,
Законом України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність» і
створеним відповідно до даного закону Наказом про облікову політику.
Бухгалтерська

служба

підприємства

представлена:

головним

бухгалтером, заступником головного бухгалтера та бухгалтером-касиром.
Відповідно до вище вказаного наказу керівник та головний бухгалтер
забезпечують

на

підприємстві

дотримання

основних

принципів

бухгалтерського обліку та фінансової звітності, здійснюють контроль за обігом
первинних документів на підприємстві, що фіксують у собі інформацію про
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усі події, які пов'язані з його фінансово-господарською діяльністю та
складають фінансову, податкову та статистичну звітності у строки, що
передбачені чинним законодавством України.
Для

узагальнення інформації з облікових регістрів та складання

фінансової звітності на базовому підприємстві використовують оборотно –
сальдову відомість (щоквартально ) та Головну книгу підприємства за
результатами роботи року. Працівники бухгалтерських служб щомісяця
роблять усі необхідні та передбачені специфікою діяльності облікові регістри,
підписують їх та зберігають.
ПАТ «Дашівський РМЗ», як і будь-які інші суб‘єкти господарювання
здійснює свою діяльність для отримання доходу. Дохід — це збільшення
економічних вигід у вигляді надходження активів або зменшення зобов'язань,
внаслідок чого збільшується власний капітал підприємства (за винятком
збільшення капіталу за рахунок внесків власників). Для обліку доходів
призначено рахунки класу 7 «Доходи і результати діяльності». Рахунки є
тимчасовими і закриваються на фінансовий результат.
Витрати — зменшення економічних вигід у вигляді вибуття активів або
збільшення зобов'язань, що призводять до зменшення власного капіталу
підприємства (за винятком зменшення капіталу за рахунок його вилучення
або розподілу між власниками).
Бухгалтерський облік витрат ведеться з використанням рахунків класу
9 «Витрати діяльності».
Для обліку й узагальнення інформації про фінансові результати
призначено рахунок 79 «Фінансові результати». За кредитом рахунку 79
«Фінансові результати» відображаються суми в порядку закриття рахунків
обліку доходів, за дебетом - суми в порядку закриття рахунків обліку витрат,
також належна сума нарахованого податку на прибуток.
Сальдо рахунку при його закритті списується на рахунок 44
«Нерозподілені прибутки» (непокриті збитки).
Фінансовий результат діяльності виводиться один раз в рік у
порядку закриття рахунку 79 «Фінансовий результат». За підсумками року,
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сальдо субрахунку 441 «Прибуток нерозподілений» або 442 «непокриті
збитки» чітко дорівнює залишку по балансу підприємства.
На основі прийнятого рішення (протокол, розпорядження тощо) по
дебету субрахунку 443 «Прибуток, використаний у звітному періоді» і
кредиту відповідних рахунків здійснюється відображення використання
прибутку, тобто нарахування дивідендів.
Отже, на базовому підприємстві облік фінансових результатів ведеться
відповідно до діючих вимог нормативно - правової документації. Згідно
Наказу про облікову політику облік доходів і витрат здійснюється без
використання 8-го класу рахунків, що є суттєвим недоліком в організації
даного виду обліку. Адже на підприємстві ПАТ «Дашівський РМЗ» доцільно
було б проводити облік з використанням восьмого класу рахунків з метою
конкретизації витрат на виробництво продукції що в свою чергу полегшило б
складання звіту.
Категорія фінансового результату, а саме його величина, є базою для
забезпечення економічного розвитку діяльності підприємства впродовж
довгострокового періоду, а

визначення економічної суті фінансових

результатів є важливим питанням обліку і контролю на підприємствах. А так
як вони формуються шляхом одержання доходів та понесення витрат, можна
констатувати, що сьогодні в умовах ринкової економіки, роль прибутку
величезна. Прагнення до його одержання орієнтує товаровиробників на
збільшення обсягу виробництва продукції, потрібної споживачу, зниження
витрат на виробництво. При розвинутій конкуренції цим досягається не
тільки мета підприємництва, але й задоволення суспільних потреб. Для
підприємця прибуток є сигналом, що вказує, де можна домогтися
найбільшого приросту вартості, створює стимул для інвестування в ці сфери.
Свою роль відіграють і збитки. Збиток – перевищення суми витрат над
сумою доходу, для отримання якого були здійснені ці витрати. Вони
висвітлюють помилки та прорахунки щодо використання засобів праці,
організації виробництва й збуту продукції.
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Система організації обліку фінансових результатів підприємства
включає такі основні підсистеми: оперативний, управлінський та фінансовий
облік, в межах яких формується інформація про фінансові результати.
Формування фінансових результатів можна розглядати як частину загальної
системи господарювання, що пов'язана із прийняттям рішень щодо
забезпечення необхідного їх розміру на рівні суб'єкта господарювання для
досягнення тактичних та оперативних цілей.
31 грудня 2014 року було опубліковано Закон України від 28.12.2014 р.
№ 71-VIII [1], присвячений податковій реформі. Ним, зокрема, викладено в
новій редакції правила обкладення податком на прибуток.
Із 2015 року встановлені зовсім інші правила розрахунку податку на
прибуток.

Податок

бухгалтерського

на

прибуток

фінансового

обчислюватимемо

результату

(за

П(С)БО

виходячи
чи

із

МСФЗ),

відкоригованого на різниці, які
передбачені ПКУ. Різниці, які коригуватимуть фінрезультат, — це
амортизаційні різниці, різниці, які виникають при формуванні резервів
(забезпечень), різниці, які виникають під час здійснення фінансових операцій
(пп. 134.1.1 ПКУ). Такі різниці коригуватимуть бухгалтерський фінрезультат
як у бік зменшення, так і в бік збільшення бази.
Без коригувань (як у бік збільшення, так і в бік зменшення) можна буде
визначати прибуток до оподаткування, якщо річний дохід від будь-якої
діяльності (за вирахуванням непрямих податків), визначений за правилами
бухобліку, за останній річний звітний (податковий) період не перевищує 20
млн грн. При цьому прийняти таке рішення платник може лише раз
упродовж безперервної сукупності років, у яких дохід не перевищує 20 млн
грн. Про прийняте рішення треба зазначити в декларації, що подається за
перший рік у такій безперервній сукупності років. У подальші роки така
сукупність коригувань фінансового результату також не застосовується (крім
від‘ємного значення об‘єкта оподаткування минулих податкових (звітних)
років). Як тільки дохід за податковий рік становитиме понад 20 млн грн,
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доведеться, починаючи із такого року, при визначенні об‘єкта оподаткування
застосовувати коригування.
Через те що податок на прибуток розраховуватиметься виходячи із
бухгалтерського фінансового результату, контролюючі органи вправі
будуть:
• проводити перевірку правильності ведення бухгалтерського обліку
відповідно до П(С)БО або МСФЗ (пп. 20.1.43 ПКУ);
• проводити перевірку правильності й повноти визначення доходів,
витрат і фінансового результату до оподаткування згідно з бухгалтерським
обліком, керуючись П(С)БО або МСФЗ (пп. 20.1.44 ПКУ).
Висновки. Фінансовий результат являє собою підсумок господарської
діяльності, який відображає величину економічних вигод отриманих
(витрачених) підприємством, визначених як різниця між сумами доходів та
відповідних їм витрат, що виражена у абсолютних показниках прибутку
(збитку),

які

характеризують

потенціал

прибутковості,

економічного

зростання та розвитку підприємства.
Варто звернути увагу на те, що із 2015 року введено зовсім інші правила
розрахунку податку на прибуток. Замість вже звичного порядку ведення
окремого податкового обліку запроваджується принципово новий порядок,
який ґрунтується на визначенні фінансового результату (прибутку до
оподаткування) за даними бухгалтерського обліку та його подальшого
коригування на перелік визначених законом податкових різниць. В зв‘язку з
цим правильність визначення фінансових результатів з 01.01.2015 року стає
важливим питанням для кожного підприємства.
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УДОСКОНАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ І МЕТОДИКИ ОБЛІКУ,
КОНТРОЛЮ І АНАЛІЗУ ОПЕРАЦІЙ НА ПОТОЧНИХ РАХУНКАХ У
БАНКУ
Розглянуто особливості обліку операцій на поточних рахунках у банку,
окреслено основні напрямки удосконалення організації та методики їх обліку,
контролю та аналізу.
Ключові слова:

операції на поточних рахунках у банку; безготівкові

операції; облік, аналіз і контроль безготівкових операцій.
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Постановка проблеми та її зв‘язок з актуальними теоретичними або
практичними завданнями. Кожне підприємство в ринкових умовах економіки для
здійснення безготівкових розрахунків з іншими суб‘єктами господарювання, а
також для зберігання власних коштів відкриває поточні рахунки в банках.
Відкриті рахунки в банках для підприємств є необхідною складовою
безперервної виробничої та фінансової діяльності підприємств. Сучасні умови
існування підприємств, а також всі ті процеси, що протікають в економіці
України ще раз підтверджують важливість і необхідність грошових коштів для
здійснення фінансово-господарської діяльності суб‘єктів підприємництва.
Удосконалення методики та організації обліку, аналізу й аудиту
операцій на поточних рахунках у банку має об‘єктивно сприяти поліпшенню
інформаційного забезпечення процесу прийняття керівництвом підприємства
ефективних та своєчасних управлінських рішень щодо їх раціонального
використання в господарському обігу.
Формулювання цілей статті. Метою даної статті є дослідження
теоретичного огляду шляхів удосконалення організації і методики обліку,
контролю і аналізу операцій на поточних рахунках у банку.
Посилання на сучасні дослідження та публікації.

Питання обліку,

аналізу та контролю операцій на поточних рахунках в банках розглядалися в
роботах ряду як вітчизняних (М. Білухи, І. Бланка, Ф. Бутинця, С. Голова,
В. Горелкіна, В. Завгороднього, А. Кузьмінського, А. Мазаракі, Є. Мниха,
В. Сопка та ін.), так і зарубіжних вчених (Д. Блейка, Ф. Вуда, Є. Брігхема,
Глена А. Велша, Деніела Г. Шорта та ін.).
Вищезазначені автори зробили вагомі внески для вирішення питань
підвищення управління грошовими потоками, зокрема й в питаннях обліку
операцій на поточних рахунках в банку.
Виклад основного матеріалу дослідження. Кожне підприємство може
відкривати поточні рахунки в національній та іноземній валюті.
Поточні рахунки відкриваються підприємствами усіх форм і видів
діяльності для зберігання коштів і здійснення усіх видів банківських операцій.
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У бухгалтерському обліку рух грошових коштів на поточному рахунку
за даними виписок банку відображаються на активному рахунку 31 «Рахунки
у банках», який має 4 субрахунки:
- 311 «Поточні рахунки в національній валюті»;
- 312 «Поточні рахунки в іноземній валюті»;
- 313 «Інші рахунки у банках у національній валюті»;
- 314 «Інші рахунки у банках в іноземній валюті».
Напрямки удосконалення обліку залежать від багатьох факторів, які
залежать та не залежать від самого господарства. Умовно напрямки можна
розподілити так:
- вдосконалення нормативної бази з ведення обліку грошових коштів на
підприємствах;
- проведення автоматизації обліку;
- реформування бухгалтерського складу господарства.
Перший напрямок передбачає необхідність розширення нормативної
бази з обліку грошових коштів, видання нових указів, законів, положень,
постанов з бухгалтерського обліку, а зокрема, з ведення касових операцій.
Видання нових нормативних актів дозволить вести облік «в ногу з часом»,
тобто не буде виникати питань: як зробити те, якщо на сьогодні змінилися
умови? Але лише одне видання нормативів не забезпечить облік необхідною
інформацією,

тому

необхідно

також

забезпечити

висвітлення

і

розтлумачення виданих наказів, положень та інших обов‘язкових до
використання в обліку актів в засобах масової інформації, періодичних
виданнях, передплатних джерелах, тобто забезпечити розповсюдження
необхідної інформації між споживачами. Нормативна база, яка відповідатиме
сучасності, дозволить вести облік сьогодення на відповідному сучасному
рівні, а не на крок позаду.
Другий

напрямок

передбачає

забезпечення

обліку

засобами

автоматизації, тобто сучасними комп‘ютерними системами або іншими
можливими

засобами.

Основна

тенденція

сьогодні

–

раціональне

застосування персональних ЕОМ для автоматизації бухгалтерського обліку.
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На ведення журналу господарських операцій витрачається значна
частина часу. Тому якість бухгалтерської програми суттєвим чином залежить
від таких чинників, як зручність і швидкість введення інформації,
можливістю маніпуляції раніше введеними даними.
Оскільки ми введемо сучасні технології ведення обліку, то необхідне
підготувати до такого виду робіт склад бухгалтерії, тобто провести таке її
реформування. Тобто підбір кадрів на посаду бухгалтерів буде проводитись
ще за одним додатковим критерієм – вміння працювати на комп‘ютері,
зокрема, з бухгалтерськими програмами. Також під реформування можна
підвести і реструктуризацію бухгалтерського штату згідно структурної
організації господарства.
Також для підвищення аналітичної цінності облікової інформації
рекомендовано відкрити аналітичні рахунки з обліку курсових різниць, а саме:
3121 «Грошові кошти на поточних рахунках в іноземній валюті (долар
США)»;
- 3122 «Грошові кошти на поточних рахунках в іноземній валюті (євро)»;
- 3141 «Грошові кошти на інших рахунках в іноземній валюті (долар
США)»;
- 3142 «Грошові кошти на інших рахунках в іноземній валюті (євро)» [3].
В економічній літературі необхідність проведення аналізу грошових
коштів на поточних рахунках у банку обґрунтовується нестійким фінансовим
станом багатьох підприємств, ризиком втрати платоспроможності, потребою
підвищення рівня ефективності управління грошовими потоками й іншими
факторами. З метою вдосконалення теоретичних основ аналізу грошових
потоків, його методики та організації визначено основні етапи проведення
системного аналізу грошових потоків. Поетапний аналіз грошових потоків
дає інформацію для оцінювання діяльності підприємства в минулому і
теперішньому часі, а також стає підґрунтям для прогнозування та планування
грошових потоків (табл.1.1) [2].
572

Таблиця 1
Основні етапи проведення аналізу грошових коштів на поточних
рахунках у банку
№
п/п
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Етапи аналізу

Основний зміст аналізу

Аналіз ліквідності
балансу

Порівняння наявності коштів за активом, згрупованих
відповідно до ступеня зниження їх ліквідності із
зобов‘язаннями за пасивом, об‘єднаними за термінами їх
погашення (відповідно до зростання термінів сплати)
Розрахунок коефіцієнтів абсолютної ліквідності,
швидкої ліквідності, поточної ліквідності

Аналіз показників
оцінки ліквідності
підприємства
Аналіз Звіту про
рух грошових
коштів

Аналіз
оборотності
дебіторської
заборгованості та
її співвідношення
з кредиторською
заборгованістю
Аналіз
показників,
що
характеризують
грошові
потоки

Вивчення обсягу, структури та динаміки:
– вхідного і вихідного грошових потоків;
– грошових потоків від операційної, інвестиційної та
фінансової діяльності;
– чистого грошового потоку
Розрахунок:
– оборотності дебіторської заборгованості;
– середнього періоду обороту дебіторської заборгованості;
– коефіцієнта співвідношення дебіторської й кредиторської
заборгованостей

Розрахунок:
– коефіцієнта ліквідності грошових потоків;
– коефіцієнта участі грошових коштів та їх еквівалентів в
оборотних активах;
– кількості оборотів оборотних активів;
– середнього періоду обороту оборотних активів;
– кількості оборотів грошових коштів та їх еквівалентів;
– середнього періоду обороту грошових коштів у днях;
– середньоквадратичного відхилення грошових потоків і
коефіцієнта варіації у досліджуваному проміжку часу;
– коефіцієнта кореляції позитивного та від‘ємного грошових
потоків;
– коефіцієнта ефективності грошового потоку в
досліджуваному періоді;
– коефіцієнта якості чистого грошового потоку;
– коефіцієнта достатності і реінвестування чистого грошового
потоку
Підбиття підсумків та формування узагальнених висновків про стан
грошових потоків на основі проведеного аналізу
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У наукових працях дослідників переважно робиться акцент на процесі
аудиту Балансу та Звіту про фінансові результати, які є основними формами
фінансової звітності підприємства. Проте розгляд методики проведення
аудиту Звіту про рух грошових коштів — це не менш важливе завдання,
оскільки цей звіт не тільки детально розкриває зміст основних статей
Балансу і Звіту про фінансові результати, а й містить дані Головної книги та
окремих аналітичних рахунків бухгалтерського обліку [4] .
Ці дані потребують особливої уваги, оскільки їх необхідно правильно
віднести до операційної, інвестиційної та фінансової діяльностей, тому
виникає ризик їх недостовірного відображення і невідповідності реальному
стану справ на підприємстві. З огляду на це В.В.Ясишеною запропоновано
цілком сприйнятний для реалізації алгоритм проведення аудиторської
перевірки Звіту про рух грошових коштів (рис.1.1) .
Вивчення досвіду аудиторської практики перевірок операцій на
поточних рахунках у банку свідчить про те, що доцільно розглядати метод
аудиту як сукупність спеціальних прийомів, за допомогою яких оцінюють і
досліджують стан об‘єктів аудиту, прийоми аудиту — як елементи методу
аудиту зі спорідненими діями, за допомогою яких здійснюють дослідження, а
процедури аудиту — як порядок виконання аудитором конкретних,
методичних дій, що забезпечують проведення всіх етапів аудиту для
одержання достатніх доказів та складання відповідних висновків, на яких
ґрунтується письмово висловлена думка аудитора [1].
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Стадія планування

1. Збір загальних відомостей про клієнта й ознайомлення з галуззю його діяльності
2. Вибір підходу до
перевірки

Системно–орієнтовний
Підтверджуючий

Складання плану тестування системи
внутрішнього контролю щодо руху
грошових коштів

3. Включення об‘єктів Звіту про рух грошових
коштів до загального плану аудиту

Попередня оцінка ризику
контролю

4. Складання програми аудиту Звіту про рух грошових
коштів
5. Тестування системи внутрішнього контролю і
фінансового обліку грошових коштів у:
– касі в національній і іноземній валютах і їх еквівалентів;
– національній та іноземній валютах на рахунках у банку

Виявлення
суттєвих
помилок
Ні

Стадія дослідження

6. Тестування комп‘ютерної
програми щодо правильності
роботи за операціями з обліку руху
грошових коштів
7. Перевірка операцій з грошовими
коштами та їх еквівалентами в касі
й на поточних рахунках, а також
узгодження з даними, наведеними
у:
– Головній книзі, журналах і
відомостях до них;
– регістрах аналітичного обліку,
Касовій книзі та первинних
документах
8. Виявлення відхилень у процесі
формальної перевірки Звіту про
рух грошових коштів

Відхилення
Ні

Так

Відхилення

Так

Відхилення
Ні

Так

Відхилення

Відхилення

13. Перевірка правильності віднесення
операцій до надзвичайних подій
14. Перевірка правильності
відображення впливу зміни валютних
курсів на залишок коштів

Так

15. Узгодження статей Звіту про рух
грошових коштів зі статтями Балансу,
Звіту про фінансові результати і
Приміток до річної фінансової звітності

Відхилення
Ні

16. Перевірка внесення поправок у Звіт про
рух грошових коштів (за необхідності)
Завершальна
стадія

12. Перевірка наявності негрошових
операцій у звіті

Ні

Ні

10. Перевірка щодо відповідності
звіту встановленим П(С)БО і
чинному законодавству, які
стосуються фінансової звітності

11. Перевірка правильності віднесення
фактів господарської діяльності до
операційної, інвестиційної та
фінансової діяльностей, що залежить
від характеру господарської діяльності
підприємства

Ні

Так

9. Виявлення відхилень при
арифметичній перевірці звіту

Так

Перегляд оцінки
ризику контролю і
коригування
плану та
програми аудиту

Так

Рекомендації щодо
усунення розбіжностей

Пояснення та виправлення

Так

Ні

17. Завершальна оцінка відхилень і аналіз результатів перевірки
18.1. Надання
аудиторського висновку

18. Підготовка
висновку

18.2. Негативний аудиторський
висновок або відмова від його надання

Рис.1. Алгоритм проведення аудиту Звіту про рух грошових коштів
Висновки. Отже, можна сформулювати такі висновки:
1. З метою сприяння достовірному відображенню об‘єктів обліку в
Плані рахунків і у фінансовій звітності є доцільним внести відповідні зміни
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до Плану рахунків бухгалтерського обліку за рахунком 31 «Грошові кошти
на рахунках в банках»:
- 311 «Грошові кошти на поточних рахунках в національній валюті»;
- 312 «Грошові кошти на поточних рахунках в іноземній валюті»;
- 313 «Грошові кошти на інших рахунках в національній валюті»;
- 314 «Грошові кошти на інших рахунках в іноземній валюті».
2. Системний аналіз грошових коштів на поточних рахунках у банку
має ґрунтуватися на послідовному дослідженні грошових коштів на поточних
рахунках у банку, яке передбачає проведення аналізу: ліквідності балансу;
показників оцінки ліквідності підприємства; Звіту про рух грошових коштів;
показників ділової активності; групи аналітичних фінансових коефіцієнтів,
які характеризують грошові потоки. Він може бути використаний у
практичній діяльності, що сукупно забезпечить деталізоване дослідження
грошових коштів на поточних рахунках у банку, допоможе визначити
тенденції і закономірності їх формування для створення системи економічної
безпеки підприємства.
3. Встановлено відсутність системного підходу до проведення аудиту
руху грошових коштів на поточних рахунках у банку та обґрунтовано
недостатність і недосконалість існуючого методичного забезпечення процесу
аудиту.

Це

зумовило

необхідність

застосування

розробленого

В. В. Ясишеною алгоритму проведення аудиту Звіту про рух грошових
коштів з виокремленням стадій, етапів перевірки, тісно пов‘язаних з планом
та програмою аудиту, із зазначенням процедур, прийомів і тестів.
На нашу думку, це сприятиме кращій систематизації аудиторських процедур
на всіх етапах аудиту грошових коштів, скоротить час проведення перевірки,
дасть змогу зібрати достовірні докази для підтвердження показників Звіту
про рух грошових коштів.
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УДК 657/37(045)
М. С. Світлоока
Здобувач освітнього ступеня
«магістр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ОСОБЛИВОСТІ РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ У ФІНАНСОВІЙ
ЗВІТНОСТІ БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВ
Розглянуті особливості досягнення потреб користувачів у розкритті
інформації у фінансовій звітності бюджетних установ та примітках до неї,
складених за чинними вимогами України, за Міжнародними стандартами
бухгалтерського обліку в державному секторі (IPSAS) та НП(С)БО у
державному секторі, які набрали чинності з2015 р.
Ключові слова:

державний сектор, фінансова звітність, примітки до

фінансової звітності, оприлюднення, користувачі фінансової звітності.
Сьогодні в Україні фінансова звітність бюджетних установ розрахована
на потреби і доступна тільки державним органам, які здійснюють управління
цими установами та мають певні функції контролю за використанням
бюджетних коштів. Відсутність інформування членів суспільства щодо
фінансового стану бюджетних установ є однією з основних проблем, адже
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кожен громадянин сплачує податки, які є основним джерелом надходження
грошових коштів до бюджету. Тому метою статті є дослідження змісту та
обсягу вимог до розкриття інформації у фінансовій звітності бюджетних
установ в умовах розширення кола її користувачів.
Загальновідомо, що розкриття інформації у фінансовій звітності та
примітках до неї надає змогу користувачам детально вивчити та надати
оцінку фінансовому стану суб‘єкта господарювання. Примітки є одним з
рівноцінних елементів фінансової звітності, який найменш формалізований,
але найбільш об‘ємний. Інформація, яка надається у примітках є вагомою для
користувачів фінансової звітності.
Дослідженню різних аспектів фінансової звітності бюджетних установ
приділена увага такими вітчизняними вченими та практиками як Атамас
П.Й., Джога Р.Т., Канєва Т.В., Рудченко Ю.С., Свірко С.В., Сушко Н.І.,
Ткаченко І.Т., Чечуліна О.О. та іншими. Проте фінансова звітність у
бюджетній сфері України потребує реформування з урахуванням усіх
користувачів, включаючи громадськість, що зумовлює актуальність питання
та вказує на необхідність подальших досліджень.
У дослідженні було використано такі методи як аналіз (для розуміння
сутності

особливості

розкриття

інформації

у

фінансовій

звітності),

конкретизація, аргументація, порівняння (знаходження спільних і відмінних
ознак між формами фінансової звітності за ПСБОДС та МСБОДС),
класифікація (групування звітності за певними ознаками) та узагальнення, за
допомогою якого було зроблено загальні висновки.
Постановка завдання:
1. Ідентифікація користувачів фінансової звітності бюджетних установ
та їхніх інформаційних потреб.
2. Розгляд чинних вимог до фінансової звітності бюджетних установ
України;
3. Порівняння вимог до фінансових звітів за МСБОДС та ПСБОДС, які
набрали чинності у 2015 році.
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Фінансова звітність є структурованим відображенням фінансового стану
та фінансових результатів діяльності суб‘єкта господарювання. Метою
фінансової звітності є надання інформації користувачам про фінансовий стан,
фінансові результати діяльності та грошові потоки суб‘єкта господарювання.
Визначальним моментом при формуванні фінансової звітності є забезпечення
розкриття інформації для користувачів [2].
Історично вимоги до звітності бюджетних установ формувалися з
врахуванням інтересів одного єдиного користувача – держави. Вітчизняна
облікова система повністю відповідала моделі функціонування планової
економіки і була достатньо ефективною в тих умовах, але не пристосована
для відображення господарських фактів у нових економічних умовах.
Ринкова економіка зумовила переорієнтацію бюджетних установ на
багатоканальне фінансування та необхідність інформування усіх учасників
цього процесу про ефективність використання отриманих коштів.
Співробітництво установ державного сектору України з міжнародними
організаціями, фінансовим установами, потребують відкритості та прозорості
інформації з економічних питань, зокрема з питань бухгалтерського обліку та
фінансової звітності, відповідності міжнародним стандартам, адже в умовах
інтеграції у міжнародне співтовариство, потрібно надавати відкриту
економічну інформацію для інвесторів та вкладників про накопичені активи
та наявні зобов‘язання держави. Тому починаючи з 2015 р., Україна
перейшла на нові, більш сучасні стандарти, які опираються на МСБОДС.
Основною перевагою фінансової звітності, складеної згідно з МСБОДС,
є врахування інтересів великого кола користувачів. Розглянемо детальніше
користувачів фінансової звітності згідно наказу «Про затвердження Порядку
складання

фінансової

та

бюджетноїзвітності

розпорядниками

та

одержувачами бюджетних коштів», та відповідно до вітчизняних положень
та стандартів та МСФЗ у табл.1.
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Таблиця 1.
Порівняння складу користувачів фінансової звітності
За «Порядком складання фінансової та

За Міжнародними стандартами

бюджетної звітності розпорядниками та

бухгалтерського обліку в державному

одержувачами бюджетних коштів»

секторі (IPSAS)

Бюджетний комітет Верховної Ради

Платники податків

України

Донори, кредитори та інші постачальники

Мінфін

ресурсів

Державна казначейська служба

Отримувачі послуг

Органи управління, яким підпорядковані

Законодавча влада (або аналогічний орган)

установи
Рахункова Палата та інші контролюючі

Члени парламенту (або аналогічний

органи

представницький орган)

МСБОДС розглядають громадян як основних постачальників ресурсів та
отримувачів послуг установ державного сектору, які, на відміну від органів
державного управління, не мають права вимагати надання інформації для
прийняття рішень. Їх інформаційні потреби можуть бути задоволені тільки
завдяки отриманню доступу до фінансової звітності.
Фінансова звітність в державному секторі повинна забезпечувати такі
інформаційні потреби зазначених користувачів щодо: джерел надходжень
коштів та напрямів їх використання; рівня фінансового забезпечення
діяльності установи; стану виконання усіх зобов‘язань установи та здатності
установи виконувати їх у майбутньому; фінансового стану установи та змін у
ньому;

дотримання

фінансової

дисципліни

установою;

цільового

використання бюджетних коштів; ступеня отримання та використання
ресурсів відповідно до кошторису [2].
Виконання викладених вище вимог потребує змін складу та змісту
фінансових звітів (табл. 2).
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Таблиця 2.
Вплив реформування бухгалтерського обліку на склад фінансової
звітності
бюджетних установ України
Склад фінансової звітності

Склад фінансової звітності

Звітність відповідно

до 01.01.2015 р.[2]

з 01.01.2015 р.[4]

МСБОДС (IPSAS)[3]

Баланс (форма № 1)

«Баланс» (форма № 1-дс);

Звіт про результати

Звіт про фінансовий стан на
дату закінчення періоду

«Звіт про фінансові

фінансової діяльності

результати» (форма № 2-дс)

(форма № 9д, № 9м)

Звіт про виконання за період

Звіт про рух грошових

«Звіт про рух грошових

Звіт про рух грошових

коштів

коштів» (форма № 3-дс)

коштів

Примітки до звітів (Форми

«Звіт про власний капітал»

Звіт про зміни в капіталі за

річних звітів №5, №6, №15)

(форма № 4-дс)

період
Примітки, що складаються з
короткого огляду основних

«Примітки до фінансової

принципів облікової

звітності» (форма № 5-дс)

політики та іншої
пояснювальної інформації.

Фінансова звітність повинна містити лише доречну інформацію, яка
впливає на прийняття рішень користувачами, дає змогу вчасно оцінити
минулі, теперішні та майбутні події, підтвердити та скоригувати їхні оцінки,
зроблені у минулому. Фінансова звітність повинна бути достовірною.
Інформація, наведена у фінансовій звітності, є достовірною, якщо вона
не містить помилок та перекручень, які здатні вплинути на рішення
користувачів звітності.
Фінансова звітність повинна надавати

можливість

користувачам

порівнювати: фінансові звіти підприємства за різні періоди; фінансові звіти
різних

підприємств.

Передумовою

складання
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звітності

є

наведення

відповідної інформації попереднього періоду та розкриття інформації про
облікову політику та її зміни.
Для того, щоб фінансова звітність була зрозумілою користувачам, вона
повинна містити дані про:
− підприємство;
− дату звітності та звітний період;
− валюту звітності та одиницю її виміру;
− відповідну інформацію щодо звітного та попереднього періоду;
− облікову політику підприємства та її зміни;
− консолідацію фінансових звітів;
− припинення (ліквідацію) окремих видів діяльності;
− обмеження щодо володіння активами;
− виявлені помилки минулих років та пов‘язані з ними коригування;
− переоцінку статей фінансових звітів;
−

іншу

інформацію,

розкриття

якої

передбачено

відповідними

положеннями (стандартами) [5].
Основна вимога до інформації, що надається зовнішнім користувачам –
це її корисність. Щоб ця вимога виконувалась, необхідно щоб вона
відповідала наступним критеріям (рис. 1.) [6].
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КОРИСНІСТЬ
Вимоги до якості
фінансової звітності

зрозумілість і
адекватність
тлумачення

Елементи
фінансової
звітності

активи
пасиви

Принципи
Обмежуваль
включення даних
у
ні принципи
звітність

Принципи обліку
інформації що
включається у
звітність

достовірність
доходи
зіставленість

доречність

доступність

співвідношення
«затративигоди»
обмеженість
конфіденційніст
ь

автономності
підприємства

видатки
прибутки
збитки

безперервності
діяльності
періодичності
історичної
собівартості
нарахування і
відповідності
доходів і витрат
повного
висвітлення
послідовності
обачності
перевалювання
змісту над
формою
єдиного
грошового
вимірника

Рис. 1. Якісні характеристики фінансової звітності бюджетних установ
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Отже розглянувши вище викладений матеріал можна зробити такі
висновки.
Члени суспільства є основними «інвесторами» бюджетних установ, а
отже і інформація, щодо витрачання та надходження коштів до бюджетних
установ повинна бути доступною для них в першу чергу.
Фінансові звіти бюджетних установ повинні підлягати оприлюдненню.
Фінансові звіти бюджетних установ з 2015 року надають користувачам
більш змістовну та якісну фінансову інформацію.
Примітки до фінансових звітів повинні містити інформацію про виконання
зобов'язань щодо фінансування діяльності установи, оцінку виконання бюджету
установи, оцінку участі установи у цільових програмах тощо.
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УДК 657.6(045)
І.Г. Семенюк
здобувач освітнього ступеня «магістр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ ПІДПРИЄМСТВА ЯК ОБ’ЄКТ
ОБЛІКУ І АУДИТУ
В статті розглянуто теоретичні підходи до трактування фінансових
результатів. Визначено алгоритм утворення фінансових результатів від
різних видів діяльності. Розглянуто питання впливу витрат на розмір
прибутку
Ключові слова: фінансові результати, прибуток, витрати, операційна
діяльність, фінансова діяльність, аудит.
Постановка проблеми. Питання ведення бухгалтерського обліку і
проведення аудиту фінансових результатів на підприємствах є дуже важливим і
актуальним в наш час. Це пов‘язано з тим, що з розвитком ринкових відносин
та відносної стабілізації в економіці країни, господарюючі суб‘єкти почали
окрім основної діяльності інвестувати вільні активи в фінансову та інвестиційну
діяльність. Метою такої діяльності підприємства – є отримання доходу.
Фінансові результати відображають мету підприємницької діяльності –
її доходність, що і є вирішальними для підприємства. Окрім його керівництва
і колективу вони цікавлять вкладників капіталу (інвесторів), кредиторів,
державні органи, в першу чергу податкову службу, фондові біржі, які
займаються купівлею-продажем цінних паперів та ін.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання обліку та аудиту
фінансових результатів перебувають у центрі уваги багатьох відомих вчених:
Бабицька О.О., Бабіч В.В., Бардаш С.В., Бердар М.М., Берднікова Т. М.,
Вдовенко Н., Греськів Т.С., Губарик О.М., Гуцаленко Л.В., Євдокименко В. К.,
Золотарьова Н.С., Івахів Ю.О., Камінська Т.Г., Кохан Т. В., Маначинська Ю.А.,
Червінська С.Л., Шумакова Т.
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Постановка завдання. Метою статті є дослідження фінансових
результатів як об‘єкта обліку і аудиту на підприємстві.
Виклад основного матеріалу дослідження. Фінансовий результат – це
прибуток або збиток який отримує господарюючий суб‘єкт внаслідок своєї
діяльності. Таким чином, фінансовий результат є одним з найважливіших
економічних показників, який узагальнює усі результати господарської
діяльності та надає комплексної оцінки ефективності цієї діяльності.
Як бачимо, поняття фінансового результату тісно пов‘язане з
поняттями прибутків і витрат.
У положенні (стандарті) бухгалтерського обліку 3 ―Звіт про фінансові
результати‖ надані наступні визначення прибутку та збитку:
– прибуток – це сума, на яку доходи перевищують пов‘язані з ними
витрати;
– збиток – це перевищення суми витрат над сумою доходу, для
отримання якого були здійснені ці витрати.
Відповідно до Закону України ―Про бухгалтерський облік та фінансову
звітність в Україні‖, фінансовий результат (прибуток або збиток) повинен
визначатися і відображаються в бухгалтерському обліку та фінансовій
звітності згідно з принципом нарахування та відповідності доходів та витрат.
Отже, відповідно до вищезазначеного принципу, для визначення
фінансових результатів звітного періоду необхідно зіставляти доходи
звітного періоду з витратами, що були здійснені для отримання цих доходів.
При цьому доходи і витрати відображаються в бухгалтерському обліку та
фінансовій звітності в момент їх виникнення, незалежно від дати
надходження або сплати грошових коштів. Тобто, якщо доходи суб‘єкта
господарської діяльності перевищують витрати, що були здійснені для
отримання цих доходів, то він отримує позитивний фінансовий результат
(прибуток), у разі, коли витрати більші за доходи господарюючий суб‘єкт
отримує негативний фінансовий результат (збитки).
Як економічна категорія фінансові результати визначається як різниця
між

сукупною

виручкою

та

сукупними
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витратами

підприємства.

Перевищення валових сукупної виручки над сукупними витратами стає
можливим завдяки створення додаткової вартості.
Додаткова вартість виступає у вигляді збільшення вартості товару
відносно витрат на його виробництва, як прирощування всього авансованого
капіталу. Закон додаткової вартості діє всіх стадіях виробничого процесу.

-

Рахунок 79 “Фінансові результати”дослідження складу,

Дебет

Суми в порядку закриття
рахунків обліку витрат, також
належна сума нарахованого
податку на прибуток

Первинний облік
Регістри обліку
Головна книга

Кредит

Суми в порядку закриття
рахунків обліку доходів

запаси

Звітність

Рис. 1. Порядок узагальнення інформації на рахунку 79
“Фінансові результати” на підприємстві
Витрати – це зменшення економічних вигод 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).
Але, слід зазначити, що в економічній теорії існують різні підходи до
визначення доходів та витрат. Відповідно до теорії альтернативного підходу
доходи підприємства поділяються реальні (фактичні) та альтернативні.
Реальні (фактичні) доходи за цією теорією визначаються як валова виручка
підприємства від реалізації товарів, робіт, послуг (тобто у разі здійснення
звичайної діяльності).
Альтернативні ж доходи визначаються величиною можливого доходу,
який підприємство отримає у разі зміни своєї діяльності (наприклад, кошти
підприємства не будуть витрачені на придбання сировини, а вносяться на
депозитний банківський рахунок або інвестуються у акції інших підприємств).
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Порівнюючи обидва види доходів підприємство визначає найбільш
оптимальний напрямок своєї діяльності, який забезпечує найбільший дохід
при рівних витратах коштів підприємства.
Під час порівняння зазначених доходів їх величину, як правило,
помножують на ймовірність отримання цього доходу, що дозволяє врахувати
підприємницький ризик за видами діяльності, які порівнюються.
Щодо витрат підприємства, то в економічній теорії існує їх розподіл на
зовнішні (явні) і внутрішні (скриті). До зовнішніх витрат належать платежі
зовнішнім (відносно підприємства) постачальникам.
Отже, різниця між сукупною виручкою та зовнішніми витратами
дорівнює

величині

бухгалтерського

прибутку,

але

при

цьому

не

враховуються скриті витрати, до яких належать витрати на ресурси, належні
самому

підприємству.

Таким

чином,

якщо

вилучити

з

величини

бухгалтерського прибутку внутрішні витрати, то визначена величина буде
складати економічний прибуток підприємства.
Всі підприємства однієї галузі придбають необхідні ресурси на ринку
факторів виробництва, де ціни не залежать від даних суб‘єктів господарської
діяльності, а формуються за об‘єктивним механізмом ринкової кон‘юнктури
(окрім ринків з різним ступенем монополізації), тому кожне підприємство
сплачуватиме рівні суми за рівні обсяги будь-якого ресурсу, аби отримати
цей ресурс у своє підпорядкування. Це, звичайно, означає, що явні витрати за
втраченими можливостями підприємств однієї галузі на одиницю продукції
виступають рівними.
Щодо прихованих витрат, які визначаються віддачею капітальних
ресурсів та підприємницької здатності, то в умовах конкуренції прагнення
кожного підприємства не допустити переваги конкурентів повинно привести
галузь до стану, коли жодне з підприємств не буде мати односторонніх
вигод. В цьому випадку віддача всіх ресурсів рівна на всіх підприємствах, а
економічний прибуток дорівнює нулю і носить назву ―нормального
прибутку‖, отримання якого достатньо для того, щоб залишитися в галузі. Це
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означає, що в умовах абсолютної конкуренції, коли галузь знаходиться у
рівновазі, витрати втраченої можливості кожного підприємства галузі
співпадають з їхньою сукупною виручкою, і економічний прибуток всіх
підприємств дорівнює нулю.
За рівноважного стану всі основні показники, які формують попит та
пропозицію на товарнім ринку (пропозиція ресурсів, ступень розвитку
технології, рівень доходів споживачів, тощо) залишаються незмінними.
Будь-які відхилення від рівноваги, викликані діями одного з
підприємств, яке, наприклад, застосувало декілька новацій, через що і
отримало економічний прибуток, в довгостроковому періоді усуваються
через вхід до галузі інших підприємств. Галузь, яка знаходиться в рівновазі,
абсолютно статична, всі вчинки підприємств можна передбачити, будь-який
ризик відсутній.
В цьому зв‘язку існування чистого прибутку зазначена економічна
теорія

пояснює

віддачею

специфічного

ресурсу

-

підприємницьких

здатностей.
Прибуток виступає винагородою, яку отримує підприємець. Це плата за
те, що він організовує виробництво, керує їм, упроваджує інновації, несе
ризик. Виконуючи свої функції, підприємець забезпечує перевищення
виручки (доходу) від реалізації продукції над витратами на її виробництво і
реалізацію.
Відповідно до економічної теорії маржиналізму доходи, витрати та
відповідно, фінансовий результат є функціями від обсягу виробництва. При
цьому за умов чистої конкуренції збільшення обсягу випуску не гарантує
підприємству збільшення прибутку, оскільки обсяг реалізації продукції на
ринку чистої конкуренції є зворотною пропорцією до ціни одиниці продукції.
Згідно з цією теорією існує лише один обсяг виробництва, який
забезпечує найбільший економічний ефект, тобто найбільшу прибутковість.
Для визначення такого обсягу виробництва використовуються поняття
граничних витрат та граничного доходу, які дорівнюють питомій вазі
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приросту відповідно витрат та доходу при збільшенні (зменшенні) обсягу
випуску продукції на визначену фіксовану величину, що обумовлена
виробничою та технологічною структурою підприємства.
Найбільший фінансовий результат може бути досягнутий при обсягу
виробництва, на якому встановлюється рівновага між граничним доходом та
граничними витратами підприємства.
План рахунків бухгалтерського обліку містить окремий рахунок 79
―Фінансові результати‖, який безпосередньо призначений для обліку й
узагальнення інформації про фінансові результати підприємства, має
субрахунки відповідно до яких фінансові результати класифікуються на:
– результат основної діяльності;
– результат фінансових операцій;
– результат іншої звичайної діяльності;
– результат надзвичайних подій.
Згідно з Інструкцією до Плану рахунків, фінансовий результат від
основної діяльності – це прибуток (збиток) від основної діяльності
підприємства, який є різницею між сумою доходів від реалізації готової
продукції, товарів, робіт, послуг й доходів від іншої операційної діяльності та
сумою собівартості реалізованої готової продукції, товарів, робіт і послуг,
адміністративних витрат, витрат на збут, інших операційних витрат.
Результат фінансових операцій визначається як прибуток (збиток) від
фінансових операцій підприємства, який є різницею між сумою доходів від
участі в капіталі та інших фінансових доходів та сумою фінансових витрат.
Результат від іншої звичайної діяльності – це прибуток (збиток) від
іншої звичайної діяльності підприємства, який дорівнює різниці між сумою
доходів від інвестиційної та іншої звичайної діяльності підприємства та
сумою інших витрат підприємства.
Результат надзвичайних подій визначається як прибуток (збиток) від
надзвичайних подій, який становить різницю між сумою доходів, одержаних
від надзвичайних подій, та сумою витрат від надзвичайних подій.
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Дохід відображається у бухгалтерському обліку в сумі справедливої
вартості активів, що отримані або підлягають отриманню.
У разі відстрочення платежу, внаслідок чого виникає різниця між
справедливою вартістю та номінальною сумою грошових коштів або їх
еквівалентів, які підлягають отриманню за продукцію (товари, роботи,
послуги та інші активи) така різниця визначається доходом у вигляді
процентів.
Якщо справедлива вартість активів, робіт та послуг, які отримані або
підлягають отриманню за бартерним контрактом, достовірно визначити
неможливо, то дохід визначається за справедливою вартістю активів, робіт та
послуг, що передані за цим бартерним контрактом.
Сума доходу за бартерним контрактом визначається за справедливою
вартістю активів, робіт та послуг, що одержані або підлягають отриманню
підприємством, зменшенню або збільшенню відповідно на суму переданих
або одержаних грошових коштів та їх еквівалентів.
Висновки. Таким чином, прибуток є об‘єктивною економічною
категорією, тому на його формування впливають об‘єктивні процеси, що
відбуваються в суспільстві, у сфері виробництва й розподілу валового
внутрішнього продукту. Водночас прибуток – це підсумковий показник,
результат фінансово-господарської діяльності підприємств як суб‘єктів
господарювання. Тому прибуток відбиває її результати і зазнає впливу
багатьох чинників. Є особливості у формуванні прибутку підприємств
залежно від сфери їхньої діяльності, галузі господарства, форми власності,
розвитку ринкових відносин.
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УДК 657
Н.М. Семко
Здобувач освітнього ступеня «магістр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ПОТОЧНІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ ПІДПРИЄМТВА: ОСОБЛИВОСТІ
ВІДОБРАЖЕННЯ В ОБЛІКУ ТА ЗВІТНОСТІ
В статті розглянуто сутність поточних зобов’язань підприємства, значна
увага приділена особливостям аналізу поточних зобов’язань підприємства з
врахуванням

даних

бухгалтерського

обліку,

розглянуто

узагальнення

інформації про поточні зобов’язання підприємства в звітності, визначено
зміст основних понять з теми дослідження.
Ключові

слова:

зобов’язання,

поточні

зобов’язання,

кредиторська

заборгованість, аналіз, контроль, звітність.
Постановка проблеми та її зв'язок з актуальними теоретичними та
практичними завданнями. На сьогоднішній день існує чимало підприємств,
діяльність яких не можлива без виникнення поточних зобов‘язань. Так,
практично не маючи власного капіталу, підприємство бере в кредит товар і
отримує значні прибутки не ризикуючи при цьому власним капіталом.
Найбільш вагоме місце в системі управління діяльністю підприємства
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займають зобов‘язання підприємства за розрахунками з постачальниками та
підрядчиками. Це аргументується тим, що приймаючи управлінські рішення
щодо тактичних чи стратегічних планів підприємства, керівник в першу
чергу робить аналіз чи перевірку фінансової звітності, а особливо зобов‘язань
підприємства,

що

дає

змогу

визначити

його

фінансову

стійкість,

незалежність та в кінцевому результаті прибутковість. Облік поточних
зобов‘язань – одне з найбільш поширених питань, з якими зустрічаються в
ході своєї діяльності як бухгалтери-практики, так і менеджери, яким
необхідна щоденна інформація про заборгованість підприємства. Дані
бухгалтерського обліку не лише описують процеси, що вже здійснились,
дають інформацію для їх аналізу, але й є підґрунтям для моделювання
ситуацій, можливих у майбутньому. Приймаючи рішення, керівник повинен
думати про його наслідки, основою для чого є бухгалтерські дані.
Дана тема є актуальна, оскільки процес розвитку і становлення ринкових
відносин в Україні вимагає раціональної організації бухгалтерського обліку і
складання звітності у відповідності з реаліями ринкової економіки і
міжнародних стандартів фінансової звітності. В сучасних умовах для
прийняття

раціональних

управлінських

рішень

необхідно

володіти

достовірними знаннями про об‘єкт керування. Важливим елементом у
системі бухгалтерського обліку є облік поточних зобов‘язань підприємства.
Формування цілей статті. Метою даної статті є дослідження основних
особливостей і проблем в організації обліку поточних зобов‘язань
підприємства.
Посилання на сучасні дослідження та публікації. Ряд науковців
досліджували проблеми обліку поточних зобов‘язань піприємства, як з
облікової, так і з правової точок зору. Серед них доцільно виділити таких
науковців, як Ф.Ф. Бутинець, Г.В. Власюк, С.Ф. Голов, О.М. Петрук,
П.Я. Хомин, Е.Ф. Югас та інші. Проте нині й надалі малодослідженими
залишаються питання щодо визначення економічної сутності зобов‘язань,
порядку їх відображення в обліку й звітності.
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Питанням щодо сутності поняття «зобов‘язання», класифікації, оцінки
та відображення їх на рахунках бухгалтерського обліку присвячено цілий ряд
праць вітчизняних і зарубіжних авторів: О. Волинця, В. Гуліна, М. Козлової,
Н.Коломійця, Д.Г. Лаптєвої, Р. Майданика, Л. Ніколенко, Л. Нікуліна,
І. Омецінської, О. Петрука, М. П‘ятова, І. Рильника, Я. Соколова,
О. Солдаткінової та ін. Однак і дотепер ряд питань залишаються актуальними
та до кінця невирішеними.
Виклад

основного

матеріалу

дослідження.

На

вітчизняних

підприємствах поточні зобов‘язання займають стійкі позиції у фінансуванні
поточної діяльності і в останні роки продовжується її зростання. Вони
надають можливість підприємству тимчасово користуватися запозиченими
коштами, але з іншого боку також зменшує показники платоспроможності і
ліквідності.
Зобов'язання
розглядаються
фінансування

як

є

однією
джерела

операційної,

із

складових

формування
інвестиційної

Балансу

підприємства

фінансових

ресурсів

та

фінансової

і

для

діяльності

підприємств.
Різними

науковцями

підіймаються проблеми

розуміння

сутності

зобов‘язань підприємства і ототожнення її з поняттям «кредиторська
заборгованість», недосконалості нормативного законодавства, що регулює
облік зобов‘язань, відсутність в ньому єдиного критерію, для класифікації та
оцінки зобов‘язань з метою подальшого правильного відображення в обліку,
піднімаються проблеми щодо обліку умовних зобов‘язань та відображення в
обліку ризиків зобов‘язань, відсутності облікової номенклатури первинного
та поточного обліку зобов‘язань, тощо.
Визначення сутності та змісту, видів, порядку оцінки і визнання є
основоположним базисом при організації обліку зобов‘язань.
Категорія «зобов‘язання» тісно пов‘язана з категоріями «розрахунки» і
«заборгованість».
Городянська Л. В. зазначає, що зобов'язання – дещо ширша економічна
категорія, ніж кредиторська заборгованість. У дискусії про визначення
терміну «розрахунки» виділяють 3 основні позиції [1].
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Відповідно до першої з них, розрахунки – це система взаємовідносин.
Прихильники другої позиції вважають ці розрахунки безпосередньо
взаємовідносинами (без використання слова ―система‖). Третя група вчених
лише пояснює економічну сутність розрахунків, не наводячи пояснення щодо
їх визначення [2].
В свою чергу, кредиторська заборгованість – це тимчасово залучені
суб'єктом у власне користування грошові кошти, які підлягають поверненню
фізичній або юридичній особі.
Кредиторська заборгованість виражає вартісну оцінку фінансових
зобов'язань підприємства перед різними суб'єктами економічних відносин.
У майбутньому заборгованість за зобов'язаннями має бути погашена
шляхом передачі кредиторам певних активів або послуг. Таким чином,
зобов'язання – це вимоги кредиторів стосовно активів підприємства.
Економічна сутність кредиторської заборгованості полягає в тому, що це не
тільки частина майна підприємства, як правило кошти, але і товарноматеріальні цінності, наприклад у зобов'язаннях по товарному кредиті.
Як правова категорія кредиторська заборгованість – особлива частина
майна підприємства, що є предметом обов'язкових правовідносин між ним і
його кредиторами. Підприємство володіє і користається кредиторською
заборгованістю, але вона зобов'язана повернути чи виплатити дану частину
майна кредиторам, що мають права вимоги на неї. Дана частина майна суть
борги підприємства, чуже майно, чужі кошти, що знаходяться у володінні
підприємства-боржника.
Зобов‘язання, що відображаються в бухгалтерському обліку мають
юридичний та економічний зміст. Як юридична категорія господарське
зобов‘язання – це господарські відносини, що регулюються правом. В силу
цих відносин одна сторона уповноважена вимагати від іншої здійснення
господарських операцій: передачі майна, виконання робіт, надання послуг
тощо, а інша при цьому зобов‘язана виконувати вимоги щодо предмету
596

зобов‘язання і має при цьому право вимагати відповідну винагороду - сплату
грошей, зустрічні послуги тощо.
Отже, кредиторська заборгованість – поточні зобов'язання підприємства,
що відображають його заборгованість перед партнерами по комерційних
операціях по рахунках, прийнятих до оплати.
У сучасній фінансовій практиці виділяють наступні основні види
кредиторської

заборгованості:

кредиторська

заборгованість

за

довгостроковими зобов‘язаннями, кредиторська заборгованість за товари,
роботи та послуги, кредиторська заборгованість за розрахунками з
бюджетом, кредиторська заборгованість зі страхування, кредиторська
заборгованість з оплати праці, кредиторська заборгованість за одержаними
авансами, кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками,
кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків, кредиторська
заборгованість за страховою діяльністю, інші види.
Зобов'язання, що пов'язані з витратами, які виникають у ході
нормального операційного циклу (в результаті придбання сировини,
нарахування комунальних послуг, заробітної плати персоналу тощо), є
поточними навіть тоді, коли термін їх погашення настає після 12 місяців від
дати балансу [3].
Отже, статті включаються до поточних зобов'язань, якщо вони
оплачуються на вимогу кредитора, або якщо очікується, що вони будуть
ліквідовані протягом 12 місяців з дати балансу.
Найбільш повним визначенням кредиторської заборгованості вважаємо
наступне: кредиторська заборгованість – це сума, яку повинно сплатити
підприємство (організація) в установлений термін юридичним або фізичним
особам (кредиторам) внаслідок отримання ним коштів в грошовій або інших
формах.
Враховуючи викладене, можна відмітити, що економічній сутності
кредиторської заборгованості притаманні наступні ознаки:
-

примусовий характер економічних відносин;
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-

риса заміщення оборотних засобів підприємства;

-

має властивість ―виштовхувати‖ з господарського обігу банківський

кредит;
-

відрізняється швидкістю розповсюдження від підприємства до

підприємства

по

ланцюгу

взаємопов‘язаних

платежів,

що

викликає

необхідність заліків взаємних вимог;
-

може трансформувати безготівкові розрахунки, зокрема, змінювати

способи платежів [2].
В останні роки більше уваги починає приділятися проблемам
класифікації зобов‘язань підприємства, їх оцінці та відображенню у
фінансовій звітності. Причиною цього є підвищення кількості випадків
існування кредиторської заборгованості та сумніви щодо її погашення в
майбутньому.
Залежно від терміну погашення зобов'язання поділяються на поточні та
довгострокові. Згідно з П(С)БО 11 "Зобов‘язання" воно класифікується як
поточне,

якщо

воно

буде

погашене

протягом

операційного

циклу

підприємства або дванадцяти місяців, починаючи з дати балансу [4]. Усі інші
зобов'язання є довгостроковими.
Модель управління кредиторською заборгованістю включає наступні
складові елементи:
1) статичний та динамічний аналіз формування та погашення
кредиторської заборгованості суб‘єкта господарювання та її впливу на
величину його грошових потоків;
2) обґрунтування доцільності отримання відстрочки оплати рахунків
постачальників, а також оптимального терміну такої відстрочки;
3)

попередження

формування

простроченої

кредиторської

заборгованості та забезпечення, за необхідності, пролонгації кредиторської
заборгованості тощо.
Найбільшу питому вагу в поточних зобов‘язаннях підприємства
займають розрахунки з постачальниками та підрядниками.
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Інформація

про

поточні

зобов‘язання

підприємства

обов‘язково

знаходить своє відображення у звітності. Звітність підприємств – це
завершальний етап облікового процесу. Саме із звітності починається перше
знайомство

з

діяльністю

підприємства.

Вона

становить

основу

інформаційного забезпечення аналізу фінансового стану підприємства.
Основні нормативні документи, які регулюють порядок складання та
подання звітності перелічені в таблиці 1.
Таблиця 1
Нормативні документи, які визначають порядок складання та
подання фінансової та податкової звітності
Назва документу

Зміст документів

Використання в
обліковому
процесі

1

Податковий кодекс
України від 02.12.2010р.
№ 2755-VI

Визначає правила
оподаткування
податкових доходів
та витрат, складання
податкової звітності

Для оподаткування
прибутку
підприємств та
складання
податкової
звітності

2

Про бухгалтерський облік
та фінансову звітність в
Україні: Закон України
від 16.07.1999р. №996ХІV

Визначає основні
принципи обліку та
звітності

Для складання
фінансової
звітності

3

НП(С)БО 1 «Загальні
вимоги до фінансової
звітності», затверджене
Наказом Міністерства
фінансів України від
07.02.2013 р. № 73.

Визначає загальні
вимоги до складання
фінансової звітності,
зміст, форму та
методику складання
основних форм
звітності

Для складання
фінансової
звітності
підприємства

4

П(С)БО 6 «Виправлення
помилок і зміни у
фінансових звітах»,
затверджене Наказом
Міністерства фінансів
України від 28.05.1999р.
№137

Визначає порядок
виправлення
помилок, внесення та
розкриття інших змін
у фінансовій
звітності

Для відображення
в звітності змін та
виправлення
помилок

№
з/п
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Фінансова звітність – бухгалтерська звітність, що містить інформацію
про фінансовий стан, результати діяльності та рух грошових коштів
підприємства за звітний період. Метою складання фінансової звітності є
надання користувачам повної, правдивої та неупередженої інформації про
фінансовий стан, результати діяльності та рух коштів підприємства для
прийняття ними рішень [5].
Фінансова звітність підприємства складається з: Балансу (звіту про
фінансовий стан), Звіту про фінансові результати (звіту про сукупний дохід),
Звіту про рух грошових коштів, Звіту про власний капітал і Приміток до
фінансової звітності.
Інформація про поточні зобов‘язання підприємства відображається в
балансі. Загалом у балансі відображаються активи, зобов‘язання та власний
капітал підприємства. Для складання балансу дані первинних документів про
господарські операції, а також про господарські операції, які відповідно до
законодавства

підлягають

відображенню,

заносяться

до

регістрів

бухгалтерського обліку. За даними регістрів бухгалтерського обліку
складаються баланс і відповідні форми фінансової звітності щодо зазначених
господарських операцій.
Крім того, прослідкувати яким чином поточні зобов‘язання вплинули на
рух грошових коштів можна у Звіті про рух грошових коштів, в якому
наводяться дані про рух грошових коштів протягом звітного періоду в
результаті операційної, інвестиційної та фінансової діяльності. При складанні
фінансової звітності та консолідованої фінансової звітності підприємства
можуть обрати спосіб складання звіту про рух грошових коштів за прямим
або непрямим методом із застосуванням відповідної форми звіту.
Підприємство розгорнуто наводить суми надходжень та видатків, що
виникають у результаті операційної, інвестиційної та фінансової діяльності.
Якщо рух грошових коштів у результаті однієї операції включає суми, які
належать до різних видів діяльності, то ці суми наводяться окремо у складі
відповідних видів діяльності. Внутрішні зміни у складі грошових коштів до
звіту про рух грошових коштів не включаються.
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Висновки. Використання системного підходу у проектуванні обліку
поточних зобов'язань підприємств та відображення інформації про них у
звітності дозволить інтегрувати облікову функцію в загальну систему
управління підприємством, що буде сприяти реалізації загальної місії
підприємства на досягнення його цільових орієнтирів.
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Міністерства фінансів України від 07.02.2013 р. № 73.
УДК 657.28(045)
О. Ю. Сенич
Здобувач освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ОБЛІК РОЗРАХУНКІВ З ПОКУПЦЯМИ ТА ЗАМОВНИКАМИ:
ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ
У статті подано трактування економічної сутності, етапи та порядок
загального ведення обліку розрахунків з покупцями та замовниками, а також
їх проблемні аспекти.
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Ключові

слова:

Дебіторська

заборгованість

покупців,

розрахунки

з

покупцями та замовниками, покупці, замовники.
Актуальність окресленої проблематики полягає в тому, що уточнення та
класифікація

досліджуваного

категоріального

апарату,

пошук

його

економічної сутності надає можливість сформувати передумови для
правильного визнання та відображення розрахунків з покупцями та
замовниками в обліковому процесі, вдосконалення організації та методики
системи внутрішньогосподарського контролю виконання договірних прав і
зобов‘язань.
Постановка проблеми. Сучасна соціально-економічна ситуація в Україні
характеризується
чинниками,

несприятливими

зокрема,

для

перманентними

розвитку

економічної

політичними

системи

трансформаціями,

нестабільністю та дефляцій ними процесами та іншими факторами, які
негативно впливають на діяльність суб‘єктів господарювання та на
економічний розвиток країни в цілому. За сформованих умов суттєво
загострюється потреб в достовірній інформації щодо обсягів реалізованої
продукції та своєчасності пов‘язаних із цим розрахункових операцій.
Очевидно, що повні та полі аспектні аналітичні дані щодо цього повинна
забезпечувати систему бухгалтерського обліку підприємства, оскільки
інформація відображена на рахунках обліку дебіторської заборгованості
безпосередньо пов‘язана з реалізацією готової продукції (товарів, робіт,
послуг) підприємства та одержання прибутку.
Мета дослідження полягає в здійсненні спроби уточнення економічної
сутності

категоріально-понятійного

заборгованості,

узагальнення

її

апарату

класифікаційних

щодо
ознак,

дебіторської
виходячи

із

необхідності та базуючись на підходах системності, окреслення шляхів
удосконалення облікового процесу операцій за розрахунками з покупцями та
замовниками, що сприятиме підвищенню достовірності отриманих облікових
даних, необхідних для прийняття ефективних управлінських рішень
суб‘єктами господарювання.
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Аналіз результатів останніх досліджень і публікацій з проблеми, що
розглядається; визначення окремих питань, що не вирішені в обраній для
дослідження

проблемі.

Питання

методики

відображення

на

рахунках

бухгалтерського обліку операцій за розрахунками з покупцями та замовниками
розглядали І.О. Власова (уточнено складові елементи розрахунків з покупцями
та замовниками), О.М. Кияшко (запропоновано нові субрахунки до рахунку 36
―Розрахунки з покупцями та замовниками‖),

Н.В. Остапенко (удосконалено

методи управління зобов‘язаннями, що виникли за результатами розрахунків з
покупцями

та

замовниками),

О.В.

Фоміна

(запропоновано

систему

збалансованих показників в управлінні продажами товарів). Не применшуючи
результати проведених досліджень для розвитку науки, варто відмітити, що
потребує уточнення економічної сутності поняття ―розрахунки‖ з урахуванням
специфіки бухгалтерського обліку операцій за розрахунками з покупцями та
замовниками для підвищення достовірності даних бухгалтерського обліку для
цілей управління.
Викладення основного матеріалу статті з обґрунтуванням отриманих
наукових результатів.
В сучасних умовах господарювання діяльність кожного суб‘єкта
господарювання є предметом уваги широкого кола учасників ринкових
відносин, які заінтересовані у позитивних результатах його функціонування.
Можливості виходу українських підприємств на рівень більш ефективного
функціонування безпосередньо залежать від прозорості і достовірності даних
фінансової звітності, на підставі яких інвестор приймає рішення про
доцільність та обсяг інвестицій, здійснює контроль за їх ефективним
використанням. Поява розрахунків з покупцями та замовниками. Їх
перетворення пов'язані з розвитком товарного виробництва та обігу.
Забезпечення безперервності руху капіталу на всіх трьох стадіях його
перетворення – грошового на продуктивний, продуктивного на товарний,
товарного на грошовий – можливо за допомогою здійснення купівліпродажу, що відбувається в межах відповідної розрахунково-платіжної
системи. За своєю суттю вона повинна збалансувати товарно-грошові потоки
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і забезпечити стабільність задоволення боргових вимог між учасниками
господарського обороту.
Правильність організації бухгалтерського обліку, документування та
відображення в бухгалтерському обліку розрахунків з покупцями та
замовниками є передумовою успішної діяльності підприємства. Поширеним
виступає ототожнення розрахунків з покупцями та замовниками з
погашенням заборгованості, що прирівнює розрахунки до здійснення
платежу, звужує відображення розрахунків з покупцями та замовниками до
відображення нарахування та погашення дебіторської заборгованості та
зумовлює викривлення даних бухгалтерського обліку про стан розрахунків з
покупцями та замовниками на підприємстві.
Метою здійснення розрахунків для покупців є максимальне наближення
моменту передачі товарів, робіт, послуг, з одного боку, і коштів, з іншої; для
постачальників – якомога більший розрив у часі між моментами отримання
товарів, робіт, послуг та сплатою коштів за них; для банків – проведення
розрахунків у таких формах, що передбачають надання додаткових послуг, а
відтак приносять банку додатковий прибуток; для третіх осіб – зменшення
неплатоспроможних клієнтів з одночасним розширенням обсягів угод, що
укладаються. Звідси основна мета системи розрахунків – виконання
зобов‘язань учасників розрахунків шляхом обрання оптимального для всіх
суб‘єктів часу між моментами передачі товарів, робіт, послуг та коштів з
гарантією обумовленого рівня надійності .
Розрахунки

виступають

важливим

інструментом

регулювання

економічних відносин між суб'єктами господарської діяльності, а також
невід'ємним і необхідним елементом процесу розширеного відтворення,
формування, розподілу (перерозподілу) суспільного продукту.
Ефективна організація обліку розрахунків з покупцями та замовниками є
одним із ключових завдань у вирішенні проблем, що виникають під час
поточного

управління

підприємством

із

позиції

оптимального

співвідношення між його ліквідністю та прибутковістю. Актуальність
дослідження проблем бухгалтерського обліку таких операцій пов‘язана з тим,
що вступаючи в розрахункові взаємовідносини з покупцями та замовниками у
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підприємства

виникає

ризик

неповернення

дебітором

боргу.

Однак,

кредитування споживачів значно збільшує обсяги продажу, що спонукає
підприємство досить часто продавати продукцію на умовах відстрочки. При
цьому, відстрочка оплати покупцями рахунків за відвантажену продукцію
збільшує тривалість фінансового циклу, що обумовлює іммобілізацію частини
оборотних коштів і збільшує потребу суб‘єкта господарювання у капіталі для
фінансування обігових коштів. Це зумовлює потребу у вжитті радикальних і
реальних заходів, які нададуть можливість забезпечити розрахунки на
принципах оптимізації інтересів підприємств-партнерів. Тому розрахункові
відносини необхідно розглядати комплексно, тобто як систему взаємовідносин
між підприємствами й особами, засновану на грошовому поверненні вартості
матеріальних цінностей, робіт, послуг[1].
Розрахункові взаємовідносини між підприємствами і його покупцями та
замовниками виникають у процесі господарської діяльності підприємств і
цим відносинам, як правило, передує виконання договорів (контрактів)
купівлі-продажу товарно-матеріальних цінностей, договорів підряду на
виконання законтрактованих видів робіт, надання послуг тощо. Це найбільш
розповсюджена основа виникнення зобов‘язань, основна форма реалізації
товарно-грошових відносин за ринкових умов господарювання.
Для

правильної

організації

облікового

процесу

операцій

щодо

розрахунків з покупцями та замовниками важливим є визначення моменту
виникнення таких зобов‘язань, оскільки юридичні та економічні аспекти
цього питання дещо різняться.
Так у момент підписання угоди щодо постачання товарно-матеріальних
цінностей виникає юридичне зобов‘язання, суть якого полягає в тому, що воно
підлягає виконанню у майбутньому. Важливо, що в обліковому процесі таке
зобов‘язання не знаходить відображення, оскільки воно не є борговим [2].
Особливості обліку розрахунків з покупцями та замовниками полягають
насамперед в тому, що протягом певного періоду, від моменту відвантаження
продукції до моменту надходження платежу, кошти підприємства знаходяться
у вигляді дебіторської заборгованості. Методологічні засади формування в
бухгалтерському обліку інформації про дебіторську заборгованість та її
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розкриття

у

фінансових

звітах

визначає

П(С)БО

10

«Дебіторська

заборгованість» [1]. Рівень дебіторської заборгованості визначається багатьма
чинниками, а саме: вид продукції, місткість ринку певною продукцією, умови
договору, прийнята на підприємстві система розрахунків тощо.
Дебіторська заборгованість покупців – це фактично безвідсоткова позика
контрагентам. Її рівень визначається підприємством за умовами розрахунків
зі своїми клієнтами [3]. А формування достовірної, оперативної і дієвої
облікової інформації щодо розрахунків з покупцями та замовниками
допоможе вчасно приймати раціональні управлінські рішення, уникати
складних і суперечливих ситуацій з дебіторами, а також знизити дебіторську
заборгованість підприємства та покращити його фінансовий стан.
Розрахунки з покупцями та замовниками - це товарна дебіторська
заборгованість.
Покупці – це фізичні або юридичні особи, які купують товари (роботи,
послуги).
Замовниками – це учасники договору, на підставі замовлення яких
виготовляється конкретна продукція, надаються послуги, виконуються
роботи іншим учасником договору [3].
Етапи та порядок загального ведення обліку розрахунків з покупцями і
замовниками представлено за допомогою рис. 1.
Підприємство
Реалізація товарів, робіт, послуг

Відвантаження
(Д-т рах. 36,
К-т рах. 70)

Покупці
Юридичні
особи
Фізичні особи
Платники ПДВ
Неплатники ПДВ

На митній
території
України
Експортні
операції
Договір купівліпродажу
Предмет
Ціна
Форма
розрахунків
Відповідальність

Рис. 1. Загальна схема бухгалтерського обліку розрахунків з
покупцями і замовниками
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Тому питання обліку розрахунків з покупцями та замовниками
досліджуються в різних напрямах. А саме:
1.

удосконалення аналітичного та синтетичного обліку відповідно

до змін у законодавстві щодо гармонізації національних НП(С)БО та МСФЗ;
2.

розвиток обліку розрахунків з покупцями та замовниками

зумовлений використанням інформаційних систем в обліку;
3.

врахування

особливостей

розрахунків

з

покупцями

та

замовниками в залежності від галузі економіки;
4.

удосконалення процедур аудиту розрахунків з покупцями та

замовниками [6].
Проте на сьогодні існує ряд проблем щодо обліку розрахунків з
покупцями та замовниками що потребують подальших досліджень:
1. Нерозвиненість обліку взаєморозрахунків; розрахунок та облік
безнадійної дебіторської заборгованості та шляхів її ліквідації. Для
ефективного управління дебіторською заборгованістю необхідно: проводити
взаємозаліки, використовувати факторинг, зокрема по операціях за товарною
(операційною)

дебіторською

заборгованістю;

формувати

механізми

попередження виникнення безнадійної дебіторської заборгованості та
процедури списання.
2. Неефективність та непристосованість методів розрахунку резерву
сумнівних боргів, відповідно до НП(С)БО 10, до обліку на вітчизняних
підприємствах. Тобто необхідно вдосконалити методи визначення суми
резерву сумнівних боргів, та здійснити заходи щодо стимулювання створення
вітчизняними підприємствами резерву сумнівних боргів.
3. Відображення в обліку договірних відносин: укладання єдиного
договору чи кількох договорів одночасно, врахування впливу наявності чи
відсутності того чи іншого договору на облік розрахунків з покупцями і
замовниками.
4. Складність відображення розрахунків з покупцями і замовниками, які
є засновниками або учасниками компанії, у консолідованій фінансовій
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звітності та пояснювальній записці про афілійованих осіб до річного
фінансового звіту; недостатньо розроблене правове регулювання питання
відображення операцій з афілійованими особами.
5. Систематизація факторів, що суттєво впливають на облік розрахунків з
покупцями і замовниками, залежно від галузі: контрагенти, предмет купівліпродажу, нормативне регулювання тощо.
6. Облік та розподіл, витрат пов‘язаних з операціями розрахунків з
покупцями та замовниками: ТЗВ, додаткові витрати зумовлені особливостями
виду торгівлі, об‘єкту торгівлі.
7. Відсутній єдиний підхід до відображення в обліку та розрахунку
знижок, як у покупця, так і в продавця. Необхідно відзначити, що головна
проблема

методики відображення

знижок

в бухгалтерському обліку

зумовлена складністю достовірного відображення наслідків наданих знижок.
Для продавця знижка виступає недоотриманим доходом, зокрема коригування
попередньо нарахованої торгової надбавки, для покупця – зменшення
дебіторської заборгованості. Згідно принципу бухгалтерського обліку
«превалювання сутності над формою» визначеною Законом України «Про
бухгалтерський

облік

та

фінансову

звітність»

виникає

необхідність

визначення та врахування економічної сутності наданої знижки. Наявне
трактування знижки, як зниження ціни при виконання ряду умов, недостатнє
та потребує уточнення. Відповідно, подальшого дослідження потребують
питання виділення етапів продаж, коригування ціни реалізації для цілей
бухгалтерського обліку [7].
Тому вважаю, що для вирішення існуючих проблем обліку операцій по
розрахунках з покупцями та замовниками необхідно їх розглядати системно
та вирішувати комплексно з урахуванням галузевих особливостей, що
повинно мати відображення в обліковій політиці підприємства, в якій на
сьогодні

інформація щодо розрахунків з покупцями та замовниками

формується лише в частині документування таких операцій. Достовірність
представлення такої інформації у фінансовій звітності користувачам залежить
від деталізації та правильності обраних елементів облікової політики
підприємства.
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Таким чином можна зробити висновки, що потреба в проведенні
розрахунків з покупцями та замовниками виникає у кожного підприємства –
суб‘єкта ринкової економіки. Покупці підприємства – це комерційні партнери
підприємства, фірми, компанії чи індивідуальні підприємці, які купують
товари чи вироби, отримують послуги. У процесі діяльності підприємство не
завжди здійснює розрахунки з іншими підприємствами або фізичними
особами одночасно з передачею майна, виконанням робіт, надання послуг
тощо. У зв‘язку із цим у нього виникає дебіторська заборгованість.
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УДК 657.1:339.3
О.В. Слободянюк
Здобувач освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ОБЛІКОВА ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ УПРАВЛІННЯ ТОВАРНИМИ
ОПЕРАЦІЯМИ ПІДПРИЄМСТВА
Розглянуто особливості відображення в обліку товарних операцій суб’єктів
господарювання сфери торгівлі. Акцентовано увагу на необхідності
проведення переоцінки товарних запасів в сучасних умовах господарювання.
Запропоновано використання торговельних знижок в процесі досягнення
максимальних фінансових результатів.
Ключові слова: товари, знижки, переоцінка, метод оцінки вибуття запасів.
Постановка проблеми. На сучасному етапі розвитку ринкових відносин в
Україні проблема формування товарної політики підприємства набуває
значної актуальності. Товарна політика підприємства визначає його
стабільність на ринку та підвищення конкурентних позицій і є основою
впровадження принципів і методології маркетингу у практичну діяльність
підприємства. Від того, на скільки своєчасно підприємство реагує на зміни
ринку, залежить ефективність його маркетингової діяльності, а отже, і
товарної політики. Звідси випливає, що головною умовою досягнення
найбільшої ефективності діяльності є забезпечення керівників своєчасною
інформацією про товарні операції підприємства.
Аналіз останніх досліджень, у яких започатковано вирішення проблеми.
Наукові розробки щодо проблематики дослідження є багатовекторними і
пов‘язані з різними етапами розвитку суспільства. Основні положення теорії
та методики обліку товарних операцій відображаються в наукових працях
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Л. Нападовської, С. Герасименка, О. Губачової, Ф. Бутинця, Ю. Вериги,
Й. Канака, С. Голова, Т. Гладких та інших. Проте все ж існують питання
щодо організації обліку товарних операцій, які потребують наукового та
практичного удосконалення, тлумачення і застосування.
Цілі

статті.

Метою

дослідження

є

розробка

пропозицій

щодо

вдосконалення обліку операцій з товарами та заходів для підвищення
інформованості керівників торговельного підприємства шляхом надання
оперативних даних для прийняття ефективних управлінських рішень.
Виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням
отриманих наукових результатів. Основною вимогою до обліку товарів є
інформаційне забезпечення всіх видів діяльності, пов‘язаних з наявністю та
рухом товарів. Забезпечення торгівлі товарами виконують різні служби
(відділи маркетингу, плановий, бухгалтерія тощо). Комплексний облік
охоплює всі процедури руху товарів та їх зберігання – починаючи зі
складання замовлень на товари та надходження на підприємство і закінчуючи
їхнім споживанням. Ефективність використання товарних потоків у торгівлі
значною мірою залежать від рівня організації та методики їхнього обліку та
контролю [3].
Основною умовою функціонування торговельного підприємства є
забезпечення його необхідною кількістю товарів, що належать йому на
правах власності або оперативного управління. Згідно П(С)БО 9 «Запаси»
товари – це матеріальні цінності, що придбані (отримані) та утримуються
підприємством з метою подальшого продажу. Для обліку товарів планом
рахунків передбачений рахунок 28 «Товари» [4].
Товаром називається річ, яка призначена для продажу або обміну на
інші цінності. Під товаром у широкому значенні розуміють матеріальну або
нематеріальну власність, яка реалізується на ринку. Товаром можуть бути
продукти як фізичної, так і розумової праці, результат послуги, сама
здатність до праці, земля та її надра – все, що має споживчу та продажну
вартість і може обмінюватись на інший товар (гроші) власником цієї
споживчої вартості [3].
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Метою існування торгівельного підприємства є отримання доходу від
продажу товарів. Для забезпечення деталізації отриманого доходу в обліку
існує класифікація доходів i фінансових результатів, які здійснюється в
межах системи бухгалтерських рахунків у розрізі видів діяльності.
У процесі розробки оптимальних шляхів руху товарів велике значення
мають завдання, пов‘язані із транспортуванням вантажів. Транспортування
товарів зі складу до пунктів їхньої реалізації вимагає більших витрат, які
залежать від відстані, схеми перевезень, виду транспорту. Завдання вибору
оптимального варіанта доставки товарів зі складу до пунктів споживання з
урахуванням

всіх

реальних

можливостей

називають

транспортним.

Використання його розрахунків, як показує дослідження, знижує транспортні
витрати на 10–30%. Для того, щоб підвищити важливість обслуговування
споживача, необхідно забезпечити зниження додаткової вартості; зростаючі
очікування споживачів; впровадження політики зменшення рівня запасів;
комп‘ютерний облік і контроль за роботою; ведення стандартів якості.
Для торговельного підприємства дуже важливо володіти інформацією
для прогнозування рівня товарів, оскільки зростання обсягів реалізації
товарів призводить до збільшення витрат на їх зберігання. Формуючи
облікову політику в сфері товарних операцій, необхідно керуватися
основними принципами бухгалтерського обліку та фінансової звітності:
обачності, повного висвітлення, автономності, послідовності, безперервності,
нарахування та відповідності доходів і витрат, превалювання сутності над
формою, історичної (фактичної) собівартості, єдиного грошового вимірника
та періодичності. Серед елементів облікової політики операцій з товарами
необхідно виокремити наступні чинники, що прямо впливають на процес
обліку:
– встановлення відповідальних осіб за ведення бухгалтерського обліку
операцій з товарами та визначення їх посадових прав і обов‘язків
– затвердження переліку посад, які відповідають за одержання,
зберігання і списання товарів;
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– затвердження робочого плану рахунків в частині операцій з товарами;
– визначення складу постійно діючої інвентаризаційної комісії та
встановлення строків інвентаризації;
– затвердження графіку документообігу в частині операцій з товарами.
Усі операції, пов'язані з прийманням, зберіганням та відпусканням
товарів зі складу, повинні оформлятися первинними документами, форма та
зміст яких відповідають вимогам чинного в Україні законодавства і
забезпечують облік товарів як у кількісному, так і у вартісному виразі, для
підприємства форми затверджуються і в обліковій політиці підприємства.
Відповідно до П(С)БО та Інструкції про застосування Плану рахунків
бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов‘язань і господарських
операцій підприємств і організацій доходи діяльності поділяються на окремі
види.
Дохід від реалізації продукції (товарів, інших активів) визнається у разі
наявності таких умов:
а) покупцеві передані ризики й вигоди, пов‘язані з правом власності на
продукцію (товар, інший актив);
б) підприємство не здійснює надалі управління та контроль за
реалізованою продукцією (товарами, іншими активами);
в) сума доходу (виручка) може бути достовірно визначена;
г) є впевненість, що в результаті операції відбудеться збільшення
економічних вигод підприємства, а витрати, пов‘язані з цією операцією,
можуть бути достовірно визначені [2].
Одним з найважливіших елементів облікової політики торговельного
підприємства є визначення оцінки товарів під час вибуття. Згідно з П(С)БО 9
і Методичними рекомендаціями з бухгалтерського обліку запасів для оцінки
товарів під час їх вибуття застосовують методи: ідентифікованої собівартості
відповідної одиниці запасів, середньозваженої собівартості, собівартості
перших за часом надходження запасів (ФІФО), нормативних затрат, ціни
продажу. На підприємствах торгівлі застосовуються лише три методи оцінки
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вибуття запасів: середньозваженої собівартості, собівартості перших за часом
надходження (ФІФО) та ціни продажу. Найважливішим розділом облікової
політики підприємств, які займаються роздрібною торгівлею є вартісна
оцінка товарів.
Підприємства провадять на початок кожного місяця переоцінку товарноматеріальних цінностей за умови зміни цін на товари. Можуть бути
переоцінені товарно-матеріальні цінності, за якими не було надходжень за
новими цінами. Підставою для визначення нової ціни в цьому випадку має
бути документальне підтвердження постачальника за підписом керівника
підприємства чи організації. У разі відсутності надходжень товарноматеріальних

цінностей

за

новими

цінами

або

документального

підтвердження постачальником нових цін на них, дооцінка залишків товарноматеріальних цінностей провадиться за цінами, що склалися на момент
дооцінки на аналогічні вироби, які виготовляють підприємства України.
Переоцінка товарів на дату складання балансу передбачена в П(С)БО 9.
Її ціль – достовірне відображення вартості запасів у фінансовій звітності.
Обмеження, передбачене П(С)БО 9 стосовно дооцінки товарів, повинно
здійснюватися тільки в межах попередніх уцінок, не повинно поширюватися
на донараховані суми торгової націнки, здійснювані протягом звітного
періоду (наприклад, при загальному зростанні цін на аналогічні товари на
ринку). Така позиція підтверджується тим, що навіть якщо протягом звітного
періоду підприємство дооцінило свої товари, збільшивши при цьому суму
торгової націнки, то в балансі такі товари відобразяться за собівартістю [4].
Суб'єкти роздрібної торгівлі самостійно встановлюють ціни на
реалізовані ними товари (крім випадків державного регулювання цін). Отже,
якщо встановлені П(С)БО 9 [4] вимоги щодо черговості проведення уцінок і
націнок та рівня торгової націнки застосовувати до донарахованої суми
торгової націнки, то зазначені вимоги будуть обмежувати свободу суб'єктів
роздрібної торгівлі у встановленні цін на свої товари, чого не повинно бути.
У сучасній практиці підприємства торгівлі зі значним вибором товарів
дедалі частіше стали звертатися до специфічного методу залучення покупців
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– надання торгових знижок, що дозволяє їм отримати додатковий прибуток
за рахунок

збільшення товарообігу.

Знижка є умовою операції купівлі-

продажу, при якій відбувається зменшення вартості продажу товару [3].
Встановлюються знижки, як правило, у відсотках до ціни товару або
загальної вартості покупки. Їх розмір залежить від виду угоди, обсягу
продажів та інших умов. Знижки, які надаються покупцям, мають бути
документально

обґрунтованими.

Рішення

про

надання

знижок

на

підприємстві роздрібної торгівлі оформлюється розпорядженням або наказом
по підприємству із вказівкою умов надання знижок, їх розмірів (відсотків),
періоду застосування, найменування товару або групи товарів, відносно яких
будуть застосовуватися знижки. Для привертання уваги покупців до свого
товару та стимулювання постійних клієнтів продавці використовують такі
варіанти:
• надання знижок у момент продажу товару. При такому варіанті
покупець отримує знижку відразу, наприклад, за дисконтною пластиковою
карткою.
• надання знижок після продажу товару (характерні для оптових
продавців).
Для узагальнення інформації про доходи від реалізації товарів, сум
знижок, наданих покупцям, та про інші вирахування з доходу призначено
рахунок 70 «Доходи від реалізації» [4]. Даний рахунок є пасивним, тому по
кредиту рахунку відображається збільшення (одержання) доходу, по дебету –
належна сума непрямих податків та списання у порядку закриття на рахунок
79 «Фінансові результати».
Варто зазначити, що процедуру обліку та аналізу діяльності полегшує
сучасний розвиток автоматизації. Оскільки, в наш час без комп‘ютерної
техніки та програмного забезпечення не може діяти навіть найменше
підприємство.

Зайняти

лідируюче

положення

на

ринку,

підвищити

ефективність роботи персоналу, створити оптимальну структуру управління
– найважливіші завдання керівника підприємства. У бухгалтерській
діяльності це особливо важливо, що обумовлює необхідність застосування
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пакетів програм для бухгалтерського обліку, впровадження яких підвищує
оперативність

обробки

даних.

Проблема

оцінки

можливостей

та

впровадження інформаційних систем бухгалтерського обліку на сьогодні
залишається досить актуальною, оскільки з їх впровадженням праця стає
більш творчою, спрямованою на організацію та вдосконалення обліку.
Комп'ютерна форма бухгалтерського обліку надходження товарів
знижує трудомісткість обліку, підвищує достовірність і оперативність
інформації,

сприяє

інтеграції

всіх

видів

обліку

–

оперативного,

бухгалтерського і статистичного і своєчасному наданню інформації для
управління виробництвом і складання фінансової звітності.
Застосування комп‘ютерних технологій обробки облікових даних
дозволить автоматизувати робоче місце бухгалтера й підняти на якісно новий
рівень процес реєстрації господарських операцій. Бухгалтер працює на
комп‘ютері в діалоговому (інтерактивному) режимі та використовує
зворотній зв‘язок у процесі обробки даних і отримання відповідних вихідних
документів.
Висновки. Таким чином, для мінімізації трудових витрат в обліку
торгівлі необхідно максимально використовувати програмні продукти, що
дасть можливість зменшити штат працівників бухгалтерії і відповідно
витрати на заробітну плату. Потрібно також відзначити, що кожне
підприємство незалежно від того, чим воно займається, повинно прагнути
максимально автоматизувати бухгалтерський облік.
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здобувач освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст»
Вінницький-торговельно-економічний інститут КНТЕУ
МЕТОДИКА АУДИТУ ОПЕРАЦІЙ З ОСНОВНИМИ ЗАСОБАМИ
В УМОВАХ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ОБРОБКИ
ЕКОНОМІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ
В статті досліджено методику аудиту операцій з основними
засобами із застосуванням комп’ютерних технологій з метою прискорення
опрацювання первинних даних. Розглянуто особливості аудиту операцій з
основними засобами. Досліджена система методів і способів пошуку, збору,
накопичення, зберігання і обробки інформації щодо обліку основних засобів.
Ключові слова: методика аудиту, основні засоби, інформаційні
технології, інформаційна база.
Постановка проблеми. Методика аудиту операцій з основними
засобами безпосередньо залежить від способу обробки підприємством
облікових даних. При цьому не змінюється загальна мета, завдання
перевірки, основні аудиторські процедури. Мета аудиту операцій з
основними засобами та основні елементи його методології при проведенні
перевірки в умовах інформаційних технологій обробки даних зберігаються.
Однак наявність комп‘ютерного середовища суттєво впливає на процес
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вивчення аудитором системи обліку економічного суб‘єкту та супутніх йому
засобів внутрішнього контролю. При цьому аудиторська перевірка може
здійснюватися як без використання спеціалізованих комп‘ютерних програм,
так і за їх допомогою. Аудит операцій з основними засобами в умовах
автоматизації бухгалтерського обліку має особливості в технології і методах
перевірки. Такі особливості полягають у вимогах до знань аудитора, у
варіантах застосування комп‘ютера в роботі аудитора, в аудиторських
процедурах.
Метою статті є дослідження методики аудиту операцій з основними
засобами в середовищі застосування інформаційних технологій.
Аналіз останніх досліджень та публікацій. Останнім часом все більше
наукових

та

практичних

досліджень

спрямовані

на

різні

аспекти

використання інформаційних технологій та інформаційного інструментарію
для цілей аудиту. Зазначені питання висвітлюються у вітчизняній та
зарубіжній науковій літературі, зокрема в роботах С.В. Івахненкова [1],
О.В. Клименка [2], С.Ф. Лазарєвої [3] та інших. Проте, дослідження
практичної частини аудиторської діяльності дозволяє стверджувати, що
проблемам

використання

спеціалізованого

програмного

інформаційних
аудиторського

технологій,

зокрема

забезпечення

для

вдосконалення методики аудиту операцій з основними засобами уваги
приділяється недостатньо.
Виклад основного матеріалу досліджень. Запровадження в роботі
аудитора інформаційних технологій обробки економічної інформації створює
об‘єктивні передумови для підвищення рівня наукового обґрунтування
управлінських рішень.
Під інформаційними технологіями розуміють сукупність методів,
процесів та програмно-технічних засобів, об‘єднаних у технологічний
ланцюг, що забезпечує збір, зберігання, обробку та передачу інформації з
метою ефективної організаційної діяльності працівників. При цьому виникає
таке поняття, як технологічний процес – це комплекс взаємопов‘язаних
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операцій перетворення інформації, виконаних у певній послідовності від її
виникнення до використання для досягнення поставленої мети.
Сучасний етап розвитку економіки і бізнесу характеризується широким
застосуванням новітніх засобів інформаційних технологій для обробки
економічної інформації та комп‘ютерної підтримки рішень, основними
втіленнями яких є інформаційні системи різного принципу і різної
проблемної орієнтації.
Основні

завдання

аудиту

операцій

з

основними

засобами

в

комп‘ютерному середовищі полягають у забезпеченні прийняття своєчасних
науково обґрунтованих рішень щодо різноманітних аспектів управління
господарюючого суб‘єкта з урахуванням найбільшого впливу суттєвих
чинників внутрішнього і зовнішнього середовища.
Необхідно підкреслити, що в умовах інформаційних технологій
методологія аудиту операцій з основними засобами зберігається в своїй основі.
Разом з тим, деякі її елементи зазнають певних змін, що обумовлено низкою
факторів, серед яких – рівень автоматизації облікових робіт на підприємстві,
можливості

доступу

користувачів

до

облікових

даних,

наявність

спеціалізованих програмних засобів, програмних комплексів та інше.
В теоретичній літературі зазначається, що аналогами побудови
комп‘ютеризованої

аналітичної

системи

можна

вважати

нині

діючі

програмно-технічні комплекси – інтегрована система «Галактика», система
«TECHNOCLASS 2000» та деякі інші структурно-логічні розробки [4, 5].
У світовому масштабі розробниками такого забезпечення є міжнародні
й державні організації та громадські професійні об‘єднання. Вони ж
здійснюють сертифікацію фахівців і контроль рівня знань та практичного
застосування

відповідних

нормативних

документів.

Відповідно,

методологічне забезпечення інформаційних технологій аудиту має три рівні:
міжнародний, національний і професійний.
Серед існуючих підходів до проведення аудиту операцій з основними
засобами в умовах інформаційних технологій можна виділити два основних,
це – часткова і комплексна автоматизація. Так, часткова автоматизація
характеризується тим, що економічна інформація вилучається із системи
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бухгалтерського обліку автоматизованим способом, а подальший аудит
здійснюється традиційним шляхом – вручну. Комплексна автоматизація
передбачає

виконання

всіх

аналітично-контрольних

процедур

автоматизованим способом на основі АРМ аналітика (аудитора). У цьому
випадку для аудиту господарських процесів використовуються певні облікові
документи на технічних носіях або на моніторі комп‘ютера, а базовими
засобами для створення АРМ аналітика (аудитора) можуть стати програмні
засоби типу «Текстові редактори», «Електронні таблиці», «Електронна
пошта», системи управління базами даних «FoxPro», «Access», системи
«Audit Expert», інтегровані програмні пакети, що були зазначені вище.
У

загальному

вигляді

схема

розв‘язання

аналітичних

задач

представлено на рис. 1.
Інформаційне
забезпечення

Вхідна
інформація

Технічне
забезпечення

Автоматизоване
розв‘язання аналітичних
задач
Методи
забезпечення

Вихідна
інформація

Програмне
забезпечення

Рис. 1. Загальна схема процесу автоматизації аналітичних задач в системі
управління підприємством
Передбачається, що інформаційне забезпечення повинно містити
необхідну первинну економічну інформацію, яка потрібна для розв‘язання
всього комплексу аналітичних задач та задач фінансового контролю, а
уніфікований її характер дозволити багаторазовий принцип її використання.
Серед основних особливостей аудиту операцій з основними засобами в
умовах інформаційних технологій обробки економічної інформації можна
виділити наступні (табл. 1).
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Таблиця 1
Особливості аудиту операцій з основними засобами в умовах
інформаційних технологій обробки економічної інформації
Ознака
1

Характеристика
2

Системність аудиту
Наукова
обґрунтованість
управлінських рішень
Достовірність і
надійність отриманих
результатів
Аналітичні
дослідження в режимі
реального часу
Багатоваріантний
прогнозний аналіз
Дієвість фінансового
аналізу і контролю
Проведення
комплексних аналітичних
досліджень

Формалізація аналітичного процесу при вирішенні
задач в автоматизованому режимі
Можливість аудиту широкого кола внутрішніх і
зовнішніх факторів, що спричиняють вплив на
ефективність використання основних засобів
Оперативне проведення коригувань вартісних
показників вихідних форм фінансової звітності і
бухгалтерського обліку в умовах інформаційних змін і
нормативно-законодавчих положень
Поточний аудит операцій руху основних засобів,
прогнозування і моделювання подальшого розвитку
реального інвестування коштів
Розрахунок багатоваріантних підходів та рішень
управлінських задач з метою вибору найбільш
оптимального розвитку
Формування необхідної інформації за принципом
відхилень від нормативних значень і прийняття
своєчасних управлінських рішень
Обробка достатньо великого обсягу вхідної
інформації і забезпечення комплексності аналітичного
процесу

Як свідчить наведена таблиця, застосування інформаційних технологій
розширює можливості аудиту операцій з основними засобами, зміщує їх
напрями з традиційної оцінки діяльності за минулі періоди на дослідження
поточних проблем, що виникають в ході їх експлуатації та прогнозування
майбутніх ситуацій з метою обґрунтованих ефективних керівних рішень. По
суті, в умовах інформаційних технологій вирішуються з високим ступенем
оперативності ті традиційні завдання, які визначені системою управління.
Багато з аналітичних задач можна вирішувати в окремих функціональних
підсистемах. Так, наприклад, реалізація задач аналізу використання
обладнання і устаткування, їх технічного стану є прерогативою підсистем
оперативного управління виробничим процесом. В системі бухгалтерського
обліку відповідно до специфіки інформації, можуть формуватися такі
узагальнюючі

показники

як
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фондовіддача,

фондоємність,

фондозабезпеченість праці тощо. Це повністю узгоджується з існуючими
методологічними підходами, оскільки вхідною інформацією формування
зазначених аналітичних показників є бухгалтерський Баланс (Звіт про
фінансовий стан, Ф. №1), Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний
дохід, Ф. №2), Примітки до річної фінансової звітності (Ф. №5).
Автоматизація рішення задач аудиту операцій з основними засобами в
системі управління основними засобами передбачає створення відповідної
Інформаційна база аудитуЗа
Вхідна інформація бази даних

Масив первинних
даних щодо
вартості отриманих
і вибувших
основних засобів за
групами і видамиЗа

Масив облікових
даних щодо
амортизації та
зносу основних
засобівПо
відношенню до

Масив звітних даних
щодо вартості
основних засобів на
початок і кінець
періоду За
майновими

Інші оперативні
файлиЗа часовою
належністю:
- момент виміру;
- момент,

Масив розрахованих аналітичних показників

Вихідна інформація для цілей управління

Рис. 2. Інформаційна модель рішення задач аудиту обсягу, структури і
динаміки основних засобівзбір інформації
інформаційної

бази.

На

рис.

2

наведено

інформаційну

модель

автоматизованого рішення задач аудиту обсягу, структури і динаміки
основних засобів.
Структура бази даних може мати наступну будову:
1. Назва показника;
2. Ознака/умовне позначення показника;
3. Чисельне значення показника за такою деталізацією:
3.1.За минулий період.
3.2.За планом або нормативом.
622

3.3.Фактично за звітний період.
3.4.Прогнозне значення.
В залежності від того, за який період часу здійснюється аналітичне
дослідження,

можуть

бути

визначені

певні

локальні

показники, їх

поглиблення та деталізація. Так, наприклад, показник середньої вартості
основних засобів, може мати статус не первинної, а розрахункової для
визначення динаміки фондовіддачі. Форму вихідної машинограми –
відомості аналізу динаміки фондовіддачі наведено у табл. 2.
Таблиця 2
Форма вихідної машинограми-відомості показників ефективності
використання основних засобів
Показники Одиниця
За
Звітний період
Відхилення
1)
виміру минулий Нормативне Фактичне
від
від
період
(планове) значення нормативного минулог
значення
(планового)
о
значення
періоду
1
2
3
4
5
6
7
1) в графі наводяться показники: доход від продажу, сума прибутку,

середньорічна вартість основних засобів, фондовіддача, фондомісткість,
рентабельність тощо.
Необхідно підкреслити, що в процесі аудиту операцій з основними
засобами поряд з оперативними файлами використовують, так звані, умовнопостійні файли – різноманітні довідними і класифікатори, такі, як ПарусКонсультант, НАУ, Закон та ін.
Для цілей управління використовується файл виявлених порушень, що
є основою прийняття відповідних управлінських рішень (табл. 3).
Таблиця 3
Форма машинограми-відомості виявлених порушень при аудиті
операцій з основними засобами
Порушення

Матеріально Фактичне
відповідальна відображення в системі Порівняльний
особа
бухгалтерського обліку обліковий запис

Код

Назва

Код

ПІБ

Сума

Дт

Кт

Сума

Дт

Кт

Код
нормативнозаконодавчого
акта, який було
порушено

КП

НП

KM

ПІБ

СП

Дт

Кт

СР

Дт

Кт

КЗ
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Загальну блок-схему процесу аудиту операцій з основними засобами в
умовах використання інформаційних технологій представлено на рис.
Початок
Первинні
документия
кісні

Фінансові
звіти

Кодування

Автоматичне
введення

Ручне введення

Законодавчонормативна база

АРМ
бухгалтера

Інформаційна
база аудитора

Інформаційна база
бухгалтера

Логічна обробка
Математична обробкаСума ПДВ за
Регламентована вихідна

За запитом аудитора чи системи

Кінець

Рис. 3. Загальна блок-схема технологічного процесу аудиту
операцій з основними засобами Фактичні витрати віднесені до
кожного центру відповідальності
3.Проводячи аудит в комп‘ютерному середовищі, аудитор має оцінити
стан та перспективи застосування підприємством сучасних інформаційних
технологій. При цьому аудитору слід оцінити якість застосовуваних програмних
продуктів, рівень підготовки користувачів програм, технічне обслуговування та
технічну підтримку програм, рівень розподілу обов‘язків та відповідальності при
користуванні базою даних, доступ до паролів, стандарти захисту даних, захист
від вірусів.
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Висновки. Для якісного проведення аудиту операцій з основними
засобами

в

умовах

інформаційних

технологій

обробки

економічної

інформації на високому професійному рівні велике значення має відповідне
методологічне й методичне забезпечення.
Незалежно від методів, які використовуються для проведення аудиту
(автоматизовані чи неавтоматизовані), головною ціллю аудиту операцій з
основними засобами залишається збір достатніх доказів про відсутність
істотного викривлення фінансової інформації, представленої клієнтом для її
користувачів. У будь-якому випадку аудиторові необхідно повністю розуміти
систему бухгалтерського обліку клієнта для оцінки системи його контролів
та належного планування аудиту операцій з основними засобами з метою
мінімізації ризиків невиявлення істотних її недоліків, що впливають на
інформацію, представлену у фінансовій звітності клієнта.
Автоматизовані методи перевірки операцій з основними засобами
покликані полегшити проведення аудиторських процедур за умови ефективності
комп‘ютеризованої системи контролю бухгалтерського обліку клієнта.
Необхідність розвитку методологічного й методичного забезпечення
інформаційних технологій аудиту в Україні, обумовлює необхідність
запозичення і використання найкращого світового досвіду у цій сфері, а
також налагодження і розвитку співпраці відповідних інститутів у нашій
державі із зарубіжними професійними організаціями на всіх рівнях
(міжнародному, національному, професійному).
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Л.С. Сольвар
Здобувач освітнього ступеня «магістр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ОРГАНІЗАЦІЯ ОБЛІКУ ВИРОБНИЧИХ ЗАПАСІВ ТА ШЛЯХИ
ЙОГО УДОСКОНАЛЕННЯ
У статті досліджено засади обліку виробничих запасів, розглянуто деякі
недоліки в організації обліку виробничих запасів, а також запропоновано
шляхи їх удосконалення. Вивчено основні завдання організації обліку запасів.
Ключові слова:виробничі запаси, облік виробничих запасів, ціна придбання і
списання запасів, методиобліку.
Постановка проблеми. Запаси промислових підприємств становлять
значну частку в активах балансу, томувід їх правильної оцінки та обліку
залежать показники фінансового стану, на підставі якихприймаються
управлінські рішення.
Аналіз досліджень і публікацій. Серед науковців, які достатню увагу
приділяють дослідженню цього питання, можна назвати таких як:
Ф.Ф. Бутинець, П.С. Безруких , С.Ф. Голов , В. С. Лень , М.С. Пушкар ,
Н.В. Ткачук та ін. Зазначимо, що не дивлячись на значні напрацювання щодо
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розкриття проблемного питання сутності виробничих запасів, єдиної позиції
серед вчених не існує.
Вагомий внесок у дослідження проблем обліку виробничих запасів
зробили

таківітчизняні

науковці

як

О.

Бородкін,

М.

Кужельний,

А. Кузьмінський, В. Сопко, М. Чумаченко, Ф. Бутинець, Л. Чижевська,
Н. Герасимчук, С. Голов, П. Смоленюк, В. Ластовецький, Л. Нападовська,
Н. Ткаченко та інші. Однак вивчення наукових праць свідчать про те, що і
досі залишаються дискусійними теоретичні положення і важливі питання
обліку виробничих запасів, що потребують вдосконалення.
Мета дослідження. Метою написання статті є теоретичне визначення
сутності, змісту, ролі запасів в господарській діяльності, обґрунтування
значення та місця в бухгалтерському обліку та господарському контролі.
Виклад основного матеріалу. Удосконалення бухгалтерського обліку
пов‘язане з вирішенням актуальних завдань в економіці України: збільшення
обсягу виробництва продукції (робіт, послуг), зниження собівартості
продукції.
В бухгалтерському обліку поняття «виробничі запаси» розглядається як
придбані або самостійно виготовлені вироби, які підлягають переробці на
підприємстві. До них відносяться: сировина і матеріали, купівельні
напівфабрикати та комплектуючі вироби, паливо, тара і тарні матеріали,
будівельні матеріали, матеріали, передані в переробку,запасні частини,
матеріали сільськогосподарського призначення, інші матеріали [4].
Виробничі запаси – важлива складова частина національного багатства
країни.
Важливою умовою безперервного виробничого процесу є наявність
оборотних активів у матеріальній формі (запасів), зокрема виробничих
запасів (у вигляді предметів праці та частини засобів праці (матеріальні та
швидкозношувані предмети). До виробничих запасів відносять сировину,
матеріали, купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби, паливо, тара і
тарні матеріали, будівельні матеріали, матеріали, передані в переробку,
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запасні частини, матеріали сільськогосподарського призначення, інші
матеріали. На склад і структуру виробничих запасів впливають галузеві і
технологічні особливості виробництва продукції. Для обліку й узагальнення
інформації про наявність та рух виробничих запасів, що належать
підприємству та знаходяться на складі, планом рахунків передбачено рахунок
20 «Виробничі запаси»
Запаси визнаються активом лише за умови, що підприємство отримає у
майбутньому від їх використання економічні вигоди і вартість запасів може
бути достовірно визначена. Методичні рекомендації з бухгалтерського обліку
запасів, окрім зазначених критеріїв, передбачають використання таких
додаткових критеріїв як: підприємству перейшли ризики й вигоди, пов‘язані
з правом власності або з правом повного господарського відання
(оперативного управління), на придбані (отримані) запаси; підприємство
здійснює управління і контроль за запасами. Отже, підприємствам при
врегулюванні питання щодо відображення інформації про визнання запасів
активом доцільно враховувати всі чотири критерії їх визнання як активами.
Управління будь-яким підприємством вимагає систематичної інформації
проздійснені господарські процеси, їх характері обсяг, про наявність
матеріальних, трудовихі фінансів ресурсів, їх використання, профінансові
результати діяльності. Основним джерелом такої інформації є дані поточного
бухгалтерського обліку, які систематизують у звітності. Така звітність має
велике значення,оскільки її дані використовуються не тільки для економічного
аналізу діяльності окремого підприємства з метою одержання інформації,
необхідною для управління на мікрорівні, а й для узагальнення результатів на
макрорівні. Розвиток господарських зв‘язків в умовах ринку значно розширює
кількість користувачів обліковою та звітною інформацією [1].
Ними є не тільки працівники управління, безпосередньо пов‘язані з
підприємством, а й зовнішні користувачі інформації, які мають прямий
фінансовий інтерес: банки – при вирішенні питань про надання кредитів;
постачальники– при укладанні договорів на поставку товарно-матеріальних
цінностей; інвестори, засновники, акціонери, яких цікавить рентабельність
вкладеного капіталу і можливість одержання доходів (дивідендів).
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Перехід України до ринкової економіки, розвиток міжнародних
економічних зв‘язків зумовлюють необхідність удосконалення обліку
відповідно до вимог міжнародних стандартів.
У процесі дослідження узагальнено наукові підходи, на основі яких було
зроблено такі висновки[2].
Основними завданнями організації обліку запасів на промислових
підприємствах є:
1) контроль за повним і своєчасним оприбуткуванням матеріальних
цінностей та їх збереженням в місцях зберігання і на всіх етапах їх обробки;
2) відповідність складських запасів нормативам;
3) раціональна оцінка виробничих запасів;
4) розрахунок фактичної собівартості витрачених матеріалів та їх
залишків за місцями зберігання та статтями балансу;
5) виявлення всіх витрат, пов'язаних з придбанням або виготовленням
запасів та визначенняїх первісної вартості;
Таким чином, необхідною умовою сталого розвитку підприємств є
подальше удосконалення та правильна організація обліку взагалі,та зокрема
обліку виробничих запасів.
Для підвищення оперативності облікової інформації доцільним є
застосування автоматизованого складського обліку,що дозволить розв‘язати
такі завдання:
- контроль

за

виконанням

договірних

зобов‘язань

за

кожним

постачальником;
- відхилення фактичних виробничих запасів від нормативних;
- спостереження за рухом матеріально-виробничих запасів за місцями
зберігання та споживання.
Автоматизація обліку виробничих запасів дозволить вирішити проблему
аналітичного обліку. Якщо при застосуванні паперових форм обліку
збільшення рівнів деталізації аналітичного обліку та переліку об'єктів
аналітики

вимагає

збільшення

кількості
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облікових

працівників,

то

застосування інформаційних систем і технологій дозволить ефективно вести
аналітичний

облік

з

будь-яким

рівнем

деталізації

та

широкою

номенклатурою аналітичних об'єктів. Реєстрація операцій в хронологічному
та системному порядку в розрізі синтетичних і аналітичних рахунків, яка
раніше здійснювалась окремо, поєднується в одному робочому процесі.
При ручному обліку, операції накопичення даних в облікових регістрах,
обчислення підсумків і перенесення даних з одного регістру в інший потребують
великих затрат живої праці та відзначаються можливістю допущення
арифметичних і технічних помилок. При автоматизації ці операції виконуються
без участі людини. Отже, за умови, що при застосуванні комп'ютерів
некопіюється жодна з паперових форм, а ведеться єдиний хронологічний регістр
- Журнал операцій, забезпечується технічний механізм, а при належній
організації первинного документування та документообігу - господарський.
При вдосконаленні структури бухгалтерії одним з найважливіших
факторів є можливість здійснення контролю за точністю облікових даних і
надійність інформаційних зв'язків як бухгалтерії, так і між бухгалтерією та
підрозділами підприємства. Зважаючи на це, перспективною є побудова
структури бухгалтерії при застосуванні комп'ютерів, що складається з двох
основних відділів: відділу інформаційної системи та відділу контролю.
Таким чином, розв`язання задач оперативного економічного аналізу
виробничих запасів за допомогою комп`ютерів дасть можливість підвищити
якість оперативного управління не лише в процесі їх витрачання, але й на
всіх інших етапах – моделювання, нормування, забезпечення.
Організація облікового процесу належним чином дозволить знизити
витрати сировини, матеріалів, палива та електроенергії на одиницю виробу,
відповідно зросте ефективність виробництва.
Серед шляхів економії можна зазначити такі:
- поліпшення підготовки сировини та матеріалів до виробничого
споживання;
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- підвищення культури виробництва, і зокрема ліквідація браку
продукції, забезпечення належного збереження матеріальних ресурсів;
- поліпшення нормування витрат матеріальних ресурсів;
- підвищення відповідальності та посилення матеріальної зацікавленості
працівників в економному використанні сировини, матеріалів,палива,
електроенергії, інструменту, тари;
- організація чіткої роботи органів матеріально-технічного постачання в
цілях забезпечення своєчасного та комплектного подання матеріалів до
робочих місць.
Висновки. Ефективність господарської діяльності підприємств в значній
мірі залежить від оцінки та раціонального використання виробничих запасів.
Практика свідчить, що сьогодні виробничі запаси контролюються
недостатньо, процес їх надходження, зберігання та вибуття майже не
перевіряється. Безконтрольність призводить до виникнення збитків на всіх
етапах процесу руху запасів. Керівництво сучасним підприємством
оперативно не отримує належної обліково-аналітичної інформації для
ефективного управління запасами. Це пояснюється недостатнім рівнем
внутрішнього контролю на виробничих підприємствах.
Причинами такого становища, на наш погляд, є завуальованість вигоди
від функціонування внутрішнього контролю, пряме порівняння його із
зовнішнім контролем, нерозуміння можливостей внутрішнього контролю
щодо поліпшення управління підприємством.
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РИЗИКИ ПРОВЕДЕННЯ ТЕНДЕРНИХ ПРОЦЕДУР ПРИ
ЗАКУПІВЛІ ТОВАРІВ, РОБІТТА ПОСЛУГ
У статті проведено аргументування ризиків проведення тендерних процедур
при закупівлі товарів, робіт та послуг у системі державних закупівель та
можливостей їх регулювання.
Ключові слова: тендер, ризики, оцінка тендерних пропозицій, закупівлі,
тендерний комітет.
Досвід

зарубіжних

інфраструктурою,

показує,

країн,
що

особливо
система

з

розвиненою

державних

ринковою

закупівель

стала

складовою частиною сфери внутрішнього товарообміну певними видами
продукції та послуг і одним з механізмів підтримки конкуренції та
ліберального способу господарювання. Застосування конкурсного механізму
дозволяє: зменшити вартість, забезпечити прозорість процесу, протидіяти
корупції.
Метою написання статті є аргументування ризиків проведення
тендерних процедур при закупівлі товарів, робіт та послуг у системі
державних закупівель та можливостей їх регулювання.
Оцінка тендерних пропозицій завжди є обов‘язковим розділом
тендерної документації та важливим етапом під час проведення торгів; вона
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регламентована Законом України «Про здійснення державних закупівель».
Під час проведення тендеру використовують два методи визначення
переможця: ціновий та якісний вибір. При закупівлі стандартних товарів
(робіт, послуг), ціна має становити не менше 70 % цінового критерію.
Як показує практика багатьох країн у сфері державних закупівель,
контракт присуджується за найменшою ціною за умови, що ціна не
перевищує максимально допущену ціну або попередню оцінну вартість
контракту [4, c.202]. Якщо всі пропозиції перевищують бюджет закупівлі, то
тендер проводиться повторно.
Для проведення закупівель практикується пред‘явлення попередніх
кваліфікаційних вимог. Це можуть бути вимоги щодо подання інформації
про чисельність працівників, їх кваліфікацію, дані про виробництво, річний
баланс, фінансові звіти, підтвердження про сплату податків, аудиторський
звіт, якість виконання попередніх контрактів. На основі таких даних у деяких
країнах світу складаються списки потенційних постачальників. Проте
включення до такого списку ніяк не гарантує право бути запрошеним до
подання тендерних пропозицій у випадку селективного тендеру.
Тобто

відповідність

постачальників

і

підрядників

критеріям

кваліфікаційної оцінки автоматично дає відповідь на запитання: чи може
зазначена компанія якісно виконати контракт за певним обсягом і у
встановлений термін, чи достатньо для цього її фінансових ресурсів,
потужностей та кваліфікованого персоналу.
Умови проведення тендера повинні визначити критерії оцінки: чи
мінімальна ціна, чи найбільша економічна вигідність. Прийнятні і перевірені
тендерні пропозиції вносяться до списку згідно з вибраними критеріями.
Переможною обирається пропозиція, найкраща по всіх критеріях.
Слід відзначити, що залежно від складності об'єкта і предмета торгів
тендерний комітет установлює відповідний термін експертизи пропозицій,
що не може бути більшим за два місяці з моменту розкриття пакетів з
пропозиціями [4, c.33].
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Звичайний термін експертизи та оцінки пропозицій повідомляється при
розкритті пропозицій на відкритому засіданні тендерного комітету і
визначається протягом місяця.
Відзначимо, що тендерний комітет повинен строго керуватися тими
критеріями оцінки пропозицій, які були викладені ним же в окремих статтях
тендерної документації. При цьому критерії оцінки пропозицій повинні бути
порівнянними, зрозумілими претендентам, застосовуватися однаково до всіх
учасників без винятку і повинні являти собою методику оцінки з
відповідними коментарями та можливо прикладами. Такі критерії можуть
стосуватися рівня цін, обсягів робіт, відповідності стандартам якості, умов і
термінів доставки, використовуваних гарантій. Інформація про розгляд і
оцінку пропозицій не повідомляється особам, які офіційно не стосуються
процедури оцінки. Члени тендерного комітету і запрошені експерти несуть
відповідальність за розголошення даної інформації.
Всю процедуру оцінки можна розбити на кілька етапів: проведення
попередньої технічної оцінки, математична експертиза, економічна оцінка,
можлива посткваліфікація і рекомендації Замовнику [2, c.87].
Економічна оцінка робиться за спеціальними методиками, і суть цих
методик повинна наводитися у відповідних розділах тендерної документації.
На цьому етапі також можуть оцінюватися альтернативні пропозиції. При
цьому такі альтернативи повинні бути прийнятними за умов тендера, їх
розгляд допускається, як правило, тільки для найвигіднішої пропозиції.
Альтернативні пропозиції представляються тільки разом з основною, що
цілком відповідає вимогам тендера.
У тендерах, де предмет торгів складний, контракт має тривалий
характер і по процедурі тендера не проводилася попередня кваліфікація, за
рішенням тендерного комітету може бути проведена посткваліфікація –
наступний етап після оцінки. Такий відбір проводиться, як правило, для
одного з учасників, наприклад для того, який запропонував мінімальну ціну.
Основне призначення цього етапу – визначити можливості й ресурси
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учасника тендера й оцінити його відповідність критеріям, викладеним у
тендерній документації. Як критерії для оцінки використовуються дані
запитальників, схожих на кваліфікаційні форми, однак вони мають
індивідуальний характер.
Необхідні дані від претендента в цих формах стосуються загальних
можливостей виконання контракту, наявності технічних можливостей
(вільних потужностей), репутації продукції і раніше виконуваних контрактів,
фінансових ресурсів, які є в розпорядженні претендента, можливості
забезпечення

запчастинами

і

виконання

сервісного

обслуговування,

колишніх економічних результатів.
Проводячи подальший аналіз розподілу ризиків (рис.1.), видно, що при
закупівлі товарів замовник може вжити заходів щодо перевірки окремих
одиниць товару, демонстрації у дії обладнання, підтвердження відповідними
сертифікатами якості і т.д [2, c.86]. Все це можна зробити до визначення
переможця, або до укладання договору на постачання. Мова йде про товар,
який є у наявності.
Тому і пріоритети віддаються ціні, яка визначає кращу пропозицію з
найнижчим рівнем ціни. Але при цьому лишається ризик зриву термінів
постачання, зміни у комплектності, якості і т.п. Такі проблеми вирішуються
договором або відповідним договірним правом, навіть у суді.

Рис.1. Розподіл ризиків при проведенні закупівель
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У разі закупівлі товарів (робіт, послуг), які мають складний або
спеціалізований характер (наукові дослідження чи розробки, дослідноконструкторські роботи тощо), крім найменшої ціни слід зважати також на інші
критерії;

зокрема,

наявність

сервісного

обслуговування,

витрати

на

транспортування та страхування, відповідність технічним, специфікаціям, строк
доставки обладнання чи надання послуги, експлуатаційні витрати, ефективність
роботи обладнання. Для зручності оцінки об‘єкта державних закупівель
нецінові фактори бажано виражати в грошовому еквіваленті [1, c.60].
Інформаційні ресурси забезпечують реалізацію зазначених вище
принципів: публічності процесу закупівель продукції для державних потреб,
рівноправності у процесі закупівель і відкритого доступу до інформації про
укладені контракти. Отже, використання інформаційних електронних
мереж

дозволяє

підвищити

ефективність

державних

закупівель

і

покращує зв‘язок між учасниками тендеру і його організаторами.
Важливою умовою застосування електронних торгів є ефективне та
розвинене законодавство у сфері регулювання використання інтернеттехнологій, засобів зв‘язку і захисту інформації, а також наявність базових
стандартів безпеки для комп‘ютерних мереж.
Закупівлі на конкурсній основі є основним механізмом закупівель
товарів, робіт і послуг для державних потреб у більшості країн світу.
Процедури проведення конкурсів регламентуються як законодавством, так і
різного роду рекомендаціями різних органів або громадських організацій.
Можна сказати, що основними негативними факторами, які гальмують
розвиток держзакупівель в Україні, є розрізненість і відсутність єдиної
методології в проведенні конкурсних торгів, суперечності в законодавстві
стосовно питань регулювання даної сфери, відсутність кваліфікованих
спеціалістів, які мають відповідати за належну організацію тендерів та їх
результат, високий рівень корупції.
Висновки. Закупівлі на конкурсній основі є основним механізмом
закупівель товарів, робіт і послуг для державних потреб у більшості країн
світу. Процедури проведення конкурсів регламентуються як законодавством,
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так і різного роду рекомендаціями різних органів або громадських
організацій. Враховуючи стратегічний курс України на запровадження в
економічній діяльності й регулюванні економічних відносин стандартів ЄС,
беручи до уваги сучасне економічне становище країни періоду кризи та
війни, тендерні закупівлі є дієвим методом подальшого відновлення
економічного ситуації в державі.
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Ю.О. Тарановська
Здобувач освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
МЕТОДИКА СКЛАДАННЯ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ, ОРГАНІЗАЦІЯ
І ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ЇЇ КОНТРОЛЮ ТА АНАЛІЗУ
У статті висвітлена економічна сутність складання фінансової звітності
також проведено економічно-правовий аналіз нормативної бази та огляд
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спеціальної літератури зі складання фінансової звітності. Розглянуто
методику складання

фінансової звітності, зокрема зміст, призначення,

порядок та основні етапи складання Балансу (Звіту про фінансовий стан),
Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід), Звіту про рух
грошових коштів, Звіту про власний капітал на матеріалах Публічного
акціонерного товариства «Могилів-Подільський машинобудівний завод імені
С.М. Кірова».
Ключові слова: звітність, Баланс, аналіз, контроль, фінансові результати.
Постановка проблеми. Фінансова звітність це важливий інструмент
управління системою господарювання. Ґрунтуючись на даних бухгалтерського
обліку як системі суцільного, безперервного та документального оформлення
господарських процесів, впорядкованого узагальнення інформації про стан
майна і зобов'язань підприємства, звітність відображає результати діяльності,
прогнозує напрямки підвищення ефективності і сприяє виробленню й
прийняттю необхідних управлінських рішень.
Отже, фінансова звітність виступає в ролі інструмента, який забезпечує всі
ланки апарату управління підприємством: господарські процеси, використання
ресурсів підприємства, формування собівартості та отримання прибутку.
Звітність відображає і дає змогу оцінити результати діяльності, прогнозувати
напрямки підвищення ефективності, несе потужну інформаційну базу, сприяє
розробці й прийняттю необхідних управлінських рішень. Саме бухгалтерська
інформація досягає 70% у загальній економічній системі інформації
підприємства і вона є точною, повною, оперативною, достовірною, на відміну
від іншої інформації – оперативної і статистичної [6].
У

процесі

пристосування

українського

законодавства

у

сфері

бухгалтерського обліку і звітності до законодавства розвинених країн, наша
облікова система та законодавча база потребує розв'язання низки проблем, їх
систематизації й узагальнення шляхом класифікації : по-перше, застосовувати
системний підхід у дослідженні, по-друге – розглядати кожну проблему
не ізольовано, а у взаємозв'язку і взаємозалежності з іншими.
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Аналіз досліджень і публікацій. Аналіз останніх публікацій із цього питання
свідчить про те, що пошуком шляхів до розв'язання проблем фінансової звітності
займаються як науковці, так і практики, а саме Б.І. Валуєв, Ф.Ф. Бутинець,
В.В. Сопко, Я.В. Соколов, В.О. Ластовецький, Г.Г. Кірейцев, М.Г. Чумаченко,
С.Ф. Голов, В.Ф. Палій, Л.В. Нападовська, М.С. Пушкар, М.Т. Білуха,
І.Й. Яремко, Ю.А. Верига, С.М. Деньга, Н.М. Малюга, О.М. Петрук та ін.
Методологічним і практичним проблемам формування фінансової
звітності присвячені праці таких вітчизняних вчених як Ф.Ф. Бутинець,
Ю.А. Верига, С.Ф. Голов, В.М. Добровський та багатьох інших [6-8,10].
Наукові підходи до формування фінансової звітності, обґрунтування
сутності і взаємозв‘язку елементів фінансової звітності, принципи її формування
висвітлено в працях зарубіжних вчених: Л.А. Бернстайна, М.Ф. Ван Бреда,
М.І. Кутера, В.Ф. Палія, Я.В. Соколова, Е.С. Хендріксена та інших.
Однак ряд проблем, пов‘язаних із формуванням та відображенням у
фінансовій звітності інформації про активи, власний капітал, зобов‘язання,
доходи, витрати і фінансові результати у контексті орієнтації на Міжнародні
стандарти фінансової звітності залишаються дискусійними та вимагають
вирішення з урахуванням національних особливостей бухгалтерського обліку.
Постановка проблеми. Метою даної статті є визначення особливостей
складання

фінансової звітності, організація і порядок проведення її

контролю та аналізу.
Виклад основного матеріалу дослідження. Отже, розглянемо теоретичну
сторону з обліку та основ складання, контролю та аналізу

фінансової

звітності в Україні.
Згідно ст.3 Закону України «Про бухгалтерський облік і фінансову
звітність в Україні» [1] «Фінансова звітність – це бухгалтерська звітність, яка
містить інформацію про фінансовий стан, результат діяльності і рух
грошових коштів підприємства за звітний період». Вона повинна забезпечити
інформацію користувачів щодо:
- придбання, продажу і володіння цінними паперами;
- участі в капіталі підприємства;
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- оцінки якості управління;
- оцінки здатності підприємства своєчасно виконувати свої зобов'язання;
- забезпечення зобов'язань підприємством;
- визначення суми дивідендів, що підлягають розподілу;
- регулювання діяльності підприємства;
- інших рішень.
Тому

фінансова

звітність

повинна

задовольняти

потреби

тих

користувачів, які не можуть вимагати звітів, складених з урахування
конкретних інформаційних потреб.
Обов'язок складання фінансової звітності передбачено ст. 11 Закону
України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" від
16.07.1999 р. №996-ХГУ,
Склад фінансової звітності визначається національними положеннями
(стандартами) бухгалтерського обліку [2] і включає в себе :
- Баланс – звіт про фінансовий стан підприємства, який відображає на
певну дату його активи, зобов'язання і власний капітал.
- Звіт про фінансові результати – звіт про доходи, витрати і фінансові
результати діяльності підприємства.
- Звіт про рух грошових коштів – звіт, який відображає надходження і
видаток грошових коштів у результаті діяльності підприємства у звітному
періоді.
- Звіт про власний капітал – звіт, який відображає зміни у складі
власного капіталу підприємства протягом звітного періоду.
- Примітки до фінансових звітів – сукупність показників і пояснень, яка
забезпечує деталізацію і обґрунтованість статей фінансових звітів, а також
інша інформація, розкриття якої передбачено відповідними положеннями
(стандартами).
Основні принципи складання фінансової звітності викладено в НП(с)БО
1 «Загальні вимоги до фінансової звітності», затвердженому Наказом
Міністерства фінансів України від 31.03.99 р. №87, зі змінами та
доповненнями.
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Згідно цих принципів фінансова звітність складається всіма суб'єктами
підприємницької діяльності – юридичними особами та надається таким
користувачам:
- органам управління підприємства;
- трудовому колективу підприємства (на вимогу);
- власникам (засновникам) підприємства (товариства);
- органам виконавчої влади та іншим користувачам відповідно до
законодавства.
За новим стандартом деякі з

форм звітності мають подвійну назву:

Баланс або Звіт про фінансовий стан, Звіт про фінансові результати або Звіт
про сукупний дохід, а Звіт про рух грошових коштів можна складати аж за
двома методами. Тепер подвійна назва звітів чітко вказує на призначення
звіту. Назви інших форм не змінились.
В умовах ринкових відносин, коли на економічному просторі одночасно
працюють різноманітні господарські суб‘єкти – юридичні та фізичні особи,
звітність

стає

господарювання

основним
намагається

джерелом
знати

інформації.
все

про

своїх

Кожний

суб‘єкт

замовників

та

постачальників. Склад та структура звітності може бути розроблена в
залежності від потреб підприємства. Така звітність буде індивідуальна і її
будуть використовувати тільки працівники конкретного підприємства.
Документи звітності можливо розробляти і затверджувати на рівні держави.
Така звітність буде загальною та універсальною, всі підприємства повинні
організовувати її складання та представлення до державних органів.
Кожний з цих варіантів діє на сучасному підприємстві. Індивідуальна та
загальна звітність дозволяє представити процес виробництва та реалізації як
єдиний механізм, котрим можливо керувати.
Основна складова при визначенні національної системи обліку та
звітності – це наявна законодавча база та сукупність інших нормативних
документів, що є основою організації обліку. Одним з найважливіших
результатів реформи бухгалтерського обліку в Україні є побудова в цілому
системи регулювання обліку, орієнтованої на забезпечення потреб усіх
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зацікавлених

користувачів

бухгалтерської

інформації,

що

врахувала

необхідність гармонізації стандартів українського обліку з міжнародними.
З січня 2000 року розпочався новий етап в розвитку українського
бухгалтерського обліку, який характеризується введенням в дію Закону
України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від
16.07.1999 року № 996-XIV, нового Плану рахунків бухгалтерського обліку,
активів, капіталу, зобов‘язань і господарських операцій підприємств і
організацій, а також Положень (стандартів) бухгалтерського обліку.
Державне регулювання бухгалтерського обліку та фінансової звітності в
Україні здійснюється з метою:
– створення єдиних правил ведення бухгалтерського обліку та складання
фінансової звітності, які є обов‘язковими для всіх підприємств, гарантують і
захищають інтереси користувачів;
– удосконалення бухгалтерського обліку та фінансової звітності.
Бухгалтерський облік в Україні ґрунтується на визнаних міжнародних
нормах обліку та звітності, основні вимоги яких встановлені Законом та
ведуться на підприємстві безпосередньо з дня його реєстрації до моменту
ліквідації.
З метою оцінки результатів господарської діяльності підприємства та
його поточного фінансового стану за звітний рік, в обліку здійснюється
аналіз фінансової звітності. Головне завдання якого є своєчасне з‘ясування і
виправлення недоліків у фінансовій діяльності підприємства та знаходження
резервів

покращення

фінансового

стану

підприємства

і

його

платоспроможності.
Аналіз фінансової звітності виконують, перш за все, фінансові
менеджери підприємства для виявлення та усунення проблем в поточній
діяльності, для розробки та прийняття рішень щодо підвищення ефективності
виробничо-збутових операцій, раціонального використання наявних ресурсів,
підвищення

платоспроможності

і

підвищення

фінансової

стійкості

підприємства, а також для забезпечення виконання планових фінансових
показників і зобов‘язань перед кредиторами та інвесторами.
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З метою підтвердження звітності і визначення правильності обчислення
і вчасної сплати податків аналізом фінансової звітності займаються аудитори.
На основі фінансового аналізу

вони роблять офіційний висновок про

фінансовий стан підприємства, який включається до річного звіту, що
подається вищим керівництвом зборам акціонерів. Акціонерів цікавить, в
першу чергу, прибутковість і надійність цінних паперів, що їм належать.
Міжнародними практиками розроблені певні методи аналізу фінансової
звітності, які ґрунтуються на різноманітних абсолютних та відносних
типових показниках, що дають можливість не тільки проводити аналіз статей
балансу підприємства, але і робити порівняльний аналіз по ряду підприємств
окремої галузі господарства або таких, що займаються аналогічними видами
діяльності. Такі співставлення звичайно проводяться не тільки за звітний
період, але і за ряд років, що відображає доволі тривалий період діяльності
підприємства. Це дозволяє визначати тенденції розвитку підприємства на
перспективу, що має велике значення в практичній діяльності, оскільки
підприємства здійснюють як довгострокове, так і середньострокове та
поточне планування своєї діяльності.
Основними методами аналізу звітності є наступні:
- читання звітності;горизонтальний аналіз;
- вертикальний аналіз;
- трендовий аналіз;
- розрахунок фінансових коефіцієнтів.
Читання звітності являє собою вивчення абсолютних показників,
представлених звітності. Шляхом читання звітності визначають майновий
стан

підприємства,

коротко-

і

довгострокові

інвестиції,

джерела

фінансування власного капіталу, оцінюються зв‘язки між постачальниками і
покупцями, виручка від діяльності та прибуток звітного року.
Горизонтальний аналіз – дозволяє визначити абсолютні і відносні зміни
різних статей звітності у порівнянні з попереднім роком, півріччям чи
кварталом.
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Для визначення змін у господарській політиці підприємства більш, ніж
за два послідовних роки, застосовується аналіз тенденцій розвитку (аналіз
тренду), який є варіантом горизонтального аналізу.
Оцінити фінансову звітність підприємства допомагають різні фінансові
коефіцієнти, які показують фінансові пропорції між різними статтями
звітності.
Їх можна умовно поділити на чотири групи:
- показники ефективності виробничої діяльності;
- показники ділової активності;
- показники ліквідності;
Найчастіше оцінку фінансового стану проводять за допомогою
фінансових коефіцієнтів, розрахованих на підставі показників балансу і Звіту
про фінансові результати. За допомогою цього способу вивчаються такі
важливі аспекти фінансового стану і результатів діяльності підприємства, як
ліквідність, довгострокова платоспроможність, рентабельність.
Проте, перш ніж користуватись інформацією бухгалтерських звітів,
треба переконатися в її достовірності, впевнитися у правильності їх
заповнення і точності зроблених арифметичних підрахунків при виведенні
окремих показників. Узгодженість показників різних форм звітності, в
основному, перевіряють зіставленням. Деякі показники входять до різних
звітних форм і, отже, при правильному складанні звіту обов‘язково повинні
збігатися.
Необхідно пам‘ятати, що будь-який висновок та найбільш ефективна
рекомендація, зроблені за результатами аналізу, можуть бути поставлені під
сумнів, якщо документи не перевірені та належним чином не підготовлені.
Висновки. Дослідивши матеріали з основ складання фінансової
звітності, організації і порядку проведення її контролю та аналізу ми дійшли
висновку, що складання фінансової звітності на сьогодні залишається
непростою справою для бухгалтера. Розробка і введення в дію нового
НП(с)БО є спробою наблизити складання нашої звітності за міжнародними
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правилами. Порівнюючи міжнародні стандарти фінансової звітності, які
дають своїм бухгалтерам більший простір при складання звітності, наші
стандарти України тримають нашого фахівця в більш жорстких умовах. Хоча
існує думка, що від того, як бухгалтер буде трактувати факти господарського
життя, будуть залежати фінансові показники звітності, які визначають стан
підприємства і результати його діяльності, а, це, в певній мірі, буде впливати
на реакцію зовнішніх зацікавлених користувачів, як внутрішніх, а особливо
зовнішніх, кошти яких так потрібні підприємствам України.
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здобувач освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ

ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ АУДИТУ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ
ПІДПРИЄМСТВ
Розглянуто економічну сутність поняття “основні засоби” та теоретичні
аспекти аудиту збереження і технічного стану, ремонту, оренди та
переоцінки основних засобів підприємств.
Ключові слова: аудит, основні засоби, методика, переоцінка, оренда,
ремонт.
Фінансово-господарська діяльність сучасного підприємства передбачає
постійне удосконалення організації його виробництва. Однією зі складових
управління є контроль за ефективним використанням основних засобів, так
як вони є головним елементом матеріально-технічної бази підприємства та
безпосередньо впливають на собівартість продукції (товарів, робіт),
формування

показників

фінансового

стану

підприємства,

внаслідок

здійснення ним інвестиційної та операційної діяльності
Аудит основних засобів відіграє важливу роль у загальному аудиті
суб‘єкта господарювання. Використання науково обґрунтованої методики
здійснення

аудиту

є

об‘єктивним

процесом,

оскільки

вона

сприяє

достовірності відображення інформації про основні засоби.
Вагомий внесок у розвиток теоретичних засад і методичних підходів до
вирішення проблем аудиту операцій з основними засобами внесли такі
науковці, як Н.О. Бондаренко, М.Т. Білуха, О.М. Брадул, З.О. Душко,
М.М. Колос, Ю.В. Піча, В.Д. Понікаров, С.М. Попова, Б.Ф. Усач та інші.
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Метою статті є розгляд теоретичних аспектів аудиту основних засобів
підприємств.
Економічна сутність основних засобів полягає в тому, що вони беруть
участь у виробничій діяльності підприємства, зберігають свою натуральноречовинну форму до кінця експлуатації і переносять свою вартість на
готовий продукт частинами, в міру зносу у вигляді амортизації. Від ступеня
ефективного використання основних засобів залежить місце підприємства в
економіці, його фінансовий стан, конкурентоздатність на ринку. Технічний
рівень, якість, надійність, довговічність продукції залежать від якісного стану
техніки й ефективного її використання, що визначає ефективність
виробництва.
Метою аудиторської перевірки основних засобів підприємств є
висловлювання аудитором незалежної, об‘єктивної думки щодо правильності
їхньої оцінки, законності й повноти відображення операцій у системі
бухгалтерського обліку та достовірності відображення їх показників у
фінансовій звітності [1, с. 105].
Одним із найважливіших аспектів аудиторської перевірки основних
засобів є перевірка правильності їх оцінки. Важливим завданням аудитора є
перевірка правильності формування первісної вартості основних засобів.
Особливу увагу слід звернути на основні засоби, які були придбані за рахунок
кредиту банку. Аудитору необхідно впевнитися, що вартість поліпшення
основних засобів, внаслідок чого здійснюється покращання технічних
характеристик, ефективності роботи основних засобів, приєднана до
початкової вартості об'єкта, а витрати на ремонт з метою підтримання
основних засобів у нормальному робочому стані віднесені на витрати звітного
періоду. Аудитору також необхідно враховувати вимоги податкового обліку і
впевнитися, що підприємство-клієнт при визначенні доходів і витрат
дотримувалося вимог Податкового кодексу України [2, с. 54].
Аудиторській перевірці підлягають також такі специфічні операції з
основними засобами, як: оренда, ремонти, переоцінка. При аудиті оренди
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необхідно ретельно перевірити правильність складання договорів на оренду
майна, правильність нарахування, порядок розрахунків і структуру орендних
платежів,

проводки

для

відображення

операцій

із

нарахування

і

перерахування цих платежів.
При перевірці витрат на ремонти слід встановити: наявність планів і
кошторисів ремонту, актів на виконання робіт, актів приймання-передачі
виконаних робіт, актів технічного огляду будинків і споруд, правильність і
своєчасність складання відповідних документів, правильність формування
витрат за статтями затрат та чи не завищувалися норми витрат матеріалів і
розцінки з оплати праці на ремонтні роботи. Також встановлюється
доцільність і законність операцій з ремонту.
Одним із суттєвих етапів аудиторської перевірки є аудит переоцінки
основних засобів, не пов'язаний зі зменшенням корисності активу. Такий
аудит здійснюється на підставі вивчення документів, які містять її
результати, і передбачає: перевірку відповідності записів в інвентарних
картках

результатам

здійсненої

переоцінки;

перевірку

правильності

бухгалтерських записів, які відображають результати переоцінки основних
засобів в обліку; перевірку справедливої вартості об'єктів основних засобів;
перевірку

правильності

встановлення

індексу

переоцінки;

перевірку

правильності розрахунку переоціненої вартості основних засобів і зносу.
Тому переоцінка здійснюється професійними оцінювачами і регулюється
Законом України ―Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну
діяльність в Україні‖ від 12.07.2001. П(С)БО 7 не встановлює процедури
переоцінки, не визначає осіб, котрі повинні її здійснювати, не надає форми
документа, в якому повинні відображатися результати переоцінки. Ці
питання повинні регулюватися наказом про облікову політику суб'єкта
господарювання, в якому вказується метод оцінки основного засобу [3,4].
При проведенні аудиту збереження і технічного стану основних засобів
використовуються: акти інвентаризації основних засобів; акти інвентаризації
обладнання, яке знаходиться на консервації та в монтажі, орендованих
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основних засобів; акти інвентаризації розукомплектованого обладнання,
транспортних засобів; акти огляду окремих видів основних засобів
(автоінспекцією тощо); регістри синтетичного обліку; Головна книга;
квартальні і річні баланси; форма 4 "Звіт про власний капітал", інвентарні
картки, акти прийому-передачі, акти прийому-здачі відремонтованих,
реконструйованих і модернізованих об'єктів тощо.
При цьому першочергово необхідно дослідити наступне: дотримання
встановлених строків проведення інвентаризації основних засобів; складання
окремих актів на основні засоби, непридатні для експлуатації і такі, що не
підлягають відтворенню, орендовані основні засоби; встановлення факту
передачі акта інвентаризації орендодавцю; своєчасність оприбуткування у
бухгалтерському обліку виявлених надлишків основних засобів та віднесення
їх нестачі на винних осіб. При необхідності перевірки збереження і
технічного стану основних засобів високого ступеня доказовості, аудитор
проводить інвентаризацію спільно з інженером-механіком і інженеромбудівельником. Це важливо при визначенні ступеня розукомплектування
окремих машин і обладнання, встановлення причин наявності обладнання,
яке не використовується або не встановлено.
При подальшій перевірці з'ясовуються факти, пов'язані зі збільшенням
первісної вартості об'єктів, розкомплектованістю обладнання, наявності
резервного обладнання та його збереження, обладнання, що призводить до
випуску браку продукції, виявлення фактів підміни нових видів обладнання
старими, використання у виробничій діяльності списаних машин і
обладнання. Детальній перевірці підлягає рух основних засобів.
Проводячи аудит операцій з надходження основних засобів, аудитор
встановлює, чи були дотримані правила оформлення актів введення їх в
експлуатацію, актів капітальних вкладень та прийому-передачі основних
засобів, а також правильність відображення цих операцій на рахунках
бухгалтерського обліку. Потім перевіряють порядок відображення вказаних
операцій на рахунках бухгалтерського обліку. Особливу увагу слід приділяти
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перевірці операцій з оприбуткування безкоштовно придбаних основних
засобів. Основні засоби, що отримані безкоштовно, підприємство приймає на
збільшення додаткового капіталу. На їх вартість збільшується прибуток, що
підлягає

оподаткуванню.

Аудитор

повинен

перевірити

правильність

проведеної операції.
Під час перевірки операцій з внутрішнього переміщення основних
засобів використовуються записи інвентарних описів та накладних. Аудитор
має встановити виробничу необхідність переміщення основних засобів та
пов‘язаних з цим невиробничих витрат; своєчасність відображення записів в
інвентарних картках стосовно матеріально відповідальних осіб.
Аудиторській перевірці підлягають операції, пов‘язані з вибуттям
основних засобів. Такі операції мають місце у разі безоплатної передачі їх
іншим підприємствам і організаціям у порядку перерозподілу; ліквідації у
зв‘язку з повним зносом; продажу зайвих і непотрібних; при нестачах,
виявлених при інвентаризаціях і перевірках; внесках до статутного капіталу;
передачі у довгострокову оренду; в результаті стихійного лиха тощо.
Необхідно врахувати, що основні засоби підлягають списанню лише у
тих випадках, коли відновити їх неможливо чи економічно недоцільно і вони
не можуть бути реалізовані. При списанні основних засобів внаслідок
фізичного зносу потрібно стежити за дотриманням амортизаційних строків
служби. Передчасне їх списання свідчить про порушення правил експлуатації
машин та обладнання, безгосподарне ставлення до майна.
Окремим напрямком перевірки є виявлення фактів експлуатації
списаних машин та обладнання. Такі об‘єкти в процесі перевірки підлягають
відновленню в обліку. Нестача чи крадіжки пристосувань, які відносяться до
окремих видів основних засобів, виявляються під час перевірки обліку
основних засобів, відображення пристосувань в інвентарних картках тощо. У
практиці зустрічаються випадки, коли з метою зловживання окремі об‘єкти
основних засобів поділяють на складові, які обліковуються як самостійні,
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цим приховуються нестачі чи крадіжки. Щоб виявити такі факти, аудитору
необхідно вивчити технічну документацію, паспорти імпортного обладнання
високої якості та вартості. У разі виявлення порушень і недоліків у
збереженні основних засобів і їх технічного стану аудитору необхідно
згрупувати їх у нагромаджувальній відомості, де нестача обладнання і
порушення групуються за однорідними ознаками: винні особи, сума нестач з
цієї причини, сума нестачі, що компенсується винною особою.
Отже,

основні

засоби

є

матеріальною

основою

промислової

підприємницької діяльності та важливим складовим елементом виробничого
потенціалу будь-якого підприємства. Тому сучасні умови управління
підприємством

потребують

максимально

ефективного

використання

основних засобів підприємства. Найдієвішим інструментом виявлення
резервів

підвищення

ефективності

діяльності

підприємства

та

його

конкурентоспроможності є аудит основних засобів за умови виділення
основних теоретичних аспектів його проведення.
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Т.А. Тарковська
Здобувач освітнього ступеня «магістр»
Вінницького торговельно-економічного інституту КНТЕУ
ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ ТА ВИДИ ВАЛЮТНИХ ОПЕРАЦІЙ
На сьогодні валютні операції проникають у всі сфери економічного життя
країни, нерозривно переплітаючись з усією сукупністю економічних відносин
і впливаючи на всі економічні процеси в суспільстві. У статті
проаналізовано економічну сутність, види та особливості здійснення
валютних операцій. Формування валютних операцій, їх роль та механізм
регулювання.
Ключові слова: валютні операції, валюта, валютне регулювання, валютний
ринок.
Постановка проблеми. Однією з основних закономірностей сучасної
епохи є зростання ролі зовнішньоекономічних зв‘язків у народному
господарстві кожної держави. Господарське зближення націй все відчутніше
впливає на темпи і характер економічного та соціального розвитку , на
загальну політичну обстановку у сучасному світі, відкриває нові можливості
для практичного мирного співробітництва країн.
Часто виникають запитання, як визначити ефективність операції, як
відобразити її в бухгалтерському обліку, дотримати чинне законодавство
щодо

податків

та

валютного

регулювання.

Організація

зовнішньоекономічних зв‘язків дає змогу нашій державі утвердитися на
світовому рівні. Правильне ведення обліку валютних операцій дасть змогу
дотримати чинне Законодавство України щодо податків та валютного
регулювання , уникнути негативних явищ.
Мета статті –розглянути економічну сутність та види валютних
операцій.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Сьогодні на Україні видається
багато науково - п рактичних журналів, які містять вичерпну
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інформацію з бухгалтерського обліку, аудиту та контролю фінансовогосподарської діяльності підприємств. Це такі найвагоміші журнали, як
Вісник податкової служби, Бухгалтерський облік та аудит, Баланс, Фінанси.
В цих журналах ми можемо знайти консультації та роз‘яснення відомих
фахівців з бухгалтерського обліку та контролю валютних операцій. Серед
вітчизняних дослідників проблем щодо обліку, контролю та аналізу
валютних операцій підприємства слід назвати О.В. Рижикова, Н. Харченко,
Г. Шафранова, Н. А. Кравчук, І. В. Міщенко, І. М. Павлюк, Є. А. Фоменко,
Н. М. Ткаченко, Н. М. Малюга, С. С. Голов, І.В. Жиглей, Я. Кавторева,
Е. Михайленко, М. Бойцова та інших.
Виклад основного матеріалу. Сучасний валютний ринок становить
собою систему механізмів, функціонування яких покликане забезпечити
купівлю і продаж національних грошових одиниць та іноземних валют з
метою їх використання для обслуговування міжнародних платежів.
Найсуттєвішим функціональним призначенням валютного ринку є
забезпечення реальної свободи та дій власника валюти.
Ступінь зрілості валютного ринку визначається не тільки масштабами
валютних операцій, але і його спроможністю повною мірою реалізувати саме
цю функцію.
Свобода вибору суб‘єктів ринку пов‘язана з їхнім прагненням отримати
для себе у процесі здійснення валютних операцій певні матеріальні вигоди,
виражені у відповідному доході. Невід‘ємним атрибутом валютного ринку є
присутність

функціональних

елементів

його

регулювання.

Сучасний

валютний ринок-інституційно регульований. Уся система міжнародних
валютних організацій , союзів і угод , діючих на міждержавній основі, а
також система страхування від валютного ризику являють собою відповідні
атрибути валютно-ринкової діяльності.
З переходом України на ринкову економіку, інтернаціоналізацією
товарного виробництва та обігу посилюється значення експортно-імпортних
операцій, які є складовою валютних операцій, що здійснюються на підставі
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декрету

Кабінету

Міністрів

України

«Про

систему

валютного

регулювання і валютного контролю» № 15 - 93 від 19.02.93 р. в якому
визначаються окремі терміни, такі як:
Валюта України:
- грошові знаки у вигляді банкнотів, казначейських білетів, монет і в
інших
формах, що перебувають в обігу та є законним платіжним засобом на
території України, а також вилучені з обігу або такі, що вилучаються з нього,
але підлягають обмінові на грошові знаки, які перебувають в обігу, кошти на
рахунках, у внесках в банківських та інших фінансових установах на
території України;
- платіжні документи та інші цінні папери (акції, облігації,купони до
них, бони, векселі (тратти), боргові розписки, акредитиви, чеки, банківські
накази, депозитні сертифікати, ощадні книжки, інші фінансові та банківські
документи), виражені у валюті України;
- іноземна валюта - іноземні грошові знаки у вигляді банкнотів,
казначейських білетів, монет, що перебувають в обігу та є законним
платіжним засобом на території відповідної іноземної держави, а також
вилучені з обігу або такі, що вилучаються з нього, але підлягають обмінові на
грошові знаки, які перебувають в обігу, кошти у грошових одиницях
іноземних держав і міжнародних розрахункових одиницях, що перебувають
на рахунках або вносяться до банківських та інших фінансових установ за
межами України;
- платіжні документи та інші цінні папери ( акції, облігації, купони до
них, векселі (тратти), боргові розписки, акредитиви, чеки, банківські накази,
депозитні сертифікати, інші фінансові та банківські документи ), виражені в
іноземній валюті або банківських металах;
- банківські метали - це золото, срібло, платина, метали платинової
групи, доведені до найвищих проб відповідно до світових стандартів, у
зливках і порошках, що мають сертифікат якості, а також монети, вироблені з
дорогоцінних металів [1].
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Кожна

країна

світу

має

національну

грошову одиницю, якій

присвоєно
цифровий та літерний код. Валюта України - гривня, має цифровий код
980, літерний код UАН.
Розрахунки між учасниками світового ринку здійснюються в іноземній
валюті.
Іноземна валюта - іноземні грошові знаки у вигляді банкнот, монет,
казначейських білетів, що перебувають в обігу та є законним платіжним
засобом на території відповідної іноземної держави.
Валютні операції - це такі операції, об'єктом яких виступає іноземна
валюта у вигляді євро, американського долара, японської єни та ін.
(розрахунки з експорту і імпорту, кредити, купівля-продаж ін. валюти).
Право на здійснення валютних операцій мають резиденти і нерезиденти.
Резиденти:
- фізичні особи (громадяни України, іноземні громадяни, особи без
громадянства ), які мають постійне місце проживання на території України, у
тому числі ті, що тимчасово перебувають закордоном;
- юридичні особи, суб'єкти підприємницької діяльності, що не мають
статусу юридичної особи (філії, представництва тощо), з місцезнаходженням
на території України, які здійснюють свою діяльність на підставі законів
України; - дипломатичні, консульські, торговельні та інші офіційні
представництва України за кордоном, які мають імунітет і дипломатичні
привілеї, а також філії та представництва підприємств і організацій України
за кордоном, що не здійснюють підприємницької діяльності;
Нерезиденти:
- фізичні особи (іноземні громадяни, громадяни України, особи без
громадянства), які мають постійне місце проживання за межами України, в
тому числі ті, що тимчасово перебувають на території України;
- юридичні особи, суб'єкти підприємницької діяльності, що не мають
статусу юридичної особи (філії, представництва тощо), з місцезнаходженням
за межами України, які створені й діють відповідно до законодавства
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іноземної держави, у тому числі юридичні особи та інші суб'єкти
підприємницької діяльності з участю
юридичних осіб та інших суб'єктів підприємницької діяльності України;
- розташовані на території України іноземні дипломатичні, консульські,
торговельні та інші офіційні представництва, міжнародні організації та їх
філії, що мають імунітет і дипломатичні привілеї, а також представництва
інших організацій і фірм, які не здійснюють підприємницької діяльності на
підставі законів України.
Обмінні операції - операції, які виконуються у двох різню валютах
(причому одна з них може бути національною валютою і впливають на
валютну

позицію

банку

[1].

Масштаби

валютної

діяльності

банку

оцінюються за питомою вагою валютних активів у загальних активах. Аналіз
проводиться на основі валютного балансу.
Аналіз структури валютних операцій дає змогу простежити тенденції
зрушення в напрямах діяльності банку з валютою та оцінити ефективність
стратегії керівництва банку внаслідок структурних зрушень у валютних
операціях. При цьому основним критерієм оцінювання наслідків зміни
структури та масштабів діяльності банку з іноземною валютою є збільшення
маси прибутку.
Облік іноземної валюти, яка знаходиться на рахунках в установах
банків, ведуть підприємства на активному грошовому рахунку 31 «Рахунки в
банках». До нього відкривають такі субрахунки : «поточні рахунки в
національній валюті»; «Поточні рахунки в іноземній валюті»; «Інші рахунки
в національній валюті»; «Інші рахунки в іноземній валюті».
Як бачимо, для обліку іноземної валюти тут передбачено два
субрахунки: 312 і 314. Готівку в іноземній валюті обліковують на рахунках
30 «Готівка». До нього також є окремий субрахунок 301 «Готівка в
національній валюті», а якщо є іноземна валюта, то і субрахунок 302 [5].
Згідно з принципом єдиного грошового вимірника – вимірювання та
узагальнення всіх господарських операцій підприємства у його
фінансовій звітності здійснюється в єдиній грошовій одиниці.
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Методологічні засади формування в бухгалтерському обліку та звітності
інформації про операції в іноземних валютах визначені П(С)БО 21
«Вплив змін валютних курсів».
Господарські операції з майном та зобов‘язаннями, виражені в іноземній
валюті, для відображення у бухгалтерському обліку підлягають перерахунку в
грошову одиницю України за курсом Національного банку України. Вказаний
перерахунок проводиться на дату здійснення операцій в іноземній валюті.
Перерахунок готівки, коштів в установах банків та у дорозі, грошових і
платіжних документів, цінних паперів, коштів у розрахунках (включаючи за
зобов‘язаннями та позики) з юридичними та фізичними особами, а також
залишок цільового фінансування з бюджету в іноземній валюті проводять на
дату здійснення операції в іноземній валюті, а також на дату складання
балансу[4].
Операції в іноземній валюті відображаються у відповідній валюті та в
українських

гривнях.

Для

переведення

іноземної

валюти

у

гривні

використовується валютний курс.
Валютний курс – встановлений Національним банком України курс
грошової одиниці України до грошової одиниці іншої країни. Він
визначається на підставі результатів торгів валютними цінностями на
Міжбанківському валютному ринку [3].
Головним аспектом будь-якої операції з іноземною валютою є здатність
визначити те, чи має банк достатні можливості для повного та адекватного
зіставлення обсягу валютних операцій зі ступенем прийнятного ризику і
рівня прибутковості.
Валютні кредити аналізуються за такими ж напрямами, що й гривневі
кредити. Тобто визначається рівень дохідності валютних кредитів, стан їх
повернення,

прострочення

платежів,

рівень

неповернення

кредитів.

Невід'ємною частиною аналізу є визначення рівня витратності ресурсної
бази, сформованої за допомогою валютних депозитів. У разі відносно низької
відсоткової ставки за валютними депозитами порівняно з депозитами у
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національній валюті (10 % проти 25 %) створюються позитивні передумови
зниження витратності ресурсної бази банків. Тому активізація діяльності
банку щодо залучення валютних депозитів є головною умовою підвищення
ефективності банківської діяльності в цілому. При цьому важливо
дотримуватися короткої відкритої валютної позиції. Одержані показники
витратності

ресурсів

та

дохідності

кредитних

операцій

повинні

порівнюватись з відповідними показниками по гривневих депозитах та
кредитах. Порівняння відносних показників є критеріями вибору стратегії
керівництва

банку

щодо

напрямів

діяльності

з

метою

підвищення

ефективності банківської діяльності в цілому. Це саме стосуються і операцій
банку з цінними паперами у валюті [6]. Важливим напрямом аналізу є
контроль за дотриманням нормативу ризику загальної відкритої валютної
позиції банку. Діяльність банків на валютних ринках, що полягає в
управлінні активами і пасивами в іноземній валюті, пов'язана з валютними
ризиками, які виникають у зв'язку з використанням різних валют під час
проведення банківських операцій.
Валютна

позиція

-

це

співвідношення

вимог

(балансових

і

позабалансових) та зобов'язань банку в кожній іноземній валюті. У разі їх
рівності позиція вважається закритою, за нерівності - відкритою. Відкрита
позиція є короткою, якщо обсяг зобов'язань за проданою валютою перевищує
обсяг вимог, і довгою, якщо обсяг вимог за купленою валютою перевищує
обсяг зобов'язань. При цьому довга відкрита валютна позиція банку при
розрахунку зазначається зі знаком плюс, а коротка відкрита валютна позиція
- зі знаком мінус. З метою зменшення валютного ризику в діяльності банків
Національний банк установлює норматив ризику загальної відкритої
валютної (довгої/короткої) валютної позиції банку (Н13), у тому числі
обмежується ризик загальної довгої відкритої валютної позиції банку (Н13-1)
і ризик загальної короткої відкритої валютної позиції банку (Н13-2).
Норматив ризику загальної відкритої ( довгої / короткої )

валютної

позиції банку (Н13) визначається як співвідношення суми абсолютних
величин усіх довгих і коротких відкритих валютних позицій у гривневому
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еквіваленті (без урахування знака) за всіма іноземними валютами до
регулятивного капіталу банку.
Нормативне значення загальної відкритої валютної позиції банку (Н13)
має бути не більше ніж 35 %. При цьому встановлюється обмеження ризику
окремо для загальної довгої відкритої валютної позиції (Н13-1) - не більше 30
%; та для загальної короткої відкритої валютної позиції (Н13-2) - не більше 5
%. Валютна позиція уповноваженого банку визначається та контролюється
щоденно, окремо щодо кожної іноземної валюти [2].
Висновки. Зважаючи на складність та комплексність поняття ―валютні
операції‖ науковці розглядають його у вузькому та широкому аспектах.
Так у вузькому розумінні валютні операції – це операції банків,
фінансово-кредитних установ чи іншої уповноваженої особи з купівліпродажу валюти і валютних цінностей, ведення рахунків чи розрахунків у
валюті і валютних цінностях і надання в позику іноземної валюти і валютних
цінностей на конкретних умовах на певну дату.
У широкому розумінні валютні операції – це операції, що пов‘язані з
переходом права власності на валютні цінності; використанням валютних
цінностей

в

міжнародному

обігу

як

засобу

платежу;

ввезенням,

переказуванням і пересиланням на територію України та вивезенням,
переказуванням і пересиланням за її межі валютних цінностей.
З урахуванням вищезазначених характеристик, валютні операції можна
визначити як юридично обумовлені дії або сукупність дій, дозволених або
санкціонованих законом, які здійснюються на підставі укладених договорів
між суб‘єктами валютних правовідносин за наявності ліцензії НБУ на право
здійснення операцій з валютою та валютними цінностями, результатом яких
є перехід права власності на валюту та валютні цінності, їх розміщення чи
надання (отримання) послуг щодо обслуговування рахунків у валюті та
валютних цінностях, а також використання останньої як засобу платежу.
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Здобувач освітнього ступеня «магістр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ОБЛІК ДОХОДІВ ТА ЇХ ВІДОБРАЖЕННЯ У ЗВІТНОСТІ
КОМУНАЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ
Розглядаються особливості проблематики визнання та відображення
інформації в бухгалтерському обліку про специфічні доходи від операційної,
фінансової

та

іншої

діяльності,

які

притаманні

комунальним

підприємствам, а також, певні засади щодо їх класифікації. Внесення
пропозицій щодо подальшого вдосконалення бухгалтерського обліку доходів
комунальних підприємств, з врахуванням їх специфіки та складності
визнання.
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Постановка проблеми. Комунальні підприємства, як і всі інші
підприємства, окремо визначають доходи від операційної, фінансової та
іншої діяльності. Проте, у даній галузі існують свої специфічні види доходів,
які мають відповідні особливості щодо їх обліку, а отже потребують більш
детального вивчення.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженнями у сфері обліку
та відображення доходів підприємств займалися такі вітчизняні вчені, як:
М.Т. Білуха, Ф.Ф. Бутинець, Б.І. Валуєв, Ю.А. Верига, С.Ф. Голов,
В.П. Завгородній, Є.В. Калюга, Є.В. Мних, М.С.Пушкар та ін. Проте, дане
питання було розглянуте, здебільшого, на загальному рівні, що потребує у
майбутньому більш детального вивчення в окремих галузях.
Мета дослідження. Розкриття основних аспектів обліку та відображення
доходів комунальних підприємств.
Виклад основного матеріалу. Комунальні підприємства діють на основі
комунальної
підприємства

власності

територіальних

утворюються

громад.

компетентним

Комунальні
органом

унітарні
місцевого

самоврядування в розпорядчому порядку на базі відокремленої частини
комунальної власності і входять до сфери його управління. Орган, до сфери
управління якого входить комунальне підприємство, є представником
власника — відповідної територіальної громади і виконує його функції у
межах, визначених ГКУ та іншими законодавчими актами. Майно
комунального

підприємства

перебуває

в

комунальній

власності

й

закріплюється за таким підприємством на праві господарського відання
(комунальне комерційне підприємство) або на праві оперативного управління
(комунальне некомерційне підприємство).
Комунальні підприємства надають комунальні послуги населенню та
підприємствам, установам і організаціям. До них належать: 1) підприємства з
тепло-, газо-, водопостачання і водовідведення, санітарної очистки міст,
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обслуговування ліфтів; 2) підприємства з обслуговування житла, які надають
послуги населенню з обслуговування житла, ремонту квартир та житлових
будинків,

збирання

і

перерахування

деяких

комунальних

платежів

відповідним комунальним підприємствам, а також надають послуги з
надання нежитлових приміщень в оренду; 3) інші комунальні підприємства
—

зеленого

господарства,

зовнішнього

благоустрою,

міський

електротранспорт, бюро технічної інвентаризації, готелі тощо, — які
фінансуються з бюджету або отримують оплату від фізичних або юридичних
осіб за конкретні послуги; облік на цих підприємствах не розглядається в цій
роботі. Комунальні підприємства можуть бути приватизованими [1, c. 315].
Характерною особливістю галузі є державне регулювання цін, яке
здійснюється

встановленням

граничного

рівня

рентабельності

і

затвердженням тарифів на послуги житлово-комунальних підприємств.
Особливості досліджуваної галузі визначають засади ведення обліку в
ній, до яких належать:
1. Надання населенню субсидій і пільг потребує ведення розрахунків з
бюджетом з урахуванням його особливостей і затримок з виплатами.
2. Отримані дотації на покриття збитків не обкладаються ПДВ, що
потребує коригування сум податкового кредиту пропорційно до сум
отриманих дотацій.
3. Пільги з ПДВ передбачають до використання субрахунків 643 і 644 в
момент нарахування, якщо ця подія сталася раніше оплати.
4. На житлові будинки та об'єкти зовнішнього благоустрою амортизація
в податковому обліку не нараховується, а в бухгалтерському нараховується з
одночасним визнанням доходу на суму нарахованої амортизації.
5. Досить специфічною ділянкою обліку є облік цільового фінансування
капітальних вкладень, субвенцій тощо.
6. Є суттєві особливості надання в оренду державного і комунального
майна, прийняття на баланс і передачі з балансу житлового фонду [1, c. 322].
Щодо обліку доходів, то для початку доцільно визначити, які саме
відносяться до їх складу:
1) надходження від населення в оплату комунальних послуг;
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2) надходження від підприємств, установ, організацій за надані послуги;
3) субсидії малозабезпеченим категоріям громадян;
4) відшкодування пільг окремим категоріям громадян (ветеранам війн,
особам,

що

постраждали

від

Чорнобильської

катастрофи,

суддям,

військовослужбовцям, працівникам прокуратури тощо);
5) бюджетні дотації на покриття збитків, інколи — субвенції [4, c. 61].
До статей доходів досліджуваних підприємств відносяться:
1)

квартирна

плата

(без

цільових

зборів

та

платежів),

за

приватизованими квартирами — відшкодування експлуатаційних витрат у
розмірі квартирної плати;
2) орендна плата;
3)

збори

з

орендарів

нежитлових

приміщень

на

покриття

експлуатаційних витрат;
4) надходження від підприємств і організацій (з тепло-, газо-, енерго-,
водопостачання

та

водовідведення)

за

обслуговування

внутрішньобудинкових мереж та обладнання;
5) надходження від ЖБК, прийнятих на обслуговування;
6) інші доходи (відсоток від плати за утримання собак, плата за гаражі,
гуртожитки, охорону під'їздів тощо);
7) дотації, субсидії, відшкодування пільг, субвенції [2, c. 38].
Визнані доходи класифікуються в бухгалтерському обліку комунальних
підприємств за такими групами: дохід (виручка) від реалізації продукції
(товарів, робіт, послуг); інші операційні доходи; фінансові доходи; інші
доходи; надзвичайні доходи.
Відображенню доходу від надання послуг присвячені П.п.10-14 П(С)БО
15 "Дохід", в якому йдеться про те, що дохід, пов'язаний з наданням послуг
визнається виходячи зі ступеня завершеності операції з надання послуг на дату
балансу, якщо може бути достовірно оцінений результат цієї операції і
виконуються наведені умови. Аналіз цих положень свідчить, що визнання
доходу при виробництві послуг ґрунтується на суб'єктивізмі, оскільки слова
можливість і ймовірність не описують чітко встановлених критеріїв визнання
[3, c. 10].
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Підприємствам комунальної галузі слід звернути особливу увагу на
використання принципу обачності під час визнання в бухгалтерському обліку
доходу від виробництва послуг та на вимоги

П(С)БО 15, якщо дохід

(виручка) від надання послуг не може бути достовірно визначена, то вона
відображається в бухгалтерському обліку в розмірі визначених витрат, що
підлягають відшкодуванню. Це пряма вказівка на використання методу
відшкодування витрат, що застосовується при здійсненні ризикованих
операцій, коли підприємство має сумнів щодо одержання доходу або
правильності визначення його розміру. В таких ситуаціях кінцевий
фінансовий результат не може бути визначений до отримання всіх платежів.
Отже, перший платіж розглядається тільки як повернення понесених витрат,
а прибуток (фінансовий результат) у звітності з'явиться тільки після того, як
усі витрати будуть компенсовані. Для визначення моменту визнання доходу
потрібно знати економічний зміст господарської операції, внаслідок якої
отримується дохід [5].
Бухгалтерський облік доходів від реалізації комунальних послуг
організовується по кожному об'єкту за відповідними групами споживачів,
для яких відкривається окремий субрахунок. Як правило, використовується
такі субрахунок 703 "Дохід від реалізації робіт і послуг" та субрахунок 704
"Вирахування з доходу".
Аналітичний

облік

доходів

від

реалізації

комунальних

послуг

організовується абонентським відділом за видами комунальних послуг і
групами споживачів (підприємства і організації, бюджетні установи,
населення тощо) або за іншими напрямками діяльності підприємства [6].
Виходячи з економічної суті операцій щодо обліку доходу комунального
підприємства та використання методу нарахування, згідно з яким доходи
визнаються незалежно від факту оплати, але у прямій залежності від факту
здійснення робіт, послуг або відвантаження товарів або готової продукції, з
урахуванням принципу переважання змісту над формою слід складати
бухгалтерські записи (проводки), застосовуючи затверджений єдиний План
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рахунків. Але для кожного комунального підприємства важливо створити
Робочий План рахунків, який би відповідав саме його потребам та спрощував
процес ведення бухгалтерського обліку запобігаючи допущенню помилок
при відображенні господарських операцій.
З метою стимулювання своєчасної оплати спожитих комунальних
послуг (особливо населенням) або збільшення обсягів їх реалізації
комунальні підприємства за згодою власника надають споживачам знижки.
При цьому слід враховувати момент надання знижки відносно дати визнання
доходу.

Знижки

встановлюються

по

рішеннях

органів

місцевого

самоврядування при проведенні окремих акцій по прискоренню оплати
комунальних послуг населенням.
Для обліку і узагальнення інформації про фінансові результати від
звичайної діяльності і надзвичайних подій використовується рахунок 79
"Фінансові результати". За кредитом рахунку 79 відображаються суми в
порядку закриття рахунків обліку доходів, за дебетом відповідно - суми в
порядку закриття рахунків обліку витрат. При визначенні кінцевого
фінансового результату необхідно списати по дебету рахунку 79 суму
нарахованого податку на прибуток і закрити рахунок 98 "Податки на
прибуток". Податок на прибуток підприємства визначається загальною
сумою і не розподіляється за видами діяльності [5].
Фінансові результати комунального підприємства визначаються за
кожним видом діяльності по закінченню звітного періоду (місяця чи року)
шляхом зіставлення доходів і витрат звітного періоду.
Також, комунальні підприємства складають фінансовий план на рік в
якому відображаються очікувані доходи за їх видами, а отже, це дає
можливість порівняти заплановані показники і фактичні дані.
Важливу роль у відображенні доходів в бухгалтерському обліку
комунальних підприємств, відіграє облікова політика. Розглядаючи доходи,
як елемент облікової політики підприємства варто зазначити, що при
здійсненні операцій з обліку доходів і фінансових результатів діяльності у
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складі інформації про облікову політику підлягає розкриттю наступна
інформація:
порядок обліку позареалізаційних доходів;
умови визнання доходів за видами діяльності;
використання чистого прибутку підприємства
Окремо слід зупинитись на обліковій політиці операцій з визнання
доходів від надання послуг та виконання робіт, адже альтернативними
варіантами щодо обліку доходів від надання послуг має бути метод
рівномірного нарахування або метод поетапного закінчення на підставі:
огляду виконаних робіт;
співвідношення виконаних робіт на дату балансу робіт до
загального їх обсягу за договором;
співвідношення фактично понесених витрат на дату балансу до їх
оціненої загальної суми.
Необхідно відмітити, що одними з найсуттєвіших елементів облікової
політики підприємства, які впливають на визначення фінансових результатів,
окрім визнання доходів і витрат, є моменти: амортизаційна політика, підходи
до оцінки виробничих запасів тощо [5].
Важливого значення для підприємств комунального господарства
набуває складання статистичної звітності. Ціллю статистичних звітів є
надання інформації державі про соціально-економічні явища на конкретному
підприємстві.
бухгалтерського

Базою

для

обліку,

складання

тому

в

статистичних

бухгалтерії

поряд

звітів
з

є

дані

фінансовою

(бухгалтерською) звітністю заповнюють, або надають інформацію для
статистичних звітів.
Розкриття статистичної сутності і ролі статистичної звітності в
економічному аналізі комунальних підприємств потребує послідовного
розгляду таких основних питань:
– визначення згідно з чинним законодавством основних термінів, які
найчастіше зустрічаються на практиці при складанні статистичної звітності
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(звітність, статистична звітність, статистична інформація, статистичне
спостереження, респондент);
– розгляд діючих форм статистичного спостереження підприємства;
– основні права та обов'язки підприємств щодо складання і подання
форм статистичного спостереження;
– відповідальність підприємств за порушення порядку складання і
подання статистичних даних.
Статистична звітність має забезпечувати загальнодержавні інтереси і
нести в собі інформацію переважно соціально-економічного характеру, що
забезпечує обґрунтований аналіз розвитку народного господарства України
або її регіонів та задовольняє потреби управління на державному рівні.
Статистичні звіти складають з різною періодичністю: раз на місяць,
квартал, рік залежно від реальних управлінських потреб у певній інформації.
Вони

подаються,

як

відомо,

органу

державної

статистики

за

місцезнаходженням, вищестоящій організації або органу, що здійснює
державне регулювання у відповідному виді діяльності економіки [6].
Отже, при поданні статистичної звітності комунальні підприємства
здійснюють

додатковий

аналіз

доходів,

що

в

подальшому

сприяє

поліпшенню ефективності прийняття управлінських рішень.
Висновки. Таким чином, діяльність комунальних підприємств має свої
особливості,

що

призводить

до

виникнення

специфічних

доходів.

Бухгалтерський облік таких доходів залежить від їх видів, для яких,
відповідно, розроблена класифікація у досліджуваній галузі. Це дозволяє
здійснити

конкретний

розподіл

доходів

комунальних

підприємств

і

застосовувати відповідні принципи обліку, мінімізуючи допущення помилок
у їх визнанні та подальшому відображенні. Використання деталізованого
аналітичного обліку також сприяє достовірності та правдивості облікової
інформації. Комунальним підприємствам важливо звернути увагу на
вирішення питання, щодо заборгованості населення за надані послуги. У
фінансовій звітності доходи комунальних підприємств підлягають загальним
принципам відображення відповідно до НП(С)БО 1. Щодо статистичної
звітності, то відображення у ній доходів дає змогу провести більш детальний
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їх аналіз та формувати відповідні висновків, які відіграють важливу роль у
подальшому розвитку таких підприємств.
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ВІДПОВІДНО МІЖНАРОДНИХ СТАНДАРТІВ АУДИТУ
В даній статті розкрито проблемні питання методики аудиту та надання
достовірної інформації в фінансовій звітності, розглянуто організацію
контролю

фінансової

звітності

з

урахуванням вимог

Міжнародних

стандартів аудиту.
Ключові слова: аудит, фінансова звітність,
стандарти аудиту, висновок аудитора.
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фінансовий

контроль,

Постановка проблеми. Фінансова звітність є джерелом інформації про
фінансово-майновий стан усіх суб‘єктів господарювання, при цьому, головним
критерієм представлених показників є їх достовірність. Під достовірністю
показників фінансової звітності розуміють рівень точності даних, котрий
дозволяє користувачам робити правильні висновки про майновий і фінансовий
стани підприємства, результати його господарської діяльності, а також
приймати рішення щодо інвестування власних ресурсів [1].
У сучасних умовах невизначеності та ризику діяльності господарських
суб‘єктів, спостерігається ситуація, коли інформація, яка відображається у
фінансовій звітності не завжди, у повній мірі, відповідає реальному стану
речей на підприємстві. Підтвердженням цього, серед іншого, є результати
аудиторського контролю підприємницьких структур. Так, наприклад, за
наслідками проведених у Вінницькій області 224 аудиторських перевірок у
2013 році надано лише 24 безумовно-позитивних висновків, 197 – умовнопозитивних, 2 – негативних та 1 відмова від висловлення думки [2]. Це
свідчить про наявність, окремих помилок та викривлень у системі фінансової
документації та надання недостовірної звітності про фінансово-майновий
стан суб‘єкта господарювання, що є грубим порушенням вітчизняного
законодавства. Все перелічене свідчить про актуальність проблеми контролю
фінансових показників і реальності відображення їх у звітах.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання організації та
методики

аудиту

фінансової

звітності

розглядають

такі

вітчизняні

дослідники, як Н. І. Дорош, Т.М. Ковбич, Р.О. Костирко, Б.В. Кудрицький,
Н.І. Петренко, К.О. Редько, Д.А. Янок, та зарубіжні дослідники: Е. Аренс,
В.М. Голіков, С.А. Данілкова, Ф. Дефлиз, Н.М. Кірієнко, Дж. Лоббек ,
С.А. Молодкіна, та ін. В їх наукових працях висвітлено багато питань щодо
методики аудиторського процесу фінансової звітності. Разом з тим,
малодослідженими

залишаються

проблеми

економічної інформації, порядку побудови

шахрайства,

фальсифікації

системи способів і прийомів

відповідно до Міжнародних стандартів аудиту (МСА), за допомогою яких
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аудитор може бути впевнений, що фінансова звітність реально відображує
результати господарської діяльності і є достовірною.
Метою даної статті є дослідження істотних аспектів
контролю

показників

фінансової

звітності

суб‘єктів

методики

господарювання

відповідно до Закону України «Про аудиторську діяльність» та вимог МСА.
Виклад основного матеріалу. Серед низки вимог, що висуваються
Національними

положеннями

(стандартами)

бухгалтерського

обліку

(НП(С)БО), приорітетною є достовірність фінансової звітності, яка має
містити лише доречну інформацію для прийняття рішень користувачами, дає
змогу вчасно оцінити минулі, теперішні та майбутні події, підтвердити або
скоригувати їх вплив на результати господарювання [3]. Реалізація
зазначеного є можливою за умов формування дієвої системи зовнішнього і
внутрішнього

контролю

показників,

які

знаходять

відображення

у

затверджених звітних формах.
Для створення передумов ефективного контролю фінансової звітності
суб‘єктів господарювання різних форм власності та видів діяльності
доцільним є

розробка типового організаційно-методичного забезпечення

процесу аудиту, яке б враховувало особливості інформаційних потреб
користувачів підприємств різних форм власності.
З позиції організації процес аудиту показників фінансової звітності
поділяють на такі наступні етапи: планування; вивчення; оцінювання;
встановлення достовірності; звітування [4]. Для більш точного розуміння
змісту кожного з етапів розглянемо основні аудиторські процедури під час
здійснення аудиту фінансової звітності.
На першому етапі розробляється загальна стратегія і тактика аудиту
фінансової звітності і бухгалтерського обліку, визначаються строки і обсяги
аудиторської перевірки. Оскільки зміст та форма загального плану аудиту
фінансової звітності має властивість змінюватися залежно від мети
перевірки, виду підконтрольного об‘єкта, сфери його діяльності, то під час
його формування доцільно врахувати такі аспекти, як особливості фінансово670

господарської діяльності клієнта, залучення внутрішнього персоналу до
проведення аудиту.
На другому етапі аудитор має здійснити попередню оцінку стану
бухгалтерського, податкового обліку і фінансової звітності. Крім того, на
цьому етапі аудитор за допомогою опитування, вивчення, аналізу фінансової
звітності та даних бухгалтерського обліку накопичує збір необхідної для
перевірки інформації.
Одним із найважливіших етапів процесу аудиту фінансової звітності є
етап оцінювання, на якому аудитор зобов‘язаний одержати якомога більше
інформації про об‘єкт дослідження з метою її аналізу та оцінки для
наступного

формування

обґрунтованої

думки,

на

підставі

якої

і

формуватиметься висновок про достовірність фінансової звітності клієнта.
Збір необхідних даних для їх аналізу проводиться з використанням таких
аудиторських процедур, як перевірка, спостереження, інспектування, запити і
підтвердження, інвентаризація, а також аналітичні процедури. У разі
виявлення фактів фальсифікації фінансової звітності та помилок у ній, то
аудитор досліджує потенційний вплив цих викривлень на звітні показники.
Етап встановлення достовірності фінансової звітності базується на
підтвердженні попередньо здійсненої оцінки та аналізу про реальність
відображення у системі рахунків бухгалтерського обліку та звітності
інформації про активи, зобов‘язання, власний капітал, а також про доходи,
витрати і фінансові результати господарюючого суб‘єкта.
Кінцевим

етапом процесу аудиту фінансової звітності є етап

звітування, на якому аудитор формує думку про фінансово-майновий стан
підприємства. Зокрема, аудитор оцінює з огляду на вимоги застосованої
концептуальної основи фінансової звітності:
– чи забезпечує фінансова звітність адекватне розкриття суттєвих
облікових політик, які були обрані та застосовані;
– чи є обґрунтованими облікові оцінки здійсненні управлінським
персоналом;
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– чи є інформація, подана у фінансовій звітності, доречною,
достовірною, порівнюваною і зрозумілою;
- чи забезпечує фінансова звітність адекватне розкриття даних у такий
спосіб, щоб визначенні користувачі могли зрозуміти вплив суттєвих операцій
і подій на інформацію, подану у фінансовій звітності; та
- чи є належною термінологія, що використовується у фінансовій
звітності, включаючи назву кожного фінансового звіту.
Відповіді на поставлені питання дозволяють аудитору формувати
загальний аудиторський висновок щодо достовірності фінансової звітності.
В теоретичній літературі підкреслюється, що перевіряючи фінансову
звітність клієнта, аудитор повинен підтверджувати показники відображені у
ній фактичною наявністю матеріальних об‘єктів [5]. В іншому випадку його
думка щодо достовірності звітних даних не буде повною та об‘єктивною і не
відповідатиме реальному стану суб‘єкта господарювання.
Прагнення нашої держави до європейських цінностей зумовлюють не
однорідність адаптації обліку і аудиту до міжнародних стандартів. У
контексті проблеми що розглядається, з метою підвищення ефективності
контролю показників фінансової звітності, доцільно засновуватися на МСА
№240 «Відповідальність аудитора і розгляд шахрайства та помилки під час
аудиторської перевірки фінансових звітів» [6]. Цим стандартом передбачений
обов‘язок аудитора розглядати в процесі планування та здійснення
аудиторських процедур ризик істотних викривлень фінансової звітності, що
виникає в результаті шахрайства або помилки. Проведенні дослідження
показали, що у теоретичних джерелах під шахрайством розуміють "навмисно
неправильне відображення і представлення даних обліку і звітності
службовими особами та керівництвом підприємства" [1, с.194]. Згідно з
думкою

більшості

дослідників,

шахрайство

полягає

в

маніпуляціях

обліковими записами, фальсифікації первинних документів, регістрів обліку,
звітності, навмисних змінах записів у обліку, що перекручують сутність
фінансових і господарських операцій з метою порушення українського
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законодавства, навмисного відображення неправильної оцінки активів і
застосування неправильних методів їх списання та пропуску або приховання
результатів діяльності, незаконного отримання в особисту власність
грошово-матеріальних цінностей. Під помилкою, в основному, розуміють
ненавмисне перекручення фінансової інформації внаслідок арифметичних чи
логічних дій в облікових записах і розрахунках, недогляду в дотриманні
повноти обліку, неправильного представлення в обліку фактів господарської
діяльності, наявності майна, активів і зобов‘язань [1].
Проте потрібно зазначити і той факт, що в українському законодавстві
остаточно не визначено поняття "помилки" та "шахрайства", водночас
відповідно до МСА 240 в розділі "Шахрайство і помилки, їх характеристики"
термін "шахрайство" визначається як навмисна дія однієї або кількох осіб з
управлінського персоналу, тих, кого наділено найвищими повноваженнями,
працівників або третіх осіб, що пов‘язана із застосуванням омани для
отримання неправомірної або незаконної переваги. До випадків шахрайства
та фальсифікації облікових і звітних даних, можна віднести такі: наявність
нетипових господарських операцій для підприємства, що перевіряється;
застосування «складних» операцій чи методів бухгалтерського обліку;
наявність операцій із пов‘язаними сторонами; неадекватні облікові записи;
закупівля чи продаж товарно-матеріальних цінностей за цінами, які істотно
відрізняються від ринкових. А термін "помилка" трактується у даному
стандарті як ненавмисні похибки, допущені у фінансовій звітності
(математичні помилки в даних бухгалтерського обліку, упущення фактів або
їх неправильна інтерпретація, неправильне застосування облікової політики).
Аудит фінансової звітності не звільняє керівництво підприємства від
відповідальності за недостовірне відображення даних у ній. Даний стандарт
трактує ризик не виявлення аудитором суттєвого викривлення внаслідок
шахрайства

управлінського

персоналу

вищий,

ніж

ризик

внаслідок

шахрайства працівників, оскільки управлінський персонал має можливість
прямо або опосередковано маніпулювати обліковими записами, подавати
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неправдиву фінансову інформацію або уникати процедур контролю,
розроблених для запобігання подібних випадків шахрайства з боку інших
працівників [6].
В процесі проведення контролю достовірності показників фінансової
звітності

аудитору

доцільно

керуватися

і

положеннями

МСА

700

«Формулювання думки та надання звіту щодо фінансової звітності»,
відповідно до якого аудитор формулює думку щодо того, чи фінансова
звітність складена у всіх суттєвих аспектах відповідно до загальних потреб
широкого кола користувачів [7]. Для того щоб сформулювати таку думку,
аудитор задається питанням - чи отримав він обґрунтовану впевненість щодо
відсутності у фінансовій звітності в цілому суттєвих викривлень у наслідок
шахрайства або помилки?
Досліджуючи
констатувати

питання

наявність

методики

загальних

засад

проведення
до

аудиту

перевірки

можна

показників

фінансової звітності підприємства, водночас відмінність у підходах до
змісту різних форм фінансової звітності викликає об‘єктивну необхідність
аналізу інформації та її оцінки. Так, наприклад, методика перевірки
балансу ґрунтується на підтвердженні статей активу та пасиву, адже саме
їхня відповідність один одному свідчить щодо правильності ведення
бухгалтерського обліку.

В свою чергу, аудит звіту про фінансові

результати, має на меті підтвердити правильність розподілу доходів і
витрат, а також результатів діяльності підприємства. У звіті про рух
грошових коштів контролю підлягає інформація про грошові потоки за
звітний період у операційної, фінансової та інвестиційної діяльності
підприємства. У звіті про власний капітал контролю підлягає його обсяг,
структура, динаміка, оцінюються причини та наслідки змін. Перевірка
приміток до річної фінансової звітності передбачає додаткового аналізу
статей звітності, що забезпечує її зрозумілість і доречність. Врахування
основних спільних та відмінних рис різних форм фінансової звітності з
позиції їх змісту дозволить

аудитору більш ґрунтовно формувати

висновки і рекомендації за вимогами МСА.
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Висновки та пропозиції. Напрямами подальшого вдосконалення
контролю показників

фінансової звітності є максимальне наближення

методологічних засад аудиту до вимог міжнародних стандартів, створення
ефективної та досконалої системи контролю якості, сучасної методики
складання та ведення аудиторських робочих документів та порядку реалізації
результатів аудиторського дослідження [ 8].
Поряд з цим підвищенню якості аудиту показників фінансової звітності
має сприяти проведення заходів щодо оновлення законодавства у сфері аудиту з
урахування міжнародних вимог. Перспективою подальших досліджень є
розробка методик аудиту не лише фінансової звітності, але й усіх п‘яти її форм,
залежно від виду аудиту та обставин, що спричиняють проведення контролю.
Крім того, мало дослідженим залишається питання розробки робочих документів
аудитора та графіків документообороту в частині методичної стадії аудиту.
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АУДИТ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА

В статті розглянуто основні проблемні аспекти проведення аудиту
фінансового стану підприємства,досліджено, що оцінка фінансового стану
підприємства має здійснюватись шляхом обчислення системи економічних
показників,

які

характеризують

господарсько-фінансове

становище,

узагальнено методику проведення аудиту фінансового стану підприємств.
Ключові слова: аудит, фінансовий стан, методика аудиту, рентабельність,
ліквідність, ділова активність.
Постановка проблеми. Внаслідок недостатнього досвіду роботи в
ринкових умовах складні завдання управління, особливо на регіональному
рівні, часто вирішуються методом «спроб і помилок». У зв‘язку з цим
дослідження питань проведення аудиту фінансового стану підприємств має
не лише теоретико-пізнавальне, але й господарсько-практичне значення.
Адже фінансовий стан є найважливішою узагальнюючою характеристикою
ефективності функціонування підприємства, якості управління, розміщення
та використання фінансових, матеріальних та трудових ресурсів. Тому
дослідження

і

систематизація

науково-практичних
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методів

аудиту

фінансового стану підприємств є важливим питанням сучасної теорії та
практики розвитку національного господарського комплексу.
Посилання на сучасні дослідження та публікації. Питанням оцінки та
аудиту фінансового стану підприємства та його стабілізації значну увагу
надавали українські та закордонні вчені-економісти, серед них: А. Базилюк,
Т. Балабанов, Н. Бланк, М. Баканов, Є. Брігхем, М. Козоріз, В. Ковальов,
М. Коробов, О. Кондратьєв, М. Крейніна, В. Івахнень, С. Стоянов,
Г. Пальчевич, В. Плаксов, А. Поддєрьогін, Е. Хелферт, Л. Чеснакова,
А. Шеремет та інші. В наукових розробках названих авторів порушуються
складні проблеми систематизації та покращення показників фінансової
стійкості, ліквідності, платоспроможності та ділової активності підприємств.
Виклад

основного

матеріалу

дослідження.

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.
Оцінка фінансового стану підприємства має здійснюватись шляхом
обчислення

системи

економічних

показників,

які

характеризують

господарсько-фінансове становище суб'єктів господарювання.
До

основних

показників,

що

характеризують

фінансовий

стан

підприємства, належать такі: показники оцінки майнового стану підприємства;
показники ліквідності та платоспроможності; показники оцінки фінансової
незалежності (показники оцінки структури джерел засобів підприємства);
показники ділової активності (обертання дебіторської та кредиторської
заборгованостей, обертання оборотних коштів, ресурсовіддача); показники
аналізу рентабельності (прибутковості) (загальна рентабельність, аналізу
оборотності капіталу та трансформації активів, аналізу рентабельності
капіталу); показники позицій підприємства на ринку цінних паперів.
Конкурентне ринкове середовище вимагає від підприємства постійного
вдосконалення. Для того щоб бути конкурентоспроможним, підприємство
повинно мати конкурентні переваги.
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Основним засобом отримання конкурентних переваг є пошук шляхів
підвищення ефективності власної діяльності та удосконалення фінансового
стану.
Інформаційною базою аудиту та аналізу фінансового стану підприємства
є фінансова звітність. Фінансова звітність − це сукупність форм звітності, які
складені за даними фінансового обліку з метою надання зовнішнім і
внутрішнім користувачам узагальненої інформації про фінансовий стан у
зручному і зрозумілому вигляді для прийняття цими користувачами певних
ділових рішень. Складання фінансової звітності відбувається на основі
Положень (стандартів) бухгалтерського обліку (П(С)БО) № 1–5 [7].
Традиційна

практика

аналізу

фінансового

стану

підприємства

опрацювала певні прийоми його здійснення. Виділяють такі основні прийоми
аналізу:
1) горизонтальний (часовий) аналіз − порівняння кожної позиції
звітності з попереднім періодом. У балансі − показники на кінець періоду з
показниками на початок року. У Звіті про фінансові результати − показники
звітного періоду з показниками попереднього періоду тощо;
2)

вертикальний

(структурний)

аналіз

−

визначення

структури

показників для оцінкою впливу різних факторів на кінцевий результат. В
балансі підприємства за показником структури складові рангуються і
визначаються найвагоміші складові на вплив зміни валюти балансу. У звіті
про фінансові результати визначаємо складову кожної статті в загальній сумі
виручки, що використовується при порівняльному аналізі, а також при
побудові прогнозних фінансових звітів;
3) трендовий аналіз − обов‘язковим є наявність інформації за певний
ретроспективний період, що дозволяє вивчити основні тенденції динаміки
показників. На основі екстраполяції визначається перспективне значення
основних

показників,

а

також

прогнозується

перспективний

аналіз

фінансового стану;
4) аналіз відносних показників (коефіцієнтів) − розрахунок відношень
між окремими даними балансу підприємства, звіту про фінансові результати
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та інших форм звітності. Данні відношення характеризують певний
фінансовий стан: аналіз показників ліквідності; аналіз структури джерел
засобів; аналіз обороту оборотних коштів (робочого, функціонуючого
капіталу; оборотності капіталу та трансформації активів; ділової активності
(оборот дебіторської та кредиторської заборгованостей, ресурсовіддачі);
аналіз рентабельності (загальної рентабельності та рентабельності капіталу);
аналіз ефективності використання майна; аналіз позицій підприємства на
ринку цінних паперів;
5) порівняльний аналіз − для визначення реального фінансового стану
підприємства

необхідно

провести

порівняння

із

розрахунковими

показниками, із середніми галузевими, із показниками конкурентів;
6) факторний аналіз – проводиться для визначення впливу окремих
факторів (причин) на результативний показник детермінованих (розділених у
часі) або стохастичних (що не мають певного порядку) прийомів
дослідження.
При цьому факторний аналіз може бути як прямим (власне аналіз), коли
результативний показник розділяють на окремі складові, так і зворотним
(синтез), коли його окремі елементи з‘єднують у загальний результативний
показник. Проводиться за допомогою моделювання (детермінованого та
стохастичного);
7) спеціальний аналіз − прогноз наявних грошей, аналіз взаємозв‘язку
прибутку − обсягу реалізації − ціни, аналіз руху грошових коштів тощо.
Аудит фінансового стану може бути: самостійним видом послуг;
інтегрованим видом послуг (процедури незалежної оцінки фінансової інформації
під час проведення фінансового, управлінського або екологічного аудиту).
Метою аудиту фінансового стану є: виявлення змін показників, які
характеризують фінансовий стан підприємства; визначення факторів, які
впливають на фінансовий стан підприємства; оцінка кількісних та якісних змін
фінансового стану підприємства; оцінка фінансового становища підприємства на
певну дату; визначення тенденцій змін фінансового стану підприємства [6, 19].
Слід зазначити таку характерну особливість цього виду аудиту, як
відсутність єдиних нормативних документів щодо встановлення критеріїв
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ефективності при перевірці такого об‘єкта. Саме ця особливість відрізняє
аудит фінансового стану від аудиту інших об‘єктів, оскільки при перевірці
стану ведення бухгалтерського обліку та порядку складання фінансової
звітності аудитори використовують певні нормативні та законодавчі
документи (положення (стандарти) бухгалтерського обліку, Закон України
«Про бухгалтерський облік та звітність в Україні» та інші), а отже, їм легше
визначитися з недоліками та надати висновок щодо об‘єкта, який
перевіряється. Таким чином, при проведенні аудиту фінансового стану
збільшується вплив суб‘єктивного фактора і підвищуються вимоги до
професіоналізму аудиторів у галузі фінансового аналізу.
Організаційне забезпечення аудиту фінансового стану обумовлюється
цілями та завдання проведення або комплексного, або тематичного аналізу
фінансової стану підприємства; практичною затребуваністю користувачами
(як зовнішніми, так і внутрішніми) отриманих _абл._ьню вальних результатів
аудиту з об‘єктивною оцінкою як фінансової стійкості його функціонування
та розвитку, так і рівня платоспроможності за погашенням поточних та
довгострокових зобов‘язань. Ці обставини є визначальними при формуванні
організаційних основ проведення аудиту фінансового стану. Загальний зміст
процедур аудиту фінансового стану підприємства обумовлюється як
специфікою роботи підприємства, так і обраними видами аналізу та
методами його проведення.
Аудит фінансового стану клієнта може бути деталізований за такими
напрямами: розрахунок кількісних та якісних показників фінансового стану
підприємства;

порівняння

окремих

розрахункових

показників,

які

характеризують фінансовий стан, з нормативними та рекомендованими
значеннями;

визначення

фінансового

стану

тенденцій

підприємства

зміни

розрахункових

(просторово-часовий

показників

аналіз);

оцінка

фінансового стану підприємства на поточний момент (певну дату) та в
середньому за період з урахуванням впливу факторів; аналіз та оцінка
перспектив розвитку підприємства на базі проведення прогнозного аналізу
фінансових коефіцієнтів [7].
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Методика аудиту фінансового стану підприємства включає такі елементи:
об‘єкт аудиту; критерії ефективності стану та функціонування об‘єкта аудиту, під
якими розуміється показники (сукупність показників), що характеризують
ефективний стан або функціонування об‘єкта аудиту та висувають основні
вимоги до нього; методи (методика) аудиту (отримання аудиторських доказів)
(табл. 1).
Таблиця 1
Методика аудиту фінансового стану підприємства [6, 7]
Етап
аудиту
Аудит
майнового
потенціал
у
підприємс
тва

Аудит
ліквідност
і та
платоспро
можності
підприємс
тва

Аудит
фінансово
ї стійкості
підприємс
тва

Мета етапу

Об‘єкт аудиту

Встановити та
оцінити
ступінь
забезпечення
необоротними
та оборотними
активами
матеріальнотехнічної бази
підприємства

1) Обсяг та
структура майна
підприємства;
2) обсяг та
структура джерел
майна
підприємства

Оцінити
здатність
підприємства
погашати
поточні
зобов‘язання
та його
забезпеченість
довгострокови
м
фінансуванням
у необхідних
обсягах
Встановити
оптимальність
структури
капіталу та
наявність
достатнього
обсягу
власного
капіталу

1) Оборотні
активи та
зобов‘язання
підприємства

1) Джерела майна
підприємства
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Аудиторські процедури
1. Класифікувати майно підприємства та
його джерела за видами.
2. Розрахувати коефіцієнти, які
характеризують структуру майна та його
джерел.
3. Проаналізувати якісні зрушення у
майновому стані підприємства.
4. Встановити відхилення від критеріїв
ефективності та причини виявлених
відхилень.
5. Оцінити вплив виявлених відхилень на
загальний фінансовий стан підприємства
з погляду особливостей його діяльності
1. Здійснити класифікацію активів
підприємства за ознакою ліквідності.
2. Здійснити класифікацію зобов‘язань
підприємства за строками погашення.
3. Розрахувати коефіцієнти ліквідності.
4. Встановити відхилення від критеріїв
ефективності та причини виявлених
відхилень.
5. Оцінити вплив виявлених відхилень на
загальний фінансовий стан підприємства
з погляду особливостей його діяльності
1. Класифікувати джерела майна
підприємства на власні та залучені.
2. Визначити величину власних обігових
коштів.
3. Розрахувати коефіцієнти капіталізації.
4. Встановити відхилення від критеріїв
ефективності та причини виявлених
відхилень.
5. Оцінити вплив виявлених відхилень на
загальний фінансовий стан підприємства
з погляду особливостей його діяльності

Продовження таблиці 1
1
Аудит
результатив
ності
фінансовогосподарськ
ої
діяльності
підприємств
а

2
Оцінити
прибутковість
підприємства,
рентабельність
його ресурсів
та діяльності,
ефективність
використання
наявного
капіталу

3
1) Фінансовий
результат
діяльності
підприємства;
2) ділова та
ринкова
активність
підприємства

Аудит руху
грошових
потоків на
підприємств
і

Оцінити
достатність
обсягу
грошових
потоків та
ефективність
їх руху

Розрахунок
узагальнюю
чого
показника
фінансового
стану та
його змін на
підставі
наявних
бальних
(рейтингови
х) оцінок

Визначити
загальну
тенденцію
зміни
фінансового
стану
підприємства

1) Залишки,
обсяги
надходжень та
видатків
грошових
коштів як
загальні, так і в
розрізі таких
видів діяльності:
звичайної,
надзвичайної,
операційної,
інвестиційної,
фінансової
1) Активи,
зобов'язання та
власний капітал
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4
1. Провести аналіз динаміки фінансовогосподарської
діяльності та ефективності використання
ресурсів (матеріальних, фінансових,
трудових) підприємства.
2. Провести аналіз рівня, динаміки та
структури фінансового результату
діяльності підприємства та впливу факторів
на його величину.
3. Розрахувати показники рентабельності
капіталу та продажу.
4. Встановити відхилення від критеріїв
ефективності та причини виявлених
відхилень.
5. Оцінити вплив виявлених відхилень на
загальний фінансовий стан підприємства з
погляду особливостей його діяльності
1. Здійснити класифікацію потоків
грошових коштів за видами діяльності.
2. Провести аналіз динаміки надходження
та вибуття грошових коштів за різними
видами діяльності.
3. Оцінити вплив грошових потоків за
різними видами діяльності на кінцевий
залишок грошових коштів.
4. Встановити відхилення від критеріїв
ефективності та причини виявлених
відхилень.
5. Оцінити вплив виявлених відхилень на
загальний фінансовий стан підприємства з
погляду особливостей його діяльності
1. Здійснити вивчення та аналіз бальних
(рейтингових) методів оцінки фінансового
стану, які розроблені відомими фахівцями в
галузі фінансового аналізу та фінансового
менеджменту, органами державного
управління та затверджені у вигляді
методичних рекомендацій, розроблені
різними комерційними установами,
наприклад, комерційними банками з метою
оцінки фінансового стану позичальника.
Вибір має здійснюватися з урахуванням
цілей аудиту фінансового стану,
особливостей діяльності клієнта, інших
факторів.
2. Здійснити розрахунок узагальнюючого
показника за декілька періодів та оцінити
якісні та кількісні зміни фінансового стану
досліджуваного підприємства

Для проведення оцінки фінансового стану підприємств важливою є
наявність

повного

комплексу

інформації,

спроможної

забезпечити

можливість розрахунку всіх показників, побудови моделей та здійснення
прогнозів. Вибір достатньої кількості джерел отримання аудиторських
доказів для аудиту фінансового стану підприємства відіграє важливу роль.
Аудит майнового та фінансового стану може виконуватися з тим чи
іншим ступенем деталізації залежно від інформаційного забезпечення,
ступеня володіння методиками аналізу, часового параметра, наявності
технічних засобів для виконання розрахунків тощо.
З позиції кількісної оцінки можна виокремити три типові процедури, які
рекомендується

проводити

горизонтальний

аналіз;

на

постійні

побудова

системи

основі:

вертикальний

показників

та

аналіз;

аналітичних

коефіцієнтів.
Найбільш загальне уявлення про якісні зміни в структурі коштів та їх
джерел, а також динаміку цих змін можна отримати за допомогою
горизонтального та вертикального аналізу. Можна виокремити дві основні риси,
які визначають необхідність та доцільність проведення вертикального аналізу:
—перехід до відносних показників дозволяє здійснювати порівняння
економного

потенціалу

та

результатів

діяльності

підприємств,

які

відрізняються величиною ресурсів, що використовуються, та іншими
показниками;
—відносні показники значною мірою згладжують негативний вплив
інфляційних процесів, які можуть суттєво викривлювати абсолютні показники
фінансової звітності та тим самим ускладнювати їх зіставлення в динаміці.
Зміст горизонтального аналізу полягає в побудові аналітичних таблиць,
в яких абсолютні показники доповнюються відносними темпами зниження
(зростання). Як правило, беруться базисні темпи зростання за декілька років,
що дозволяє не лише аналізувати зміни окремих показників, а і прогнозувати
їх

значення.

Цінність

результатів

горизонтального

аналізу

суттєво

знижується в умовах інфляції.
Горизонтальний та вертикальний аналіз взаємодоповнюють один
одного.

Тому

на

практиці

часто
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будують

аналітичні

таблиці,

які

характеризують структуру форми фінансової звітності, а також динаміку її
окремих показників. Обидва види аналізу особливо цінні при здійсненні
міжгосподарських порівнянь, оскільки дозволяють порівнювати звітність
абсолютно різних за видом діяльності та обсягами виробництва підприємств.
Загальна

оцінка

фінансового

стану

підприємства

зазвичай

представляється у вигляді системи показників, які найбільш повно
характеризують ступінь стійкості його фінансового стану. Необхідність і
доцільність

застосування

аналітичних

коефіцієнтів

зумовлюються:

стандартністю подання вихідних даних (формами фінансової звітності);
прагненням

мінімізувати

вплив

інфляційного

чинника;

можливістю

порівняння показників у часі та просторі, тобто між підприємствами однієї
галузі, а за деякими показниками і різних галузей (наприклад, за групою
показників, що свідчать про становище підприємства на ринку цінних
паперів);

формалізацією

розрахунків

і

можливістю

застосування

комп'ютерних програм; можливістю визначення узагальнюючого показника
фінансового стану, а за цим критерієм — рейтингу підприємств [2, 12].
Підсумком аудиту фінансового стану підприємства є аудиторський
висновок. Він має містити відомості про достовірність або недостовірність
даних фінансової звітності підприємства, дотримання ним правил ведення
бухгалтерського фінансового обліку, економічну оцінку його ліквідності,
платоспроможності, дохідності, тощо.
Крім цього, у висновку аудитора зазначають, що достовірність
фінансової

звітності

підтверджується

документами,

які

стосуються

первинного фінансового обліку, грошовими документами, наявністю готівки,
цінних паперів, товарно-матеріальних цінностей, необоротних активів тощо.
Наприкінці висновку аудитор наголошує на позитивних і негативних
аспектах діяльності підприємства, вказує на виявлені огріхи та порушення,
викладає рекомендації щодо їх усунення, поліпшення фінансового стану.
Висновок. Проведення аудиту фінансового стану є надзвичайно
важливим та необхідним процесом в умовах сучасної економічної системи.
Оцінка фінансового стану − невід‘ємна частина економічного аналізу
діяльності

підприємства,

без якого
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неможливе раціональне

ведення

господарства. На нашу думку, аудиторська оцінка забезпечує більшу
достовірність аналізу фінансового стану підприємства, крім того надає
керівництву точну інформацію про стан підприємства для прийняття
ефективних управлінських рішень.
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Г.С. Усата
Здобувач освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ОБЛІКУ
ВИТРАТ НА ОПЛАТУ ПРАЦІ
Проаналізовано роль заробітної плати в сучасних умовах господарювання.
Обґрунтовано основні недоліки в обліку заробітної плати, що утворюються
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під час економічних перетворень. Наведено основні напрямки удосконалення
та спрощення розрахунків.
Ключові слова: заробітна плата,мінімальна заробітна плата, винагорода,
погодинна форма оплати праці, відрядна форма оплати праці
Економіка України, в ході останніх подій, характеризується швидким
спадом виробництва, що в свою чергу призводить до зниження життєвого
рівня

населення,

підвищення

кількості

безробітного

населення,

що

наштовхує уряд до пошуку різноманітних шляхів покращення ситуації, в
тому числі і раціональної організації оплати праці та створення робочих
місць на підприємствах.
Метою статті є обґрунтування сутності заробітної плати за сучасних
умов господарювання, виявлення основних проблем обліку та організації
розрахунків за виплатами працівникам, а також розробка пропозицій щодо їх
удосконалення.
З переходом на ринкові умови господарювання змінюється концепція
встановлення розміру та вибору форм і системи оплати праці працівників
підприємств будь-яких форм власності і господарювання. Зміна концепції
полягає в тому, що за ринкових умов господарювання максимальний розмір
оплати праці не обмежується і він залежить від фінансових можливостей
підприємства, а обмежується лише нижній її рівень, який законодавчо
регулюється державою [5].
В сучасних умовах господарювання відбулися деякі зміни в оплаті, які
залежать не тільки від результатів праці робітників, а також від ефективності
діяльності виробничих підрозділів. Облік оплати праці і розрахунків з
робітниками – одна з найбільш трудомістких і відповідальних ділянок
бухгалтерського обліку. Роль бухгалтерського обліку зростає в сучасних
умовах, коли підприємства самостійно встановлюють форми і системи
заробітної плати, умови преміювання, чисельність та склад працівників [6].
У сучасній економічній теорії терміни «оплата праця» і «заробітна
плата» виступають синонімами.
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Поняття заробітної плати у світовій економічній науці розглядається з
багатьох підходів серед вчених-економістів. Так, за концепцією Д. Рікардо та
В. Петті, заробітна плата виступає грошовим виразом «мінімуму засобів
існування», тоді як А. Сміт асоціює заробітну плату з вартістю життєвих
засобів людини, щоб вона могла «працювати». Також, В. Петті у XVII ст. у
своїх роботах стверджував, що заробітна плата – це ціна праці.
Основну теорію заробітної плати, за якою заробітна плата є грошовим
виразом вартості і ціни робочої сили, тобто робітник продає не працю, а
робочу силу (здатність до праці), розробив К. Маркс. Проте на початку XIX
століття в наукових кругах була поширена теорія «трьох факторів» Ж.Б. Сея,
що пояснювала сутність заробітної плати з іншої сторони.
М. Туган-Барановський розглядав заробітну плату як частку робітничого
класу в суспільному продукті, яка повністю залежить від продуктивності
суспільної праці та соціальної сили робітничого класу, а Е. Бем-Баверк
детально вивчав вплив організованих профспілками страйків у частині
підвищення розміру заробітної плати, заміну живою праці на машинну, що в
результаті неминуче вплине на розмір заробітної плати у сторону зниження.
Відомі американські економісти П. Самуельсон та В. Нордгауз. Є
прихильниками концепції, у якій праця виступає фактором виробництва, а
заробітна плата асоціюється з ціною використання праці робітника [4].
Якщо розглядати заробітну плату з точки зору розподільчих відносин, то
вона виступає грошовим вираженням частини необхідного продукту, що
постійно надходить в індивідуальне споживання робітникам підприємства у
відповідності до кількості та якості затраченої ними праці у виробництві.
Згідно з Законом України «Про оплату праці» та Інструкцією зі
статистики України витрати на оплату праці включають в себе фонд
основної, додаткової заробітної плати та інших заохочувальних та
компенсаційних виплат.
Під основною заробітною платою розуміють винагороду за виконану
роботу відповідно до встановлених чинним законодавством норм праці. Вона
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регулюється тарифними ставками (окладом), відрядними розцінками для
робітників та посадовими окладами для службовців. Додаткову заробітну
плату прирівнюють до винагороди за працю понад встановлені норми, за
трудові успіхи та винахідливість або ж особливі умови праці.
До інших заохочувальних і компенсаційних виплат належать виплати,
що виражаються у формі винагород за підсумками роботи за рік, премії за
спеціальними системами та положеннями, компенсаційні та інші грошові та
матеріальні виплати, які передбачені актами чинного законодавства, або
проводяться понад встановленні зазначеними актами норми.
Заробітна плата як економічна категорія виконує наступні функції:
відтворювальну, регулюючу та стимулюючу.
Заробітна плата має дві форми: відрядну і погодинну. У свою чергу
кожній з них властиві відповідні системи
Погодинна форма оплати має дві системи оплати праці:
1)

Розрахунок відбувається за кількість відпрацьованих годин, днів

та встановлених на підприємстві тарифних ставок або ж посадових окладів
(погодинна проста оплата);
2)

Окрім простої погодинної системи працівник може отримати

премії за особливі умови роботи, такі як безаварійність, повне і своєчасне
виконання завдань тощо). Така система оплати праці називається преміальнопогодинна.
Відрядна має наступні системи оплати праці:
1)

Та, що залежить від обсягу виготовленої продукції, робіт чи

послуг або ж розцінок (пряма відрядна оплата);
2)
розцінки,

Та, що залежить від суми заробітку використовуючи відрядні
від

обсягу

виготовленої

продукції

та

встановленого

на

підприємстві розміру премій (відрядно-преміальна оплата);
3)

Та, що розраховується у процентах від заробітку основного

персоналу для обчислення доходу додаткових обслуговуючих працівників
(непряма відрядна оплата);
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Та, що передбачає ріст розцінок із збільшенням обсягу

4)

виготовленої продукції (відрядно-прогресивна система);
Та, що обумовлює оплату праці за наперед визначену роботу,

5)

виконану в певні строки (акордна система);
Та, що застосовується в основному в промисловості на кінцевій стадії
випуску продукції і передбачає розподіл загальної суми заробітку між
членами бригади пропорційно до їх тарифних ставок. [3].
Дуже важливим у цій темі виступає поняття мінімальної заробітної
плати. Мінімальна заробітна плата – це законодавчо встановлений розмір
заробітної плати за просту, некваліфіковану працю, нижче якої не може
проводиться оплата за виконану працівником місячну, погодинну норму
праці (обсяг робіт) тобто є державною соціальною гарантією, обов‘язковою
на всій території України для підприємств усіх форм власності і
господарювання.
Отже, слід зробити висновок, що питання витрат на оплату праці, а
також бухгалтерського, статистичного обліку оплати праці займають
особливе місце в роботі бухгалтерії кожного підприємства. Витрати на
оплату праці мають досить складну структуру, і основними елементами
організації розрахунків з оплати праці на підприємстві зазвичай залежить від
нормування праці та форм, систем оплати праці.
Для ведення обліку, контролю та аналізу витрат на оплату праці
працівники бухгалтерії повинні керуватися чинним нормативно-правовим
забезпеченням. Проблема обліку витрат на оплату праці на підприємствах
України потребує детального вивчення, так як законодавча база саме у цій
сфері постійно змінюється.
Значну увагу необхідно приділяти організації обліково-аналітичної
роботи розрахунків за виплатами працівникам, оскільки вона є найбільш
відповідальною і трудомісткою. Питання вдосконалення обліку праці є
одним

з

найголовніших.

Реалізація

завдань

реформування

системи

бухгалтерського обліку та сучасні ринкові зміни діючої системи організації
оплати праці потребують докорінних змін методології обліку розрахунків з
оплати праці на підприємстві.
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Одним з важливих питань реформування бухгалтерського обліку
заробітної плати є вдосконалення діючої моделі аналітичного обліку,
оскільки дані аналітичного обліку відіграють важливу роль, характеризуючи
розміщення

та

склад

персоналу

за

місцями

його

використання,

відпрацьований і невідпрацьований час, обсяг продукції, виконання норм
продажів, фонд заробітної плати і його структуру [2].
Усі дані про господарські операції відображуються в первинних
документах, після чого їх потрібно згрупувати та узагальнити за об'єктами
бухгалтерського обліку. На практиці групування здійснюється спочатку з
великим ступенем деталізації, а потім з дедалі меншим.
Удосконалення методів господарювання визначає нові вимоги до обліку,
який призваний забезпечити підприємства інформацією, що необхідна для
здійснення їх виробничо–фінансової діяльності.
Здійснення економічної реформи за умов переходу до ринкової
економіки, реформування бухгалтерського обліку в Україні вимагають
удосконалення організації обліку оплати праці на підприємствах.
Актуальність розгляду цього питання зумовлена певною зміною
нормативної й документальної бази оплати праці на підприємствах і
підприємницьких

структурах.

На

сьогодні

спостерігається

велика

диференціація заробітної плати між окремими соціальними групами.
Заробітна плата перестала бути стимулом, що ускладнює проведення
мотивувальної політики.
На

сьогоднішній

день

дуже

широко

використовуються

засоби

обчислювальної техніки - це призвело до появи нових прийомів та методів
організації обліку. Відмінною їх особливістю є можливість складання в
автоматичному режимі, узагальнюючих облікову інформацію в розрізах,
необхідних для управління, контролю, аналізу та складання бухгалтерської
звітності. Можливість більш надійної обробки зумовлена тим,

що

комп‘ютерний спосіб обробки облікової інформації вимагає формального та
чіткого опису облікових процедур у вигляді алгоритмів, що впорядковує
порядок виконання обов‘язків працівниками обліку [5].
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Дуже важливо відображати економічно достовірну та обґрунтовану
інформацію про виконання нормативів та динаміку показників про працю,
нагляд за дотриманням співвідношення росту продуктивності праці та
заробітної плати, за зменшенням невиробничих витрат скритих та явних
збитків робочого часу, стимулювання праці на підприємстві. На основі цієї
інформації здійснюється контроль за виконанням робочого часу на
підприємстві, впровадження прогресивних методів праці, дотриманням
правильного співвідношення між ростом продуктивності праці та заробітної
плати. На нашу думку, одним із напрямів удосконалення системи ведення
бухгалтерського обліку є зменшення кількості документації завдяки
впровадженню багатоденних і накопичувальних документів, використання
типових міжвідомчих форм, пристосованих до використання обчислювальної
техніки. Подальше реформування заробітної плати має здійснюватися
шляхом підвищення ціни робочої сили, встановлення єдиних регуляторів і
рівноцінних умов відтворення робочої сили незалежно від форм власності;
збільшення тарифної частини у заробітній платі; підвищення частки
мінімальної заробітної плати у середній заробітній платі, удосконалення
механізму державно-договірного регулювання заробітної плати.
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О.Ф. Чаплій
здобувач освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ В АУДИТІ ГРОШОВИХ АКТИВІВ
У статті узагальнено методологічні основи проведення аудиту. Розглянуто
основні проблеми та розроблено пропозиції щодо вдосконалення аудиту
грошових активів.
Ключові слова: грошові активи, еквіваленти грошових коштів, аудит
касових операцій, аудит операцій на поточному рахунку.
Циклічний рух грошових активів, як складний динамічний процес,
забезпечує фактичне існування будь-якого підприємства. Незалежно від виду
діяльності підприємства грошові кошти є найціннішими його активами.
Грошові активи перебувають в постійному русі забезпечуючи всі види
діяльності

підприємства:

операційну,

інвестиційну,

фінансову,

та

ототожнюються із системою «фінансового кровообігу», від якої залежить
життєздатність підприємства.
Грошові

активи,

як

частина

оборотних

активів

підприємства,

досліджується в роботах відомих вітчизняних та зарубіжних економістів,
зокрема, С.Л. Берези, М.Т. Білухи, Ф.Ф. Бутинця, Ю.А. Вериги, С.Ф. Голова,
Н.Г. Горицької, О.М. Губачової, Г.Г. Кірейцева, М.В. Кужельного,
Н.М. Малюги, Є.В. Мниха, Хендріксена Е.С., Г. Шілінглоу та інших, які
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погоджуються з тим, що дані активи є основним джерелом діяльності
підприємства, а також є критерієм його платоспроможності та фінансової
стійкості.
Метою даної роботи є висвітлення проблематики

аудиту грошових

активів та пропозицій щодо підвищення його ефективності.
Склад грошових активів – це сукупність їх елементів, а структура – це
співвідношення між окремими їх елементами в загальному обсязі грошових
активів (рис.1.1)
Грошові кошти:
- готівка в касі;
- кошти на рахунках в
банках;
- електронні гроші.

Грошові активи

Дебіторська заборгованість;
- дебіторська заборгованість
за товари, роботи, послуги;
- векселі отримані;
- дебіторська заборгованість
за розрахунками.

Еквіваленти грошових коштів:
- чеки;
- боргові розписки;
- векселі;
- депозитні сертифікати;
- марки та інші.

Рис. 1.1. Склад грошових активів підприємств.
Аудит грошових активів проводиться за такими напрямками:
- аудит касових операцій;
- аудит операцій на поточному рахунку [1, с.62].
У процесі проведення аудиту необхідно вирішити завдання пов‘язані, з:
визначенням оптимального залишку коштів на поточних рахунках та в касі
підприємства; правильності відображення в обліку надходжень наявності та
вибуття готівкових та безготівкових коштів та їх еквівалентів; дотримання
вимог щодо документального оформлення операцій з грошовими активами в
бухгалтерському обліку; контроль за дотриманням касової та розрахункової
дисципліни; контролем за лімітом грошових коштів у касі (ліміт каси);
перевіркою правильності розкриття інформації у облікових регістрах та
формах фінансової звітності інформації щодо операцій з грошовими коштами
та їх еквівалентами; розробкою рекомендацій стосовно підвищення
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ефективності використання тимчасово вільних коштів; проведенням аналізу
грошових активів та інше [5, с.26].
Процес проведення аудиту грошових коштів здійснюється у декілька
етапів. Перш за все, аудитор повинен ознайомитись з діяльністю
господарюючого

суб‘єкта

(оцінити

економічне

середовище),

його

засновницькими документами, організацією і станом бухгалтерського обліку,
звітністю внутрішнього контролю; узгодити та підписати договір на
проведення аудиту або надання послуг (обґрунтувати мету та завдання
аудиту) разом із планом проведення аудиту.
Ознайомившись з бізнесом, аудитор встановлює властивий ризик, ризик
контролю та ризик невиявлення, складає тести внутрішнього контролю, а
також підготовлює робочі документи, для того щоб забезпечити оптимальні
аудиторські докази. Необхідно під час розрахунку аудиторського ризику
системно враховувати не тільки загальні основні аспекти контролю, а й
попередньо оцінити сукупність факторів, що впливають на них. Тільки
системний підхід і комплексна оцінка усіх факторів під час розрахунку
аудиторського ризику дає змогу скласти прийнятний план та програму
аудиту [4, с.52].
Наступним етапом роботи аудитора є застосування аудиторських
процедур у залежності від рівня ризику невиявлення. Згідно з МСА 500
«Аудиторські докази» ними можуть бути:
- перевірка бухгалтерських документів і записів (повна перевірка
первинних облікових документів: КО-1 «Прибутковий касовий ордер», КО-2
«Видатковий касовий ордер», КО-3 «Журнал реєстрації прибуткових та
видаткових касових ордерів», КО-4 «Касова книга», КО-5 «Книга обліку
прийнятих та виданих касиром грошей», їх оформлення і зміст);
- спостереження (своєчасність та повнота проведення інвентаризації
каси та грошових еквівалентів);
- зовнішнє підтвердження (звірка документів постачальників, покупців,
банківської установи з бухгалтерськими документами організації на їх
достовірність);
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- аналітичні процедури (оцінка фінансової інформації через аналіз
правдоподібного взаємозв‘язку між фінансовими і нефінансовими даними);
- повторне обчислення (даних касової книги) [2].
Інформаційним джерелом аудиту грошових активів виступають первинні
документи, які мають безпосередній вплив на формування бухгалтерських
записів, складання облікових регістрів та форм звітності (рис.1.2).
Джерела інформації для проведення
аудиту операцій з грошовими активами
Складові грошових коштів
Інформаційне забезпечення

Рахунки
бухгалтерського
обліку

Первинні
документи

Облікові
регістри

Рахунки:
30 «Готівка»
31 «Рахунки в
банках»
33«Інші кошти»

Наказ
про
облікову політику

Відомості
синтетичного та
аналітичного
обліку по
рахунках обліку

Бухгалтерські
документи
з
обліку грошових
активів
Документи СВК
Аналітичні
документи

Головна книга
Касова книга

Форми
бухгалтерської
звітності
Форма 1 «Баланс
(Звіт
про
фінансовий
стан)»
Форма 2 « Звіт
про
фінансові
результати (Звіт
про
сукупний
дохід)»
Форма 3
про
грошових
коштів»

«Звіт
рух

Форма
5
«Примітки
до
річної фінансової
звітності»

Рис.2.1 Інформаційне забезпечення аудиту грошових активів [5, с.27]
Під час здійснення аудиторської перевірки грошових активів перед
аудитором постає ряд важливих питань, які потребують значної його уваги.
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Одним з важливих питань, які потребує ретельного дослідження аудитором
в ході проведення аудиторської перевірки грошових активів є відсутність
первинних касових документів чи оформлення їх з порушенням установлених
вимог. Для виявлення даної помилки аудитором здійснюється повна перевірка
фактичної наявності первинних облікових документів і облікових регістрів, їх
оформлення і зміст та відповідність нормам чинного законодавства.
Актуальною проблемою, яка зустрічається під час перевірки грошових
активів та потребує дослідження є виплата підзвітним особам на підставі
виправдовувальних документів, що підтверджують виплати, без оформлення
авансових звітів. Для виявлення даної помилки аудитором здійснюється
фактична перевірка наявності авансових звітів з усіма підтверджуючими
документами, арифметична перевірка оборотів за рахунком 372 «Розрахунки
з підзвітними особами» [3, с.19].
Не менш важливим питанням при здійсненні аудиту грошових активів є
дослідження правильності арифметичних підрахунків оборотів. Оскільки
практика підтверджує можливість різних випадків порушень: виплата грошей
за фіктивними рахунками та документами, взятими з архіву минулих років і
використаних повторно; підроблення підписів отримувачів; включення до
розрахунково-платіжних

документів

підставних

осіб;

завищення

сум

розрахунково-платіжних відомостей на виплату заробітної плати, відпускних,
премій; повторне списання коштів за одним документом. Для виявлення
даних порушень аудитор має ретельно проаналізувати витрати, зосередивши
увагу на статтях, в яких є значне збільшення порівняно із запланованими
витратами, дослідити документи на основі яких проводились виплати, а
також ідентифікувати підписи осіб, які одержували гроші.
Важливим елементом аудиту грошових активів є перевірка правильності
відображення їх на рахунках бухгалтерського обліку, тому аудитором
вивчається правильність рознесення господарських операцій зі звіту касира в
журналі або відомості за відповідними кореспондентськими рахунками,
дотримуючись затвердженого плану рахунків бухгалтерського обліку та
інструкції про його застосування.
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Під час аудиту грошових активів підприємства аудитору слід звернути
увагу на правильність та своєчасність оприбуткування готівки одержаної з
банку, оскільки розповсюджені випадки з привласнення коштів одержаних з
банків шляхом не оформлення необхідних первинних документів, а також
неоприбуткування одержаних коштів за рахунком 31 «Рахунки в банках», а
віднесення на рахунки 36 «Розрахунки з покупцями та замовниками», 63
«Розрахунки з постачальниками та підрядниками». Для виявлення випадків
привласнення коштів проводиться взаємні перевірки операцій за касою і за
банком.
При

аудиторській

перевірці

здійснюється

перевірка

дотримання

встановленого ліміту залишку каси з метою встановлення перевищення
підприємством встановленого ліміту залишку грошей в касі. Для цього
переглядається касова книга підприємства, звіряється залишок на кінець
кожного дня з встановленим на даний день лімітом каси.
Для вирішення існуючих проблем

аудиту грошових активів та

підвищення його ефективності на підприємствах необхідно:
- створити систему внутрішнього контролю за розрахунково-касовою
дисципліною, що передбачає систематичне спостереження за своєчасною
здачею в банк касових надходжень, за дотриманням ліміту каси, видачею
авансів підзвітним особам суворо в межах потреби і використання грошових
активів за призначенням;
- створити постійно діючу інвентаризаційну комісію на підприємстві;
- розробити план здійснення контролю за дотриманням касової
дисципліни з розподілом обов‘язків;
Таким чином, підбиваючи підсумки дослідження, можна зробити наступні
висновки: грошові активи – це сума коштів, які перебувають у розпорядженні
підприємства на певну дату і є його активами в готівковій та безготівковій
формах. За грошовими активами необхідно здійснювати постійний контроль за їх
надходженням та вибуттям, оскільки, як підтверджує практика існує велика
кількість різного роду порушень, крадіжок, навмисних зловживань, які в
кінцевому підсумку приводять до відтоку грошових активів, а в крайньому
випадку - банкрутству підприємства. Це ще раз підтверджує важливість
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здійснення аудиту грошових активів та необхідність його постійного
дослідження та удосконалення з метою забезпечення успішної фінансовогосподарської діяльності підприємства.
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Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ОБЛІК І АУДИТ ОБОРОТНИХ АКТИВІВ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ
ПІДПРИЄМСТВОМ
Досліджено

особливості

управління

та

контролю

за

станом

та

використанням оборотних активів підприємства. Розглянуто проблемні
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аспекти та надані пропозиції щодо удосконалення організації обліку та
контролю оборотних активів.
Ключові слова: аудит, внутрішній контроль, оборотні активи, аналіз.
Постановка проблеми у загальному вигляді.

Процес управління

підприємством потребує прийняття складних управлінських рішень з
підвищення

ефективності

діяльності

підприємства,

підвищення

прибутковості, що передбачає здійснення діагностики поточного стану
підприємства, правильного ведення бухгалтерського обліку, аналізу його
виробничого потенціалу, аналізу ефективного формування та використання
оборотних активів.
В умовах фінансово-економічної нестабільності питання забезпечення
та раціонального управління оборотними активами суб‘єкта господарювання
сприяє його ефективній та безперебійній роботі і значною мірою впливає на
ефективність господарської діяльності підприємства. За таких обставин
удосконалення механізму організації системи внутрішнього контролю
операцій з оборотними активами набуває вирішального значення.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідження теоретичних
положень та діючої практики організації обліку, аналізу і аудиту оборотних
активів проводились в працях таких видатних вчених як: Т.А. Бутинець,
Ф.Ф. Бутинець, Н.Г. Виговська, М.Д. Корінько, Н.М. Малюга, Н.І.Петренко,
Л.В. Сотникова, А.Д.Шеремет, Т.В.Тимофєєва, Г.С.Никонович та інших.
Формулювання цілей статті (постановка завдання). Метою дослідження
є обґрунтування організації управління та методики проведення аудиту
оборотних активів підприємства.
Виклад

основного

матеріалу

дослідження.

Оборотні

активи

визначаються як сукупна вартість, виражена у грошовій, матеріальній і
нематеріальній формах, що обертається у процесі господарської діяльності
підприємства у вигляді оборотного капіталу з метою забезпечення
економічної

вигоди.

Оборотні

активи

призначені

для

реалізації

й

обслуговування виробничо-комерційної діяльності і повністю споживаються
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впродовж одного виробничого циклу чи протягом дванадцяти місяців з дати
балансу [1, с. 117].
У системі управління економікою підприємства важливе місце посідає
оперативний аналіз та аудит оборотних активів, що належить до спеціальних
функцій

фінансового

менеджменту

як

спеціальна

сфера

управління

підприємством. Формування оптимального обсягу та складу оборотних
активів дозволяє забезпечити досягнення поточних і стратегічних цілей та
завдань управління.
Для управління оборотними активами насамперед потрібна добре
налагоджена інформаційна база. Такою інформацією систему управління
забезпечує аналітична робота, проведена на основі облікових та звітних
даних.
Аналітичні процедури при аудиті оборотних активів необхідно
здійснювати в такій послідовності [2, с. 221]:
на першому етапі аналізується структура та динаміка оборотних
активів, темпи їх зміни зіставляються з темпами зміни обсягу реалізації
продукції, вивчається динаміка питомої ваги оборотних активів в структурі
майна підприємства.
на другому етапі вивчається динаміка оборотних активів в розрізі
основних видів-запасів, сировини, матеріалів, готової продукції, дебіторської
заборгованості, залишків грошових активів.
на третьому етапі оцінюється оборотність оборотних активів на основі
розрахунку показників (тривалість обороту, коефіцієнт оборотності).
Практична реалізація управлінських рішень залежить від забезпечення
інформаційного середовища, достовірність формування якого залежить від
правильного вибору методів оцінки об'єктів управління, значна частка яких
належить оборотним активам.
Основною метою внутрішнього контролю операцій з оборотними
активами повинна бути перевірка доцільності, своєчасності та достовірності
відображення їх в системі бухгалтерського обліку для уникнення порушень
при здійсненні таких операцій.
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Основними завданнями організації контролю оборотних активів є:
1. Визначення відповідних повноважень суб‘єктів в сфері контролю за
оборотними активами.
1.

Розробка організаційно-розпорядчих документів, які будуть

регламентувати порядок проведення контролю.
2.

Організація

правового,

технічного

та

методологічного

забезпечення роботи суб‘єктів контролю оборотних активів.
3.

Розробка форм звітності за результатами проведення контролю

оборотних активів.
4.

Організація юридичної відповідальності.

В залежності від вибору об‘єкта та предмету внутрішнього контролю
операцій з оборотними активами на підприємстві формується механізм
організації та проведення такого контролю з метою раціонального його
здійснення (рис. 1).
Інформаційне забезпечення

Внутрішній контроль операцій з оборотними активами
Методичне
забезпечення

Технічне
забезпечення

Організаційне
забезпечення

Кадрове
забезпечення

Рис. 1. Механізм організації
внутрішнього контролю операцій з
оборотними активами
Формування механізму внутрішнього контролю операцій з оборотними
активами дозволить максимально охопити об‘єкт перевірки, а також надати
рекомендації управлінському персоналу для прийняття раціональних та
обґрунтованих рішень.
Першою складовою механізму внутрішнього контролю оборотних активів
виступає інформаційне забезпечення, яке включає в себе дані первинних та
зведених бухгалтерських документів, планів, нормативів та договорів на
поставку і реалізацію даних активів, показники фінансової звітності тощо.
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Методичне забезпечення контролю оборотних активів – це формування
сукупності методів та процедур, за допомогою яких здійснюється відбір
інформації, яка необхідна для виявлення відхилень цілей управління
оборотними активами.
Технічне забезпечення включає в себе комплекс взаємопов‘язаних
технічних засобів, призначених для автоматизованого збирання, накопичення,
обробки та перевірки даних бухгалтерського обліку підприємства. Це можуть
бути

пакети

прикладних

програм,

програми

бухгалтерського

обліку,

електронного документообігу, фінансового аналізу та контролю.
Організаційне

забезпечення

пов‘язане

з

упорядкуванням

взаємовідносин між працівниками, функціональними органами контролю
оборотних активів, тобто здійснюється розподіл контролюючих функцій. В
залежності від суб‘єктів здійснення в системі контролю оборотних активів
можна

виділити

наступні

напрями:

бухгалтерський,

технологічний,

адміністративний контроль.
Невід‘ємною складовою механізму внутрішнього контролю є кадрове
забезпечення, оскільки фактично без контролерів, працівників, які окрім власних
функціональних обов‘язків виконують функції контролю (члени спостережної
ради, ревізійної комісії тощо) процес проведення перевірки не можливий.
Варто зазначити, що ступінь складності механізму внутрішнього
контролю безпосередньо пов‘язаний з вартістю використання конкретних
засобів контролю та потенційними збитками в результаті їх відсутності [3, c.
23]. Ігнорування побудови механізму внутрішнього контролю на великих та
середніх вітчизняних підприємствах може спричинити отримання суб‘єктом
господарювання збитків в результаті прийняття не правильних управлінських
рішень за відсутністю необхідної достовірної інформації.
Виняткову роль у здійсненні організації контролю за оборотними
активами

підприємства

повинні

здійснювати

функціональні

відділи

бухгалтерій. Для підвищення контрольних функцій обліку, виникає
необхідність створення таких бухгалтерій не за функціональною ознакою, а
за об‘єктами управління.
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Метою бухгалтерського контролю операцій з оборотними активами є
перевірка

достовірності,

доцільності,

законності

здійснення

операцій

пов‘язаних з рухом, формуванням, використанням активів підприємства.
Основними

завданнями

бухгалтерського

контролю

операцій

з

оборотними активами є:
– вивчення законності і доцільності проведення операцій з оборотними
активами, своєчасності і повноти оприбуткування та витрачання;
– перевірка фактичної наявності оборотних активів;
– визначення правильності ведення синтетичного та аналітичного
обліку оборотних активів;
– оцінка, повноти та правильності відображення господарських
операцій з оборотними активами в бухгалтерському обліку та звітності;
– перевірка організації обліку придбання, виробництва та витрачання ТМЦ;
– перевірка стану збереження готівки в касі;
– вивчення законності операцій з дебіторською заборгованістю та її
відображення в обліку;
– перевірка правильності створення резерву сумнівних боргів.
Бухгалтерський контроль оборотних активів підприємства необхідно
здійснювати у двох напрямах:
1) перевірка їх фактичної наявності, яка здійснюється за допомогою
інвентаризації (при застосуванні прийомів фактичного контролю);
2) перевірка правильності відображення операцій пов‘язаних з
оборотними активами в обліку і звітності, яка здійснюється за допомогою
прийомів документального контролю.
При здійсненні контролю оборотних активів необхідно застосувати
економічний аналіз, тобто визначити систему показників, які будуть
характеризувати наявність, рух, ефективність використання оборотних
активів. До таких показників слід віднести: показники наявності та
використання оборотних активів, ліквідності та оборотності. Це дає
можливість порівняти показники з плановими і при необхідності розробити
рекомендацій по їх доведенню до встановлених значень.
Висновки. Оскільки основою діяльності кожного господарюючого
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суб‘єкта є майново-ресурсний потенціал, вважаю за необхідне приділити
увагу дослідженню питання контролю оборотних активів підприємства, які
виступають одними з основних економічних ресурсів виробничої діяльності
підприємств.

Вони

формуються

з

конкретною

метою

здійснення

господарської діяльності відповідно до фінансової стратегії розвитку
підприємства і ефективність їх використання позначається на фінансових
результатах діяльності підприємства.
Механізм внутрішнього контролю оборотних активів повинен бути
спрямованих на постійне та оперативне його проведення на всіх рівнях
управління цими активами, що дозволить керівництву приймати правильні
управлінські рішення і забезпечить конкурентоспроможність фірми на ринку.
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підприємстві, розкриті головні переваги та недоліки товарних операцій та
наведені пропозиції щодо удосконалення товарних операцій.
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товарні
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собівартість.
Постановка проблеми. Товарні операції є важливим елементом
економічної діяльності суспільства. Їх реалізація дозволяє забезпечувати
ефективне розподілення благ та товарів серед споживачів. Найважливішу
роль відіграють підприємства роздрібної торгівлі, як кінцева ланка системи
продажу, що забезпечує задоволення максимальної кількості покупців. При
вивченні товарних операцій важливо розрізняти економічну сутність
подібних понять товарообороту, товару, продажів та власне товарних
операцій. Тому розглянемо ці поняття більш детально. Товарообіг
визначається на макрорівні як вартість товарної маси, грошова виручка
продавців і одночасно – витрати покупців на придбання товарів [1, с. 87]. На
мікрорівні товарообіг визначається обсягом грошового доходу суб‘єкта
торговельної діяльності за реалізовані товари.
Актуальність досліджування підвищується у складних економічних
умовах. Відомо, що протягом кризи у 2008 році значна кількість великих
збутових мереж зазнала негативного впливу складних економічних процесів.
Основні проблеми проявлялися саме у сфері управління товарами та їх
запасами – різке зниження ліквідності та доступності до оборотних грошових
коштів призвело до неможливості проводити ефективні товарні операції.
Тому важливо більш якісно проводити облік та аналіз товарних операцій, що
дозволить у майбутньому приймати обґрунтовані управлінські рішення.
Аналіз останніх досліджень. Питанням дослідження руху товарів
займалися такі вчені, як Ф.Ф. Буттинець, В.В. Сопко, Ю.А. Верша,
Афанасьєв М.В., Гончаров А.Б., Шваб Л.І., Чаюн І.О., Полевая Т.В,
Осипов В.І., Жнякін Б.О., Краснова В.В. та багато інших. Але ця тема
потребує подальшого опрацювання та вдосконалення.
Метою статті є дослідження актуальних проблем та раціоналізація
побудови обліку товарних операцій підприємства відповідно до чинного
законодавства та нормативних документів Міністерства фінансів України .
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Виклад основного матеріалу. Функціонування підприємств у ринкових
умовах передбачає безперервний рух товарів, тому їх слід розглядати як
основний ресурс діяльності підприємств. Товари, які перебувають в
постійному русі забезпечують операційну діяльність підприємства, від якої
залежить життєздатність підприємства.
Ґрунтовне дослідження сутності понять «продажі» та «реалізація» було
проведено Н.А. Яковишиною, за результатами якого визначено, що процес
продажу (процес реалізації) – це процес доведення продукції від продавця до
покупця з передачею права власності продавцем покупцю на об‘єкт продажу
й визнанням очікуваного надходження економічних вигод – доходу та
можливістю визначення фінансового результату від операційної діяльності
підприємства [2, с. 28-29].
Н.В. Стасюк за результатами проведеного дослідження визначає
товарооборот як комплексну систему соціально орієнтованих економічних
відносин суспільного відтворення на стадії обміну грошових доходів
населення на споживчі товари, наголошуючи тим самим на виконанні
товарообігом найважливішої соціальної функції – підвищення добробуту та
якості життя населення, а в підсумку – здоров‘я нації в цілому
Згідно

з

директивами

Європейського

союзу

за

міжнародними

стандартами обліку та аудиту чистий товарообіг відображає суми від
продажу товарів та надання послуг у межах виконання підприємством
звичайної економічної діяльності після відрахування знижок із продажу,
податку на додану вартість та інших податків, безпосередньо пов‘язаних із
товарооборотом [3]. Таке трактування суперечить розглянутим визначенням
„чистого товарообороту‖ у статистичній науці країн СНД, проте відповідає
поняттю

„чистий

дохід (виручка)

від

реалізації

товарів‖ згідно

з

Національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку. Чистий
дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) визначається
шляхом вирахування з доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів,
робіт, послуг) відповідних податків, зборів, знижок тощо.
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Тобто якщо розглядати ринок як сукупність різних елементів, то
товарооборот формує саме сегмент «В2С», тобто «Busіness to customers»
(бізнес для споживачів). Відповідно сегмент «В2В» орієнтований на
професійних учасників і не формує роздрібний товарооборот.
Рух товарів до споживача здійснюється у вигляді множини актів купівліпродажу. Товарооборот віддзеркалює сукупність усіх одиничних актів
купівлі-продажу, що здійснюється протягом певного періоду.
Товарооборот за складом можна розглядати у трьох основних аспектах:
1. Як систему суспільних відносин відтворення.
2. Як систему відносин обміну грошових доходів населення на товари
народного споживання.
3. Як систему зворотного зв'язку з виробництвом. Ефективність зв'язків
між виробництвом, розподілом і споживанням реалізується у структурних
показниках і показниках обсягу [4, с. 165].
У товарообороті відображають суспільні відносини розподілу, що
стосується не тільки грошових доходів населення, але й товарної маси, яка
направляється для обміну на грошові доходи. Близько 80% матеріальних благ
населенню надходить через торгівлю. В умовах товарно-грошових відносин
вироблений продукт отримує суспільне визнання не в самому споживанні, а
вже у ході його реалізації кінцевому споживачу.
У контексті дослідження обліку та аудиту товарних операцій важливо
також звернути увагу на термін «товарні запаси». Відповідно до П(С)БО 9
«Запаси», товарні запаси – це товари у вигляді матеріальних цінностей, що
придбані (отримані) та утримуються підприємством з метою подальшого
продажу. На наш погляд, товарні запаси підприємства роздрібної торгівлі –
це товарна маса, що перебуває на балансі підприємства роздрібної торгівлі,
не потребує подальшого дороблення та перероблення, призначена для
забезпечення безперебійності процесу продажу товарів за умов звичайної
господарської діяльності.
Товарні запаси є невід'ємним елементом організації торговельного
процесу, виконуючи при цьому амортизуючу функцію (запаси товарів
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слугують буфером проти перепадів попиту, пом'якшують розриви між
прогнозами попиту і його фактичними параметрами та структурою,
згладжують нерегулярність або зупинки постачання товарів) та економічну
функцію (товарні запаси забезпечують певний рівень незалежності і
самостійності підприємствам)
Розглянемо також види товарних операцій. Залежно від специфіки
операцій з купівлі-продажу товарів у складі товарообороту торгового
підприємства виділяють такі види:
1. Роздрібні товарні операції, які характеризують обсяги продажу
товарів безпосередньо населенню для власного користування. Тут виділяють
товарні операції торговельної мережі, у складі яких є:
- товарні операції роздрібної торгівлі, які здійснюються через
спеціалізовано організовану торговельну мережу (магазини, намети, кіоски,
аптеки, автозаправні станції тощо);
- товарні операції підприємств громадського харчування (їдальні, кафе,
кафетерії, бари, ресторани тощо) [4, с. 169].
2. Продаж населенню товарів власного виробництва поза торговою
мережею, закуплених «на стороні» або отриманих за бартером через каси
неторгових підприємств, організацій, установ.
3. Продаж товарів із спеціалізованої торговельної мережі окремим
категоріям організацій та підприємств як дрібного або великого опту.
Залежно від форми грошових розрахунків виділяють:
- реалізацію товарів за готівку: грошові кошти, отримані безпосередньо
від покупців або перераховані зі спеціальних рахунків вкладників (фізичних
осіб) за їх дорученням;
- за розрахункові чеки установ банків;
- продаж товарів за безготівковим розрахунком.
4. Залежно від термінів розрахунку за реалізовані товари у складі
товарних операцій виділяють:
- продаж товарів з негайною оплатою;
- продаж товарів з відстрочкою платежу (в кредит) на встановлений
термін або шляхом здійснення узгоджених періодичних платежів.
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Незалежно від часу сплати грошей товарні операції визначаються в
цінах фактичної реалізації на момент передачі товарів покупцям.
5. Залежно від характеру реалізованих товарів у складі товарних
операцій виділяють:
- продаж традиційних товарів;
- продаж нових товарів;
- продаж товарів, що були у використанні - скуплених у населення,
прийнятих торговими підприємствами від населення на комісію [6, с. 234].
Тобто загалом виділяють значну кількість видів товарних операцій.
Важливим поняттям, яке слід охарактеризувати в межах питання складу
товарних операцій є сутність товарної структури (або асортиментний склад)
—

якісна

характеристика

товарних

операцій,

що

характеризує

співвідношення окремих товарів і товарних груп в обсязі товарообороту,
виражене відносними величинами: питомою вагою (часткою) товару і
коефіцієнтом співвідношення. Останнє пов'язане зі значимістю окремих
товарних груп в обсязі товарних операцій, ступенем доповнюваності і
замінності товарів у процесі їх реалізації і споживання. «Сприйняття
асортименту показує, наскільки номенклатура товарів підходить для
задоволення потреб споживачів» . Тому в обсязі продажу цей показник
розглядається як: а) засіб задоволення потреб споживачів; б) товарні ресурси;
в) товарні запаси і т. д.
Організацію обліку товарних запасів
«Торговий дім «Едельвейс і К».

розглянемо на прикладі ПП

Приватне підприємство «Торговий Дім

«Едельвейс і К» є юридичною особою за законодавством України та набуває
права юридичної особи з часу його державної реєстрації.
Аналіз основних показників фінансової звітності показав, що

сума

обсягу реалізації зростає на протязі 2011-2014 рр., що є позитивним явищем.
Причиною цьому є якісна робота підприємства, задоволення потреб клієнтів.
Тому у 2011-2014 роках приріст становив 6,3 % для показника доходу від
реалізації продукції та 4,7 % у 2012-2014 роках. З урахуванням інших доходів
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сума чистих доходів зросла у 2013-2014 роках на 5,9 %. Собівартість продукції
зростає у 2011-2012 роках нижчими темпами, ніж дохід від продажу товарів та
послуг. Це є позитивною тенденцією, яка вказує на постійний пошук резервів
скорочення видатків на підприємстві. Проте загалом у 2013-2014 роках приріст
собівартості перевищує приріст чистого доходу, а тому слід надалі шукати
резерви скорочення видатків. Так собівартість зросла на 6 %, а дохід від
реалізації товарів, робіт та послуг - на 5,9 %.
Продуктивність праці коливається. Так у 2011 році показник був 396
тис. грн. на чоловіка, а у 2012 році - лише 252,7 тис. грн. Очевидно, що в
2012 році кількість персоналу зростає, тобто підприємство могло б і надалі
підвищувати обсяг виготовлення та реалізації продукції, проте приріст
замовлень був невисоким. Тому продуктивність праці скорочується. Загалом
же за досліджуваний період продуктивність праці персоналу скорочується на
10 %. На кінець 2014 року ситуація нормалізується і продуктивність роботи
персоналу знову підвищується до 356,2 тис. грн.
Політика управління основними фондами є загалом посередньою.
Незважаючи на зростання рівня зношення обладнання, фондовіддача зростає
протягом 2012-2014 років, тобто обладнання інтенсивно використовується.
Так у 2012 році значення показника становило 8,04, а у 2013 році - 7,66, а у
2014 році - 8,27. Тобто у 2014 році на кожну гривню основних засобів було
виготовлено 8,27 гривень продукції. Рентабельність продажів також
коливається, що вказує на середню ефективність управління підприємством.
Адже незважаючи на постійне коливання - підприємство завжди було
прибутковим та здатним генерувати прибуток для своїх власників.
Бухгалтерський облік та звітність у ПП «Торговий дім «Едельвейс і К»
ведеться у відповідності до єдиних методологічних основ і порядку,
встановленого Законом України «Про бухгалтерський облік та фінансову
звітність в Україні» та Планом рахунків бухгалтерського обліку активів,
капіталу, зобов‘язань і господарських операцій підприємств і організацій.
Згідно наказу про облікову політику відповідальність за організацію
710

бухгалтерського обліку на підприємстві покладена на керівника та головного
бухгалтера. Бухгалтерський облік здійснюється центральною бухгалтерією,
форма обліку – журнально-ордерна.
У контексті дослідження слід звернути особливу увагу на облікову
політику щодо товарів. Одним з найважливіших аспектів облікової політики,
що стосуються діяльності підприємства є формування та використання
запасів товарів. В такому випадку важливо звернути увагу на такий
обліковий аспект, як метод відображення вартості товару, який може значно
вплинути на обсяг бухгалтерського прибутку підприємства. Найбільш
оптимальним способом визначення методу обліку запасів буде той, що
дозволить мінімізувати обсяг зобов‘язань із сплати податку на прибуток
підприємства, що зумовить високий бухгалтерський прибуток. На даний час
на підприємстві застосовується метод ФІФО при відпуску їх у продаж чи
іншому вибутті.
Одним з основних припущень при розробленні рекомендацій щодо
обрання способу відображення вартості запасів при їх вибутті є те, що
товари, які купує підприємство з часом підвищуються у вартості. Тобто той
же вид товару, що буде куплений через місяць буде дещо дорожчий від
запасів, що були куплені до цього. Це пов‘язано із реальними процесами, що
відбувається в Україні. Відповідно рекомендуємо обрати такий варіант, який
призведе до максимальної собівартості у найближчому періоді.
Визначивши особливості бухгалтерського обліку та обліку товарів
можемо провести дослідження інформаційної основи управління товарами у
ПП «Торговий дім «Едельвейс і К». Документальне оформлення товарних
означає бухгалтерський облік операцій на підставі господарських договорів
та первинних документів, що засвідчують факт здійснення виробничої
операції.
Складання первинних документів відбувається на підприємстві чи у
інших місцях здійснення господарських операцій. Документи, що стосуються
формування витрат отримуються від інших підприємств, виробничих
711

підрозділів, складу, відділу роботи з постачальниками, відділу персоналу,
інших

структурних

підрозділів,

Документи

від

інших

підприємств

отримуються поштою, телетайпом, факсом, доставляються кур‘єром чи
працівниками контрагента при відвідуванні ПП «Торговий дім «Едельвейс і
К». До документів від інших підприємств належать, наприклад, договори,
рахунки та інші документи за якими поставляються сировина та матеріали
для виготовлення продукції.
Особа, що отримала документи перевіряє правильність їх заповнення та
здійснює їх бухгалтерську обробку. Забезпечується електронний облік
документів, що стосуються виробництва у системі 1С. За результатами
звітного року документи передаються на зберігання до архіву підприємства.
Придбання і вибуття запасів, товарів підтверджено первинними
документами. До них належать такі, як товарно-транспортні накладні,
товарно-грошові звіти, квитанції установ банків, поштових відділень,
прибуткових касових ордерів, видаткових касових ордерів, журналу
реєстрації прибуткових та видаткових касових документів, касових книг,
книг обліку прийнятих та виданих касиром грошей і т.д.
Особливістю роботи роздрібного підприємства є те, що клієнт отримує
чек, який є свідченням здійсненої покупки та може бути використаний при
поверненні товару(для посвідчення операції покупки товарів у цьому магазині).
Методологічні засади формування у бухгалтерському обліку інформації
про запаси товарів і розкриття її у фінансовій звітності здійснюється у
відповідності з вимогами П(С)БО 9 "Запаси". Придбанні (отримані) запаси
товарів зараховуються на баланс підприємства за первісною вартістю. При
продажі або іншому вибутті запасів їх оцінка здійснюється за методом ФІФО.
Якщо на дату балансу ціна запасів знизилась, або вони зіпсовані, застарілі,
або іншим чином втратили первісно очікувану економічну вигоду, запаси
відображаються за чистою вартістю реалізації.
Висновок. Аналіз думок науковців дозволив визначити, що товарні
операції – це процес купівлі та продажу товарних запасів на споживчому,
професійному або державному ринку, що має документальне підтвердження
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та призводить до зміни права власності на об'єкт продажу. Товарні запаси є
невід'ємним елементом організації торгівельних операцій, виконуючи при
цьому амортизуючу функцію та економічну функцію. Основними факторами,
які впливають на товарні операції підприємства є галузева належність,
спеціалізація, стадія життєвого циклу підприємства, рівень професіоналізму
та досвіду продавців, економічні умови господарювання, фаза економічного
циклу, рівень конкурентоспроможності в сегменті та в економіці в цілому
тощо. Щодо загального економічного та організаційного стану підприємства,
то організаційна структура є чіткою та розгалуженою. Фінансове становище
в сучасних складних умовах є задовільним. Незважаючи на поточні події в
економіці та політиці, підприємство все ще генерує чистий прибуток для
свого власника, а тому стверджуємо, що якість роботи є хорошою.
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УДК 657.6
Д.О. Хоменко
Здобувач освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ АУДИТУ ДОХОДІВ ТА ПРИБУТКУ
ПІДПРИЄМСТВА ВРИНКОВИХ УМОВАХ
Досліджено теоретичне значення та сутність аудиту доходів та прибутку
підприємства в сучасних умовах ринку. Окреслено основні проблеми обліковоаналітичного забезпечення доходів підприємницької діяльності підприємств
торгівлі, визначенні основні шляхи їх вирішення.
Ключові слова: прибуток підприємства, аудит прибутку підприємства,
дохід, методика аудиту доходу, обліково-аналітичне забезпечення доходів,
економічна безпека.
Досвід вітчизняних підприємств та зарубіжних компаній показує, що
важливою складовою ефективної системи управління є застосування
внутрішнього

аудиту.

Розробка

дієвої

методики

аудиту

доходів

підприємства, що включає повний обсяг інформаційних джерел, об‘єктів і
оптимальних етапів перевірки, розробка моделей робочих документів
аудитора є запорукою підтвердження показників фінансової, податкової та
інших видів звітності. Розмір отриманих доходів визначає стратегію
підприємства з питань управління матеріальними ресурсами та витратами,
персоналом

підприємства,

податковою,

інвестиційною,

дивідендною

політикою підприємства.
Одержання

прибутку,

який

є

основною

метою

будь-якої

підприємницької діяльності, суттєво залежить від величини доходів, тому всі
підприємства прагнуть одержати якнайкращі результати за цим показником,
а це в свою чергу стає предметом аудиторських перевірок.
Питання

проведення

аудиту

доходів

та

прибутку

підприємств

розглядались в працях українських вчених-економістів: Ф.Ф. Бутинець,
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С. Я. Зубілевич, Н.І. Дорош, Л. М. Крамаровський, А. М. Кузьмінський,
Л. П. Кулаковська, О. Ю. Редько та інших.
Метою дослідження є оцінка ефективності системи аудиту доходів та
формування і використання прибутку підприємства та виявлення шляхів її
вдосконалення.
Реформування економічних відносин в Україні в напрямі ринкових
перетворень визначило необхідність створення такого господарського
механізму, який дав би змогу підприємствам реалізувати принципи ринкових
відносин, сприяв підвищенню їх конкурентоспроможності, забезпечив
динамічний розвиток.
На сучасному етапі з'являється дуже багато підприємств які займаються
комерційною діяльністю, але не всі з них витримують в суворих ринкових
умовах, тому що отримують недостатній рівень прибутку. І тому дуже
актуальною на сьогоднішній день стає проблема аудиту фінансових
результатів підприємства.
Головною відмінністю фінансових результатів як ціллю обкладання
податками є те, що, кожне підприємство одночасно хоче його зросту, тому
що прибуток товариства є головним джерелом фінансування господарської
діяльності, але й при мінімізації податку на прибуток господарських
суб‘єктів, підприємством хоче зменшити фінансовий результат своєї
господарської діяльності. Ці відмінності прибутку зацікавлює інтерес до
нього як об'єкта аудиту. В той же час прибуток є і якісним показником
господарювання

товариств,

який

характеризує

прибутковість

господарювання підприємства.
Доходи

у

кожній

сфері

суспільного

виробництва

мають

свій

індивідуальний характер та виступають джерелом покриття матеріальних
витрат, амортизації, витрат на оплату праці, відрахувань, непрямих податків
тощо. Згідно з П(С)БО 15 «Дохід» дохід – це збільшення активу або
зменшення зобов‘язання, що зумовлює зростання власного капіталу (за
винятком зростання капіталу за рахунок внесків учасників підприємства), за
умови, що оцінка доходу може бути достовірно визначена [1].
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Фінансовим результатом господарської діяльності підприємства є його
прибуток, який в загальному вигляді відображає результати господарювання,
продуктивність витрат живої та матеріалізованої праці і тому служить
важливою характеристикою ефективності роботи підприємства. Він займає
центральне місце в загальній системі вартісних інструментів і важелів
управління його економікою. Чим більше підприємство реалізує свою
продукцію, тим більше дохід отримує.
Для позитивних результатів господарювання підприємства, збільшення
стану прибутковості, зберігання та збільшення його ресурсів є потрібним
налагоджений процес управління, найбільш важливим елементом якого стає
постійний внутрішній аудит. Адміністрація товариства несе відповідальність
за проектування та фактичне впровадження середовища бухгалтерського
обліку та внутрішньогосподарського аудиту на підприємстві.
Під час проведення аудиту доходів та формування і використання
прибутку підприємств основними джерелами інформації для аудитора є:
елементи облікової політики суб'єкта господарювання з питань доходів;
записи в первинних документах з обліку доходів, на основі яких формується
чистий прибуток підприємства; облікові документи (рахунки-фактури,
товарно-транспортні накладні, договори купівлі-продажу, платіжні вимоги,
платіжні

доручення,

довідки

бухгалтерії),

які

використовують

для

відображення в обліку операцій з формування прибутку підприємства; акти,
аудиторські висновки та інша документація, яка була відображена в минулих
періодах; звітність, що узагальнює результати аудиту; законодавчі акти та
інші нормативні документи [2, c.176].
Завдання

аудиту

доходів

підприємств

полягають

в

отриманні

впевненості в тому що: доходи одержані за результатом дійсних операцій у
процесі звичайної діяльності; відображені у звітності доходи відповідають
інформації, узагальненій на відповідних рахунках бухгалтерського обліку;
доходи, відображені на рахунках бухгалтерського обліку, підтверджені
відповідними первинними документами на відвантажену продукцію та
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надані послуги; доходи відображені у відповідному періоді; доходи
висвітленні в примітках до фінансової звітності належним чином [3, с.422].
У процесі аудиторської перевірки доходів аудитору доцільно здійснити
аналіз підприємства за такими напрямами: аналіз облікової політики
підприємства та її доцільність; перевіряється, чи відбулись зміни в обліковій
політиці підприємства; умови визнання доходів; аналізується методика
утворення чистого прибутку підприємства; аналіз звітності та її показників;
ведення окремого обліку доходів та основної документації, на основі якої
ведеться облік доходів [2, c.177].
В процесі перевірки доходів аудитор повинен звертає увагу на:
виконання показників фінансового плану;
визначати відхилення фактичної суми доходів від планової і від
суми доходів відповідного періоду минулого року;
аналізувати зміни в їх структурі та визначати їх причини;
проводити кількісний вимір факторів, що вплинули на зміну суми
доходів;
виявляти невикористані підприємством резерви за збільшення суми
доходів;
оцінювати співвідношення доходів та витрат через порівняння
показників доходності та витратності;
для порівняльного аналізу визначає динаміку відносних показників
доходності та оцінювати їх рівень по підрозділам підприємства.
Важливою проблемою обліку доходів підприємства в Україні, є
проблема повноти та своєчасності їх відображення у системі обліку. Ця
проблема є досить багатопланова, надзвичайно складна й стосується всього
нашого суспільного ладу, особливо системи влади, системи оподаткування й
тіньового сегмента економіки.
З доходів підприємства насамперед занижується виручка від реалізації
продукції (робіт, послуг), внаслідок чого значно звужується база для
оподаткування підприємств податком на додану вартість.
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Максимізація прибутку та мінімізація збитків – одна з цілей діяльності
будь-якого підприємства. Тому особлива увага в ході аналізу доходів
підприємства приділяється виявленню резервів зростання прибутку і,
відповідно, зменшення збитку [2].
Починати аудиторську перевірку прибутку необхідно із з'ясування стану
достовірності даних документального забезпечення господарських операцій
щодо

відображення

надходження

коштів

та

створення

фінансових

результатів діяльності, доцільності збору даних в первинних документах та
облікових реєстрах, вірності здійснення бухгалтерського обліку прибутку та
його правильності щодо обраного виду господарювання, правильності його
відображення та розрахунок фінансових результатів господарювання у
фінансовій звітності підприємства, зіставленості методології фінансового
обліку та обкладання податками надходження коштів від реалізації товарів,
робіт, послуг і продукції, інших доходів від операційної діяльності,
інвестиційних доходів, фінансових доходів від капіталу підприємства, інших
надходжень, надзвичайних доходів, прибутку від господарської діяльності
тощо, що застосовуються на підприємстві. Саме від цього будуть залежати
завдання, поставлені перед аудитом.
В сформованих в Україні ринкових умовах зростає потреба в якісній,
достовірній

та

оперативній

інформації.

Управління

підприємством

неможливе на даний час без використання сучасних інформаційних
технологій,

персональних

комп‘ютерів

та

створення

на

їх

основі

автоматизованих робочих місць. В першу чергу це стосується обробки
облікової інформації, так як саме вона цікавить і власника підприємства, і
державні служби, і потенційних інвесторів.
Обліково-аналітична

інформація

формується

на

засадах

функціонального підходу в системі обліково-аналітичного забезпечення, яка
є основною складовою системи інформаційного забезпечення управління
підприємством. Ця система як синтез різних видів обліку та аналізу
створюється з метою забезпечення інформацією процесу прийняття
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управлінських рішень та контролю за їх реалізацією, що є передумовою
оптимізації управлінських рішень і позитивно впливає на величину
фінансових результатів [4, с.9].
Сьогодні однією з найголовніших складових фінансової політики
підприємства є політика максимізації прибутку. Як основна форма
грошового накопичення прибуток займає одне з центральних місць у
загальній системі вартісних інструментів і важелів управління, є рушійною
силою ринку.
Оцінка економічної безпеки підприємства базується на розрахунку
основних показників фінансового стану та економічної ефективності
функціонування

підприємства,

які

характеризують

забезпеченість

підприємства власними коштами, раціональність розміщення власного
капіталу, а також ефективність використання власного, обігового та
сукупного капіталу, фондовіддачу активів підприємства [5]. Збільшення
прибутку підприємства, як основного фактора, що впливає на ефективність
фінансово-економічної діяльності підприємства позитивно впливає на
забезпечення економічної безпеки підприємства. Прибуток є одним з
потенційних джерел коштів для українських підприємств і одним з головних
чинників, які впливають на забезпечення економічної безпеки підприємства.
Отже, пpoведення внутрішнього aудиту нa пiдпpиємcтвi дoпoмoже
виявити вci недoлiки i cлaбкi мicця oблiку доходів і формування та
використання прибутку,

тa вiдoбpaження pезультaтiв у бухгaлтеpcькoму

oблiку i фiнaнcoвiй звiтнocтi. Aудит зaбезпечує не тiльки пеpевipку
дocтoвipнocтi iнфopмaцiї, a й poзpoбку пpoпoзицiй зa дoпoмoгoю яких oблiк i
paцioнaльне

викopиcтaння

pеcуpciв

дaє

мoжливicть

oптимiзувaти

гocпoдapcьку дiяльнocтi пiдпpиємcтвa.
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О.М. Цицкун
Здобувач освітнього ступеня «магістр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ ВИТРАТ НА РЕМОНТ ТА
МОДЕРНІЗАЦІЮ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ
Розглянуто економічну сутність витрат на ремонт та модернізацію
основних засобів в сучасних умовах господарювання. Запропоновано
фінансові інструменти модернізації основних засобів господарюючих
субєктів в процесі прийняття ефективних управлінських рішень.
Ключові слова: основні засоби, ремонт, модернізація, лізинг, оренда,
поточний ремонт, капітальний ремонт.
Постановка проблеми у загальному вигляді. Дефіцит фінансових
ресурсів у промисловості спричинило істотне послаблення її матеріальнотехнічної бази, руйнування економічних основ оновлення та розвитку. Відтак
нестача фінансових ресурсів на підприємствах Вінницького регіону
призводить до погіршення стану їх основного капіталу. Подолання
економічної та фінансової кризи потребує значних фінансових і матеріальних
ресурсів. Залучити кошти в необхідній кількості для підприємницької
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діяльності у промисловості є надто складно. Значні потреби в коштах і надто
малі потужності українських банків не дають змоги останнім резервувати
кошти для видачі підприємствам гарантій на кредити з оновлення та
закупівлі

основного

капіталу.

Перехід

України

на

нову

систему

бухгалтерського обліку суттєво вплинув і на організацію й методику ведення
обліку витрат на ремонт та модернізацію основних засобів.
Аналіз останніх досліджень та публікацій. Проблеми обліку витрат на
ремонт

основних

засобів

досліджують

багато

вітчизняних

учених-

економістів: В. В. Сопко, В. Г. Лінник, М. В. Кужельний, М. М. Коцурпатий,
В. В. Палій та ін. Результати вивчення літературних джерел показують, що
серед науковців немає єдиної думки про те, що є об'єктами обліку витрат на
ремонт й модернізацію основних засобів і які саме методи необхідно
застосовувати в їх обліку.
Метою роботи виступило дослідження сутності витрат на ремонт та
модернізацію основних засобів в системі управління підприємством.
Виклад основного матеріалу дослідження. Під об'єктом обліку витрат
розуміють

витрати,

які

відображаються

у

встановлених

межах

та

узагальнюються за окремими видами продукції (робіт, послуг) або
технологічними процесами з метою здійснення контролю за витратами й
калькулювання собівартості продукції (робіт, послуг) [2]. У підсумку об'єкти
обліку витрат становлять перелік аналітичних рахунків, за якими групуються
витрати, пов'язані з відповідним виробництвом.
Можливість

випуску

конкурентоспроможної,

якісної

продукції

залежить від матеріально-технічного рівня виробництва. Високий технічний
рівень виробництва – це висока якість продукції, раціональне використання
природних ресурсів і мінімальний негативний вплив на довкілля, підвищення
екологічності продукції, високий рівень безпеки та комфортності праці.
Розвиток техніко-технологічної бази підприємства, який, за належних умов
господарювання, має супроводжуватись систематичним її оновленням,
потребує значних інвестиційних ресурсів.
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Під час визначення рівня спрацювання машин і обладнання виникає
низка проблем. У більшості випадків розрахунок рівня спрацювання на
підприємствах визначають через амортизацію залишкової вартості активів.
Під час планування відновлення основних фондів на всіх рівнях
господарської діяльності потрібно визначати не лише фізичне, але й
моральне спрацювання у всіх його різновидах.
Моральне спрацювання виникає головним чином за таким чинником як
науково-технічний прогрес, котрий кардинально змінює техніку, технологію,
матеріали та через них, посилюючи тиск на зовнішнє середовище, формує
нові суспільні потреби, зокрема й щодо екології. Рівень морального зносу
залежить не лише від появи нової техніки, але й від кількості їх у вільному
продажу. Ось чому, на наш погляд, невідкладним питанням для підприємств
є пошук інструментів фінансування основного капіталу. Вибір відповідного
варіанта фінансування оновлення основних засобів для підприємства загалом
здійснюється з урахуванням таких основних чинників;
- достатності власних фінансових ресурсів для забезпечення
економічного розвитку підприємства у майбутньому періоді;
- вартості довготермінового фінансового кредиту, порівняно з
рівнем

прибутку, який

генерується

тими

основними

засобами,

які

оновлюються;
- досягнутого співвідношення використання власного й позикового
капіталу, який визначає рівень фінансової стійкості підприємства;
- доступності

довготермінового

фінансового

кредиту

для

підприємства.
Дослідження показують, що на визначення об'єктів обліку витрат та
побудову обліку витрат ремонтного виробництва суттєво впливають такі
фактори, як спеціалізація господарства, а також технологія й організація
виробництва продукції. У бухгалтерському обліку витрати відображаються
за окремими замовленнями, які ґрунтуються на тому, що на кожен об'єкт
відкривають окреме замовлення. При цьому накладні витрати ремонтної
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майстерні розподіляють між окремими замовленнями пропорційно до
нарахованої оплати праці. Отже, об'єктами обліку витрат у ремонтному
виробництві є витрати за окремими замовленнями. Залежно від видів
ремонту основних засобів об'єкти обліку витрат на поточний ремонт можуть
об'єднуватися у групи однотипного і різнотипного обладнання, окремий
інвентарний об'єкт, на капітальний – окремий інвентарний об'єкт, групи
різнотипного обладнання.
Облік витрат за кожним об'єктом основних засобів дасть змогу
забезпечити найповніше відображення всіх витрат на ремонт основних
засобів, але потребує додаткових затрат праці облікового персоналу.
Застосовуючи об'єкти обліку витрат за групою однотипного обладнання,
можна зменшити трудомісткість облікового процесу, проте таку інформацію
буде складно використати в контрольно-аналітичній роботі. Витрати на
поточний ремонт дрібних об'єктів основних засобів, які виконуються
несистематично, можна обліковувати за групами різних видів обладнання.
Мета поточного ремонту полягає в підтримці основних засобів у
працездатному

виді

шляхом

профілактичних

операцій

для

проведення
усунення

регулярних

невеликих

ремонтно-

пошкоджень

і

попередження прогресуючого фізичного зносу.
Мета середнього ремонту – забезпечити нормальний стан основного
засобу між двома капітальними ремонтами.
Мета капітального ремонту полягає у відшкодуванні фізичного зносу
основних засобів та максимальному відновленні їх первісних параметрів,
який здійснюється з періодичністю проведення більше одного року.
Аналіз

практичної

діяльності

свідчить,

що

на

періодичність

капітального ремонту впливають два основні фактори: об‘єкт ремонту і
умови експлуатації основних засобів.
Об'єкти обліку витрат на ремонт засобів праці мають тісний зв‘язок з
об'єктами калькулювання собівартості проведених ремонтних робіт. Під
об'єктом калькуляції розуміють певну роботу з ремонту основних засобів, за
якими розраховують собівартість їх виробництва. Оскільки калькуляція
723

необхідна для з‘ясування загального обсягу витрат на ремонт основних
засобів, то калькулювання має охоплювати всю номенклатуру ремонтного
виробництва. Об'єкти обліку витрат не можуть ототожнюватись з об'єктами
калькуляції, тому що одне означає витрати, а інше – вид продукції [3].
Особливістю ремонтного виробництва є те, що об'єкти калькулювання
відповідають об'єктам обліку витрат – капітальний ремонт одного двигуна,
вузла й агрегату, поточний ремонт однієї машини (за марками) тощо. Для
обчислення собівартості відремонтованого об'єкта загальну суму витрат
щодо об'єкта обліку ділять на кількість відремонтованих об'єктів.
Робота

щодо

виведення

із

експлуатації

застарілого

і

невикористовуваного обладнання та його заміни на підприємствах в
сучасних умовах

практично не проводиться. Оцінка технічного стану

виробництва свідчить про необхідність виведення із експлуатації застарілого,
неефективного обладнання насамперед для економії витрат і, що не менш
важливо, з метою вивільнення виробничих площ для нового обладнання і
технологій.
При цьому слід зауважити, що оновлення застарілих потужностей
діючого виробництва – обов‘язкова умова виходу економіки з кризи.
Визначальним фактором є заміна основного технологічного обладнання, а не
застарілої допоміжної техніки, яка обслуговує виробничо-технологічні
процеси та систему їх управління. В умовах неперервного науковотехнічного прогресу необхідне оновлення активної частини основного
капіталу, постійне покращення його технологічної структури, збільшення
частки інвестицій на приріст основних фондів.
Модернізація техніко-технологічного рівня може здійснюватися у
різних формах, зокрема, шляхом заміни застарілих основних фондів на нові,
їх капітального ремонту тощо. При цьому важливе значення має вибір
найкращої форми модернізації основних засобів з урахуванням технічного
стану кожного елемента, а також іншої інформації, яка повинна містити такі
відомості:
прогнозні

витрати

підприємства,

пов‘язані

зі

капітального ремонту кожного елемента його основних засобів;
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здійсненням

вартість придбання нових основних засобів; прогнозні витрати
підприємства, пов‘язані з модернізацією кожного елемента його основних
засобів;
сподівані
елемента

техніко-економічні

основних

засобів

після

показники

експлуатації

здійснення

відповідно

кожного

їх

заміни,

капітального ремонту.
При цьому важливе значення має обґрунтування вибору найкращої
форми модернізації техніко-технологічної бази.

Представимо

на рис. 1

схему можливих фінансових інструментів модернізації основного капіталу
та проаналізуємо можливість використання їх на підприємствах Вінницького
регіону України.
Традиційні фінансові
інструменти

Залучені кошти

МОДЕРНІЗАЦІЯ
ОСНОВНОГО
КАПІТАЛУ
ПІДПРИЄМСТВА

Власні кошти

Альтернативні
фінансові інструменти

Оренда

Лізинг

Банківські
кредити

Рис. 1. Фінансові інструменти модернізації основних засобів підприємств
Віницького регіону
1. Залучені кошти. Аналізуючи інвестиційну політику в певному
регіоні на підставі аналізу статистичних збірників, варто зауважити, що за
2007-2013рр. обсяги інвестицій в основний капітал Вінницького

регіону

загалом зростали, однак починаючи з 2014р. почали значно зменшуватися.
Отже, інвестиційні ресурси в цьому регіоні є недостатніми для повного
фінансування

оновлення

основних

виробничих

фондів

підприємств

промисловості. Розраховувати на швидке залучення інвестицій в основний
капітал можливо лише за умови створення привабливого інвестиційного
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клімату, основними елементами котрого є прибутковість підприємств,
прогнозована та стабільна податкова політика, надійні гарантії та захист
інвесторів, досконалість українського законодавства.
2. Власні кошти підприємств. Варто зауважити, що достатньо велика
кількість підприємств є збитковими, або такими, котрі ледь-ледь виживають
у складних економічних умовах. Для подолання збитковості підприємств і
забезпечення їхньої фінансової стійкості у довготерміновій перспективі
необхідним є пошук і запровадження нових інноваційних механізмів, які
забезпечували б нормалізацію грошових потоків у напрямку збільшення
випуску та реалізації якісної продукції й економії операційних витрат.
3. Банківський кредит. Економічна та фінансова криза в Україні
кардинально змінила умови банківського кредитування. Кредити стали
дорогими та малодоступними, а відтак практично недосяжними для малих і
середніх підприємств галузі. Окрім того, під час кризи майже кожна
фінансова установа зіткнулася з проблемою дефіциту ліквідності. За таких
умов розраховувати на збільшення кредитування галузей практично
неможливо, особливо враховуючи той факт, що тепер банки набагато
жорсткіше оцінюють платоспроможність позичальників, ніж раніше.
4. Оренда. Оренда є одним із альтернативних фінансових інструментів
модернізації основних виробничих фондів підприємств і одним із дієвих
напрямів підвищення ефективності використання виробничого потенціалу.
Проте, оренда не є до кінця вигідним механізмом для підприємств, оскільки,
насамперед, в оренду пропонують вже наявне обладнання, яке може не
відповідати

сучасним

вимогам.

Використовувати

орендоване

майно

необхідно чітко за його цільовим призначенням і здійснювати за власний
рахунок профілактичне обслуговування, усувати всі несправності та
поломки, поточний і капітальний ремонти. Окрім того, зазвичай, орендні
платежі є чітко фіксованими.
5. Лізинг. Найефективнішим фінансовим інструментом модернізації
основного капіталу підприємств за умов, що склалися, може стати саме
лізинг. Лізинг потрібно розглядати як вид підприємницької діяльності,
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спрямованої на інвестування тимчасово вільних, або залучених коштів, коли
за угодою лізингодавець зобов'язується придбати у власність зумовлене
майно та надати його лізингоотримувачу за плату в тимчасове користування
для підприємницьких цілей. Тобто, йдеться про передачу господарського
майна в тимчасове користування на визначений період, що не є власністю
користувача, на умовах платності та зворотності.
У лізинговій угоді підприємець може виступати і як орендар, і як
орендодавець. У першому варіанті лізинг дає можливість модернізувати
устаткування за відсутності необхідних фінансових ресурсів. Окрім того,
лізингові платежі належать до витрат виробництва, які знижують обсяг
оподаткованого прибутку користувача майна. Другий варіант лізингу дає
змогу підприємству ефективніше використовувати свій основний капітал,
який тимчасово не використовується, тобто не бере участі у виробничому
процесі, але перебуває на балансі підприємства.
Висновки. Отже, важливою проблемою розвитку підприємств і
забезпечення їх конкурентоспроможності на середньо- і довгострокову
перспективу є необхідність докорінної модернізації виробничої бази. Одним
із

першочергових

завдань

є

відновлення

інвестиційного

потенціалу

економіки і повне оновлення техніко-технологічної бази підприємства.
Характерною рисою виступила технологічна незбалансованість виробничих
систем, невідповідність їх окремих елементів. На деяких підприємствах існує
значний

відрив

технічного

рівня

обладнання

центральної

ланки

технологічного ланцюга (обладнання, яке визначає об‘ємні показники
виробничого процесу) від якості спеціалізованого обладнання фінішних
стадій виробництва, яке більшою мірою визначає якісну сторону продукції.
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УДК 657
А.М. Чабанюк
Здобувач освітнього ступеня «магістр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
УПРАВЛІННЯ АДМІНІСТРАТИВНИМИ ВИТРАТАМИ
ПІДПРИЄМСТВА, ЇХ МІСЦЕ В ОБЛІКОВІЙ СИСТЕМІ
В статті розглянуто сутність витрат підприємства, значна увага
приділена класифікації витрат підприємства для подальшого відображення
їх в обліку підприємства, розглянуто особливості віднесення витрат на
адміністративні цілі та відображення їх в обліку.
Ключові

слова:

витрати,

класифікація,

адміністративні

витрати,

інформація, фінансова звітність.
Постановка проблеми та її зв'язок з актуальними теоретичними та
практичними завданнями. Актуальність теми дослідження полягає в тому, що
в сучасних умовах функціонування економіки України та здійснення
комплексної реформи вітчизняного бухгалтерського обліку з урахуванням
міжнародних стандартів важливого значення набуває організація на
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підприємствах ефективного обліку витрат на основі розробки власної
облікової політики, здатної задовольнити потреби всіх ланок управління у
змістовній інформації про фінансовий стан та перспективи розвитку
підприємства. Розробка ефективної облікової політики можлива лише за
умови застосування у практичній діяльності підприємств сучасних методів
обліку і контролю адміністративних витрат.
Формування
організаційних

цілей
та

статті.

Метою

методологічних

дослідження

основ

розробки

є

узагальнення

системи

обліку

адміністративних витрат підприємства на основі визначення особливостей їх
обліку.
Посилання на сучасні дослідження та публікації. Особливості організації
фінансового та управлінського обліку адміністративних витрат досліджували
у своїх працях вітчизняні і зарубіжні вчені, зокрема: М. Білуха, І. Бланк,
Ф. Бутинець, С. Голов, Є. Мних, М. Пушкар, В. Сопко, Б. Усач,
М. Чумаченко, В. Швець, В. Івашкевич, В. Палій, Я. Соколов, Дж. Рісс,
Дж. Фостер, К. Друрі, Д. Хігінс, Ч. Хорнгрен, та інші.
Разом з тим окремі організаційно-методологічні особливості обліку
адміністративних витрат потребують конкретизації. До них можна віднести:
уточнення сутності і складу адміністративних витрат; розробка їх ефективної
класифікації

для

потреб

окремих

підприємств;

вирішення

проблем,

пов‘язаних з розподілом адміністративних витрат для потреб управлінського
обліку; організація системи обліку адміністративних витрат за центрами
відповідальності та місцями виникнення; впровадження ефективної системи
внутрішнього контролю адміністративних витрат.
Виклад основного матеріалу дослідження. Будь-яка діяльність, що
здійснюється, супроводжується відповідними витратами, які утворюються у
процесі формування та використання ресурсів для досягнення місії
підприємства.
Витрати є грошовим вираженням витрачених за певний період чинників
виробництва (праці, сировини, матеріалів, основних засобів, фінансових
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ресурсів), необхідних для здійснення підприємництвом своєї основної
діяльності, тобто витрат різних ресурсів

у процесі виробництва, обігу і

розподілу продукції, пов'язані з упущеною можливістю найоптимальнішого
застосування своїх ресурсів.
В загальному сукупність затрат живої та уречевленої праці на здійснення
процесу реалізації товарів витрати торговельного підприємства становлять, що
виражені в грошовій формі, тобто є за своєю суттю собівартістю послуг
торговельного підприємства щодо доведення товарів від виробника до
споживача та зміною форм вартості (перетворення товарів на гроші).
Оскільки в умовах ринку управління витратами ставить за мету
досягнення такої величини, останнім часом все більше уваги приділяється
економії та оптимізації поточних витрат підприємства, що дасть змогу
розширити їх можливості у збільшенні обсягів обігу та прибутку при
незалежній якості обслуговування покупців.
Особливості
різноманітності,

витрат

як

постійному

об'єкта
зміненні

управління
під

полягають

впливом

в

їхній

зовнішнього

і

внутрішнього середовища, різній динаміці у різні періоди часу. Усе це
призводить до ускладнення точного кількісного оцінювання величини,
динаміки, рівня витрат, визначення впливу витрат на економічні результати
діяльності підприємства та методи їх оптимізації. Ефективність планування і
контролю рівня витрат залежить також від своєчасного забезпечення
релевантною інформацією всіх рівнів управління витратами.
Одним із важливих напрямків управлінської діяльності на підприємстві
є управління витратами. Управління витратами підприємства можна
визначити як взаємопов‘язаний комплекс робіт, які формують корегуючі
впливи на процес здійснення витрат під час господарської діяльності
підприємства, спрямовані на досягнення оптимального рівня (в межах
допустимих відхилень) витрат в усіх підсистемах підприємства за умови
виконання в них будь-яких робіт [1].
Також управління витратами можна трактувати як динамічний процес,
що включає управлінські дії, метою яких є досягнення високих економічних
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результатів діяльності підприємства на основі організації ефективного
використання його ресурсів і забезпечення оптимального рівня витрат.
Система управління витратами має функціональний та організаційний
аспекти. Вона включає такі організаційні підсистеми: пошук і виявлення
факторів економії ресурсів; нормування витрат ресурсів; планування витрат
по їх видах; облік та аналіз витрат; стимулювання економії ресурсів і
зниження витрат. Такими підсистемами керують відповідні структурні
одиниці підприємства залежно від його розміру [2].
Управління витратами - це процес цілеспрямованого формування витрат
щодо їхніх видів, місць і носіїв при умовах постійного контролю над рівнем
витрат і стимулювання їхнього зниження. Воно є важливою функцією
економічного

механізму

будь-якого

підприємства.

Схема

управління

витратами підприємства наведена на рис. 1.
Аналізування індикаторів управління витратами, рівня витрат, структури тощо
Вибір напрямів управління витратами підприємства
Встановлення параметрів управління витратами підприємства за кожним
напрямом такого управління
Створення та реалізація інструментів управління витратами підприємства

Зміна значень показників та параметрів управління витратами підприємства

Зміна значень показників та об‘єктів управління витратами підприємства
Витрати
підприємства

Доходи
підприємств
а

Активи
підприємства

Зміна значень критеріальних показників управління витратами підприємства

Рис. 1. Схема функціонування механізму управління витратами
підприємства
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Необхідно відзначити, що управління витратами – це складний,
багатоаспектний та динамічний процес, що включає управлінські дії, ціллю
яких

є

досягнення

високого

економічного

результату

діяльності

підприємства. Цей підхід розділяють науковці, які відзначають, що
управління витратами не завжди повинне бути спрямоване безпосередньо на
економію витрат. Принциповим є забезпечення ефективності цих витрат,
тобто одержання прибутку, що реально виправдовує витрати. Саме тому
головним в управлінні витратами є запобігання потенційно неефективним
витратам.
Оптимізаційний

рівень управління

витратами

реалізується

через

керуючу підсистему, створюється поетапно:
1)

Формування організаційної та виробничої структури, тобто

розробка ієрархічної системи функціональних та лінійних зв‘язків в межах
організації, визначення центрів відповідальності та місць формування витрат
за всіма видами продукції;
2)

Обрання цілей організації, зокрема прийняття рішень щодо

витрат: визначення доцільності виробництва окремих видів продукції
(виконання

робіт,

надання

послуг,

реалізації

продукції),

вибір

альтернативних напрямів діяльності, сировини, обладнання, технології
виробництва. Наслідки від прийнятих рішень підлягають оцінюванню;
3)

Контроль за досягненням встановлених цілей, спонукання,

спрямування діяльності працівників для досягнення визначених показників.
На рівні мотивації працівників заохочують у разі досягнення планових
показників і економії витрат, покарання за перевитрати не допускаються;
4)

Організація заходів, спрямованих на подолання виявлених у

процесі контролю проблем, організація ефективного застосування засобів
виробництва, оптимізація обсягів виробництва, координація діяльності всіх
складових виробничого процесу.
У відповідності до сучасних вимог господарювання управління
витратами повинно носити не фрагментарний, а комплексний системний
характер. Саме тому зараз значна увага на підприємствах приділяється
732

створенню спеціальних систем, призначених для того, щоб менеджери і
керівники мали змогу приймати своєчасні та обґрунтовані управлінські
рішення. Будучи важливою складовою загальної системи управління,
система управління витратами повинна передбачати виконання всіх функцій,
які реалізуються під час управління будь-яким об‘єктом, тобто розроблення і
реалізацію рішень, організацію та мотивацію процесу їх втілення в життя, а
також контроль за їх виконанням.
Система управління витратами передбачає:
– нормування витрат ресурсів;
– планування витрат за їхніми видами;
– контроль за рівнем витрат;
– облік та аналіз витрат, визначення їх впливу на результати діяльності
підприємства;
– пошук та виявлення чинників, що впливають на економію всіх видів
ресурсів підприємства;
– формування дієвої системи мотивації працівників до контролю та
зменшення витрат;
– матеріальне стимулювання економії ресурсів та зниження витрат;
В системі управління витратами важливе місце відводиться обліку
витрат. Облік витрат передбачає спостереження, ідентифікацію, вимірювання
та реєстрацію фактів витрачання ресурсів у процесі господарської діяльності
підприємства. Основною метою організації обліку витрат є створення
інформаційної

бази

для

здійснення

аналізу

витрат

та

прийняття

управлінських рішень.
Аналіз витрат проводиться з метою визначення обґрунтованості
понесених витрат та оцінки впливу окремих факторів на їх величину.
Результати аналізу дають змогу виявити резерви зниження витрат
підприємства та причини перевитрат, а також визначити базу для планування
витрат.
Методологія

та

методика

дослідження

ефективності

управління

витратами повинна базуватись насамперед на обґрунтованій цілеспрямованій
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класифікації витрат за певними ознаками, що дасть змогу забезпечити
виокремлення різновидів витрат залежно від встановлених цілей обліку на
підприємстві та сформувати базу для планування, контролювання і
регулювання відповідних пріоритетних груп витрат.
В

основі

будь-якої

системи

управління

витратами

лежить

їх

класифікація за різноманітними ознаками. Вона необхідна для оцінки
можливості впливу на ті чи інші витрати або ступеню впливу тих чи інших
витрат на кінцеві результати діяльності підприємства. Необхідно відзначити,
що з метою удосконалення систем управління витратами їх розподіляють на
три групи за ступенем можливості регулювання: цілком, частково або слабко
регульовані. Ступінь регулювання витрат багато в чому визначається
функціональними областями, в яких виникають витрати.
Очевидно, що ступінь регулювання витрат буде різною в залежності від
тривалості періоду часу (в довгостроковому періоді з‘являється можливість
впливати на витрати, які в короткостроковому періоді є заданими) та
повноважень особи, що приймає рішення (витрати, що є заданими на рівні
начальника цеху, можуть виявитися регульованими на рівні директора
підприємства).
Така класифікація дозволяє зрозуміти, хто та наскільки сильно може
впливати на витрати. Але для правильного обґрунтування методів управління
необхідне застосування й інших методів поділу витрат.
В економічній літературі існують також різні підходи щодо класифікації
витрат. Проаналізувавши точки зору окремих вчених-економістів слід
зазначити, що вони є різними, але їх об‘єднує те, що це спожиті ресурси, які
були понесені в процесі діяльності.
С.Ф. Голов трактує витрати як зменшення активів або збільшення
зобов‘язань в процесі господарської діяльності для отримання вигоди у
майбутніх періодах (не спожиті витрати) або для отримання доходів у
звітному періоді (спожиті витрати) 3 , що в цілому відповідає нормативному
визначенню.
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А.А. Мазаракі та співавтори зазначають, що витрати торговельних
підприємств за економічною сутністю є затратами живої і уречевленої праці
на здійснення господарської діяльності, а за натурально-речовим складом є
спожитою частиною ресурсів 4 .
С.Ф. Голов рекомендує для цілей управлінського обліку класифікувати
витрати за принципом „різні витрати для різних цілей‖, що передбачає їх
класифікацію за трьома ознаками:
за їх оцінкою та визначенням фінансового результату;
за рівнем прийняття управлінських рішень;
за можливістю контролю 3 .
Розглядаючи План рахунків бухгалтерського обліку, активів, капіталу,
зобов‘язань і господарських операцій підприємств і організацій слід
зазначити, що ним передбачено 8-й клас рахунків для накопичення
інформації за економічними елементами витрат та 9-й клас рахунків, який
призначається для обліку витрат за видами діяльності у такому аспекті:
собівартість реалізації, загальновиробничі витрати, адміністративні витрати
та витрати на збут, інші витрати операційної діяльності, витрати фінансової
та інвестиційної діяльності та витрати і втрати від надзвичайних подій [5].
Узагальнивши існуючі підходи щодо визначення витрат та їх
класифікації вважаємо, що не слід віддавати перевагу одному автору, а
розглядати різні джерела їх походження, які взаємно не виключають, а
доповнюють один одного.
Здійснення підприємством свої діяльності не можливе без такого
підрозділу як адміністрація підприємства, яка під виконання своїх функцій
витрачає ресурси, оримує заробітну плату тощо. Такі витрати мають назву
адміністративні. Адміністративні витрати, спрямовані на обслуговування та
управління підприємством і до них відносяться:
а) витрати на службові відрядження й утримання апарату управління
підприємством (у тому числі витрати на оплату праці адміністративного
апарату) та іншого загальногосподарського персоналу;
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б) загальні корпоративні витрати, в тому числі організаційні витрати,
витрати на проведення річних та інших зборів органів управління,
представницькі витрати;
в) винагороди за консультаційні, інформаційні, аудиторські та інші
послуги, що отримує платник податку для забезпечення господарської
діяльності;
г) витрати на утримання основних засобів, інших необоротних
матеріальних активів загальногосподарського використання (оперативна
оренда (у тому числі оренда легкових автомобілів), придбання пальномастильних

матеріалів,

страхування

майна,

стоянка,

паркування

амортизація,

ремонт,

легкових
опалення,

автомобілів,
освітлення,

водопостачання, водовідведення, охорона);
ґ)

амортизація

нематеріальних

активів

загальногосподарського

використання;
д) витрати на оплату послуг зв'язку (пошта, телеграф, телефон, телекс,
телефакс, стільниковий зв'язок та інші подібні витрати);
е) плата за розрахунково-касове обслуговування та інші послуги банків;
є) витрати на врегулювання спорів у судах;
ж) інші витрати загальногосподарського призначення [6].
Витрати операційної діяльності, і зокрема, адміністративні групуються
за такими економічними елементами: витрати на оплату праці; матеріальні
затрати; відрахування на соціальні заходи; амортизація; інші операційні
витрати.
До складу елемента "Витрати на оплату праці" включаються заробітна
плата за окладами й тарифами, матеріальна допомога, компенсаційні
виплати, премії та заохочення, оплата відпусток та іншого невідпрацьованого
часу, інші витрати на оплату праці.
До складу елемента "Матеріальні затрати" включається вартість
витрачених сировини й основних матеріалів, палива й енергії, купівельних
напівфабрикатів та комплектуючих виробів, будівельних матеріалів, тари й
тарних матеріалів, запасних частин, допоміжних та інших матеріалів.
736

Відрахування
індивідуальне

на

соціальні

страхування

заходи

персоналу

включають:

відрахування

на

підприємства,

відрахування

на

загальнообов'язкове державне соціальне страхування, відрахування на інші
соціальні заходи.
До

амортизації

нематеріальних

включаються

активів,

основних

суми
засобів

нарахованої
та

інших

амортизації
необоротних

матеріальних активів.
Інші операційні витрати включають інші витрати операційної діяльності,
що не увійшли до складу вищезазначених елементів, зокрема витрати на на
послуги зв'язку, відрядження, плата за розрахунково-касове обслуговування
тощо.
В межах процесу управління витратами та своїх цілей підприємство
розробляє відповідні заходи щодо скорочення витрат, які можна узагальнити
(табл. 1).
Таблиця 1
Ієрархія заходів щодо скорочення витрат на підприємстві
Рівень
І рівень – організаційні
заходи
ІІ рівень – заходи щодо
удосконалення
планування витрат

Загальна характеристика заходів, їх відмінні риси
Скорочення витрат за рахунок покращення рівня організації
роботи підприємства та праці персоналу без вкладання
інвестицій та суттєвої зміни складу активів та пасивів
підприємства, а також зміни обсягів і та структури продукції,
що реалізується
Скорочення витрат за рахунок покращення структури
продукції, її асортименту, зниження накладних витрат без
додаткових інвестицій та суттєвої зміни складу активів та
пасивів підприємства

ІІІ рівень – заходи щодо
удосконалення
фінансового
забезпечення діяльності
підприємства

Скорочення фінансових витрат підприємства за рахунок
удосконалення структури джерел фінансування майна
підприємства за фіксованого розміру сукупної величини його
активів

ІV рівень – технічні
заходи

Впровадження нових видів техніки та технології, заміна
морально та фізично застарілого обладнання та інших
елементів основних засобів підприємства, що потребує
додаткових інвестицій у розвиток підприємства

Висновки. Успішне функціонування підприємства в сучасних умовах
господарювання залежить від управління витратами, у процесі якого
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приймаються рішення, спрямовані на підвищення ефективності його
виробничо-господарської

діяльності,

конкурентоспроможності

й

прибутковості. Управління витратами підприємства – це взаємопов‘язаний
комплекс робіт, які спричиняють вплив на процес здійснення витрат під час
господарської

діяльності

підприємства,

спрямований

на

досягнення

оптимального рівня витрат в усіх його підсистемах. Головною метою
управління

витратами

підприємства

є

підвищення

його

конкурентоспроможності та ефективності діяльності за рахунок підвищення
ефективності формування витрат. Досягнути такої мети у сучасних умовах
господарювання

можна

за

рахунок

побудови

раціональної

системи

управління витратами на підприємстві. Це в свою чергу, повинно
забезпечуватись детальним аналізом витрат, що передбачає глибоке
розуміння сутності витрат та використання їх економічно обґрунтованої
класифікації, збір достовірної інформації про витрати та запровадження
оптимальної методики аналізу.
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Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ВПЛИВ ЕЛЕМЕНТІВ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ ПІДПРИЄМСТВА НА
ФОРМУВАННЯ ПОКАЗНИКІВ БУХГАЛТЕРСЬКОГО БАЛАНСУ
Розглядається роль облікової політики підприємства та вплив основних
елементів облікової політики на формування показників бухгалтерського
балансу. Досліджуються окремі позиції облікової політики, що не знайшли
повного

висвітлення

у

нормативних

документах,

але

необхідність

застосування яких продиктована досвідом функціонування підприємств.
Ключові слова: облікова політика, елементи облікової політики, облікова
інформація, бухгалтерський баланс
Достовірність інформації бухгалтерського балансу для відповідних
користувачів в процесі прийняття рішень зумовлюється правильністю
обраних підходів до її формування.
Особливості

створення

облікової

інформації

на

конкретному

підприємстві знаходять своє відображення у Наказі про облікову політику –
розпорядчому документі, що містить відомості про обрані елементи
облікової

політики,

які

регламентуються

відповідними

нормативно-

правовими актами [4].
Головним завданням облікової політики є забезпечення однозначного
розуміння

показників

фінансової

звітності

користувачами;

надання

можливості користувачам оцінити наслідки різних облікових альтернатив;
правильне тлумачення та порівнянність показників фінансової звітності
різних підприємств, що застосовують альтернативні облікові методи.
Розроблена підприємствами виважена облікова політика забезпечує
формування інформації бухгалтерського балансу, підпорядковану стратегії
розвитку підприємства [4].
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Дослідження особливостей застосування облікової політики на практиці
свідчить, що не всі вітчизняні підприємства надають належного значення
розробці своєї облікової політики та не розуміють залежності інформації
бухгалтерського балансу від елементів облікової політики. Тому необхідність
врахування

особливостей

облікової

політики

кожним

конкретним

підприємством потребує детального розгляду.
Проблеми формування облікової політики розглядають такі вітчизняні
вчені, як Т. Барановська, С. Гольцова, П. Житній, В. Кулик та інші [1,2,3]. У
своїх

працях

вчені

обґрунтовують

необхідність

облікової

політики,

визначають фактори, які впливають на її формування, досліджують
методологічну та організаційну сутність облікової політики. Проте, питання
впливу

облікової

політики

на

показники

бухгалтерського

балансу

потребують подальшого дослідження.
Метою статті є вивчення

впливу елементів облікової політики

підприємства на формування інформації бухгалтерського балансу.
Використання
бухгалтерського

облікової
балансу

політики

здійснюється

при

формуванні

шляхом

обрання

показників
одного

із

альтернативних способів обліку, запропонованих чинним законодавством та
спрямоване на створення інформаційного забезпечення прийняття рішень.
Забезпечує

релевантною

інформацією

користувачів

інформації

бухгалтерський облік, результати якого, певним чином, залежать від
облікової політики, що встановлена на підприємстві.
Перелік елементів облікової політики, що впливають на статті
бухгалтерського балансу, передбачений чинним законодавством є значно
ширшим за той, що зазвичай використовують підприємства [2].
Так, наприклад, значну частку у структурі майна підприємства займають
необоротні активи. Для достовірного їх відображення у бухгалтерському
балансі важливим є застосування відповідних елементів облікової політики,
зокрема: вибір методу нарахування амортизації, порядок переоцінки
основних засобів і встановлення порогу суттєвості для проведення їх
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переоцінки, термін корисного використання, які визначають балансову
вартість основних засобів.
Крім того, чинним законодавством регламентовано, що підприємства
можуть самостійно встановлювати вартісні ознаки предметів, що входять до
складу

малоцінних

необоротних

матеріальних

відображення їх в обліку та в

активів.

У

частині

бухгалтерському балансі, чинним

законодавством рекомендовано розкриття у Наказі про облікову політику
критеріїв

обґрунтування

необоротних

строку

матеріальних

корисного

активів

та

використання

вибору

методу

малоцінних
нарахування

амортизації.
Елементами облікової політики щодо запасів чинним законодавством
передбачено альтернативні методи обліку транспортно-заготівельних витрат.
Окрім того, метод визначення резерву сумнівних боргів є також елементом
облікової політики, що суттєво впливає на величину оборотних активів.
Визначення підприємством у своїй обліковій політиці підходів до оцінки
поточної дебіторської заборгованості є важелем впливу на величину
оборотних активів та витрат звітного періоду.
Ще одним елементом облікової політики, що впливає на показники
балансу, є альтернативні методи обліку фінансових інвестицій. Тому, існує
необхідність визначення оптимальних методів оцінки окремих видів
операцій з фінансовими інвестиціями, що визначають в кінцевому результаті
зміст фінансової звітності.
Також, Наказ про облікову політику має містити інформацію щодо
обраного підприємством методу обліку фінансових витрат, тому що залежно
від обраного підприємством альтернативного підходу обліку фінансових
витрат відбуваються зміни у складі активу та пасиву балансу.
За умови включення підприємством фінансових витрат до складу витрат
періоду – зменшується величина нерозподіленого прибутку, і як наслідок,
загальна вартість майна підприємства. При обранні іншого варіанту обліку
фінансових витрат, відбувається зростання величини активу балансу у
частині необоротних або оборотних активів, що залежить від виду активу.
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Підприємства, що формують свою облікову політику, повинні прагнути
до

підвищення

достовірності

інформації

бухгалтерського

обліку

та

фінансової звітності за її допомогою, проте, іноді створення Наказу про
облікову політику підпорядковане іншим завданням [3].
Так, оприлюднення фінансової звітності є зручним способом контролю
акціонерів за найманими керівниками та рекламою підприємства

для

потенційних інвесторів. Часто, для залучення нових інвестицій керівники
підприємств прагнуть сформувати звітність таким чином, щоб створити
модель більш рентабельного підприємства.
У прагненні дотримання стратегії більш рентабельного підприємства
обираються такі елементи облікової політики, що забезпечать мінімальні
витрати та максимальні доходи підприємства.
З цією метою варто передбачити максимально можливий термін
експлуатації та обрати прямолінійний метод нарахування амортизації для
всіх необоротних активів; обрати метод ФІФО для оцінки вибуття запасів, що
за умов інфляції забезпечить зменшення суми витрат у звітному періоді;
залежно від стану платіжної дисципліни обрати метод нарахування
сумнівних боргів, що забезпечить його мінімальну величину; передбачити
обов‘язковість

капіталізації

витрат,

пов‘язаних

зі

створенням

кваліфікаційних активів; залежно від особливостей діяльності обрати спосіб
оцінки завершення робіт, що забезпечить максимальний дохід. Проте,
запропонований підхід призведе до зростання податкового тиску та
зменшення розміру прибутку до оподаткування у майбутньому звітному
періоді, крім того, знизить показники ділової активності підприємства.
Якщо за мету ставиться зменшення вартості підприємства (така ситуація
можлива, коли підприємство бажають продати за найнижчою ціною), у
Наказі про облікову політику зазначають найменший строк використання
основних засобів та нематеріальних активів, прискорені методи нарахування
амортизації

необоротних

активів,

витрати,

пов‘язані

із

створенням

кваліфікаційних активів відносять до витрат звітного періоду. Результатом
застосування стратегії зменшення вартості підприємства є зниження
прибутку або, навіть, збитковість підприємства.
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Так, реалізуючи обрану стратегію, керівники можуть забезпечити
максимальну ефективність діяльності підприємства або, навпаки, підвищити
його збитковість. Такі підходи до облікової політики можуть спричинити
викривлення облікової інформації, знизити її достовірність та зумовити
прийняття на її основі неправильних рішень.
Проведене дослідження доводить, що у межах облікової політики є
можливість маніпулювати інформацією бухгалтерського балансу. Таким
чином, користувачі балансу, які потребують неупередженої та достовірної
інформації, стають заручниками стратегії, що визначили для себе керівники
при формуванні облікової політики [6].
Якщо в основі формування облікової політики була стратегія більш
рентабельного підприємства, то під час проведення аналізу бухгалтерського
балансу

спостерігається

наявність

значної

вартості

необоротних

та

оборотних активів підприємства, незначний розмір резерву сумнівних боргів,
завищений показник нерозподіленого прибутку, що навіює думку про
фінансову стабільність підприємства та наявність у нього значної кількості
ресурсів для продовження та розширення діяльності. У даному випадку,
власниками можуть бути прийняті рішення про подальше розширення
інвестиційної діяльності, зростання частки вилученого прибутку. Однак,
якщо реальний стан підприємства не відповідає інформації балансу, такі
рішення

можуть

призвести

до

зниження

ефективності

діяльності

підприємства та можливого банкрутства при незмінності ситуації.
Отже, одним із чинників, що впливає на інформаційну потужність
бухгалтерського балансу є обрана підприємством облікова політика. Оцінка
сучасного стану облікової політики у працях вчених і практиків свідчить про
ігнорування суб‘єктами господарювання більшості елементів облікової
політики, рекомендованих нормативними документами для включення до
наказу про облікову політику.
Разом з тим, є окремі позиції облікової політики, що не зайшли повного
висвітлення у нормативних документах, але необхідність застосування яких
продиктована досвідом функціонування підприємств у ринкових умовах.
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Таким

чином,

інформаційного

дослідження

моделювання

облікової

політики,

бухгалтерського

як

інструменту

балансу,

дозволяє

стверджувати, що обґрунтування системи елементів облікової політики
забезпечує можливість коригування інформації бухгалтерського балансу для
забезпечення економічних інтересів конкретних груп користувачів.
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ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ТА ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ АУДИТУ
ОПЕРАЦІЙ З КАПІТАЛЬНИМИ ІНВЕСТИЦІЯМИ
В статті розглянуто основні проблемні аспекти проведення аудиту
операцій з капітальним інвестиціями
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підприємства, досліджено, що

поняття капітальні інвестиції в економічній літературі, розглянуто основні
завдання, які постають перед аудитором підчас проведення аудиту.
Розглянуто поняття внутрішнього та ретроспективного аудиту.
Ключові слова: аудит, капітальні інвестиції, методика аудиту, внутрішній
аудит, ретроспективний аудит.
Постановка

проблеми.

Реформування

національної

системи

бухгалтерського обліку є складовою частиною заходів, спрямованих на
розвиток в Україні ринкових відносин. Побудова нових економічних
відносин неможливий без активізації інвестиційних процесів і поліпшення
якості управління ними на рівні підприємств. У цьому зв'язку для
конкретного індивідуального інвестора особливого значення набуває аудит
капітальних інвестицій як сполучна ланка між збором і обробкою інформації
про реалізацію інвестицій, з одного боку, і прийняттям управлінських
рішень, що стосуються інвестування, - з іншого.
Посилання на сучасні дослідження та публікації. Питанням аудиту
операцій з капітальними інвестиціями значну увагу надавали українські та
закордонні вчені-економісти, серед них: А. Базилюк, Т. Балабанов, Н. Бланк,
М. Баканов, Є. Брігхем, М. Козоріз, В. Ковальов, М. Коробов, О. Кондратьєв,
М. Крейніна, В. Івахнень, С. Стоянов, Г. Пальчевич, В. Плаксов,
А. Поддєрьогін, Е. Хелферт, Л. Чеснакова, А. Шеремет та інші.
Виклад основного матеріалу дослідження. Інвестиційна діяльність —
придбання та реалізація тих необоротних активів, а також тих фінансових
інвестицій, які не є складовою частиною еквівалентів грошових коштів.
Капітальні інвестиції — це кошти, що спрямовуються на відтворення
основних засобів, розширення, реконструкцію і модернізацію підприємств і
споруд, здійснення технічного прогресу у всіх галузях господарства,
спорудження житла, шкіл, лікарень та інших об‘єктів соціально-культурного
призначення, геологорозвідувальні та проектні роботи. Тобто, капітальні
інвестиції — це переважно кошти, що спрямовуються на збільшення
основних засобів, інших необоротних матеріальних активів, нематеріальних
активів, а також на їх реконструкцію і модернізацію, що призводять до
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збільшення первісно очікуваних майбутніх економічних вигод. Кінцевою
метою капітальних інвестицій є розширене суспільне виробництво.
Реінвестиція — господарська операція зі здійснення капітальних або
фінансових інвестицій за рахунок прибутку отриманого від інвестиційних
операцій.
Основні засоби в процесі свого функціонування постійно переносять
свою вартість на готову продукцію, що відображається в бухгалтерському
обліку як нарахування амортизації і включення її у витрати виробництва. В
результаті реалізації продукції перенесена частина вартості основних засобів
накопичується в грошовій формі. За рахунок цих коштів на підприємствах
проводиться відновлення основних засобів і часткове їх розширення. На
розширення основних засобів використовується також і частина одержаного
на підприємстві прибутку, а також деякі інші джерела (прибуток від
реалізації основних засобів, цільове фінансування).
Від капітальних інвестицій слід відрізняти витрати на капітальний
ремонт. Якщо за рахунок капітальних інвестицій проводиться відновлення та
розширення основних засобів, то за рахунок капітального ремонту основні
засоби лише підтримуються в працездатному стані.
Класифікують капітальні інвестиції за видами планування та за їх
структурою. За видами планування їх поділяють на централізовані та
нецентралізовані. Централізовані капітальні інвестиції — це кошти, які
асигнують на капітальне будівництво та придбання основних засобів з
державного бюджету. Нецентралізовані капітальні інвестиції визначаються
планами підприємств, підприємців, населення і здійснюються за рахунок
їхніх власних коштів.
За структурою на підприємствах виділяють капітальні інвестиції на:
— капітальне будівництво;
— придбання (виготовлення) основних засобів;
— придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів;
— придбання (виготовлення) нематеріальних активів;
— придбання (вирощування) довгострокових біологічних активів.
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До

капітального

будівництва

відносять

роботи:

по

зведенню,

переобладнанню, розширенню будинків і споруд, включаючи монтаж
конструкцій;

роботи

будівництву

та

газомережею,

по

санітарно-технічному

обладнанню

телефонізація,

днопоглиблювальні

та

водопроводом,
радіофікація;

болотно-підготовчі

обладнанню,
каналізацією,

іригаційні,
роботи;

а

саме,

тепло-

і

осушувальні,
з

будівництва

артезіанських свердловин та артезіанських колодязів.
У свою чергу, при класифікації будівельних робіт їх поділяють на: нове
будівництво; розширення діючих підприємств; реконструкцію діючих
підприємств; технічне переобладнання діючих підприємств.
До капітальних інвестицій на придбання (виготовлення) основних
засобів відносять: придбання обладнання, що не потребує монтажу;
придбання обладнання, що вимагає монтажу; придбання виробничого
інструменту,

вимірювальних,

випробувальних

та

інших

приладів

й

інвентарю, що належать до основних засобів; придбання інших необоротних
матеріальних активів.
Однією з форм реалізації капітальних інвестицій на рівні підприємства є
вкладення в реальні (матеріальні) об'єкти, що здійснюються шляхом
будівництва, придбання та введення в дію нових основних засобів,
розширення, реконструкції і технічного переозброєння підприємств та їх
структурних одиниць, а також інші форми капітальних вкладень. Такі
вкладення мають визначальне значення для будь-якого економічного
суб'єкта, оскільки їх здійснення тягне за собою зміну структури виробничих
витрат внаслідок впровадження більш досконалої техніки і технології,
вимагає певного стартового (власного, а іноді і позикового) капіталу,
збільшує

ймовірність

отримання

негативних

результатів

діяльності

підприємства в цілому зважаючи довгострокового впливу на його виробничу
(операційну) та фінансову діяльність в умовах мінливої внутрішнього і
зовнішнього середовища. Тому прийняття рішень про капіталовкладення має
базуватися на комплексному підході до оцінки всіх витрат і вигод від
здійснення

капітальних

інвестицій із
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застосуванням

перспективного,

оперативного і подальшого аналізу. При цьому до основних завдань, що
вирішуються в рамках аналізу аудиту капітальних інвестицій, можна
віднести наступні:
-

аналіз ефективності інвестиційних проектів;

-

моніторинговий контроль критичних співвідношень обсягів виробництва
і реалізації за проектом;

-

оцінка забезпеченості проектів капітальних інвестицій джерелами
фінансування;

-

аналіз

результатів

обігу

інвестованого

капіталу

і

віддачі

від

проектованих виробництв;
-

підтвердження реальності наданих фінансових звітів.
Повнота рішення аналітичних і аудиторських задач визначається

можливостями

інформаційного

забезпечення

аналізу.

На

рівні

індивідуального інвестора останні обумовлені насамперед побудовою та
організацією фінансового та управлінського обліку капітальних інвестицій.
В умовах ринкової економіки реалізація проектів капітальних інвестицій
здійснюється суб'єктами різних форм власності та господарювання за
рахунок власних і залучених фінансових ресурсів. Тому для вирішення
завдань аудиту інвестиційних проектів на різних етапах їх реалізації
оцінюються наявні в інвестора фінансові можливості і визначається
структура і вартість останніх з позицій їх впливу на ефективність
реалізованих проектів. Така оцінка проводиться в рамках аналізу фінансової
стійкості підприємства за даними його зовнішньої (фінансової) звітності та
бухгалтерського обліку. Зміст і якість даних, сформованих на виході такого
аналізу, і їх корисність для індивідуального інвестора в значній мірі
обумовлена методикою обліку джерел фінансування капітальних інвестицій.
Однак найчастіше на практиці реалізація великомасштабних проектів
капітальних інвестицій з тривалим інвестиційним періодом неможлива без
залучення банківських кредитів. Тому на етапі техніко-економічного
обґрунтування таких проектів при здійсненні перспективного аналізу їх
ефективності відсотки за користування кредитом закладаються в розрахунок
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ставки дисконтування грошових потоків від їх реалізації, а на етапі оцінки
результатів звернення інвестованого капіталу - в розрахунок середньої
вартості вкладень в основні засоби для визначення рентабельності
інвестицій.
Безумовно, достовірність показників на виході такого аналізу буде
залежати від повноти включення до їх розрахунок всіх витрат, пов'язаних з
придбанням або будівництвом основних засобів.
Важливим є проведення аудиту капітальних інвестицій як в інтересах
інвестора, інших власників підприємства, в яке здійснено вкладення, так і
будь-яких

інших

зацікавлених

користувачів

фінансової

звітності,

потенційних інвесторів. Необхідно підкреслити значимість як зовнішнього
(незалежного) аудиту, так і внутрішнього аудиту. Кожен з цих видів аудиту
має свої відмінні риси, характерні ознаки і завдання, проте і зовнішній, і
внутрішній аудит інвестицій може здійснюватися у двох аспектах перспективному і ретроспективному.
Перспективний аудит інвестиційних проектів має своєю метою
попередню

оцінку

доцільності,

рентабельності

інвестицій,

з

дання

прогнозних оцінок і звітів, розвитку бюджетів, розрахунок майбутніх доходів
і витрат розробку кількох альтернативних варіанти інвестування. В
основному такі роботи аудитором виконуються у вигляді різних видів
аудиторських послуг.
При здійсненні ретроспективного аудита головна мета полягає в
підтвердженні достовірності фінансової звітності підприємства, в тому числі
й дані про наслідки реалізації інвестиційних проектів. Для досягнення цієї
мети аудитор повинен вирішити такі завдання:
- оцінити відповідність прийнятої інвестиційної політики підприємства
його установчим документам та чинному законодавству;
- перевірити

правильність

організації

та

методики

ведення

бухгалтерського обліку інвестицій, формування облікової політики та
дотримання загальноприйнятих принципів обліку (особливу увагу
звертають на принцип обережності);
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- перевірити правильність оцінки інвестицій відображення їх на
відповідних рахунках бухгалтерського обліку;
- переконатися в порівнянності фінансових показників щодо інвестицій у
відповідних облікових регістрах, Головній книзі і балансі;
- оцінити надійність та ефективність системи внутрішнього контролю
(або функціонування в межах внутрішнього аудиту) в процесі
реалізації інвестиційного проекту;
- здійснити оцінку ефективності та аналізу реальних вкладень, які
робить клієнт, щоб розробити конкретні рекомендації щодо його
інвестиційної діяльності.
Всі основні аудиторські процедури по вирішенню представлених вище
завдань мають бути відповідним чином заплановані аудитором, результати
контролю оформлені документально, узагальнена інформація представлена у
вигляді звіту і висновку аудитора, які передаються підприємству-клієнту.
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.
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Т.Д. Шемчук
Здобувач освітнього ступеня «магістр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ОСОБЛИВОСТІ ОБЛІКУ ЦІННИХ ПАПЕРІВ АКЦІОНЕРНИХ
ТОВАРИСТВ
Розглянуто економічну сутність та особливості класифікації цінних паперів
відповідно діючого законодавства для цілей обліку. Узагальнено права, що
надаються власникам при володінні цінними паперами та виділено основні
властивості такого виду цінних паперів, як акція.
Ключові слова: цінні папери, акції, проценти, дивіденди, власний капітал
Постановка проблеми у загальному вигляді. На етапі евроінтеграційних
процесів однією з найпривабливіших та вигідних форм організації суб‘єктів
господарювання ринкової економіки є акціонерні товариства. За цих умов
головним атрибутом акціонерного товариства виступає такий вид цінних
паперів як акція. Її основними властивостями є те, що вона може обертатися
на фінансовому ринку, та в яку можуть інвестуватися кошти фізичних та
юридичних осіб. Власник акцій може отримувати доход з акцій двома
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шляхами: за рахунок перепродажу акцій на фондовому ринку та за рахунок
нарахованих дивідендів на акції. У цьому зв‘язку науково обґрунтована їх
класифікація

має

виключне

значення

для

правильної

організації

бухгалтерського обліку та господарського контролю цінних паперів.
Аналіз останніх досліджень та публікацій. Питанням організації обліку
цінних паперів присвятили свої праці такі вітчизняні вчені, як: М.Т. Білуха,
М.П.

Войнаренко,

С.Ф. Голов,

Н.І. Дорош,

І.К. Дрозд,

Г.Г. Кірейцев,

М.В. Кужельний, Ю.А. Кузьмінський, І.В. Орлов, О.А. Петрик, М.С. Пушкар,
В.В. Сопко, Н.М. Ткаченко та ін. Водночас теоретичні положення щодо
сутності цінних паперів як об‘єкту обліку є дискусійними, а питання їх
класифікації потребують детального дослідження.
Мета та завдання дослідження.

Метою дослідження виступило

поглиблене вивчення методики та організації обліку цінних паперів
акціонерних товариств.
Виклад основного матеріалу дослідження. Цінним папером є документ
установленої форми з відповідними реквізитами, що посвідчує грошове
або інше майнове право, визначає взаємовідносини емітента цінного папера
(особи, яка видала цінний папір) і особи, що має права на цінний папір, та
передбачає

виконання зобов'язань за таким цінним папером, а також

можливість передачі прав на цінний папір та прав за цінним папером іншим
особам. Одним із найважливіших елементів зовнішньої сфери формування
системи економічної безпеки акціонерних товариств є державне регулювання
їх емісійної діяльності. Насамперед слід зазначити, що регулювання
здійснюється органами загальної та специфічної компетенції. Такий підхід
характерний практично для всіх країн. Аналіз стану та динаміки розвитку
фондового ринку з точки зору можливості нарощення обсягів цінних паперів,
що розміщуються і обертаються на фондових біржах, може бути проведений
шляхом визначення його фінансового потенціалу (табл. 1).
Ha рівні законодавчих органів видаються правові акти, що мають силу
закону і регламентують загальні основи функціонування корпоративного
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сектору. B Україні на рівні органів спеціальної компетенції це, наприклад,
Комісія з цінних паперів та фондового ринку, яка видає підзаконні акти, що є
обов'язковими приписами для учасників корпоративного управління. Такі
органи державного регулювання є також в інших країнах. У США система
регулювання має кілька рівнів. Ha верхньому рівні знаходяться Конгрес
США та Комісія з цінних паперів та біржі. Подібні органи регулювання
створені в багатьох штатах. Вони здійснюють загальний контроль за
корпоративним сектором і рухом цінних паперів. Нижче розміщені
саморегулівні організації — фондові біржі, Національна асоціація дилерів з
цінних паперів, клірингові корпорації та Рада муніципальних органів
регулювання цінних паперів.
Таблиця 1
Дані для оцінки рівня фінансового потенціалу фондового ринку України

Макропоказники,
млн. грн.

Кількість
фондових
посередників

Обсяг торгів, млн. грн.

Показники

Роки
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
1283 936 1240 1840 4480 6950 13610 11820 13540 52710

Акції
Корпоративні
112 791 1250 4340 6540 12130 17360 16610 7070 6710
облігації
ОВДП та
облігації
7626 4736 930 1540 4550 9500 3560 9010 8210 61000
місцевих
позик
Інвестиційні
0
0
0
30
180 330
430
200 7140 7140
сертифікати
Похідні цінні
37
69
80 1620 680
90
50
120
50 3730
папери
Торговці
цінними
859 860 871 780 795 805
779
815
737 763
паперами
Компанії з
управління
0
5
32
91
159 224
326
411
389 361
активами
Чисте
17945 26472 35445 63232 62817 68715 104146 109559 44542 67835
заощадження
Чисті
капітальні
0
112
58
101
-41
5
15
-6
1058 218
трансферти
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Законодавчими приписами щодо контролю господарських товариств,
зокрема щодо ведення обліку та звітності, визначено, що товариство
здійснює бухгалтерський облік результатів своєї роботи, веде статистичну
звітність і подає її в установленому обсязі органам державної статистики.
Причому обов'язковою нормою є те, що достовірність та повнота річного
балансу і звітності товариства мають бути підтверджені аудитором
(аудиторською фірмою). До липня року, наступного за звітним кожне
акціонерного товариство подає до ДКЦПФР звіт емітента цінних паперів,
встановленої законодавством форми, а також у встановлені терміни подає
регулярну особливу інформацію ДКЦПФР, у ЗМІ, на сайт тощо.
Практичні дійсність свідчить, що класифікація цінних паперів має не
тільки теоретичну, але і практичну цінність. Класифікація – розподіл,
рознесення об‘єктів, понять, назв за класами, групами, розрядами, за якого до
однієї групи потрапляють об‘єкти, що мають певну спільну ознаку [4]. Адже
віднесення цінного паперу до ―чужої‖ групи може викликати поширення
необґрунтованих

вимог

або

пільг,

які

бухгалтерському

обліку

(наприклад,

повинні

пільги

в

відображатись
оподаткуванні

в
або

першочерговості нарахування та виплати дивідендів).
Нагромадження грошового капіталу відіграє важливу роль у ринковій
економіці. Безпосередньо самому процесу нагромадження грошового
капіталу передує етап його відтворення. Після відтворення і формування
грошового капіталу, його необхідно поділити на дві частини: одна – знову
направляється у виробництво, а інша – тимчасово вивільняється. Саме
остання,

як

акумулюються

правило,
на

і

ринку

виступає
позикових

тими

коштами

капіталів

підприємств,

які

кредитно-фінансовими

інститутами та ринку цінних паперів. Основна користь від володіння
цінними паперами для його власника полягає у тих правах, яких він набуває
(рис. 1).
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Вид цінного
паперу
Акція

Права
Право на повернення коштів в майбутньому

Вексель
Облігація

Право на участь в управлінні підприємством

Депозитний
сертифікат

Право на отримання коштів в межах своєї
частки при ліквідації підприємства

Чек

Право на отримання доходів у вигляді
відсотків, дивідендів тощо

Казначейське
зобов‘язання
Приватизаційний
папір
Варант
Опціон

Право на безкоштовне отримання частки
державного майна під час приватизації
Право власності на товар чи право на
придбання акцій чи облігацій у майбутньому
Право на продаж (придбання) відповідного
активу за встановленою ціною у майбутньому

Рис.1. Права, що надаються власникам при володінні цінними паперами
Всі цінні папери можна поділити на види та типи. В рамках певного
виду цінного паперу виділяються його різновиди. Розглянемо детальніше
визначення поняття ―вид‖ та ―тип‖. Вид – сукупність цінних паперів, для якої
всі ознаки, їм притаманні, є спільними та однаковими. Різновиди – цінні
папери одного виду, які відрізняються між собою рядом ознак. Наприклад,
акція – вид цінного паперу, а звичайна або привілейована – різновиди акцій.
Тип утворює поєднання різних комбінацій видів (або різновидів) цінних
паперів, які об‘єднані певною ознакою. Іншими словами, тип цінних паперів
поділяється на їх види, а останні – на різновиди цінних паперів. Наприклад,
виділяють два типи цінних паперів: фондові (акції, облігації) та комерційні
(вексель, чек). Фондові цінні папери випускаються в умовах їх тісного зв‘язку
з основним капіталом емітента, а комерційні випускаються в силу
недостатності оборотних коштів для залучення грошових ресурсів.
Цінні папери за формою існування поділяються на бездокументарні
цінні папери та документарні цінні папери [3]. Бездокументарним цінним
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папером є обліковий запис на рахунку в цінних паперах у системі
депозитарного обліку цінних паперів. Документарним цінним папером є
паперовий

або

електронний

документ,

оформлений

у

визначеній

законодавством формі, що містить найменування виду цінного папера, а
також визначені законодавством реквізити.
Цінні папери за формою випуску можуть бути на пред'явника, іменні або
ордерні. Права на цінний папір та права за цінним папером, що існує в
документарній формі, належать:

такі



пред'явникові цінного папера (цінний папір на пред'явника);



особі, зазначеній в цінному папері (іменний цінний папір);



особі, зазначеній в цінному папері, яка може сама реалізувати
права

або

призначити своїм наказом іншу уповноважену особу

(ордерний цінний папір).
Права на цінний папір та права за цінним папером, що існують в
бездокументарній формі, належать власникові рахунка в цінних паперах,
відкритого в депозитарній установі, у разі зарахування цінних паперів на
депозит нотаріуса - відповідному кредиторові. Емітент цінних паперів на
пред'явника не має права на отримання із системи депозитарного обліку
цінних паперів інформації про власників таких цінних паперів у будь-якій
формі, крім випадків, передбачених Національною комісією з цінних паперів
та фондового ринку [3].
Емітент іменних цінних паперів має право на отримання із системи
депозитарного обліку цінних паперів інформації про власників таких цінних
паперів у формі реєстру власників іменних цінних паперів. Іменні емісійні
цінні папери існують виключно в бездокументарній формі.
Емісійні цінні папери на пред'явника можуть бути переведені в
бездокументарну

форму

існування

шляхом депонування таких цінних

паперів на рахунках у цінних паперах у Центральному депозитарії цінних
паперів або Національному банку України

відповідно до компетенції,

встановленої Законом України "Про депозитарну систему України" в
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установленому Національною комісією з цінних паперів та фондового
ринку порядку. Емісійні цінні

папери на пред'явника, що існують в

бездокументарній формі, не можуть бути переведені в документарну форму.
В Україні у цивільному обороті акціонерних товариств провідна роль
належить акціям. Аналіз економічної літератури засвідчив, що до загальних
властивостей акцій можна віднести:


оборотність – здатність акції купуватися та продаватися на ринку, а

також у багатьох випадках виступати у якості самостійного платіжного
інструменту;


доступність – здатність акції не лише купуватись та продаватись,

але й бути об‘єктом таких операцій як дарування, зберігання, комісія,
доручення;


стандартність – акція має стандартний зміст, стандартну форму,

набір стандартних прав, які надає акція, стандартність учасників, строку,
правил обліку та ін.;


ліквідність – здатність акції бути швидко проданою та переведеною

у грошові засоби – у готівковій чи безготівковій формі, а також переданою
іншій особі;


ризикованість – можливість втрат, пов‘язаних з інвестиціями в акції.

Розрізняють такі види акцій:


привілейовані акції своїм власникам гарантують першочергову

виплату дивідендів у фінансових процентах до номінальної вартості акцій.
Вони забезпечують також пріоритетну участь у розподілі майна на випадок
ліквідації акціонерного товариства. Водночас власники цих акцій не мають
права голосу на зборах акціонерів;


прості акції дають право участі їх власнику в справах

акціонерного товариства: брати участь у загальних зборах акціонерів, бути
обраним до складу правління.
Міра участі акціонера в роботі товариства визначається кількістю акцій,
якими він володіє. Кожна акція дає право на один голос. Прості акції дають право
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своєму власникові отримати дивіденди, але після виплати їх по привілейованих
акціях. При ліквідації акціонерного товариства претензії власника простих акцій
задовольняються останніми. Акції можуть бути іменними або на пред‘явника. На
іменних акціях вказується повне ім'я власника [2].
Засновники акціонерного товариства частину акцій залишають у себе
(не менше 25%), а решту реалізують за відкритою підпискою всім бажаючим.
Це так званий первинний ринок цінних паперів, де вони продаються за
номінальною вартістю. Подальший рух акцій (купівля-продаж) здійснюється
на фондовій біржі, яка виступає як вторинний ринок цінних паперів. Тут
реалізація акцій здійснюється за ринковими цінами. Ціна, за якою акції
продаються і купуються на біржі, називаються курсом акцій.
Вибір конкретної форми випуску цінних паперів залежить від емітента,
однак,

за

відсутності

адекватних

вимог

законодавства

щодо

бездокументарних цінних паперів, профілактикою конфліктів може служити
ретельний і детальний опис форми випуску у документах, на підставі яких
здійснюється реєстрація цінних паперів.
Головним
інформаційних

призначенням
потреб

бухгалтерського

користувачів.

обліку

Бухгалтер

є

забезпечення

зобов‘язаний

так

організувати облік цінних паперів, щоб будь-яка необхідна інформація
могла бути швидко отримана. Тому відповідно класифікаційні ознаки
повинні бути виділені таким чином, щоб вони розкривали досліджуване
поняття зі сторін, які цікавлять, насамперед, користувачів.
Всі цінні папери мають строк обігу, або ж вони можуть бути випущені
на невизначений термін. Ця ознака є важливою як для емітента, так і для
інвестора, тому що строк обігу впливає на величину розрахункових
коефіцієнтів, які характеризують стан підприємства, його фінансову
стійкість та інвестиційну привабливість. Термін утримання цінного паперу
визначає, також на якому рахунку його слід обліковувати
короткострокову чи довгострокову фінансову інвестицію.
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– як

Цінні папери передбачають виплату їх власнику разового чи постійного
доходу, причому кожен вид цінного паперу передбачає той чи інший спосіб
його виплати. Залежно від того, чи за цінним папером сплачуються
відсотки, чи дивіденди, чи цінні папери реалізуються з дисконтом,
бухгалтер буде використовувати різні способи нарахування доходу і буде
відображати процес його виплати на різних рахунках.
При

розповсюдженні

цінних

паперів

з

метою

економії

часу

підприємство може вдатися до послуг дилерів. Оплата їх послуг обов‘язково
повинна бути відображена в обліку. Але підприємство може поширювати
цінні папери самостійно, це дозволить значно скоротити витрати
підприємства.
Висновки. Таким чином економічної точки зору цінні папери
розглядаються як особливий товар, титул власності, фіктивний капітал. З
юридичної точки зору цінні папери – це грошові документи, форми,
реквізити і види яких закріплено в законодавстві. Як обліково-економічна
категорія «цінний папір» – документ встановленої форми з відповідними
реквізитами, що посвідчує грошові або інші майнові права, операції з яким
призводять до зміни в структурі активів, зобов‘язань та власному капіталі
підприємства.
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Здобувач освітнього ступеня «магістр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ОСОБЛИВОСТІ ВІДОБРАЖЕННЯ В ОБЛІКУ ОПЕРАЦІЙ З
КОРИГУВАННЯ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ
Розглянуто основні практичні положення організації обліку фінансових
результатів відповідно до сучасних вимог господарювання. Доповнено
методику відображення вирахування з доходів господарюючих суб’єктів в
процесі здійснення їх поточної господарської діяльності..
Ключові слова: фінансові результати, повернення товарів, коригування
доходу.
Постановка проблеми. На сучасному етапі розвитку економіки, має
місце велика конкуренція, в умовах якої, кожне підприємство намагається
зберегти свою позицію на ринку. Задля забезпечення цієї мети кожний
суб‘єкт господарювання намагається не лише збільшувати попит на свою
продукцію через розширення ринку збуту, а й, безперечно, втримати
постійних споживачів. Для досягнення цієї умови підприємство повинно
активно слідкувати за якістю своєї продукції. Але існує ряд обставин, за яких
відбувається повернення товарів, яке необхідно оформити відповідно до
чинного законодавства. При оформленні повернення товарів, підприємству
слід пам‘ятати про його ділову репутацію.
Мета статті – дослідження методики обліку формування фінансових
результатів та їх коригування в процесі повернення товарів.
Аналіз

останніх

досліджень

та

публікацій.

Аналіз

економічної

літератури засвідчив, що питанню відображення в обліку фінансових
результатів та їх коригуванню в процесі здійснення діяльності приділили
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увагу низка вітчизняних та зарубіжних вчених, а саме: Ю. Граковський,
О. Водоп‘янова, І. Голошевич, Б. Занько, Ю. Литовченко та інші.
Виклад основного матеріалу. У підприємницькій діяльності нерідко
трапляються випадки, коли відбувається повернення товарів. Товар може
бути повернений у зв‘язку з низкою обставин, наприклад, невиконання умов
договору, поставка неякісного товару тощо. Таке явище як повернення
товару досить активно застосовується в підприємницькій діяльності, тому
бухгалтер того чи іншого підприємства повинен дотримуватися певної
стратегії стосовно оформлення операцій у зв‘язку з поверненням товарів
постачальнику, а також у зв‘язку з оприбуткуванням повернених товарів від
покупця та відшкодування йому коштів. При оформленні операцій з
повернення

товарів,

слід

керуватись

нормативними

документами

бухгалтерського та податкового обліку [2, c.47].
В бухгалтерському обліку в П(С)БО 15 та П(С)БО 16 не вказано жодних
рекомендацій щодо правильності відображення в обліку повернених товарів
в процесі формування фінансових результатів. Проте планом рахунків
бухгалтерського обліку для перерахунку отриманих доходів передбачено
субрахунок 704 «Вирахування з доходу» рахунку 70 «Доходи від реалізації»,
яким коригуються отримані доходи після повернення товарів. Також варто
відзначити, що в плані рахунків немає окремого рахунку, який коригував би
понесені витрати, у зв‘язку з поверненням товарів. А отже, постає питання в
дотриманні принципу нарахування та відповідності доходів та витрат, який
визначено в статті 4 закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову
звітність в Україні» [7].
Даний принцип стверджує, що для визначення фінансового результату
звітного періоду необхідно порівняти доходи звітного періоду з витратами,
що були здійснені для отримання цих доходів. При цьому доходи і витрати
відображаються в бухгалтерському обліку та фінансовій звітності в момент їх
виникнення, незалежно від дати надходження або сплати грошових коштів.
Також варто приділити значну увагу такому моменту у відображення
господарських операцій з повернення товарів в обліку, що зазвичай покупці
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повертають неякісний товар. При оприбуткуванні такого товар недоцільно
його відносити до товару, який відповідає всім стандартам якості.
Під час відновлення собівартості товару, що повертається, головним
питанням є його оцінку. Ідентифікований метод оцінки вибуття запасів
дозволяє відновити (виключити з витрат) вартість придбаних товарів. Інші
методи оцінки вибуття запасів апелюють розрахунковими величинами.
Оскільки у витрати було списано собівартість реалізації, то і зменшувати
витрати слід на цю суму [3, c.33]. Такою логікою користується більшість
бухгалтерів. Але якщо подивитись на ситуацію з погляду подальших подій,
то висловлений підхід є не надто бездоганний.
Покупець повертає товар неналежної якості, у зв‘язку з цим цілком
можливо, що операція з його повернення не впишеться у рамки критеріїв
визнання його активом. Адже, актив визнається, якщо його використання, як
очікується, приведе до надходження економічних вигід у майбутньому. Так,
якщо покупець повертає зіпсований товар – неліквідний, який підлягає
утилізації, то відповідно чекати від такого товару майбутніх економічних
вигід є абсурдним. Відповідно, в бухгалтерському обліку такий товар не є
активом, отже, і коригувати витрати на нього не потрібно [1, c.51].
Вважаємо за доцільне, що для оприбуткування поверненого товару, який
являє собою певну цінність і придатний для подальшої реалізації, необхідно
виділити вільний субрахунок 287 «Товари повернені» рахунку 28 «Товари».
За Дт 287 варто відображати собівартість повернених товарів, а за Кт
287 – вартість їх подальшої реалізації, враховуючи розмір знижку (при цьому
слід брати до уваги як візуальний, так і фізико-хімічний стан товару).
У цьому зв‘язку, на наш погляд,

товари в процесі їх подальшої

реалізації будуть списуватися з рахунку 287 зі знижками. Тому вважаємо за
доцільне підприємству розробити внутрішнє положення із затвердженням
розмірів знижок за товарами, які обліковуються за рахунком 287.
Суму торгової націнки, яка припадає на повернений товар, варто
списувати на рахунок 287. На нашу думку, суму такої торгової націнки слід
виокремити, на приклад, в аналітиці на субрахунку 285.1.
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Дослідження практики обліку фінансових результатів та їх коригування
дозволило запропонувати удосконалення методики обліку фінансових
результатів (табл. 1).
Таблиця 1
Запропонована кореспонденція рахунків з обліку фінансових
результатів та їх коригування при повернені товарів
№
з/п
1

2
3
4
5
6
7
8
8
9
10
11
12
13

Кореспонденція
Дт
Кт

Зміст господарської операції
Надійшли товари від постачальника
на суму без ПДВ
на суму ПДВ
Проведено націнку до роздрібної ціни
Реалізовано товар
Відображено ПДВ у сумі реалізації
Відображено дохід від реалізації (без ПДВ) у
фінансових результатах
Здійснено списання націнки (червоне сторно)
Відображено собівартість реалізованих товарів
Списано собівартість реалізованих товарів
Повернуто кошти покупцеві
Оприбутковано повернутий товар (червоне сторно)
Відновлено списану націнку
Відображено ПДВ у сумі повернення (червоне сторно)
Відображено вартість повернення без ПДВ при
формуванні фінансового результату
Відкориговано собівартість реалізованих товарів на
суму повернення (червоне сторно)

28
641
282
301
702

631
631
285
702
641

702

791

282
902
791
704
361
902
287
704

285
282
902
361
301
287
285.1
641

791

704

791

902

Отже, з наведеної кореспонденції можна чітко прослідкувати, що у зв‘язку
з поверненням товарів, раніше отриманий дохід коригується за допомогою
контрактивного рахунку 704, а для відображення понесених витрат необхідно
відсторнувати таке бухгалтерське проведення Дт 902 Кт 287.
Але інколи трапляються випадки, коли повернений непридатний для
подальшого використання, проте він представляє собою певну цінність,
тобто його можна здати як вторсировину. Отже, його необхідно визначити
активом та зарахувати на баланс. Відповідно при оцінці такого активу
необхідно опиратись на вимоги П(С)БО 9 «Запаси» [6]. Проте в П(С)БО 9 не
вказано рекомендацій щодо оцінки повернених товарів. Але зазначено, що
запаси оцінюються за однією з найменших оцінок – первісною вартістю або
чистою вартістю реалізації.
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На нашу думку, якщо покупець повертає товар, який не підлягає
подальшій реалізації, то і оприбутковувати його за звичайним алгоритмом є
недоцільно. Саме тому, ми вважаємо, що в даному випадку повернений
неякісний товар слід оприбутковувати на вільному субрахунку 288 «Товари,
що підлягають утилізації» рахунку 28 «Товари».
На нашу думку, дослідивши практично повернення неякісних товарів,
варто запропонувати удосконалену методики обліку фінансових результатів
та їх коригування (табл. 2).
Таблиця 2
Запропонована кореспонденція рахунків обліку фінансових результатів
та їх коригування при повернені неякісних товарів
№
Зміст господарської операції
з/п
1 Повернено товар неналежної якості
2 Відображено
коригування
податкових
зобов‘язань з ПДВ (червоне сторно)
3 Оприбутковано товар неналежної якості
4 Списано на витрати первісну вартість
повернених товарів
5 Повернено кошти покупцеві за неякісний товар
Отже,

у

випадку

повернення

неякісних

Кореспонденція
Дт
Кт
704
361
704

641

288

902

947

288

361

311

товарів,

відбувається

коригування отриманого доходу за допомогою субрахунку 704, а понесені
витрати відображаються бухгалтерським проведенням Дт 947 Кт 288.
Також варто звернути увагу на той факт, що якщо товар був повернений
у тому ж звітному періоді, що і реалізований, то у п.140.2 ст. 140 ПКУ [5]
зазначено, що у разі якщо після продажу товарів, виконання робіт, надання
послуг здійснюється будь-яка зміна суми компенсації їх вартості, в тому
числі перерахунок у випадках повернення проданих товарів чи права
власності на такі товари (результати робіт, послуг) продавцю, платник
податку – продавець та платник податку – покупець здійснюють відповідний
перерахунок доходів або витрат (балансової вартості основних засобів) у
звітному періоді, в якому сталася така зміна суми компенсації.
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А п. 165.1.12 ст.165 ПКУ [5] стверджує, що до загального місячного
(річного) оподатковуваного доходу платника податку (фізичної особи) не
включаються вартість товарів, які надходять платнику податку як гарантійна
заміна у порядку, встановленому законом, а також грошова компенсація
вартості товарів, надана платнику податку в разі їх повернення продавцю або
особі,

уповноваженій

таким

продавцем

здійснювати

їх

гарантійне

обслуговування (заміну) протягом гарантійного строку, але не вище ніж ціна
придбання таких товарів.
Отже, у випадку повернення товарів продавець повинен відкоригувати
доходи у податковій декларації, а покупець – витрати.
Варто додатково зауважити, що витрати, що формують собівартість
реалізованих товарів (робіт, послуг) (крім нерозподілених постійних
загальновиробничих витрат, які включаються до складу собівартості
реалізації у періоді їх виникнення), визначаються витратами того звітного
періоду, у якому визнано доходи від їх реалізації. Тому продавцю, який у
зв‘язку з поверненням товарів зменшує доходи, необхідно одночасно
зменшити раніше відображені в податковому обліку витрати на суму
собівартості повернених товарів. Але окремого рядка для проведення
коригувань витрат у декларації не передбачено.
Державна фіскальна служба України [4] пояснює, що у випадку, якщо
поставка та повернення товарів відбулися в одному звітному періоді, то
перерахунок суми компенсації не відображається в податковій декларації.
Таким чином, якщо покупець у повному обсязі повертає товари, і при цьому
їх отримання та повернення відбуваються в одному звітному періоді, та такий
платник податку має право не відносити до складу податкового кредиту суми
ПДВ у вартості такого товару та відповідно не проводити його коригування.
Висновки. Отже, можна зробити висновок, що в вітчизняній системі
обліку при поверненні товарів прийнято використовувати рахунок 704
«Вирахування з доходу» для коригування доходів, а для коригування витрат
(собівартості реалізації) застосовують метод червоного сторно. Дана система
є недостатньо досконалою та потребує суттєвих змін. Введення додаткових
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рахунків

та

створення

відповідної

законодавчої

бази

приведе

до

врегулювання операцій з повернення товарів.
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Н.А. Шмулян
Здобувач освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст»
Вінницького торговельно-економічного інституту КНТЕУ
ОСОБЛИВОСТІ ЗДІЙСНЕННЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ
ДІЯЛЬНОСТІ В СУЧАСНИХ УМОВАХ ГОСПОДАРЮВАННЯ
У статті проаналізовано сучасні вимоги до умов господарювання суб’єктів
зовнішньоекономічної діяльності, а саме: «правило 90 днів», особливості
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державного регулювання діяльності суб’єктів підприємницької діяльності,
пов’язаної з реалізацією та експортом лісоматеріалів , а також економічну
сутність та види валютних операцій. Формування валютних операцій,їх
роль та механізм регулювання.
Ключові

слова:

експорт,

зовнішньоекономічна

діяльність,

зовнішньоекономічний контракт, пеня, «правило 90 днів», мораторій,
валютні операції, валюта, валютне регулювання, валютний ринок.
Зовнішньоекономічна

діяльність

є

однією

з

основних

форм

економічних відносин України з іноземними державами. Конституцією,
Декларацією про державний суверенітет України і Законом України «Про
економічну самостійність України» установлено, що однієї з основ реалізації
державного суверенітету України є її самостійність при здійсненні і
регулюванні зовнішньоекономічних відносин.
Однією з форм здійснення зовнішньоекономічної діяльності є зовнішня
торгівля. Вона відіграє величезну роль у підвищенні економічного добробуту
держави, поліпшенні рівня життя населення і зміцненні положення держави
на світовій арені.
Експортні операції, як складова частина зовнішньої торгівлі є
найважливішим джерелом одержання прибутку держави. Досягнення
максимальної ефективності експортних операцій, а, отже, максимізація
прибутку можлива тільки з використанням знань і досвіду, накопичених
протягом тривалого часу.
Проблеми

організації

експортних

операцій

на

підприємстві

досліджували у наукових працях вітчизняні та зарубіжні вчені-економісти,
такі як Багрова І.В., Редіна Н.І., Власюк В.Є., Гетьман О.О., Козик В.В.,
Босак А.О., Макогон Ю.В., Рижиков В.С., Гончарова А.В. питання
управління підприємствами розглядали у працях Ансофф І., Геєць В.,
Лазаренко В., Семеняки І., Тридід О.
Під зовнішньоекономічною діяльністю підприємства слід розуміти таку
діяльність суб‘єктів зовнішньоекономічних відносин, яка пов‘язана із
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здійсненням різноманітних видів даної господарської діяльності та має місце
як на території України, так і за її межами.
Зовнішньоекономічну діяльність підприємств ототожнюють передусім зі
здійсненням експортно-імпортних операцій, які можуть мати різні прояви і
тенденції. Це і зрозуміло, адже на такі операції припадає майже 80% усіх
здійснюваних у зовнішньоекономічній діяльності операцій.
Суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності можуть бути фізичні і
юридичні особи, що здійснюють зовнішньоекономічну діяльність з метою
одержання прибутку і встановлення міжнародних економічних відносин.
Діяльність суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності регулюється Законом
України від 16.04.1991р. «Про зовнішньоекономічну діяльність» [

].

Основними ланками при здійсненні експортних операцій є промислові
підприємства, а також різні невиробничі організації. Тому вивчення
експортних операцій держави в цілому не можливо без розгляду й аналізу
окремих експортних операцій окремих підприємств.
Однією з відмінностей сучасної економіки України є активна участь
українських юридичних осіб в експортних зовнішньоекономічних (далі –
ЗЕД) операціях. Попри те що такі відносини є, насамперед, цивільноправовими, чинне українське законодавство містить низку імперативних
норм, які покликані захистити публічний інтерес у таких приватноправових
відносинах. З-поміж таких норм важливе місце посідає так зване «правило 90
днів», а саме: передбачене ст. 1 Закону України «Про порядок здійснення
розрахунків в іноземній валюті» [2] правило, відповідно до якого «виручка
резидентів в іноземній валюті підлягає зарахуванню на їх валютні рахунки в
уповноважених банках у терміни виплати заборгованостей, зазначені в
контрактах, але не пізніше 90 календарних днів з дати митного оформлення
(виписки вивізної вантажної митної декларації) продукції, що експортується,
а в разі експорту робіт (послуг), прав інтелектуальної власності – з моменту
підписання акта або іншого документа, що засвідчує виконання робіт,
надання послуг, експорт прав інтелектуальної власності». Цією ж статтею
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передбачено, що перевищення зазначеного терміну потребує індивідуальної
ліцензії Національного банку України.
Відповідно до ст. 4 Закону [2] порушення резидентами термінів,
передбачених ст. 1 Закону [2] , тягне за собою стягнення пені за кожен день
прострочення у розмірі 0,3 відсотка від суми неодержаної виручки в
іноземній валюті, перерахованої у грошову одиницю України за валютним
курсом НБУ на день виникнення заборгованості. Отже, український
законодавець встановив відповідальність резидентів України за несвоєчасне
повернення їх валютної виручки, причому зовсім незважаючи на те що таке
неповернення у переважній більшості випадків є наслідком порушення
іноземними

контрагентами

українських

резидентів

передбачених

відповідними ЗЕД-контрактами строків оплати експортованої з України
продукції (робіт, послуг, прав інтелектуальної власності). Наведене дає
підстави констатувати, що Законом передбачена відповідальність резидентів
України навіть за відсутності їх вини, доцільність чого, на нашу думку, є
доволі спірною.
Як діяти суб‘єктам ЗЕД України, аби не потрапити під дію «правила 90
днів» при експорті, якщо їх іноземні контрагенти порушують строки оплати
експортованого з України? Законом, зокрема, передбачений такий спосіб
вирішення цієї проблеми, як звернення до суду (цей термін охоплює як
державні, так і недержавні (третейські суди), що, за умови прийняття судом
позовної заяви, зупиняє дію передбаченого ст. 1 Закону терміну, і пеня за
його порушення за час знаходження справи у суді не сплачується.
Здавалося б, все просто – звертайтеся до суду, і перебіг «90 днів»
зупиниться. Однак більш детальне вивчення положень законодавства
України, а також практика застосування Закону органами державної
податкової служби, переконує, що насправді ситуація зі зверненням до суду
для зупинення перебігу «90 днів» складна і неоднозначна, причому,
передусім, при зверненні до Міжнародного комерційного арбітражного суду
при ТПП України (далі – МКАС), про що йтиметься далі.
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Відповідно до ст. 4 Закону, у разі прийняття МКАС позовної заяви
резидента про стягнення з нерезидента заборгованості, яка виникла внаслідок
недотримання нерезидентом передбачених ЗЕД-контрактами термінів, відлік
«90 днів» зупиняється і пеня за період знаходження позову до МКАС не
стягується. Основна проблема, з якою так чи інакше стикаєшся при
застосуванні Закону при зверненні до МКАС, полягає в тому, що ж розуміти
під датою прийняття МКАС позовної заяви. Вирішення цієї проблеми має
неабияке значення для резидентів України – позивачів, адже перебіг «90
днів» не зупиниться, поки позовна заява не буде прийнята МКАС.
Зазначимо, що Закон повністю проігнорував інтереси українських
суб‘єктів ЗЕД, не пояснивши, коли ж настає день прийняття позовної заяви
МКАС.
В основному процесуальному документі, що регулює процедуру
розгляду справ МКАС – Регламенті МКАС (далі – Регламент), про
«прийняття позовної заяви МКАС» взагалі не йдеться. Натомість п. 5.1
Регламенту передбачає, що провадження у справі порушується поданням
належним чином оформленої позовної заяви до МКАС, а днем подання
позову до МКАС вважається день його вручення МКАС, а при відправленні
поштою – дата штемпеля поштового відомства місця відправлення. З огляду
на наведене цілком логічним було б визнати, що провадження у справі не
може бути порушено щодо неприйнятої МКАС позовної заяви. Відтак, якщо
до МКАС подано належним чином оформлену позовну заяву, день подання
такої заяви до МКАС і є днем прийняття МКАС такої заяви в розумінні ст. 4
Закону. Якщо ж позовна заява з тих чи інших причин (зокрема, неподання
всіх необхідних документів-додатків до позовної заяви, непідвідомчість
спору МКАС), що буде встановлено МКАС, не відповідає чинному
законодавству, то така заява не може вважатись належним чином
оформленою і тому дія п. 5.1 Регламенту на неї не поширюватиметься, а
передбачені ст. 1 Закону строки не зупинятимуться.
Також розглянемо питання щодо інших законопректів, що приймає
держава для покращення роботи експортерів.
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05 лютого 2015 року у першому читанні прийнято проект Закону «Про
особливості державного регулювання діяльності суб‘єктів підприємницької
діяльності, пов‘язаної з реалізацією та експортом лісоматеріалів» [3] (щодо
мораторію на експорт лісо- та пиломатеріалів у необробленому вигляді). За
змістом вказаного законопроекту пропонується встановити мораторій на
експорт лісоматеріалів та пиломатеріалів за межі митної території України
строком на 10 років. В свою чергу, авторами законопроекту пропонується
закріпити чітко визначені критерії, в рамках яких забороняється вивозити
лісо- та пиломатеріали. Зокрема, йдеться про заборону вивозу лісоматеріалів
у вигляді необробленої деревини, транспортною вологістю більш як 22 % та
пиломатеріали і заготовки товщиною понад 70 міліметрів з транспортною
вологістю більш як 22 %. Також, в рамках законопроекту пропонується
доповнити перелік цінних і рідкісних порід дерев таким видом дерева як дуб.
Авторами законопроекту зазначається, що останній розроблено з
метою відновлення деревообробної та меблевої промисловості, створення
робочих місць, переорієнтації експорту з деревної сировини на продукцію
більш широкого ступеня обробки, шляхом встановлення вказаного вище
мораторію.
Наведена законодавча ініціатива обумовлена, насамперед тим, що на
сьогоднішній день лісові масиви України використовують неефективно,
всупереч інтересам економічного розвитку відповідних регіонів та держави в
цілому. Як вказують автори проекту Закону у пояснювальній записці, для
лісового господарства України неконтрольована вирубка лісів та експорт
української деревини вже стали серйозною проблемою. Серед основних
причин, які спонукають населення вирубувати ліси і продавати деревину
зацікавленим особам, - соціально-економічні проблеми (безробіття, низькі
зарплати). У структурі вітчизняного експорту деревини і виробів з неї
переважає круглий ліс, що, як правило, продається за заниженими цінами.
Незважаючи на обмежену кількість власних лісосировинних ресурсів, наявна
тенденція

збільшення

експортних поставок.
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Технологічний

рівень

експортованої сировини надзвичайно низький. Без вітчизняної сировини
призупинила свою роботу велика кількість деревообробних та меблевих
комбінатів. Доцільно наголошується на тому, що пріоритетним напрямом
експорту мають бути товари (будівельні матеріали, меблі), а не сировина.
Загальновідомо,

що

деревообробна

галузь

в

рамках

діючого

законодавства не спроможна конкурувати не тільки на зовнішньому ринку, а
й на внутрішньому. Вітчизняні виробники не в змозі задовольнити свої
потреби. Превалюючим негативним фактором, що має вплив на ринку
деревообробки та лісозаготівлі є численні порушення в рамках аукціонів з
продажу необробленої деревини, які на погляд зацікавлених осіб є
найпрозорішим способом реалізації усієї необробленої деревини, заготовку
якої здійснюють підприємства. В той же час, прозорість проведення таких
аукціонів останнім часом викликала все більше сумнівів. Фактично,
надзвичайно невигідні умови для вітчизняного виробника обумовили
привілейоване становище експортних деревообробних підприємств.
Останнє обумовлено запропонованими проектом Закону критеріями
щодо транспортної вологості деревини. Досягнення відповідного рівня
вологості лісо- та пиломатеріалів здійснюється в умовах спеціальної теплової
стерилізації, яка потребує додаткового устаткування. Крім того, необхідність
створення такої бази постає і у зв‘язку з збільшенням обсягів деревини, яка
тепер матиме місце на внутрішньому ринку. Поряд із збільшенням сировини
постає питання збільшення матеріальних активів та кількості робочих місць
національними виробниками. Очевидно, що такі зміни потребують певного
проміжку часу.
Резюмуючи варто зазначити, що наведена законодавча ініціатива є
кардинальним та актуальним поштовхом для деревообробної галузі.
Запропоновані зміни здатні покращити становище національного виробника,
відновити внутрішній ринок деревообробки та лісозаготівлі, збільшити
кількість робочих місць та пропорційно підвищити внутрішні доходи. В той
же час, необхідно враховувати, що наведені позитивні зрушення можливі
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лише з урахуванням перехідних етапів, що уможливлять відновлення галузі з
мінімальними втратами.
Розглянемо ситуацію, що склалася на валютному ринку України.
Зрозуміло, що нестабільність валюти суб‘єктам зовнішньоекономічної
діяльності на користь не йде. Нацбанк на додачу до вже існуючих увів
додаткові валютні обмеження. Наразі вони стосуються купівлі валюти.
Закріплені ці норми Постановою № 124. Отож, розглянемо, якими правилами
купівлі валюти потрібно керуватися зараз.
Заборона купівлі валюти за рахунок кредитних коштів.
Нацбанк заборонив уповноваженим банкам купувати інвалюту за
дорученням клієнтів за рахунок коштів у гривні, залучених цими клієнтами у
формі кредиту. У разі порушення такої заборони банки нестимуть
відповідальність.
Така заборона не поширюється на операції фізосіб, що здійснюються за
рахунок кредитних коштів у гривні з метою виконання власних зобов‘язань
перед

уповноваженим

банком-кредитором

за

договором

споживчого

кредитування в іноземній валюті (п. 1 Постанови № 124 [ 4]).
Авансові платежі за імпортними контрактами: спецправила
Документальне підтвердження можливості здійснення оплати, коли
вартість імпортних товарів перевищує 50000 дол. США
Нацбанк заборонив уповноваженим банкам здійснювати авансові
платежі за імпортні товари, вартість яких за імпортним контрактом
перевищує 50000 дол. США без підтвердження можливості здійснення цих
платежів.
Для підтвердження такої можливості клієнт повинен подати для
вповноваженого відповідний пакет документів. Про це Нацбанк зазначав ще
в листі від 26.02.2015 р. № 28-211/12780. Постановою № 161 [5 4]Нацбанк
чітко закріпив, які документи обов‘язково слід подавати.
Такий пакет документів подається як для купівлі валюти, так і для
перерахування інвалюти вповноваженим банком за дорученням клієнтів.
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Передусім для підтвердження можливості здійснення оплати потрібно
підтвердити відсутність заборгованості з податків, зборів. Для цього слід
подати до банку довідку Державної фіскальної служби України про
відсутність у резидента заборгованості з податків, зборів, платежів.
Така довідка видається відповідно до Порядку видачі довідки про
відсутність заборгованості з податків, зборів, платежів, що контролюються
органами доходів і зборів, затвердженого наказом Міндоходів України від
10.10.2013 р. № 567 [ 6] (далі — Порядок № 567).
Довідка видається безоплатно на підставі заяви платника податків про
видачу довідки. Строк розгляду заяви платника податків та видачі довідки
або направлення відмови в її наданні становить 5 робочих днів із дня
отримання такої заяви органом доходів і зборів (пп. пп. 3–4 Порядку № 567).
Окрім того, в окремих випадках потрібно буде подати акт цінової
експертизи (погодження). Акт подається під час здійснення таких операцій
(п. 4 постанови Правління НБУ «Про переказування коштів у національній та
іноземній валюті на користь нерезидентів за деякими операціями» від
30.12.2003 р. № 597):
з оплати робіт, послуг, прав інтелектуальної власності та/або
виконання зобов‘язань за векселем, яким оформлена заборгованість
резидента перед нерезидентом за такою оплатою, та/або
зарахування заборгованості за такою оплатою в разі проведення
заліку зустрічних однорідних вимог, якщо загальна вартість послуг, робіт,
прав інтелектуальної власності за договором перевищує 25000 євро або
еквівалент цієї суми в іншій валюті за офіційним курсом гривні до інвалют,
установленим НБУ на день укладення договору.
Акредитивна форма розрахунків за імпортними операціями, коли
вартість імпортних товарів перевищує 500000 дол. США
Нацбанк чітко зобов‘язав уповноважені банки здійснювати авансові
платежі (попередню оплату) в інвалюті за імпорт товару за ЗЕД-договором,
загальна вартість якого перевищує 500 000 дол. США, виключно з
використанням акредитивної форми розрахунків.
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Нацбанк зазначив, що на імпортні операції резидентів із купівлі
життєво необхідних товарів не поширюється норма про обов‘язок
використання акредитивної форми розрахунків у разі перевищення загальної
вартості товарів за ЗЕД-договором 500 000 дол. США.
Попередня оплата за такі життєво необхідні товари здійснюється за
умови можливості здійснення цих платежів. А підтверджені платежі
виконуються не раніше четвертого операційного дня із дня подання
вповноваженим банком інформації про ці платежі в реєстрі до НБУ.
Отже, зовнішньоекономічна діяльність (ЗЕД) є однією з основних форм
економічних відносин України з іноземними державами. Однією з форм
здійснення ЗЕД є зовнішня торгівля. Вона відіграє значну роль як у розвитку
економіки України, так і насиченні споживчого ринку товарами належної
якості та просуванню товарів вітчизняних виробників на зовнішній ринок.
Без здійснення зовнішньоекономічних операцій побудова ринкової
системи господарювання неможлива. Держава стоїть на шляху сприяння
зовнішньоекономічній діяльності суб'єктів господарювання. Просування
вітчизняних товарів на міжнародному ринку дає можливість розширити
ринки збуту для українського товаровиробника.
Експортні операції, як складова частина зовнішньої торгівлі є
джерелом

одержання

прибутку

держави.

Досягнення

максимальної

ефективності експортних операцій, а також максимізація прибутку
можлива тільки з використанням знань і досвіду, накопичених протягом
тривалого часу.
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МОДЕЛЮВАННЯ ТА ПРОЕКТУВАННЯ ПРОЦЕСІВ УПРАВЛІННЯ В
СОЦІАЛЬНО
ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМАХ З ВИКОРИСТАННЯМ
ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
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О. Ю. Білик
здобувач освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст»
Вінницький торговельно – економічний інститут КНТЕУ
ОПТИМІЗАЦІЯ РЕЙТИНГОВОГО ОЦІНЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ
ФІНАНСОВИХ УСТАНОВ НА ОСНОВІ АВТОМАТИЗАЦІЇ
КОРЕЛЯЦІЙНО-РЕГРЕСІЙНОГО АНАЛІЗУ
Досліджено можливості кореляційно-регресійного аналізу для рейтингового
оцінювання фінансових установ. Автоматизовано процеси визначення
ступеня кореляції між основними показниками діяльності фінансових
установ та результуючим показником рейтингового оцінювання.
Ключові слова: рейтинг фінансової установи, кореляційно-регресійний
аналіз, функціональні, кореляційні зв’язки, коефіцієнт множинної кореляції.
Постановка

проблеми.

В

умовах

ускладнення

економічного

та

політичного становища в Україні особливої актуальності для громадян
набуває питання вибору надійного банку, що має значний запас стійкості та в
змозі вчасно розраховуватись по своїм зобов‘язанням. Це обумовлює
необхідність проведення оцінки фінансової діяльності банків як для клієнтів,
що користуються їх послугами, так і для самих банків щоб дослідити
зовнішнє середовище та свою конкурентоспроможність. Тому доцільним є
проведення не тільки внутрішнього аналізу діяльності банку, але й
порівняння його фінансових показників з такими ж параметрами інших
банків на основі використання сучасних методів та моделей рейтингового
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оцінювання. Одним із перспективних напрямків, який дозволяє забезпечити
проведення рейтингового оцінювання на основі впливових факторів є
кореляційно-регресійний аналіз.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Важливу роль у дослідженні
рейтингового оцінювання діяльності фінансових установ відіграли такі
зарубіжні та вітчизняні вчені І. Бабкіна, В. Батковський, І. Гумен, О. Єлісєєва,
Л. Єріс, О. Крухмаль, А. Карминский, П. Матвієнко, Р. Михайлюк,
А. Незнамова, С. Николаенко, С. Пупликов, Л. Роуз, І. Рижкова, Б. Самородов,
О. Сенченко, Л. Сисоєва, А. Фалюта, І. Фомін, О. Хотетовська та інші.
Метою даної статті є визначення основних аспектів оптимізації
рейтингового

оцінювання

діяльності

фінансових

установ

на

основі

автоматизації кореляційно-регресійного аналізу.
Виклад основного матеріалу дослідження. Дослідження показують, що
варіація кожної ознаки, що вивчається, знаходиться в тісному зв'язку і
взаємодії з варіацією інших ознак, що характеризують досліджувану
сукупність одиниць. Наприклад, варіація рівня продуктивності праці
залежить від ступеня досконалості обладнання, що використовується,
технології, організації виробництва, управління і інших факторів.
Розглядаючи залежності між ознаками, необхідно виділити перш за все
два типи зв'язків:
Функціональні – характеризуються повною відповідністю між зміною
факторної ознаки і зміною результативної величини: кожному значенню
ознаки-фактора відповідають певні значення результативної ознаки. Цей тип
зв'язку виражається у вигляді формульної залежності. Функціональна
залежність

може

зв'язувати

результативну

ознаку

з

однією

або

кількомафакторними ознаками. Так, величина нарахованої заробітної плати
при почасовій оплаті праці залежить від кількості відпрацьованих годин.
Кореляційні – між зміною двох ознак немає повної відповідності,
вплив окремих факторів проявляється лише в середньому, при масовому
спостереженні фактичних даних. Одночасний вплив на ознаку, що
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вивчається, великої кількості різних факторів приводить до того, що одному і
тому ж значенню ознаки-фактора відповідає ціла множина значень
результативної ознаки, оскільки в кожному конкретному випадку інші
факторні ознаки можуть змінювати силу і направленість свого впливу.
Основна задача кореляційного аналізу полягає у виявленні взаємозв'язку
між випадковими змінними шляхом оцінки парних (частинних) коефіцієнтів
кореляції, обчислення і перевірки значимості множинних коефіцієнтів
кореляції і детермінації. Крім того, за допомогою кореляційного аналізу
вирішуються наступні задачі: відбір факторів, які найбільше впливають на
результативну ознаку, на основі оцінки тісноти зв'язку; виявлення раніше
невідомих

причинних

зв'язків.

Кореляція

безпосередньо

не

виявляє

причинних зв'язків між параметрами, але встановлює чисельне значення цих
зв'язків.
Вирішення першої задачі здійснюється за допомогою вибіркового
коефіцієнта множинної кореляції по формулі (1):

Rj,1,2,…,j-1,j+1,…,m =
де

– визначник кореляційної матриці R;

(1)
- алгебраїчне доповнення

елемента rjj тієї ж матриці R.
Квадрат коефіцієнта множинної кореляції

R2j,1,2,…,j-1,j+1,…,m прийнято

називати вибірковим множинним коефіцієнтом детермінації, він показує, яку
частку варіації величини, що досліджується, Xj пояснює варіація інших
випадкових величин Х1, Х2, … Х n.
Коефіцієнти множинної кореляції і детермінації являються величинами
позитивними, які приймають значення в інтервалі від 0 до 1. При наближенні
коефіцієнта R2до одиниці можна зробити висновок про тісноту взаємозв‘язку
випадкових величин, але не про її напрямок. Коефіцієнт множинної кореляції
може тільки збільшуватися, якщо в модель включати додаткові змінні і не
збільшиться, якщо виключати які-небудь із наявних ознак.
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Перевірка значимості коефіцієнта детермінації здійснюється шляхом
порівняння розрахункового значення F- критерію Фішера з табличнимFтa6л. (2).

Fрозрах =

(2)

Табличне значення критерію визначається заданим рівнем значущості α і
степенями свободи, v1=p-l, v2=n – p, де р - кількість параметрів моделі.
Коефіцієнт R2 значимо відрізняється від нуля, якщо виконується рівність
Fрозрах>Fтабл.
Якщо випадкові величини, що розглядаються, корелюють між собою, то
на величині коефіцієнта парної кореляції частково відображається вплив
інших величин. В зв'язку з цим виникає необхідність дослідження часткової
кореляції між величинами при виключенні впливу інших випадкових
величин (однієї чи декількох).
Вибірковий

частковий

коефіцієнт

кореляції

розраховується

за

формулою (3):

rjk(1,2,…m)= де

,

(3)

- алгебраїчне доповнення до відповідних елементів

матриці R.
Частковий коефіцієнт кореляції, так як і парний коефіцієнт кореляції,
змінюється від -1 до +1. Формула (4) при умові т=3 буде мати вигляд (4):

r12(3) =

(4)

Коефіцієнт r12(3) називається коефіцієнтом кореляції між у1 і х1 при
фіксованому х2.Він симетричний відносно первинних індексів 1, 2. Його
вторинний індекс 3 відноситься до фіксованої змінної.
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Використаємо вирази (1)-(4) для розрахунку коефіцієнтів кореляції між
основними показниками діяльності ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» та загальним
показником рейтингу протягом 2010-2015р.р. Вхідні показники представлені
у табл. 1.
Таблиця1
Фінансові показники та рейтинг ПАТ КБ «Приватбанк» за 2010-2014 р.р.

Рік

Загальна

Рентабель

Процент

Співвідно-

Співвідно-

Активи,

ліквідність

-ність

на

шення

шення

Рейтинг

X1

зобов'язань,

капіталу,

маржа,

витрат і

кредитів і

,Y

X2

X3

X4

доходів, X5 депозитів, X6

1

2

3

4

5

6

7

8

2010

110,4

1,12

8,51

12,57

1,29

1,57

12

2011

127,1

1,15

7,18

12,84

1,5

20,12

11

2012

148,8

1,14

7,05

11,86

1,53

6,23

10

2013

187,9

1,12

7,43

11,28

1,43

4,41

13

2014

201,1

1,12

7,5

11,02

1,2

5,10

15

Сума

775,5

5,65

37,67

59,57

6,95

37,43

61

Проведемо проміжні розрахунки при обчислені коефіцієнта кореляції
між змінними Х1 (активи) і Y (рейтинг) рис.1

Рис.1. Проміжні розрахунки при обчислені коефіцієнта кореляції
між змінними Х1 і Y
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Розрахуємо

середні

значення

випадкових

величин

Х1

і

Y,

використовуючи формулу Excel СРЗНАЧ (рис.2).

Рис.2. Розрахунок середнього значення випадкових величин Х1 і Y
4.

Розрахуємо

оцінки

дисперсії

випадкових

величин

Х1 і

використовуючи формулу (рис.3):

Рис.3. Розрахунок дисперсії випадкових величин Х1 і Y
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Y,

Стандартні похибки випадкових величин Х1 і Y за формулою (рис.4):

Рис.4. Розрахунок стандартних похибок випадкових величин Х1 і Y
Розрахунок коефіцієнта парної кореляції (рис.5). Для двох змінних Х та
Y коефіцієнт парної кореляції розраховується наступним чином:

Рис.5. Коефіцієнт парної кореляції
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7. Оцінимо значимість коефіцієнта кореляції. Для цього розрахуємо
значення t-статистики за формулою : tнабл= (рис.6).

Рис.6. Оцінка значимості коефіцієнта кореляції
Табличне значення критерію Стьюдента дорівнює 2,3533. Порівнюємо
числові значення критеріїв: tрозрах<tтабл, тобто отримане значення коефіцієнта
кореляції є не досить вагомим. Таким чином, активи справляють значний
вплив на рейтинг, тобто при зростанні однієї величини, інша також має
позитивну тенденцію.
Аналогічно проведемо розрахунки інших змінних Х2 (загальна ліквідність
зобов‘язань),

Х3(рентабельність

капіталу),

Х4

(процентна

маржа),

Х5(співвідношення доходів і витрат), Х6 (співвідношення кредитів і депозитів).
Розрахуємо вплив змінної Х2 (загальна ліквідність зобов‘язань) на
Y(рейтинг).

Рис.7. Оцінка значимості коефіцієнта кореляції
784

Порівняємо числові значення критеріїв: tрозрах<tтабл, тобто 1,7556<2,35,
тому отримане значення коефіцієнта кореляції є не досить вагомим. Таким
чином, загальна ліквідність зобов‘язання справляє негативний вплив на
рейтинг, тобто при зростанні однієї величини, інша має позитивну
тенденцію.
Визначаємо вплив змінної Х3 (рентабельність капіталу) на Y(рейтинг).

Рис. 8. Оцінка значимості коефіцієнта кореляції
Таким чином, порівнявши числові значення критеріїв: tрозрах<tтабл, можна
сказати, що рентабельність капіталу має позитивний вплив на рейтинг банку.
Визначаємо вплив змінної Х4 (процентна маржа) на Y(рейтинг).

Рис.9. Оцінка значимості коефіцієнта кореляції
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В результаті розрахунків було визначено, що числові значення критеріїв:
tрозрах<tтабл, а саме 1,5180<2,35. Виходячи з цього, можна сказати, що
коефіцієнт кореляції є значимим, тобто процентна маржа справляє вагомий
вплив на рейтинг банку.
Визначаємо вплив змінної X5 (співвідношення витрат і доходів) на
Y(рейтинг).

Рис.10. Оцінка значимості коефіцієнта кореляції
Порівняємо числові значення критеріїв: tрозрах>tтабл, тобто 2,50>2,3533,тому
отримане значення коефіцієнта кореляції є досить вагомим. Таким чином,
співвідношення витрат і доходів справляє вагомий вплив на рейтинг, тобто при
зростанні однієї величини, інша має також позитивну тенденцію до зростання.
Розрахуємо вплив змінної Х6 (співвідношення кредитів і депозитів) на
Y(рейтинг).

Рис.11. Оцінка значимості коефіцієнта кореляції
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В результаті порівняння числових значень критеріїв: tрозрах<tтабл, тобто
0,6523<2,3533, можна сказати, що отримане значення коефіцієнта кореляції є
не досить вагомим. Таким чином, співвідношення кредитів і депозитів
справляє негативний вплив на рейтинг, тобто при зростанні однієї величини,
інша має позитивну тенденцію.
Отже,

розраховані

коефіцієнти

кореляції

засвідчили

тісний

кореляційний зв‘язок між впливовими факторами та узагальненими
показниками рейтингового оцінювання.
Висновки: Таким чином, проведені дослідження стали підґрунтям для
побудови регресійної моделі для рейтингового оцінювання діяльності
комерційних банків, очевидною перевагою якої є отримання об‘єктивної
оцінки, заснованої на аналізі реальних взаємозв‘язків між фактором впливу і
функцією відгуку, що характеризує результати діяльності банківської установи.
В цілому, для підвищення ефективності рейтингового оцінювання
можна запропонувати такі напрямки:
розвиток національної мережі рейтингових агентств для можливості
порівняння результатів рейтингів сформованих різними компаніями;
удосконалення методики рейтингового оцінювання шляхом
розробки

системи

якісних

показників,

що

дозволять

сформувати

інтегральний показник рейтингу на підставі аналізу кількісних і якісних
критеріїв.
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УДК 368
Л.О. Богданова
здобувач освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
МОДЕЛЮВАННЯ ВИБОРУ ОПТИМАЛЬНОГО ВАРІАНТУ
СТРАТЕГІЇ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВА СТРАХОВОГО БІЗНЕСУ
У статті узагальнено теоретичні підходи до моделювання вибору
оптимального варіанту стратегії управління підприємства страхового
бізнесу. Відображено загальну модель побудови процесу і вибору політики
стратегічних бізнес-одиниць і підприємств в цілому, використовуючи відомі
інструменти стратегічного аналізу. Побудовано модель оптимізації витрат
страхової компанії, реалізація якої дозволяє визначити резерви зміни
фінансових результатів страхової компанії та зберегти її фінансову
стійкість та платоспроможність.
Ключові

слова:

модель,

моделювання,

економіко

–

математичне

моделювання, стратегія підприємства,страхування.
Постановка проблеми. Підприємство в різні стратегічні періоди
розвитку віддає перевагу певній кількості стратегій, які відповідають його
пріоритетам у сучасних умовах і передбачають досягнення кінцевих цілей.
Стратегія управління діяльністю підприємства страхового бізнесу є основою
для вибору альтернативи, яка зумовлює природу та напрямки організації
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фінансових відносин як поза межами, так і всередині підприємства.
Страхування є одним з найбільш раціональних і досконалих механізмів
захисту інтересів підприємця. З впровадженням ринкових тенденцій в
економіку, розширенням підприємницької діяльності, скороченням частки
централізованих державних інститутів у відшкодуванні збитків, пов‘язаних із
підприємницькою діяльністю або інтересами громадян, потреба в страхуванні
зростає. При цьому страхування виступає як універсальний метод створення
страхового фонду, який найбільше відповідає інтересам і потребам
підприємств та їх власників, широких верств населення, суспільства. За
допомогою страхування нагромаджуються кошти, які можуть тривалий час
використовуватися як інвестиційні або кредитні ресурси. Незважаючи на
численність робіт, в яких розглядаються проблеми забезпечення фінансової
стійкості

страхових

операцій,

на

сьогоднішній

день

немає

загальноприйнятної математичної моделі для дослідження діяльності
страхової компанії в цілому.
Аналіз останніх досліджень та публікацій. Теоретичним та методичним
аспектам формування загальної стратегії підприємств присвятили свої праці
такі вчені, як І. Ансофф, О. Віханський, А. Градов, Б. Карлофф, Г. Клейнер,
Б. Коллас, М. Круглов, О. Кузнєцова, В. Маркова, М. Мескон, Е. Нікбахт,
Р. Фатхутдінов, С. Фішер, Ф. Хедоурі, Е. Уткін, І. Балабанова, І. Бланка,
В. Бочарова, Р. Брейлі, Дж. Ван Хорна, Ю. Воробйова, Г. Кірейцева,
В. Ковальова, Н. Колчиної, С. Майерса, Ф. Модільяні, А. Поддєрьогіна,
О. Стоянова, А. Чупіса, А. Шеремета та інших. Разом з тим, у вітчизняній
теорії та практиці недостатньо розвинуті теоретичні та методичні підходи до
вибору оптимального варіанту стратегії управління фінансовими ресурсами
підприємств страхового бізнесу за умов сучасних умов.
Постановка задачі. Широке використання математичних методів є
важливим напрямком удосконалювання економічного аналізу, підвищує
ефективність аналізу діяльності підприємств та їхніх підрозділів. Це
досягається за рахунок скорочення термінів проведення аналізу, більш
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повного охоплення впливу факторів на результати комерційної діяльності,
заміни наближених чи спрощених розрахунків точними обчисленнями,
постановки і розв‘язку нових багатовимірних задач аналізу. Побудова такої
економіко-математичної моделі має на меті одержання оцінок параметрів,
необхідних для прийняття менеджерами страхової компанії оптимальних
управлінських та інвестиційних рішень, для розробки стратегії, спрямованої
на досягнення поставленої власниками (засновниками, акціонерами) мети.
Ускладнення моделі порівняно з класичною постановкою необхідне для того,
щоб врахувати особливості та специфічні ризики страхового ринку, що
розвивається, і економіки перехідного періоду. З метою врахування впливу
неконтрольованих випадкових чинників в процесі прийняття рішень щодо
управління страховою компанією для побудови моделі та оптимізації її
параметрів доцільно застосовувати економіко-математичне моделювання.
Виклад основного матеріалу дослідження. Одними з найбільш
розповсюджених методів стратегічного аналізу, планування та управління
діяльністю підприємства страхового бізнесу являються методи економікоматематичного моделювання. Застосування того чи іншого математичного
методу в економічному аналізі спирається на методологію економікоматематичного моделювання господарських процесів і науково обґрунтовану
класифікацію методів і задач аналізу.
Економіко – математичне моделювання є універсальним інструментом
аналізу та дослідження виробничих та фінансово – господарських процесів і
явищ. Широке використання математичних методів є важливим напрямком
удосконалення економічного аналізу, який підвищує ефективність діяльності
підприємств

та

їхніх

підрозділів.

Основними

причинами

швидкого

поширення методів економіко – математичного моделювання є різке
удосконалення сучасної економічної практики, викликане високим рівнем
розвитку виробництва, зростанням темпів науково – технічного прогресу,
вимогами підвищення ефективності використання природних ресурсів [5].
Модель – це спрощене представлення або абстракція реальності,
умовний образ об‘єкта, який створюється для більш глибокого вивчення
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дійсності. Математична модель дає змогу знаходити оптимальний варіант
управлінського рішення, яке дає можливість забезпечити розвиток ситуації
для ефективного досягнення мети [1].
Моделювання – це наукова теорія побудови і реалізації моделей, за
допомогою яких досліджуються явища, процеси в природі і суспільному
житті. Побудова економіко – математичних моделей – складний процес, який
вимагає глибоких знань з економічної теорії, предмета дослідження і
математичного інструментарію [3].
За типом задач, які розв‘язуються на підприємстві, можна виділити такі
основні напрямки використання економіко-математичного моделювання:
здійснення кількісного аналізу діяльності на основі балансових
матричних математичних моделей;
вибір

перспективних

напрямків

фінансової

діяльності

з

використанням прогнозуючих математичних моделей;
оптимізація

техніко-економічного

планування

з

різною

деталізацією часу;
прогнозування вибору оптимального кредитного механізму.
Математичне моделювання фінансової діяльності підприємства можна
подати у вигляді комплексу задач, розв‘язання яких треба здійснити трьома
етапами. На першому етапі визначають призначення і специфіку моделей,
математичний

апарат

та

інформаційне

забезпечення,

які

використовуватимуться у дослідженні, основні напрямки і тенденції у
розробленні й використанні моделей, напрямки та методи проведення
дослідження. Другий етап передбачає дослідження моделей, виявлення та
оцінку можливостей економіко – математичного інструментарію аналізу
фінансової діяльності підприємства. На третьому етапі досліджується
можливість

і

необхідність

створення

системи

фінансових

моделей,

забезпечується узгодженість їх функціонування, розробляється проект моделі
системи, яка вивчається [4].
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Економіко – математичні методи і моделі дають такі можливості [2]:
- точно і компактно викласти положення економічної теорії;
- формально описати зв‘язки між економічними змінними;
- розв‘язати задачі оптимізації планування та управління, відображаючи
специфіку виробничих процесів;
- своєчасно реагувати на зміни цілей, обмежень на ресурси, залежностей між
параметрами та адекватно коректувати плани й управлінські рішення;
- отримати інформацію про об‘єкт, його функціонування;
- спрогнозувати об‘єкт і його поведінку в майбутньому.
Виділяють дві групи чинників, що впливають на ефективну діяльність
підприємства страхового бізнесу. До першої групи належать зовнішні щодо
страховиків чинники – економічна та політична нестабільність, низький
рівень доходів населення, недосконалість законодавства, тіньові схеми
оптимізації оподаткування, адміністративна монополізація страхового ринку.
Ці недоліки страховики самостійно, без відповідної державної підтримки,
подолати не можуть. Другу групу чинників становлять ті, які безпосередньо
залежать від якості менеджменту страховиків: тарифна політика, політика
управління

витратами,

формування

страхового

портфеля,

управління

активами та інвестиційна політика страхових компаній.
Здійснюючи управління другою групою чинників Підприємство має
можливість

підвищити ефективність своєї діяльності, збільшити свої

фінансові результати і забезпечити свою фінансову стійкість.
Страхові премії є основним джерелом доходів підприємства страхового
бізнесу. Мінімальний розмір страхової премії на деякі види страхування
визначається законодавством. В інших випадках її розмір можна визначити за
формулою: Страхова премія = Страхова сумаЧСтраховий тариф.
Страхова сума є базою для обчислення страхової премії, її кількісною
характеристикою. Якісною характеристикою є страховий тариф, тобто ставка
страхової премії з одиниці страхової суми або з вартості об'єкта страхування
(тобто з повної страхової суми) за визначений період страхування. У
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практиці українських страховиків найбільш поширеним є встановлення
ставки премії у відсотках. Для західних компаній звичним є встановлення
ставки премії у грошовому вираженні [4].
Підприємство розраховує страхові тарифи, виходячи з того, що
страхових премій, обчислених на основі цих тарифів, має бути достатньо,
аби, по-перше, він міг виконати свої зобов'язання перед страхувальниками з
конкретних видів страхування (тобто провести виплати), а по-друге –
покрити витрати на утримання страхової компанії і отримати прибуток. Тому
повний страховий тариф (брутто-тариф) включає в себе дві невіддільні
частини: нетто-тариф і навантаження. Нетто-тариф обчислюється за
математичними формулами на базі теорії ймовірностей. Навантаження
визначається емпіричним шляхом, з урахуванням фактичних розмірів витрат
на ведення справи, що склалися за попередній період. Витрати на ведення
справи можна вважати "умовно-постійними витратами" (якщо страховик
проводить нормальну, звичну діяльність). Їх обсяг може бути орієнтиром при
плануванні відповідних обсягів надходжень страхових премій для покриття
цих витрат. Прибуток у структурі тарифу планується з огляду на середній
рівень тарифів на даний вид страхових послуг, а також на обчислені
раніше нетто-тариф і витрати на ведення справи [4].
Підприємство

вправі

повністю

розпоряджатися

всім

обсягом

мобілізованих страхових премій, використовуючи ці кошти для поточного
інвестування й отримання інвестиційного доходу. Проте коли йдеться про
визначення прибутку від страхової діяльності, не вся сума мобілізованих
страхових премій може розглядатися як дохід страховика. Потрібно виділяти
зароблену і незароблену страхові премії [3].
Суму зароблених страхових премій на підприємстві можна визначити за
формулою:
ЗС = РНПпоч + (СП - ПП) – РНПкін,
де РНПпоч – резерв незаробленої премії на початок звітного періоду;
СП – страхові премії, що надійшли у звітному періоді;
ПП – страхові премії, передані перестраховикам;
РНПкін – резерв незаробленої премії на кінець звітного періоду.
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Зауважимо,

що

ступінь

реальності

визначеного

фінансового

результату (прибутку або збитку) від страхової діяльності значною мірою
залежить від того, наскільки точно поділена страхова премія на зароблену і
незароблену, тобто наскільки точно обчислені суми резерву незаробленої
премії [2].
Витрати п ідприємства, так само, як і доходи, пов'язані із двоїстим
характером її діяльності. Виокремлюють витрати на проведення страхових
операцій (саме вони формують собівартість страхової послуги) і витрати на
проведення інших операцій (витрати, що супроводжують одержання доходів
від інвестування й розміщення тимчасово вільних коштів страховика та
інших його доходів) [2].
Понад 90 % загальної суми витрат п ідприємства припадає на
страхові витрати. Ці витрати дуже неоднорідні. Усю їх сукупність за
економічним змістом можна поділити на три великі групи [2]:
1) виплати страхових сум та страхових відшкодувань за договорами
страхування й перестрахування;
2) витрати на обслуговування процесу страхування і перестрахування;
3) витрати на утримання страхової компанії. Дві останні групи витрат
можна об'єднати поняттям "витрати на ведення справи".
З огляду на структуру тарифної ставки зауважимо, що витрати на
обслуговування процесу страхування і перестраховування та витрати на
утримання страхової компанії, тобто всі витрати на ведення справи, звичайно
становлять 20-25 % страхового тарифу, тоді як на виплати страхових сум і
страхового відшкодування припадає від 60 до 80 %.
Окрім витрат, які забезпечують виконання підприємством його
основної діяльності (страхування і перестрахування), і на основі яких
визначається собівартість страхової послуги, підприємство має витрати,
пов'язані із забезпеченням процесу інвестування і розміщення тимчасово
вільних коштів, тобто витрати з управління своїми активами. Характер цих
витрат залежить від конкретних видів активів, якими представлені
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тимчасово вільні кошти. Здебільшого такі витрати складаються з оплати
послуг фінансово-кредитних установ, які діють на ринку цінних паперів.
Порівняно з доходами від інвестиційних операцій, ці витрати виглядають
досить незначними, проте вони існують [6].
Побудуємо модель оптимізації витрат страхової компанії [7]:
V = Vs + VI , V → min
Vs = Vsv + Vtr + Vsp ,
n

Vsv

Vi yi
i 1

n

n

Vi yi 

S i xi

i 1

i 1

S ki (mk d k )
, k 1, K
mk

Npk

k

Vsp

Np k
k 1

n

Vsp

ai * ST
i 1

n

n

xi
i 1
n

n

K,

xi
i 1

yi
i 1

k

s ki

0,1 * TR * SK ,

i 1 k 1

хі`

0, уі`

0, і 1, n,

де n – кількість видів страхування; i – індекс виду страхування, i =1,n ;
К – кількість укладених договорів страхування; k – індекс страхового
договору, k =1,K ; t i x – кількість договорів за i -м видом страхування в
період t = 0,1,....T ; t i y – кількість договорів за i -м видом страхування в
період t = 0,1,....T , за якими необхідно здійснити виплати; t i S – середня
страхова премія за i -м видом страхування в період t = 0,1,....T ; t i V – середня
страхова виплата за i -м видом страхування в період t = 0,1,....T ; V – загальні
витрати страхової компанії; s V – страхові витрати; I V – витрати на
інвестиційну діяльність; k Np – незароблена страхова премія за k-м договором
страхування (розраховується за методом «pro rata temporis»); t ki S – страхова
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премія i-им видом страхування в період t = 0,1,....T за k -м договором
страхування; k m – строк дії k-го договору страхування; k d – число днів, що
минули з моменту, коли k-й договір страхування набрав чинності до звітної дати;
TR – страховий тариф визначений страховою компанією; i α – норматив витрат
на ведення справи за i -м видом страхування (з обов′язкового державного
страхування 6 % розміру тарифу; з обов′язкового особистого страхування 15 %
розміру тарифу; з обов′язкового страхування майна та відповідальності 20 %
розміру тарифу); SK – статутний капітал страхової компанії.
Аналіз даної моделі дає можливість визначити резерви зміни
фінансових результатів страхової компанії, та проаналізувати яким чином
впливають визначенні чинники на діяльність компанії. Також дана модель
дає можливість спрогнозувати витрати підприємства, що допоможе зберегти
його фінансову стійкість та платоспроможність [7].
Підвищення платоспроможності компанії можливе шляхом реалізації
таких стратегій: збільшення статутного капіталу, збільшення додаткового
капіталу, збільшення нерозподіленого прибутку, який є джерелом резервного
капіталу і різноманітних фондів. З цього випливає, що шляхом максимізації
операційного прибутку можна одночасно реалізувати дві цілі – забезпечення
адекватної віддачі на вкладений засновниками (акціонерами) капітал і
мінімізація ймовірності банкрутства страхової компанії.
Висновки. Результати моделювання – оцінка ймовірності банкрутства
страхової

компанії,

а

також

математичні

сподівання

та

дисперсії

прибутковості – дають можливість власникам (і фінансовим менеджерам)
страховика визначити оптимальну стратегію управління залежно від їх
схильності до ризику з врахуванням законодавчих обмежень. Успіх
підприємства залежить від правильної стратегії поведінки. Для вибору
раціональних варіантів управління підприємством необхідно прогнозувати
можливі ситуації, впливати на них, спрямовуючи його господарську
діяльність на досягнення поставленої мети. Виконувати раціональне
управління всією економіко – виробничою системою з урахуванням змін
кожного виду елементів, вирішення конфліктних ситуацій без застосування
економіко – математичного інструментарію неможливо.
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На

сьогодні,

відсутній

достатній

рівень

підготовки

страхових

механізмів, наслідком чого є недостатня стабільність та ефективність
менеджменту страхового підприємства. Вирішити цю проблему може
використання економіко-математичного моделювання при аналізі діяльності
підприємства, яке дає змогу спрогнозувати фінансові результати діяльності в
майбутніх періодах та визначити резерви їх збільшення.
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В.М. Борима
Здобувач освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ВПРОВАДЖЕННЯ ПРОГРАМНОГО
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ НА
ПІДПРИЄМСТВІ
Стаття присвячена проблемі управління ризиком під час реалізації процесів
антикризового

менеджменту

підприємств.

Досліджено

програмне

забезпечення, яке доцільно використовувати з метою ефективного
антикризового

управління.

Відображено

сутність

використання

інформаційних систем управління ризиками підприємств, основні види
інформаційних технологій та

їх інтеграцію у систему управління

підприємством.
Ключові слова: управління ризиком, криза, антикризове управління,
інформаційні технології, модель управління підприємством.
Постановка проблеми. В сучасних умовах для України є необхідність
постійного удосконалення системи управління вітчизняними суб‘єктами
господарювання, важливе місце у якій посідає антикризове управління. На
сьогодні все більш актуальним постає питання щодо використання на
підприємствах програмного забезпечення, незалежно від сфери та виду
діяльності суб‘єкта господарювання, так як ухвалення управлінських рішень
в умовах постійно змінного, динамічного середовища вимагає не тільки
аналізу, оцінки і прогнозування внутрішнього розвитку підприємства, але й
забезпечення

відповідності

макросередовищем

між

внутрішнім

мікросередовищем,

і результатами фінансово-господарської діяльності

підприємства, що в свою чергу висуває високі вимоги до інформаційного
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забезпечення

управління

підприємством.

Зокрема,

впровадження

інформаційних технологій (ІТ) у систему антикризового управління
надзвичайно важливе для стабільної роботи сучасного підприємства. Усе це
зумовило актуальність проведеного дослідження.
В розвитку будь-якої організації існує вірогідність виникнення кризи,
яка визначається не тільки помилками в стратегії управління, недостатньою
увагою до проблем його розвитку, але і об'єктивними чинниками, зовнішніми
економічними умовами. Проблема антикризового управління ґрунтується, в
першу чергу, на основі стабілізації підприємства за рахунок забезпечення
фінансової

рівноваги,

усунення

неплатоспроможності

та

створення

передумов для стабільного функціонування підприємств. Це у свою чергу
викликає потребу формування ефективного антикризового управління.
Сучасне підприємство намагається мінімізувати ризики в своїй діяльності,
тому для їх виживання застосовують антикризове управління, яке повинно
ґрунтуватись на своєчасній діагностиці рівня, причин кризового стану та
реалізації

антикризових

програм.

Тому

актуальними

є

дослідження

теоретичних аспектів впровадження ІТ антикризового управління на
підприємствах.
Аналіз останніх досліджень та публікацій. Аналіз останніх публікацій
свідчить, про необхідність систематизації ІТ процесу управління та
використання їх в антикризовому управлінні підприємством, що дасть
можливість забезпечити розвиток сучасних вітчизняних підприємств.
Питанням антикризового управління займається багато вітчизняних та
зарубіжних економістів, таких як, С.Г. Бєляєв, А.Г. Грязнова, П. Друкер,
В.А. Забродський, М.П. Іванов, Т.С. Клебанова, В.Г. Кошкін, Б.І. Кузін,
Я.П. Квач,

Й. Краузе,

І.В. Кривов'язюк,

Л.О. Лігоненко,

Є.С. Мінаєв,

Д. Морріс, В.П. Панагушин, О.І. Пушкар, В.С. Пономаренко, В.Ю. Радченко,
К.Г. Смірнов, Л.С. Селиверстова, В.В. Шевченко.
Проаналізувавши праці даних авторів, доцільно відзначити, що
більшість з них розглядають питання функціонування підприємства в умовах
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зростання кризових станів, появи загрози банкрутства, зменшення кризових
явищ, але багато питань пов‘язаних із визначенням основних складових
системи

та

впровадження

програмного

забезпечення

антикризового

управління потребують подальшого дослідження.
Метою дослідження є висвітлення проблемних питань впровадження ІТ
на сучасних підприємствах України обґрунтування теоретико-практичних
аспектів

та

розроблення

необхідних

заходів

щодо

впровадження

програмного забезпечення антикризового управління для підвищення
ефективності управління розвитком підприємств з урахуванням ризиків, які
виникають у процесі його діяльності.
Виклад основного матеріалу. Перед тим, як розглядати програмне
забезпечення антикризового управління необхідно дати визначення поняття
антикризове управління. Тлумачення сутності антикризового управління є
неоднозначним.
Відповідно до праці Біломістна І.І. антикризове управління - це
управління, в якому поставлено певним чином передбачення небезпеки кризи,
аналіз її симптомів, заходів для зниження негативних наслідків кризи і
використання її факторів для наступного стійкого розвитку організації [1, с.91].
Кривов'язюк І. В. під антикризовим управлінням розуміє спеціальне,
постійно організоване управління, націлене на найбільш оперативне виявлення
ознак кризового стану та створення відповідних передумов для його своєчасного
подолання з метою забезпечення відновлення життєздатності окремого
підприємства, недопущення виникнення ситуації його банкрутства [4, с. 77].
Смірнов К.Г. трактує антикризове управління як систему управління,
що спрямована на вирішення задач інтенсивного розвитку підприємства
завдяки

мобілізації

та

інтенсифікації

всіх

ресурсів

у

противагу

екстенсивному розвитку [6].
У вітчизняній літературі частіше всього антикризове управління
розглядається як система управління, яка відрізняється комплексним і
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стратегічним характером та має здатність повністю усувати тимчасові
утруднення, зафіксовані в роботі підприємства.
На нашу думку сутність даного поняття необхідно трактувати як
відносини, що представляють собою комплексну систему управлінських
заходів щодо діагностики, попередження, нейтралізації та подолання
кризових явищ з метою підвищення ефективності діяльності підприємства та
зменшення наслідків ураження кризою.
З метою пошуку ефективних шляхів подолання фінансових криз та
кризових явищ доцільно проаналізувати та узагальнити їх класифікацію. В
вітчизняній

літературі,

кризи

класифікують

шляхом

розподілення

і

групування за ознаками різних можливих кризових станів соціальноекономічної системи, що здійснюється з метою узагальнення інструментарію
їх аналізу. Далі, наведемо класифікацію криз за відповідними ознаками [8]:
– за масштабами прояву: загальні кризи – охоплюють усю соціальноекономічну систему, та локальні – охоплюють лише її частину;
– за проблематикою: макро- і мікрокризи. Макрокризи – масштабної
проблематики й обсягів, мікрокризи – охоплюють лише окрему проблему, чи
невелику їх групу (мікрокриза здатна викликати ланцюгову реакцію,
поширитися на всю систему та призвести до макрокризи);
– за причиною виникнення: природні, суспільні та екологічні кризи;
–

за

структурою

диференціації

відносин

проблематики

її

у

соціально-економічній

розвитку

виділяють

системі

окремі

й

групи

економічних, соціальних, організаційних, психологічних, технологічних та
інших криз.
Причини криз, що виникають на сучасному підприємстві, можуть бути
різними. Для того, щоб знати, які методи та засоби застосовувати для
мінімізації ризиків необхідно зрозуміти, які ж наслідки можуть бути з
настанням кризової ситуації. Наведемо наслідки кризових ситуацій на
підприємстві (рис.1), Дану класифікацію запропонував Радченко В. Ю. [5].
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Рис.1. Наслідки криз
Антикризове управління на сучасному підприємстві здатне передбачати,
попереджати і долати кризові ситуації та одночасно утримувати стійке
функціонування

підприємства.

Антикризове

управління

передбачає

прискорену і дієву реакцію на істотні зміни зовнішнього і внутрішнього
середовища на основі розробленої стратегії.
Впровадження антикризових заходів на підприємстві має ґрунтуватися з
погляду забезпечення ефективності діяльності в таких сферах: виробництво
(удосконалення

технологічного

процесу),

маркетинг

(управління

ціноутворенням, збутом, рекламою), фінанси (управління грошовими
потоками, вартістю бізнесу), менеджмент (постійне навчання персоналу,
удосконалення організаційної й управлінської структури), інвестиційна
(залучення нових і ефективна співпраця зі старими інвесторами) й
інноваційна діяльність.
Дослідження в працях Квач Я.П. вказують на те , що для виходу з
кризової ситуації підприємству необхідно змінити суть, стиль, мотив
управління підприємствами, уведення в дію ресурсу підприємливості,
перехід

до

підприємницької

моделі

підприємствами [2].
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антикризового

управління

З метою ефективного застосування ІТ для виходу з кризового стану
запропоновано модель управління економічних відносин між внутрішнім і
зовнішнім середовищем підприємства, яку розробив Кривов'язюк І.В.
(рис. 2) [4].
ЗОВНІШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ
Постачальники інформації, капіталу,
матеріалів, трудових ресурсів та їх
постачальники
Споживачі
Конкуренти та їх конкуренти
Партнери та їх партнери

ПІДПРИЄМСТВО

Система діагностики
та прогнозу
ПЕРСОНАЛ
Особа, що
приймає
ризикові
рішення

ВИРОБНИЧИЙ ПРОЦЕС

Система підтримки прийняття рішень
з управління : персоналом, цілями,
стратегіями, проектами, інтересами,
мотивами, ризиками, інноваціями,
конфліктами, кризами
Система контролю

Рис. 2. Підприємницька модель управління підприємством
Дана модель надає можливість оцінити ситуацію на підприємстві з
метою розробки необхідних заходів щодо впровадження програмного
забезпечення антикризового управління з метою підвищення ефективності
управління розвитком підприємств з урахуванням ризиків, які виникають в
процесі його діяльності. У запропонованій моделі видно, як на підприємстві,
пов‘язані внутрішні та зовнішні фактори та які системи головні на
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підприємстві і на що потрібно звертати увагу при впровадженні ІТ. У системі
антикризового управління підприємством відводиться велика роль широкому
використанню ІТ. Це пов‘язано з тим, що успішне їх застосування на
підприємстві дозволяє вчасно передбачити загрозу банкрутства, прискорити
темпи його економічного розвитку.
Існують певні програмні продукти, які можна використовувати на
підприємстві для прогнозування даних, тим самим зменшення ризику впливу
неправильного

прийнятого

управлінського

рішення.

Але

програмне

забезпечення не може повністю розглядати як повноцінний помічник
менеджера проектів через відсутність або недорозвиненість інструментів для
аналізу стану проектів та надання конкретних порад для покращення
продуктивності роботи та зменшення ризиків.
Наведемо існуючі інформаційні технології, які можна використати для
управління ризиків [6]:
AtTask – веб-додаток для управління проектами та задачами із широкою
підтримкою браузерів та операційних систем. Набір функцій AtTask
визначається завданнями, замітками, групами, документами, звітами і
питаннями. Додаток має хороший набір загальних, загальносистемних звітів.
Compuware Changepoint – рішення для управління портфелями ІТ
проектів. За допомогою даної інформаційної системи (ІС) можна приймати
автоматизоване рішення, що управляє сервісами, ростом і прибутковістю,
керуючи на кожному етапі залучення клієнтів від першої зустрічі щодо
визначення виручки. Також

можна

автоматизувати та керувати циклом

життя продукту, щоб отримати кращу віддачу від вашого продукту від
початку до моменту доставки споживачу.
Celoxis – всеосяжний багатофункціональний он-лайн сервіс для
управління проектами із зручним користувацьким інтерфейсом. Даний
інформаційний продукт включає в себе управління проектами та ресурсами,
слідкування за часом і рахунком, відстеження документообігу та спільної
роботи.
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Microsoft Office Project Server – це серверне рішення для управління
проектами, розроблене Microsoft. В його основі лежить Microsoft SharePoint, і
підтримує, як web-інтерфейс, так i Microsoft Project в якості клієнтського
додатка [6]. Така багатокомпонентна система забезпечує дотримання
основного принципу побудови автоматизованих ІС – відсутності дублювання
вводу вихідних даних.
WorkLenz - являє собою клієнт, веб-додаток без активних елементів
управління і нестійкими cookies. WorkLenz містить засоби і можливості для
вирішення повсякденних завдань з управління проектами, що включають
керування бюджетами, створення графіків роботи, керування ризиками і
залежностями. Також воно працює з інноваційними алгоритмами, що дійсно
дозволять оптимізувати ваш досвід керування проектами. У той же час,
інформація, що була отримана в результаті вводу чи обробки одним із
модулів інформаційної системи, може бути використана будь-яким іншим її
компонентом [3].
Інформаційні продукти необхідні, для зменшення кризового стану та
забезпечення значних змін показників діяльності підприємства. ІТ надають
можливість:

створити

резерви

операційної

діяльності

(раціоналізація

ресурсного забезпечення і використання ресурсів); вдосконалення організації
виробництва та праці й застосування найбільш ефективних способів
просування товарів на ринку; впровадження ІТ на всіх ієрархічних рівнях
підприємства; гнучкі виробничі системи й оптимізація розмірів виробничозбутової діяльності);

оптимізувати інвестиційного портфеля і вихід із

неефективних інвестиційних проектів; ефективне розміщення власного та
іншого капіталу в рентабельні активи; підвищити якість за зменшить час
прийняття управлінських рішень.
Запровадження на сучасному підприємстві

або ІТ з урахуванням

ризиків господарської діяльності потребує інтеграції системи ризикменеджменту в інформаційну систему. Для успішного перебігу такого
процесу необхідно, щоб виконавці мали досвід і необхідну кваліфікацію,
володіли необхідними знаннями та методами розв'язання задач на
805

визначених етапах процесу впровадження. Під час використання ІТ ризики
стають більш передбачуваними, прозорими й керованими, що дає змогу
успішно здійснювати управління підприємством.
Потрібно акцентувати увагу на тому, що сучасне підприємство
зумовлює необхідність упровадження механізму програмного забезпечення
антикризового управління, адаптованого до ринку. Тому, зміни в економіці
України, пов‘язані з реформуванням ринкових відносин, вимагають від
керівників організацій нових способів і підходів до технологій управління.
На даний час не в повній мірі розроблене програмне забезпечення, яке б
дозволяло перевіряти та надавати користувачу рекомендації щодо етапів та
планів розробки програмного забезпечення. Хоча в цілому зрозуміло, що
левова частина програмного забезпечення має досить подібні риси. Саме така
подібність надає можливість групувати в часових рамках та етапах розробки.
Висновки. Проведені дослідження щодо теоретичного узагальнення
проблеми використання ІТ в антикризовому управлінні дозволяють зрозуміти
важливість попередження кризовій ситуації та сформулювати необхідний
етап у життєдіяльності організації, що дає поштовх для модернізації всієї
фінансово-економічної діяльності підприємства та потребує якісно нового
реагування із застосуванням ІТ. Перспективи впровадження якісного
програмного

забезпечення

антикризового

управління

зумовлюють

витрачання значних коштів, тому доцільним є створення ІТ у вигляді
програмних модулів, які органічно пов‘язані між собою.
Подальші дослідження проблематики потрібно спрямувати на вивчення
впливу ІТ на ризики сучасних підприємств вже на стадії реалізації продукції,
а також систематизації шляхів їх застосування у діяльності підприємства
залежно від дії ситуативних чинників на сучасному ринку.
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ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ СТРАХОВОГО
РИНКУ УКРАЇНИ
Проблемою страхового ринку є відсутність довіри населення до
господарських суб’єктів,

фінансових установ і

страхових компаній, а

також те, що низький рівень капіталізації страховиків не дає змоги
забезпечити відповідальність за великі застраховані ризики, а це призводить
до перестрахування їх частини за кордоном та до необґрунтованого витоку
грошових коштів з України.
Ключові слова:

страховий ринок, страховий захист, страхувальники,

перестраховики, страхування ризиків, франшиза.
Постановка проблеми. Ринкова трансформація економіки зумовлює
підвищення ролі страхового ринку, визначає необхідність створення дієвої
системи страхового захисту з метою забезпечення стабільності розвитку та
ефективності економічних відносин, підвищення рівня життя населення,
соціальної стабілізації.
Страховий ринок – особлива сфера грошових відносин, де об‘єктом
купівлі-продажу виступає специфічна послуга — страховий захист, формується
пропозиція і попит на неї [1]. Учасниками страхового ринку є страхувальники,
застраховані,

вигодонабувачі,

страховики,

перестраховики,

товариства

взаємного страхування, страхові та перестрахові брокери, страхові агенти,
актуарії, аварійні комісари, а також професійні об‘єднання страховиків,
страхових посередників та інших учасників страхового ринку [2].
Метою дослідження є визначення проблем страхового ринку України та
перспективи його розвитку.
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Аналіз наукових досліджень. Проблемам формування та розвитку
страхування та страхового ринку в Україні присвячено ряд наукових праць,
зокрема таких відомих науковців, як: В. Алєшіна, В. Базилевича, В. Фурмана,
С. Осадця, Р. Пікус, З. Шелудько, О. Філонюка та інших вітчизняних та
іноземних економістів.
Виклад основного матеріалу. Впродовж останніх докризових років
страховий ринок динамічно розвивався, зростала капіталізація страховиків.
Водночас, як у період розвитку, так і сьогодні багато проблем страхового
ринку залишаються не вирішені. Велика кількість страхових компаній має
серйозні проблеми зі страховими виплатами. Як правило, це пов'язано з
великими адміністративними витратами. Основною проблемою є недостатня
капіталізація українських страхових компаній.
До великих ризиків на страховому ринку відносяться також: характер
цінової конкуренції, висока частка адміністративних витрат, проблеми з
перестрахуванням, неправильна політика управління ризиками. Більшість
компаній ще не готові для роботи за міжнародними стандартами.
Розвиток

страхового

ринку

гальмує

недосконале,

застаріле

законодавство, неефективні, непрозорі, непередбачувані та вибіркові правила
державного регулювання і нагляд. Заходів, що вживаються для фінансового
оздоровлення страховиків, виведення з ринку тих страховиків, які не мають
можливості найближчим часом покращити свій незадовільний фінансовий
стан, не достатньо. На неналежному рівні забезпечуються потреби ринку в
кваліфікованому персоналі, насамперед, страхових агентів, андерайтерів,
актуаріїв, страхових інженерів, страхових детективів.
Через значний обсяг непокритих страхуванням ризиків у держави та в
суспільстві бракує коштів на відшкодування шкоди або виникає необхідність
використання коштів державного, місцевих бюджетів і суспільних фондів. [3].
Водночас,

розвиток

страхування

великих

ризиків,

зокрема,

в

енергетичній та будівельній сферах, аграрному секторі, ризиків за масовими
видами страхування, зокрема, медичного страхування, страхування життя та
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формування
залучення

потужного

довгострокового

заощаджень

домашніх

фінансового

господарств

та

ресурсу

через

корпорацій

до

інвестиційного процесу неможливий без реформування страхового сектора
економіки.
Агросектор в Україні - один з найбільш динамічно розвинених

і

привабливих для інвесторів, тому аграрне страхування має великі
перспективи розвитку. Потужний агропромисловий сектор є основою
продовольчої безпеки країни. Українські аграрні підприємства мають
величезний потенціал для розвитку і представляють підвищений інтерес
серед іноземних інвесторів.
На сьогоднішній день рівень агрострахування в Україні складає всього
лише 5-7%, в той час як у Польщі цей показник знаходиться на рівні 30%, в
Німеччині - більше 60%. Держава Україна зацікавлена у створенні
ефективної системи агрострахування (наприклад, однією з реформ на цьому
ринку раніше розглядалося зробити агрострахування обов'язковим).
Однією з серйозних проблем є висока вартість агрострахування,
оскільки даний страховий продукт є високоризиковим. З іншого боку, на
українському ринку важко знайти великі компанії, які серйозно займаються
перестрахуванням ризиків. Приміром, недавно з українського ринку пішли
два великих перестраховика: Swiss Re, Munich Re, які спеціалізувалися в
тому числі і на агрострахуванні.
Державі

сьогодні

необхідно

вирішити

багато

проблем,

щоб

агрострахування дійсно запрацювало.
Ринок добровільного медичного страхування також має величезний
потенціал розвитку в Україні. Це пов'язано з тим, що на сьогоднішній день
ринок розвинений ще слабо, проте має найбільшу динаміку зростання. Багато
найбільших компаній страхують своїх співробітників, забезпечуючи їм
соціальний пакет, що є додатковою перевагою для працівників при виборі
роботодавця. Навіть у деяких країнах Європейського Союзу цей вид так
швидко не розвивається. Наприклад, Польща аналізує український досвід
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добровільного медичного страхування з метою використання його прикладу
у себе. У Грузії уряд пішов по шляху скасування бюджетного фінансування
охорони здоров'я. Тому медичний сервіс розвивається за рахунок саме
медичного страхування.
Однак добровільне медичне страхування є досить збитковим продуктом,
оскільки

споживачі

послуг

завжди

намагаються

максимально

використовувати всі медичні послуги, які передбачені страховкою. Це
змушує страхові компанії встановлювати високий відсоток франшизи у
випадку, якщо клієнт бажає скористатися дорогими медичними послугами.
В цілому можна сказати, що ринок добровільного медичного
страхування буде активно розвиватися в найближчі роки.
Ринок страхування життя в нашій країні поки не освоєно, при цьому для
вітчизняних страхових компаній він поки є недоступним. Причинами цього є,
по-перше, низька капіталізації українських страхових компаній, по-друге,
вітчизняні страхові компанії в основному поки не готові працювати з
незначними сумами індивідуального страхувальника, а більш орієнтовані на
фінансово-промисловий бізнес. Крім того, основна маса заможних громадян
України концентрується у декількох великих містах, що не дозволяє у
повному обсязі реалізувати основні принципи страхування [1].
Висновки. Отже, ринок страхування в Україні зможе активно розвиватися за
умови наявності нормативно-правової бази, розробленої на основі міжнародних
стандартів. Це можливо за умови внесення змін до чинного законодавства.
Необхідно також підвищувати популярність страхових послуг. На
сьогоднішній день більшість населення сприймають страхування як
додаткові зобов'язання, наприклад, як умова видачі банківського кредиту.
Рівень довіри населення до системи страхування як і раніше залишається
досить низьким. Тому необхідно зробити цей ринок максимально доступним,
прозорим і зрозумілим для населення.
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Розглянуто

необхідність

використання

програмного

забезпечення в діяльності сучасного підприємства.
Ключові слова: маркетинг, управління маркетингом, модель маркетингової
діяльності, функції управління маркетингом.
Постановка проблеми та її зв'язок з актуальними теоретичними та
практичними завданнями. Управління маркетинговою діяльністю - складне
організаційне і соціально-економічне явище. Це довгостроковий процес
діяльності, який має враховувати можливу зміну стану об‘єкта управління,
появу новітніх закономірностей, принципів і методів, які складають предмет
науки. Управління маркетинговою діяльністю підприємства включає знання,
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навики, уміння, інформаційні і людські технології ділового спілкування
дійсних та потенційних споживачів і маркетологів підприємства. Аналіз
особливостей управління маркетингом та розробки моделі цього процесу
проводився у працях зарубіжних та вітчизняних вчених, серед яких доцільно
виокремити: Герчикова И.Н. та Бажина І.І.
Мета дослідження. Метою публікації є дослідження особливостей
розробки та реалізації моделі управління маркетинговою діяльністю
підприємства на основі інформаційної системи «ІНТАЛЕВ».
Аналіз останніх досліджень та публікацій. Авторами було поставлено
завдання з‘ясувати, наскільки існуючі маркетингові моделі можна вважати
ефективними з позиції реалізації на практиці обраної компанією концепції
маркетингу. Зроблено висновок про те, що зростання числа маркетингових
моделей

призводить

до

дисперсії

маркетингових

знань,

зміщення

концептуальних акцентів на приватні, малозначущі, компоненти маркетингу,
що знижує ефективність управління маркетинговою діяльністю компанії.
Виклад основного матеріалу. Створення інформаційної системи для
маркетингового дослідження товарів має ґрунтуватися на інтеграції даної
системи

із

забезпечення

загальною

інформаційною

автоматизації

системою

маркетингових

підприємства.

досліджень

Для

підходить

інформаційна система «ІНТАЛЕВ». «ІНТАЛЕВ» – міжнародна група
компаній, що спеціалізується на розробці та впровадженні сучасних
інформаційних систем управління підприємством, підвищення ефективності
ведення

бізнесу.

Програмно-методичний

комплекс

«ІНТАЛЕВ»:

Корпоративний менеджмент та маркетинг» є системою класу new ERP і
призначений для ефективного управління комерційними та некомерційними
організаціями. Продукт має відкриті інтерфейси для інтеграції з додатковими
модулями. Комплекс дозволяє автоматизувати різні методики управління, в
основі яких лежить планування і контроль вимірних показників , а також
процесний підхід. «ІНТАЛЕВ»: Корпоративний менеджмент та маркетинг»
орієнтований на застосування у великих, середніх і малих організаціях різних
напрямків діяльності та форм власності, в тому числі і в географічно
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розподілених компаніях. Можливості продукту незалежні від галузевої
специфіки підприємства. «ІНТАЛЕВ» робить аналіз прибутковості обраних
сегментів ринку і наявних каналів збуту. Система «ІНТАЛЕВ» ґрунтується на
класичній теорії маркетингу і включає потреби маркетингу в Україні.
Система створена з використанням відомих аналітичних методик
(Сегментний аналіз, GAP-аналіз, , SWOT- аналіз), і зобов‘язана вирішувати
щоденні практичні завдання маркетингу.
«ІНТАЛЕВ» - цінний консультант будь-якого керівника підприємства,
або керівника служби збуту, або комерційного директора. Програма дозволяє
на практиці засвоїти головні принципи та основні методи аналізу і
планування в маркетингу.
Маркетинг завжди орієнтований на задоволення потреб споживачів,
тому

маркетингова

діяльність

завжди

починається

з

комплексного

дослідження ринку. У ході дослідження ринку вивчають поведінку
споживачів, їхні смаки і потреби, споживчі переваги, мотиви, які спонукають
їх приймати рішення щодо купівлі товару. Розуміння поведінки споживачів
дає маркетологам змогу задовольняти їхні потреби краще, ніж це роблять
конкуренти. Дослідження ринку також передбачає вивчення і прогнозування
попиту на товар, аналіз цін і товарів конкурентів, визначення місткості ринку
і частки підприємства на ньому. Такий аналіз допомагає оцінити ринкові
можливості і визначити привабливий напрям маркетингової діяльності, на
якому підприємство може набути конкурентних переваг [2].
Водночас ведеться пошук своїх потенційних споживачів, потреби яких
підприємство прагне задовольнити. При цьому використовують дуже
важливий маркетинговий прийом - сегментацію ринку, тобто розподіл
споживачів на групи на підставі різниці в їх потребах, характеристиках та
поведінці. Якщо підприємство правильно вибрало ринковий сегмент для
подальшої співпраці, значить, воно знайшло свою «нішу» на ринку [4].
Після цього необхідно зробити позиціонування товару на ринку, тобто
чітко визначити, чим товар даного підприємства відрізнятиметься від товарів
конкурентів, завдяки яким його характеристикам можна здобути конкурентні
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переваги у свідомості потенційних споживачів. Прийнявши рішення щодо
позиціонування свого товару, підприємство може розпочинати розроблення
комплексу маркетингу. Це одна з фундаментальних категорій сучасного
маркетингу, його «серцевина».
Комплекс маркетингу – це набір засобів маркетингу, сукупність яких
підприємство використовує для впливу на цільовий ринок, маючи на меті
домогтися

бажаного

реагування

з

його

боку.

Комплекс маркетингу охоплює усі заходи, які може запровадити фірма для
активізації попиту на товар, для цього потрібно розробити комплексну
модель маркетингової діяльності.
Модель маркетингової діяльності підприємства наведено на рисунку 1.1.

Рис. 1.1 Модель маркетингової діяльності підприємства
Успішна маркетингова діяльність підприємства можлива лише за умови
формування якісного інформаційного забезпечення, постійного моніторингу
ринкового середовища для збирання, оброблення та аналізу інформації про
споживачів, конкурентів, постачальників і проведення маркетингових
досліджень

на

підприємстві

та

створити

спеціальну

маркетингову

інформаційну систему (МІС). Отримана за допомогою МІС інформація
допоможе менеджерам фірми визначити її ділову стратегію, яка має на меті
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упевнитись, що фірма знаходить і розвиває сильні сторони виробництва, і
скорочує або взагалі згортає слабкі сторони виробництва [4]. Після прийняття
керівництвом фірми стратегічного рішення щодо свого виробництва вона
переходить до планування маркетингу. На цьому етапі розробляють
деталізовані плани для кожного виробництва, господарського підрозділу,
товару чи товарної марки фірми.
Висновки. Отже, створивши за допомогою інформаційної системи
«ІНТАЛЕВ» опис діяльності свого підприємства, користувач отримує
модель, яка дозволяє провести аналіз та підвищить маркетингову діяльність
підприємства.
За допомогою «ІНТАЛЕВ» можливо автоматизувати такі напрямки:
управління фінансами, управління маркетингом і сервісом, управління
проектами, управління основними засобами, техобслуговування і ремонт.
Розробка комплексної моделі маркетингової діяльності підприємства дає
змогу маркетологу пройти необхідні етапи та отримати результат, який дасть
змогу автоматизувати усі маркетингові процеси на підприємстві. Ці вихідні дані
і є матеріалом для розвитку підприємства та прийняття стратегічних рішень.
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Здобувач освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст»
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АНАЛІЗ РОЗВИТКУ ЕВОЛЮЦІЙНОЇ ТЕОРІЇ УПРАВЛІННЯ
ПІДПРИЄМСТВОМ
У статті проведено аналіз теоретичних основ управління еволюційною
поведінкою

підприємства

шляхом

поєднання

наукового

базису

шкіл

менеджменту, технічних і біологічних наук щодо розвитку життєвого
циклу;

узагальнено

категоріальний

апарат

теорії

циклічної

життєдіяльності підприємства та основні гіпотези його розвитку.
Ключові слова: розвиток, еволюційна поведінка, розвиток підприємства,
життєвий цикл, криза, безперервний розвиток.
Постановка проблеми. Еволюційна теорія управління підприємством
отримала розвиток на початку 80-х років минулого століття. Відповідно до
цього напряму підприємство розглядається як один з об‘єктів у середовищі
йому подібних. Причому зазначене середовище можна ототожнити з
біологічною популяцією. Поведінка підприємства, перш за все, визначається
взаєминами між членами цієї популяції, а потім – деякими внутрішніми
характеристиками об‘єкта. На сучасному етапі трансформації ринкових
економічних відносин надзвичайно важливою є проблема виживання
суб‘єктів господарювання у швидкозмінному зовнішньому середовищі.
Суспільство у своєму розвитку проходить шлях постійного ускладнення: в
умовах сьогодення наука висуває нове бачення світу і розуміння процесів
його циклічної поведінки. Це пов‘язано, в першу чергу, з формуванням
концепції глобального еволюціонізму як системи уявлень про всезагальний
процес розвитку природи в різних його проявах.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Теоретичні основи розвитку
циклічної життєдіяльності підприємств досить широко представлені у
817

дослідженнях вітчизняних і закордонних науковців, таких як А. Бернард [1],
С. Бушуєв [2], Н. Воробйова [3], В. Василенко [4], Н. Ващенко [5],
Л. Грейнер [6], Д. Дресвянніков [7], М. Жемчугов [8], Н. Касьянова [9], І.
Крамар [10], І. Федулова [11] та інших.
Мета статті. Узагальнення категоріального апарату теорії циклічної
життєдіяльності підприємств на основі методології управління еволюційною
поведінкою підприємства.
Виклад
економічній

основного
сутності

матеріалу.
категорії

У

сучасній

«розвиток»

науковій

приділено

літературі

значну

увагу.

Економічний розвиток суспільства є багатомірним процесом, який охоплює
економічне зростання, структурні зсуви в економіці, удосконалення умов і
якості життя населення. Розвиток суспільства доцільно розглядати не лише в
аспекті розвитку економіки, але у поєднанні з розвитком людини, що
пояснюється складністю та існуванням певних протиріч у досліджуваних
процесах. Тому розвиток як соціально-економічну категорію розглядають як
процес реорганізації та переорієнтації усієї економічної та соціальної систем,
що поряд зі зростанням прибутків та виробництва сприяє їхнім якісним
змінам в інституційній, соціальній та адміністративній структурах [12].
На думку В. Василенка, розвиток – це не разові перетворення з метою
досягнення найкращого (а тому і споконвічного) стану системи, а процес, що
не припиняється в часі, плин якого не завжди відбувається постійно і
безупинно, найчастіше йде стрибкоподібно з подоланням різних за глибиною
та охопленням криз [4].
Н. Касьянова пропонує під розвитком підприємства розуміти процес
якісної зміни в часі структури та функції підприємства, які обумовлюють
процес його переходу на якісно новий рівень функціонування за рахунок
взаємодій елементів внутрішнього та зовнішнього середовища [9].
На противагу думки економістів класичної і неокласичної школи про те,
що економічні системи (організації, підприємства) мають значні подібності з
механічними системами, функціонування яких залежить від незмінних і
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універсальних законів, економісти-еволюціоністи вважають, що економічна
система – це «жива» система, нормальний розвиток якої безпосередньо
пов‘язаний з еволюцією.
Прихильники зазначеної економічної теорії говорять про еволюцію
діяльності підприємств як про еволюцію біологічних систем, тобто під
підприємством розуміється «жива» система, яка в процесі взаємодії на ринку
виробляє певний «генофонд» (досвід і навички поведінки), що допомагає
йому «виживати» на ринку і також в майбутньому.
Розвиток підприємства знаходить своє відображення у його життєвому
циклі, проте визначення стадії розвитку компанії в певний момент часу
ускладнене деякими аспектами, насамперед тому, що кількість параметрів, за
допомогою яких можна характеризувати цю стадію, дуже велике. Тому для
реалізації системного підходу до вирішення цього питання фахівці вдаються
до моделей життєвого циклу організації, як моделям, які задають орієнтири
для визначення вимог до належного стану, логіці функціонування або
визначенням етапів розвитку організації. Проте, всі вони мають одні і ті ж
фази, які що періодично повторюються, та які по-різному трактуються
різними дослідниками. Послідовність фаз в своїй сукупності складають весь
період еволюційного розвитку підприємства.
Амплітуда коливань, глибина криз міняються, залежать від взаємодії
циклів різної тривалості. В узагальненому вигляді модель економічного
циклу підприємства з урахуванням типових фаз його розвитку наведена на
рисунку 1.
Будь-якому підприємству, як і будь-якій економічній системі, властива
така риса його розвитку, як хвилеподібність. Це зумовлюється перш за все
тим, що сам процес розвитку систем характеризує зміну їх стану у часі та
підприємству, як і будь-якій системі, властиві закони й ознаки їх розвитку.
Хвилеподібність розвитку підприємства також докладно розкрита та
вивчена вченими А. Бернардом, [1], М. Жемчуговим [8], С. Бушуєвим і
Н. Бушуєвою [2].
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Рис. 1. Хвилеподібна модель еволюційного розвитку підприємства
Серед більшості науковців для опису процесу розвитку підприємств за
хвилеподібним принципом найчастіше використовується загальновідома
теорія життєвого циклу підприємства, яка була реалізована Ларрі Грейнера
[6] (рис. 2).

Рис. 2. Етапи еволюційного розвитку організації за Л. Грейнером [6]
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Згідно із цією теорією життєвий цикл підприємства є сукупністю стадій
розвитку, які воно проходить за період свого існування: становлення
(народження), зростання (дитинство та юність, або виховування), зрілість,
старіння, відродження, смерть (зникнення). При тому, що при обґрунтуванні
цих етапів серед учених існують певні відмінності за назвою, принциповим є
те, що на відзнаку від розвитку біологічних живих істот, які є прототипом
для обґрунтування цієї теорії, для підприємств не завжди властивим є етап
смерті або зникнення: ними виокремлюється замість етапу «смерть»
(«зникнення») етап «відродження». Відтак, на відміну від теорії біологічної
еволюції, для підприємства ця стадія є такою, що може бути попередженою
та недопущеною.
У той же час більш докладного дослідження потребують питання
попередження

стадії

«смерті»

(зникнення)

підприємства

за

умови

продовження його розвитку або на стадії «зрілості», або переходу від стадії
«старіння» до стадії «відродження» через розвиток, для чого підприємство
повинно мати рушійні сили – відповідний потенціал та персонал як головні
чинники розвитку.
Еволюцію життєвого циклу підприємства, запропонованого Н. Ващенко,
за ознакою безперервного розвитку наведено на рисунку 3.

Рис. 3. Еволюція підприємства на основі безперервного розвитку за
Н. Ващенко (стадії життєвого циклу: 1 – становлення, 2 – зростання, 3 –
зрілість, 4 – старіння, 5 – відродження)[5]
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У наведеній схемі виключена стадія «смерті» (зникнення) підприємства.
За таких умов лінія безперервного розвитку підприємства відображає на
кожній зі стадій життєвого циклу певну мобілізацію потенціалу та дії
рушійних сил у певний період часу задля відродження підприємства після
стадії старіння (варіант (А) – гірший) або задля відродження після стадії
зрілості, що виключає стадію старіння (варіант (Б) – кращий). Відтак, у
кожній із точок лінії розвитку та на кожній зі стадій підприємство повинно
нарощувати свій потенціал і включати у процес розвитку додаткові рушійні
сили.
На думку І. Федулової, на кожній фазі еволюційного розвитку
принципово

змінюються

напрями

і

інтенсивність

розвитку,

головні

стратегічні зусилля, вимоги до розвитку персоналу взагалі і кожної
особистості зокрема: спрямування маркетингової діяльності, вимоги до
розвитку конкурентоспроможності підприємства, можливості формування
потенціалу;

тип

організаційного

механізму,

фінансові,

інвестиційні,

конкурентні і головне - інноваційні стратегії розвитку [11].
Схожий

підхід

до

хвилеподібного

життєвого

циклу

еволюції

підприємства зустрічаємо і в Д. Дресвяннікова [7], який взяв за основу
еволюційного розвитку підприємства ідеологію Іцхака Адізеса [13] (стадії
еволюційного розвитку: «виходжування», «дитинство», «давай-давай»,
«юність»,

«розквіт»,

«стабільність»,

«аристократизм»,

«рання

бюрократизація», «бюрократизація», «смерть») та запропонував новий
варіант розвитку організації на підставі проведення реструктуризації в період
між стадіями розквіту і стабільності.
Висновки. Розвиток підприємства розглядається на основі поєднання
еволюції і циклічності процесів, тоді як життєвий цикл розвитку
підприємства розглядається як послідовність фаз, які в своїй сукупності
складають весь період еволюційного розвитку підприємства.
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УДК. 336.027
О.В. Грох
Здобувач освітнього ступеня «магістр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ПОБУДОВА ІНТЕГРАЛЬНОГО ПОКАЗНИКА ОЦІКИ
ЛІКВІДНОСТІ КОМЕРЦІЙОГО БАНКУ ТА АНАЛІЗ ЙОГО
ДИНАМІКИ
Розкрито сутність поняття ліквідності та система спеціальних показників,
які є базою для коефіцієнтного аналізу. На прикладі ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ
БАНК» проведено розрахунки цих показників, що розкривають певну сторону
ліквідності.

Для

оцінки

загального

стану

ліквідності

побудовано

інтегральний показник ліквідності банку.
Ключові слова: ліквідність, комерційний банк, зобов’язання, активи,
платоспроможність
Постановка проблеми. Постійне забезпечення оптимального рівня
ліквідності вимагає використання у банках інструментів та методів, що дають
достовірні результати на основі кількісної бази показників та збалансування
активної та пасивної частин балансу, що розраховуються банком за для опису
поточної ситуації, забезпечення надійності та безпечного функціонування
банку, в умовах девальвації української гривні. На основі отриманих
результатів керівники приймають рішення щодо адаптації політики банку
відповідно до впливу чинників та умов, що виникли. Розроблені рішення
будуються на основі аналітичних розрахунків. Пошук найбільш точних
методів розрахунку ліквідності визначає актуальність теми дослідження.
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Аналіз останніх досліджень. За сучасних умов економіки України не
існує систематизованого підходу до аналізу складових ліквідності. В Україні
питаннями банківської ліквідності займаються О. Криклій, Д. Рябінченко [1],
Ю. Ребрик [2], А. Герасимович [3], Т. Євенко [4]. Серед закордонних авторів
– М. Озіус, Б. Путнам, T. Майер. В існуючих наукових розробках
аналізуються реальні і потенційні можливості покращення комерційних
банків

залежно

від

показників

їх

ліквідності,

платоспроможності,

прибутковості тощо із зосередженням уваги на аспектах управління
ліквідністю банку, розглядаються загальноприйняті методи факторного та
статистичного аналізу.
Метою статті є оцінка ліквідності комерційного банку, а саме методом
коефіцієнтів та на основі здійснених розрахунків побудувати інтегральний
показник ліквідності, що дасть повне уявлення про вплив усіх факторів на
стійкість, конкурентоспроможність, ефективність, надійність комерційного
банку на прикладі ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ».
Виклад основного матеріалу. Успіх будь-якого комерційного банку
залежить від ефективного управління ліквідністю. Ліквідність забезпечує
платоспроможність кредитної

установи, тому

необхідно

здійснювати

постійний моніторинг і контроль за її рівнем. Ліквідність – це здатність банку
виконувати боргові зобов‘язання і позабалансові зобов‘язання, а також
забезпечувати грошовими коштами своїх клієнтів.
На ліквідність балансу банку впливає структура його активів: чим
більша частка першокласних ліквідних коштів у загальній сумі активів, тим
вище ліквідність банку. Активи банку за ступенем їхньої ліквідності можна
розділити на три групи:
1.

Ліквідні кошти, що знаходяться в негайній готовності, або

першокласно ліквідні засоби. В їхньому числі: каса, кошти на коррахунку,
першокласні векселі і державні цінні папери.
2. Ліквідні засоби в розпорядженні банку, що можуть бути перетворені
в кошти. Мова йде про кредити й інші платежі на користь банку з термінами
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виконання в найближчі 30 днів, умовно реалізованих цінних паперах,
зареєстрованих на біржі (як і участь в інших підприємствах і банках), й
інших цінностях (включаючи нематеріальні активи).
3. Неліквідні активи — це прострочені кредити і ненадійні борги,
будинки і спорудження, що належать банку і відносяться до основних фондів
[3, с. 12].
Ліквідність балансу банку оцінюється за допомогою розрахунку
спеціальних показників, що відображають співвідношення активів і пасивів,
структуру активів. У міжнародній банківської практиці найчастіше з цією
метою використовуються коефіцієнти ліквідності. Останні являють собою
співвідношення різноманітних статей активу балансу кредитної установи з
визначеними статтями пасиву або, навпаки, пасивів з активами. Показники
ліквідності в різних країнах мають різноманітні назви, неоднакові методики
їх визначення, що пов‘язано зі сформованою практикою і традиціями і
залежать від спеціалізації і величини банків, проведеної політики в області
кредиту й ряду інших обставин.
Звичайно, для оцінки ліквідності застосовуються коефіцієнти коротко- і
середньострокової

ліквідності.

Вони

обчислюються

як

відношення

короткострокових ліквідних активів або середньострокових активів до
відповідних по термінах пасивів.
У процесі аналізу ліквідності балансу комерційного банку ставиться
завдання визначення фактичної ліквідності, відповідність її нормативам,
виявлення чинників, що викликали відхилення фактичного значення
коефіцієнтів ліквідності від установлених Національним банком. У таблиці 1
наведено коефіцієнти, що з різних сторін характеризують і розкривають на
певну дату як ліквідність банку, так і його балансу, тобто його фінансовий
стан, який є результатом досягнутої ліквідності на прикладі ПАТ «КРЕДІ
АГРІКОЛЬ БАНК».
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Таблиця 1
Рівень показників ліквідності ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» [6]
№
п/п
1

2

Коефіцієнт:

Формула розрахунку

Співвідношення позик
та депозитів
Миттєвої ліквідності

Опт.
значення

2011

2012

2013

0,7-0,8

0,513

0,49

0,674

<0,2

0,171

0,169

0,183

Продовження табл. 1
№
п/п
3

Коефіцієнт:

Формула розрахунку

Ліквідності за
строковими
зобов'язаннями

Опт.
значення

2011

2012

2013

0,25-0,3

0,19

0,37

0,278

1

1,143

1,144

1,145

4

Загальної ліквідності

5

Співвідношення
високоліквідних активів
до робочих активів
Поточної ліквідності

<0,2

0,0337

0,0656

0,0642

<0,4

0,42

0,462

0,481

<0,2

0,013

0,069

0,1

8.1

Норматив
короткострокової
ліквідності
Здатності

в межах
1

8,5

6,9

6,8

8.2

Залучення

<1

1,77

1,23

1,3

9

Мобільності
високоліквідних активів
Ліквідності гривневої
складової
високоліквідних активів
Трансформації
залучених коштів

-

0,261

0,102

0,219

-

0,261

0,102

0,219

0,5

0,169

0,170

0,062

0,2-0,25

0,11

0,18

0,217

0,5

0,44

0,31

0,57

6
7

10
11

12
13

;

Ліквідних активів
Співвідношення
короткострокових
кредитів

Надмірна деталізація коефіцієнтного аналізу ліквідності банку не
сприяє визначенню реальної ситуації з ліквідності. Для визначення рівня
ліквідності доцільним є розрахунок інтегрального показника з використанням
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статистичних методів. Наведемо один з таких методів та алгоритм щодо його
застосування

для

визначення

інтегральних

показників

ліквідності

і

платоспроможності підприємства протягом певного часового періоду.
1 крок. Статистична обробка інформації, що полягає у знаходженні
загальних тенденцій змін окремих показників ліквідності та визначення
моделей лінійних або нелінійних трендів. За умови коротких часових рядів
для трендів доцільно використовувати лінійну модель, що описується
рівнянням:
(1)
значення окремого показника ліквідності;

параметри

тренду, що визначаються на підставі методу найменших квадратів;
фактор часу. Що приймає значення 1 – 2011 р., 2 – 2012 р., 3 – 2013 р.
2

крок.

Находження

статистичних

характеристик:

середнього

арифметичного та середнього квадратичного відхилення для кожного
окремого показника ліквідності. Середнє арифметичне для кожного окремого
показника ліквідності:
(2)
середнє значення окремого j-го показника ліквідності за часовий
період T. Середнє квадратичне відхилення знаходиться за формулою для
кожного окремого показника ліквідності:

(3)
середнє квадратичне відхилення.
3 крок. Находження стандартизованих значень для кожного окремого
показника ліквідності за визначений часовий період за формулою:

(4)
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4 крок. Визначення на підставі аналізу економічної та фінансової
сутності

показників-стимуляторів

та

показників

дестимуляторів,

що

формують значення штучного еталону, тобто найкращих з точки зору
окремих показників значень, які спостерігалися для досліджуваного об‘єкту
протягом певного часу.
Значення показника точки еталону находять за формулами:
1)

для показників стимуляторів:
(5)

2)

для показників дестимуляторів:
(6)

5 крок. Згортка здійснюється на підставі використання формули
відстані точки у багатовимірному просторі:

(7)
де

– значення відстані j-го показника ліквідності від еталонного

(нормативного) значення.
6 крок.

Визначення значення інтегрального показника на підставі

значень відстані окремих показників ліквідності від точки еталону для
кожного часового періоду:
(8)
7 крок. Інтерпретація значень інтегрального показника. Формування
висновків щодо тенденцій змін інтегрального показника.
Для визначення рівня ліквідності проведемо розрахунок основних
показників, що його визначають та на основі отриманих значень
інтегрального показника здійснимо його оцінку.
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На основі таблиці 1 проведемо розрахунки відповідно до алгоритму за
допомогою MS Excel. На рисунках 1-7 наведені поетапні обчислення для
знаходження інтегрального показника.

Рис. 1. Розрахунки по коефіцієнтах співвідношення позик та
депозитів, миттєвої ліквідності

Рис. 2. Розрахунки по коефіцієнтах ліквідності по строкових
зобов’язаннях та загальної ліквідності

Рис. 3. Розрахунки по коефіцієнтах співіідношення
високоліквідних активів та поточної ліквідності

Рис. 4. Розрахунки нормативу короткострокової ліквідності та
коефіцієнта здатності
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Рис. 5. Розрахунки по коефіцієнтах залучення та мобільності
високоліквідних активів

Рис. 6. Розрахунки по коефіцієнтах ліквідності гривневої складової
високоліквідних активів і трансформації залучених коштів

Рис. 7. Розрахунки по коефіцієнтах ліквідних активів та співвідношення
короткострокових кредитів
Із формули 8 знайдемо

, а також

. На основі показників визначимо

інтегральний показник за 2011, 2012 та 2013 роки (рис. 8)

Рис. 8. Інтегральний показник ліквідності за 2011-2013 рр.
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Оскільки значення інтегрального показника знаходиться у межах від 0 до 1,
де 0 означає найгірший стан економічного об‘єкта, а 1 – найкращий,
використовують певні границі інтервалів шкали для надання якісних оцінок: [0;
0,3] – дуже низький рівень; (0,3; 0,4] – низький рівень; (0,4; 0,6] - середній рівень;
(0,6; 0,7] - досить високий рівень; (0,7; 1] – високий рівень.

Рис. 9. Динаміка інтегрального показника ліквідності ПАТ
«КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» 2011-2013 рр.
За наведеними на рис. 8 значеннями інтегрального показника та
побудованою діаграмою (рис. 9) можна зробити висновок, що візуально
спостерігається чітка тенденція до спадання інтегрального показника
ліквідності комерційного банку ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» протягом
2011-2013 рр.
Висновки. Розглянута система коефіцієнтів ліквідності дає підстави для
її використання як у частковому аналізі показників ліквідності так і виступає
основою для визначення інтегрального показника. Визначено 13 основник
показників відповідно до методики НБУ, що у повній мірі характеризують
ліквідність. Статистичним методом у MS Excel побудовано інтегральну
модель ліквідності. Інтегральний показник ліквідності за 2011-2013 рр.
показує, що чітко помітна тенденція погіршення загального показника
ліквідності. Зазначимо, що у подальшому на підставі використання моделей
часових рядів та регресійних моделей для встановлення взаємозв‘язку
показників ліквідності, доцільно провести прогноз значень інтегральних
показників за умови збереження тенденцій та визначити прогнозні значення
при умові різних прогнозованих значень інтегрального показника ліквідності.
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УДК 336.717
О. В. Іванова
здобувач освітнього ступеня «магістр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
КРИТЕРІЇ ТА ОЦІНКА НАДІЙНОСТІ КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ
УКРАЇНИ
У науковій праці досліджуються сутність надійності та стійкості
комерційних банків, а також оцінка та критерії визначення їх надійності за
допомогою

коефіцієнтів.

Розглядається

рейтингова

система

оцінки

надійності банків, станом на початок 2015 року. Також запропоновано
методику Кромонова, де визначається комплексний коефіцієнт надійності для
п’яти банків. В статті визначено основні проблеми надійності банків України,
а також запропоновано шляхи вирішення цих проблем.
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Ключові слова:

надійність, комерційні банки, рейтинг, методика

Кротонова, коефіцієнт надійності.
На сучасному етапі розвитку банківської системи України важливою і
актуальною проблемою є надійність банків та можливість задовольняти
потреби населення.

Рейтингова система оцінки надійності банків дозволяє

виявляти позитивні тенденції їх роботи, а також вказує на слабкі місця, які
необхідно усунути з метою підвищення ефективності діяльності. Рейтинг банку
призначений для оцінки фінансового стану та впливає на довіру до них.
Мета цієї статті полягає у теоретичному обґрунтуванні важливості
надійності комерційних банків, визначення надійності комерційних банків за
допомогою методики Кромонова, а також пошуку напрямів покращення
надійності комерційних банків України.
Питання змісту та сутності надійності та стійкості банків розглядаються у
працях відомих економістів Ф. Джонсона, Дж. Е. Доллана, Р. Коттера,
П. Роуза, а також вітчизняних дослідників О. Дзюблюка, В. Іванова,
В. Іфтемічука, В. Коваленка, О. Корнієнка, Р. Михайлюка, К. Мстояна,
Г. Фетісова, та інших.
Під надійністю банку слід розуміти здатність фінансового інституту чинити
опір несприятливим факторам, проте надійність і вірогідність дефолту - поняття
різні. Банк, що має високий рівень надійності, може зіткнутися з сильним
впливом негативних і малопередбачуваних факторів, які здатні привести до його
банкрутства, в той час як банк із задовільним рейтингом продовжить працювати,
оскільки в результаті збігу обставин уникне негативного впливу таких факторів.
Також необхідно враховувати політичні ризики [1].
Існують наступні критерії які визначають надійність банку:
активна, пасивна частина;
прибутковість;
капітал;
кредитний портфель.
Основним критерієм надійності банку являються активи, їх якість є
одним з найбільш важливих показників. При оцінці надійності банку також
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важливо розуміти ступінь концентрації активів. Рейтинг найбільших банків
України за обсягом активів [1] відображений у табл. 1.
Таблиця 1
Рейтинг найбільших банків України за обсягом активів станом на
01.01.2015 (тис. грн.)
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Банк

Активи

в т.ч. у валюті

Гроші та еквіваленти

Приватбанк
Ощадбанк
Укрексімбанк
Дельта Банк
Промінвестбанк
Укрсоцбанк
Райффайзен банк
Аваль
Сбербанк Росії
Альфа-Банк
ВТБ Банк

204 585 003
128 103 752
125 999 827
60 303 279
52 656 224
48 258 327

81 362 137
36 343 621
71 990 120
23 918 726
35 671 357
22 773 529

27 075 551
13 698 321
15 116 963
7 882 761
4 057 429
1 562 193

46 859 432

16 979 774

6 843 152

46 740 331
36 693 914
36 502 261

37 179 784
20 890 598
24 861 836

2 731 801
4 617 338
2 011 075

Показник прибутковості важливий, але він не завжди відображає
реальну картину, так як у багатьох банків значні кошти відраховуються в
резерви через що у звітах може відображатися. збиток.
Доходи банків України за січень-листопад 2014р. збільшилися на 26,9% і
склали 191 740 млн. грн. Витрати - зросли на 44% і склали 214 160 млн. грн.
Рейтинг найприбутковіших банків України відображений в табл. 2.
Таблиця 2
Рейтинг найприбутковіших банків України станом на 01.01.2015.
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Банк

Прибуток

СітіБанк Україна
Приватбанк
ВТБ Банк
ING Банк Україна
Кредит Європа Банк
БМ Банк
Сбербанк Росії
Креді Агріколь Банк
Прокредит Банк
ПУМБ

1 379 831
749 036
642 795
228 880
170 086
133 317
108 049
90 416
78 663
54 200
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Прибуток до
оподаткування
1 584 820
1 067 462
418 385
281 632
170 086
-315 961
97 937
120 351
97 630
-140 816

Нерозподілений
прибуток (збиток)
1 379 831
882 083
-1 681 711
228 880
170 086
-380 548
-826 471
-91 111
78 663
-74 464

Наступним критерієм для обчислення надійності є капітал банку, чим
більше капітал, тим більше зобов‘язань банк зможе покрити в разі будь-яких
проблем. Тому вкладник повинен розуміти, чим більше капітал банку по
відношенню до зобов‘язань, тим надійніше цей банк.
Для найбільш повної і універсальної рейтингової оцінки надійності
комерційного банку є методика Кромонова, де

критерії надійності

використовують такі шість коефіцієнтів: генеральний коефіцієнт надійності,
коефіцієнт миттєвої ліквідності, генеральний коефіцієнт ліквідності, коефіцієнт
захищеності капіталу і коефіцієнт фондової капіталізації прибутку.
Генеральний коефіцієнт надійності - відношення капіталу банку до
працюючих активів. Показує міру забезпеченості ризикованих вкладень
банку його власним капіталом, за рахунок якого будуть погашатися можливі
збитки у випадку неповернення того чи іншого працюючого активу[2].
Цей коефіцієнт, який представляє особливий інтерес для кредиторів і
вкладників банку, розраховують за формулою:

k1

K
,
AP

(1)

де К - розмір власного капіталу банку; АР - розмір працюючих (ризикових)
активів.
Коефіцієнт миттєвої ліквідності - відношення ліквідних активів банку до
його зобов'язань "до запитання", який показує, чи використовує банк гроші
клієнтів як власні кредитні ресурси [2].
Цей коефіцієнт представляє найбільший інтерес для клієнтів, які існують
в банку на розрахунковому і касовому обслуговуванні, його розраховують за
формулою:

k2

ЛА
,
ЗЗ

(2)
де ЛА - ліквідні активи; 33 - зобов'язання "до запитання".
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Крос-коефіцієнт - відношення всіх зобов'язань банку до працюючих
активів:

k3

СЗ
,
AP

(3)

де С3 - сумарні зобов'язання банку.
Генеральний коефіцієнт ліквідності - відношення ліквідних активів і
захищеного капіталу до сумарних зобов'язань банку, який показує забезпеченість
засобів ліквідними активами, нерухомістю і цінностями клієнтів[2].
Іншими

словами,

цей

коефіцієнт

характеризує

здатність

банку

задовольнити вимоги кредиторів у мінімальний термін при неповерненні
виданих позичок, і розраховується за формулою:

k4

ЛА ЗК
,
СЗ

(4)

де 3К - захищений капітал, який містить основні засоби банку (за винятком
нематеріальних активів) + активні залишки групи рахунків капітальних
вкладень + дорогоцінні метали.
Коефіцієнт захищеності капіталу - відношення захищеного капіталу до
усього власного капіталу, який показує, наскільки банк враховує інфляційні
процеси і яку частку своїх активів розміщує в нерухомість, цінності й
устаткування [2].
Цей коефіцієнт можна використовувати також як непрямий показник
забезпеченості банку (банки, розраховані на короткочасний термін діяльності,
зазвичай не вкладають кошти в розвиток). Його розраховують за формулою:

k5

ЗК
,
К

(5)

Коефіцієнт фондової капіталізації прибутку - відношення власних
ресурсів банку до грошей, які внесли засновники. Поряд з ефективністю
роботи банку він характеризує його незалежність від окремих засновників:

k6
де СФ – статутний фонд підприємства.
837

K
,
СФ

(6)

Для складання загальної формули надійності вводиться поняття
ідеального банку, в якому містяться такі коефіцієнти:

k1 , k 2 , k 4 , k5 = 1; k 3 , k 6 =

3. Загальна формула надійності має вигляд:

N

k1
k
k
k
k
k
45 2 20 3 10 4 15 5 5 6 5
1
1
3
1
1
3

(7)

Отже, загальна формула надійності враховує особливості структури
пасивів і активів комерційного банку.
Визначимо критерії надійності банку і здійснимо порівняльний аналіз на
прикладі п‘яти банків: ПАТ КБ «Приватбанк», АТ «Ощадбанк», ПАТ «Креді
агріколь банк»,

ПАТ «Укрексімбанк», ПАТ «Сітібанк». Розрахунки

здійснюються за допомогою програмного продукту MS Excel. Отримані дані
розрахунку рейтингових коефіцієнтів наведені у табл. 3.
Таблиця 3
Визначення надійності комерційних банків за допомогою методики
Кромонова
Банки
Приватбанк
Ощадбанк
Креді Агріколь
Укрексімбанк
Сітібанк

К1

К2

К3

К4

К5

К6

N

0,01

0,15

0,89

0,17

1,81

0,09

18,01

0,28

0,20

0,97

0,17

0,13

16,25

49,75

0,07

1,44

0,93

0,94

0,29

11,50

69,65

0,11

0,17

0,89

0,15

8,31

0,81

56,47

0,16

0,19

0,10

1,83

0,63

2,51

46,24

Таким чином, результати аналізу (рис. 1) надійності комерційних банків
є підставою для оптимізації структури пасивів і активів. Високі показники
надійності свідчать про оптимальну структуру пасивів і активів, низькі - про
необхідність оптимізації пасивів і активів комерційного банку [2].
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Рис. 1. Порівняльна діаграма коефіцієнту надійності комерційних
банків
З наведеної вище діаграми можна зробити висновок, що станом на
початок 2015 року, ПАТ «Креді агріколь» має найвищий ступінь надійності.
Що стосується найвищого рівня надійності банків України, основними
критеріями при визначенні найнадійніших банків є:
- час роботи на міжнародному фінансовому ринку (мінімум 40 років);
- рейтинг надійності групи від міжнародних рейтингових агентств, таких
як Standard & Poor's, Moody's, Fitch Ratings, — мінімум «А»;
- прозорість діяльності [ІРО]. Якщо банк (фінансова група) пройшла ІРО,
то це вже свідчить про певний рівень надійності;
- величина капіталу та масштаб діяльності (мінімум в 15-ти країнах).
Банківський ринок перебуває у скрутному становищі від курсового
стрибка, втрати активів у Криму та зоні АТО (втрата більше 15% активів та
пасивів банків), падіння кредитоспроможності клієнтів, масового скорочення
персоналу і продовження серії дефолтів фінансових установ. Масовий відтік
коштів населення строкових депозитів склав $10 млрд. з валютних вкладів, та
понад 40 млрд. з гривневих вкладів.
За останні 13 місяців офіційно неплатоспроможними визнані банки, які
на початку минулого року контролювали 13,5% ринку депозитів населення і
13,9% активів банківської системи України.
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НБУ за 4 квартал 2014 року надав банкам рефінансування та
стабілізаційних кредитів на 66,4 млрд. грн. Сумарно за 2014 рік сума
рефінансування перевищила 200 млрд. грн. Але у підсумку проблем з
ліквідністю протягом року не відчували лише державні банки та банки, що
входять до великих європейських фінансових груп.
Сукупний збиток банків на 1 грудня 2014 р. склав 22,4 млрд. грн. Без
урахування збитків банків, які віднесені до категорії неплатоспроможних та в
яких були введені тимчасові адміністрації (14 млрд. грн.), збиток склав 8,4
млрд. грн.
Доцільно дослідити діяльність банків України, які зазнали найбільших
збитків. Рейтинг найзбитковіших банків України відображений в табл. 4.
Таблиця 4
Рейтинг найзбитковіших банків України станом на 01.01.2015
Збиток до

Нерозподілений

оподаткування

прибуток (збиток)

-10 055 368

-10 045 335

-11 712 967

Укрексімбанк

-9 805 548

-10 749 193

-9 644 125

156

Ощадбанк

-8 564 446

-8 596 029

-8 561 390

155

СітіКомерцБанк

-3 951 786

-3 945 679

-3 926 986

154

Промінвестбанк

-3 453 846

-3 346 083

-8 358 847

153

Укргазбанк

-2 801 124

-2 745 607

-8 508 455

152

Укрсоцбанк

-2 662 247

-3 347 692

-2 413 482

151

ОТП Банк

-1 999 097

-2 167 772

-1 999 097

-1 367 334

-2 027 052

-2 321 053

-1 095 592

-1 095 592

-1 169 685

№

Банк

Збиток

158

VAB Банк

157

150

149

Райффайзен банк
Аваль
Експобанк

Протягом 2014 р. проблемними виявлялися банки з різним обсягом
активів, капіталу або депозитів. Це істотно підірвало віру населення в
надійність банківської системи України.
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Через банкрутство 44 банків в 2014-2015 роках (11 - у 2015 році)
банківська система України втратила 200 млрд. грн. або 9% ВВП України.
Збитки українських банків за січень-лютий 2015 р. склали майже 75
мільярдів гривень, повідомляє прес-служба Національного банку України.
Повідомляється, що збиткова діяльність банків призвела до зменшення їх
регулятивного капіталу на 71,3 млрд. грн. з початку року і до погіршення
значення інших економічних нормативів і показників діяльності банків.
Нагадаємо, за 11 місяців попереднього року збитки українських банків
зросли до 22,4 млрд. грн., зокрема, тільки в листопаді сума збитків сягнула
8923 млн. грн. При цьому, за даними НБУ, збитки українських банків в січні
2015 року склали 8,5 млрд. гривень.
На сьогоднішній день актуальними є п'ять основних проблем з приводу
ситуації на банківському ринку та її поліпшення.
По-перше, потрібно звернути увагу на дії НБУ і його керівництва. Чи
здатні вони вплинути на ситуацію в банківській сфері. Основною проблемою
є відсутність довіри до Національного банку та його дій. Однак постійна
зміна керівництва НБУ навряд чи допоможе налагодити діалог із західними
партнерами (зокрема, з МВФ).
По-друге, для населення і бізнесу важливо стабілізувати ситуацію з
курсом валют, щоб він повернувся до розумних показників. Потрібно також
розуміти, що довго утримувати курс тільки лише адміністративними
заходами (заборонами й обмеженнями) неефективно, оскільки це стримує
нормальне функціонування економіки.
По-третє, однією з проблем є спекуляція на валютному ринку.
Національний банк, як регулятор, повинен в першу чергу боротися зі
спекулянтами на валютному ринку, для цього у нього є великі можливості.
Для врегулювання ситуації ефективним методом вважається дозвіл купувати
валюту тільки через банківські відділення з використанням безготівкових
банківських рахунків.
Операція передусім спрямована на те, щоб валюта купувалася людьми
для природних потреб для виїзду за кордон, для оплати імпортних товарів і
послуг, але ні в якому разі не для розхитування ситуації.
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Необхідність забезпечити стабільність на валютному ринку і викорінити
спекуляції стали основною причиною створення Нацбанком комітету із
запобігання проведенню недобросовісних валютних операцій. Основна
причина, по якій Національний банк вирішив створити такий комітет і
втрутитися більш активно в ситуацію, яка спостерігається в даний момент на
валютному ринку, в тому, що паніка, створена недобросовісними учасниками
ринку, яких прийнято називати спекулянтами, вже перейшла певну межу,
коли це можна було б регулювати якимись більш спокійними методами.
По-четверте, уряд теж повинен нести відповідальність за наявну
проблему. Він в свою чергу може, наприклад, стимулювати експортерів. У
такому випадку можна очікувати збільшення надходжень валютної виручки в
країну, що буде знижувати ажіотажний попит на неї. Відповідно, в такій
ситуації діяльність спекулянтів буде малоефективною.
По-п‘яте, потрібно визначити терміни відновлення довіри населення до
банківської системи в цілому. У 2014 році відбувся масовий відтік внесків з
банків - на 13,7% у гривні (до 365 млрд. грн..) і 37,2% в іноземній валюті (до
$ 19,4 млрд.), що було викликано нестабільністю в політичному і
економічному плані .
Отже, у статті було розглянуто основні критерії та оцінку надійності
комерційних банків. Для оцінки надійності було запропоновано методику
Кромонова, а також було розглянуто рейтинг комерційних банків України за
прибутковістю, обсягом активів, і збитковістю. Було визначено, що на
надійність також впливає і довіра населення до банківської системи в цілому.
Для повернення довіри населення необхідно провести реструктуризацію
банківської системи шляхом злиття і поглинань. Підвищення конкуренції між
банками буде позитивно впливати на довіру українців до них.
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Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
АВТОМАТИЗАЦІЯ ПРОЦЕСІВ НАКОПИЧЕННЯ ТА ОБРОБКИ
ДАНИХ НА ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВАХ
В статті окреслено теоретичні аспекти вибору та впровадження
автоматизованих інформаційних систем через узагальнення категорій ІС та
основних

напрямків

їх

застосування.

Розкрито

основні

принципи

застосування автоматизованих інформаційних систем.
Ключові слова: автоматизація, накопичення та обробка, промислові
підприємства, інформаційні системи, інформатизація.
Постановка проблеми. Сучасний світ породжує нові проблеми,
підштовхує до пошуку їх вирішення та до вивчення нових способів збирання
та обробки інформації. Серед відомих проблем економіки підприємств існує
проблема швидкого та комфортного накопичення та обробки вхідних даних.
Саме інформаційні системи покликані вирішити цю проблему і найкоротший
термін та з найбільшою ефективністю, так як ручна обробка усієї облікової
інформації

має

набагато

нижчі

показники

швидкості

та

якості.

Результативність автоматизації процесів накопичення та обробки даних на
промислових підприємствах залежить від вибору інформаційної системи,
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широтою охоплення облікової інформації, специфічними налаштуваннями для
кожного підприємства, а також інтенсивністю її впровадження на усіх рівнях.
Постановка завдання. В Україні вплив автоматизації процесів обліку на
промислових підприємствах має особливе значення. Організації, що
впроваджують у себе АІС, мають набагато більшу ефективність обліку, ніж у
конкурентів, що дає їм перевагу у часі та точності виконання робіт та
розрахунків.
Аналіз

останніх

досліджень.

Теоретичні

проблеми

побудови

автоматизованих інформаційних систем розглянуто в роботах провідних
вітчизняних і закордонних фахівців у галузі інформатики, економіки,
кібернетики і теорії управління. Серед науковців, що досліджували дану
проблематику, можна виділити наступних: Семенов М. І., Трубілін І. Т., Лойко
В. І., Барановська Т. П. [1], Титоренко Г. А. [2], Пономаренко В. С. [3], Валяуга
Е., Новицкас Ю. [4], Кінг Д. [5], Випов Г. П., Саламатіна Л. И. [6], Щураков В. В.
[7] і багато інших.
Виклад основного матеріалу дослідження. З переходом до ринкової
економіки у більшості підприємств та організацій у зв'язку з підвищенням
ролі

економічних

обґрунтування

методів

управління,

перспективних

необхідністю

бізнес-планів,

розробки

комплексної

та

оцінки

ефективності коротко- та довгострокових управлінських рішень різко зросла
потреба в розширенні економічної роботи та підвищенні її якості. Це, у свою
чергу, викликало необхідність автоматизації аналітичного процесу на базі
ЕОМ. Як відомо, аналітична обробка інформації досить трудомістка, а
використання

сучасних

технологій

обробки

інформації

підвищує

оперативність й ефективність економічного аналізу.
Автоматизація аналітичних розрахунків забезпечує:
– підвищення продуктивності праці економістів-аналітиків за рахунок
вивільнення їх від технічної роботи і розширення творчої діяльності, що сприяє
поглибленню досліджень, вирішенню складніших економічних завдань;
– глибоке та всебічне вивчення економічних явищ і процесів, повніше
дослідження факторів та виявлення резервів підвищення ефективності
виробництва;
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– підвищення оперативності та якості аналізу, його загального рівня і
дієвості.
Нові можливості відкрилися перед економічним аналізом з появою та
розвитком сучасних комп'ютерних інформаційних систем, персональних
обчислювальних машин (ПЕОМ). Як влучно зазначив Білл Гейтс у своїй
книзі "Бізнес зі швидкістю думки", в найближчому десятилітті успіху
доб'ються ті компанії, які зуміють організувати свою роботу за допомогою
електронного інструментарію. Найбільш надійний засіб виділити свою
компанію серед конкурентів – це добре організувати роботу з інформацією.
Дійсно,

при

застосуванні

ПЕОМ

за

рахунок

децентралізації

автоматизованої обробки економічної інформації, суміщення безпосередньо
на робочому місці професійних знань з перевагами електронної обробки
даних підвищується продуктивність праці економіста, бухгалтера, плановика
та

інших

спеціалістів

підприємства.

Цьому

сприяють

прогресивні

характеристики сучасних персональних обчислюваних машин: низька
вартість, висока продуктивність, надійність, простота в обслуговуванні та
експлуатації, гнучкість та автономність використання, наявність розвиненого
програмного забезпечення, діалоговий режим роботи тощо [1].
Важливим фактором прогресу є удосконалення форм і методів
інформаційного забезпечення дослідження економічних процесів та явищ на
основі обчислювальної техніки і засобів зв'язку, які становлять матеріальнотехнічну базу автоматизованої інформаційної системи (АІС) підприємства.
Автоматизовані інформаційні системи – це системи для пошуку,
збирання, зберігання, накопичення, обробки, передачі інформації за
допомогою використання обчислювальної техніки, засобів і каналів зв'язку,
комп'ютерних інформаційних мереж. Вони є з'єднувальною ланкою між
об'єктами і суб'єктами управління і виконують такі важливі функції:
– сприйняття вихідних даних і запитів, які вводяться користувачами ;
– обробка даних, які введені і зберігаються в системі відповідно до
певних алгоритмів;
– формування необхідної вихідної інформації [2].
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На підприємстві створюється автоматизована інформаційна система, яка
складається із взаємопов'язаних функціональних підсистем, що забезпечують
управлінський апарат необхідною інформацією. Основні функціональні
підсистеми

забезпечують

розв'язання

виробництва,

перспективного

маркетингових

досліджень,

завдань

планування

оперативного

технічної

розвитку
управління

підготовки
виробництва,

матеріальними,

трудовими і фінансовими ресурсами, збуту й реалізації готової продукції,
бухгалтерського обліку та аналізу господарської діяльності підприємства.
За набором розв'язуваних завдань сучасні автоматизовані інформаційні
системи підприємства подібні до автоматизованих систем управління
підприємствами (АСУП) 80-х років, але на якісно новій ідеологічній і
технічній базі. В АІС виділяються підсистеми, або "бізнес-процеси", кожен з
яких має суто специфічні структурні особливості оброблюваних даних. Під
бізнес-процесом слід розуміти сукупність взаємопов'язаних матеріальних,
інформаційних, фінансових потоків або робочих потоків, які проходять через
взаємодіючі підрозділи підприємства і спрямовані на виконання замовлення
споживача (виготовлення продукції чи надання послуги) [3].
Основною ознакою АІС є оперативне відображення стану економічних
об'єктів для прийняття своєчасних рішень і внесення змін у бізнес-процеси,
прогнозування ефективності цих процесів і формулювання рекомендацій
щодо їх реорганізації.
Крім вищеназваного, властивістю сучасних АІС є використання
взаємопов'язаних

баз

даних

і

знань

єдиної

інформаційної

системи

підприємства. Однією з сучасних форм організації накопичення, надання та
зберігання інформації є банки даних. Банк даних – це система спеціальним
чином організованих даних (баз даних), програмних, технічних, мовних,
організаційно-методичних

засобів,

призначених

для

забезпечення

централізованого накопичення і колективного багатоцільового використання
цих даних.
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Сукупність баз даних і становить інформаційну систему управління
підприємством. Вона слугує для створення умов з безпеки і цілісності,
мінімізації надмірності даних, які зберігаються, ефективного їх використання
та пошуку.
Інформаційні системи управління спираються на науково обґрунтовані
методичні та інструктивні матеріали інформаційної системи аналізу, які
становлять сукупність державних стандартів, галузевих керівних методичних
матеріалів і зроблених проектних рішень, забезпечують створення й
супроводження інформаційного забезпечення [4].
Під впливом потреб ринкової економіки, які змінюються, інформаційні
системи

постійно

удосконалюються.

Основними

зрушеннями

в

інформаційних системах останніх років стали:
– розширення функціональних можливостей;
– удосконалення інтерфейсу з користувачем;
– адаптація наявних інформаційних систем, які використовуються на
різних типах ЕОМ;
– застосування гнучких засобів пошуку та обробки даних;
– підвищення надійності і цілісності баз даних;
– створення засобів автоматизації проектування прикладних систем.
На підприємстві АІС створює умови для використання найновіших
інформаційних технологій на базі персональних ЕОМ, розподілених баз
даних і знань, засобів зв'язку для ефективного вирішення основних завдань
управління підприємством. По суті, АІС є сукупністю пов'язаних локальних
обчислюваних мереж. Для великих корпорацій, об'єднань та холдингів
створюються великі корпоративні мережі, які налічують тисячі ЕОМ, зі
складною

структурою.

Корпоративні

мережі

включають

локальні

обчислювані мережі і глобальні обчислювальні мережі, які об'єднують ЕОМ,
розподілені за територіями, навіть дуже віддаленими (різні міста, країни,
континенти). Розрізняють мережі відділів і робочих груп залежно від їх
масштабів. Мережа робочих груп здебільшого включає 10–20, а мережа
відділів – 100–150 персональних ЕОМ [5].
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Персональними ЕОМ обладнуються робочі місця управлінських кадрів
для автоматизації їх діяльності та забезпечення їм оперативного доступу до
широкої інформаційної бази підприємства. Такі робочі місця називаються
автоматизованими. Вони є основою автоматизованих інформаційних систем
підприємства.
Поряд із застосуванням технічних та програмних засобів створюється
інформаційне забезпечення АІС, що передбачає організацію її інформаційної
бази, регламентацію інформаційних зв‘язків, визначення складу і змісту всієї
системи інформаційного відображення. При цьому визначальним є принцип
орієнтації

розробленого

технічного,

програмного,

інформаційного

забезпечення на потреби конкретних користувачів – управлінський персонал,
який є учасником управлінського процесу [6].
Автоматизована ІС здійснює інформаційне обслуговування покладений
на управлінський персонал організаційних, контрольних, аналітичних,
інформаційних функцій. Одержана після автоматизованого оброблення
управлінська інформація завжди має цільове призначення і містить керуючі
команди (директиви) або відомості про стан керованої системи і зовнішнього
середовища.
На будь-якому підприємстві, в організації циркулюють величезні
інформаційні потоки. Однак не всю інформацію можна обробити за
допомогою комп‘ютера. Причиною цього є складність структуризації
інформації та формалізації процесів її оброблення. Тому в системі управління
циркулює також інформація, яку не можна формалізувати й оброблення якої
поки що залишається справою людини [7].
Висновки. Автоматизована інформаційна система (АІС) являє собою
сукупність

інформації,

економіко-математичних

методів

і

моделей,

технічних, програмних, технологічних засобів і фахівців, призначену для
обробки інформації та прийняття управлінських рішень. Для промислових
підприємств можливість впровадження АІС у процесах обліку відкриває нові
можливості для контролю та оперативного реагування на зміни вхідних
показників, що значно підвищить ефективність функціонування в цілому та в
окремих відділах.
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О.В.Кватернюк
здобувач освітнього ступеня «магістр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
МЕХАНІЗМ МОТИВАЦІЇ ПЕРСОНАЛУ ЯК СКЛАДОВА КАДРОВОЇ
ПОЛІТИКИ ПІДПРИЄМСТВА
У статті розкрито сутність та економічну природу механізму мотивації
персоналу як складової кадрової політики підприємства через узагальнення
основних ознак: соціальні ресурси, соціальні потреби, мотиваційний механізм
працівника.
Ключові

слова:

підприємства,

механізм

соціальні

мотивації

потреби,

стратегічної поведінки.
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персоналу,

методи

кадрова

мотивації,

політика

мотиватори

Постановка проблеми. Сьогодні в економічних системах відбуваються
трансформаційні зміни в напрямку посилення ринкової конкуренції.
Сучасний процес таких змін ускладнюється багатьма кадровими проблемами,
а саме: мотивація персоналу на сьогодні характеризується відсутністю
налагодженої соціально-економічної моделі регулювання та розвитку,
неадекватність використовуваних раніше методів управління системи
мотивації у сучасних умовах, механічне перенесення методик, розроблених
за кордоном, у практику менеджерів з управління персоналом без урахування
специфіки вітчизняного менталітету та підходу до управління бізнесом.
Аналіз останніх досліджень. Методологічні засади дослідження кадрової
політики та розвитку мотивації персоналу було закладено в наукових працях
таких видатних вчених, як П. Друкер, А. Маслоу, М. Мескон, Ф.Тейлор та
інші. Аналіз сучасної економічної літератури свідчить про те, що сьогодні
триває фундаментальне вивчення теоретико-методологічних основ трудової
мотивації,

зокрема

питанням

розвитку

мотиваційних

систем,

їх

моделюванню приділено значну увагу, зокрема вітчизняними фахівцями,
такими як Т.Л. Коваленко [1, 2], Ковальчук О. А. [3], А.М. Колот [44] ,
М. А. Мащенко , [5],Г. В. Назарова [6] Н.С. Пиж [7], Я.В. Тимохина
[8],О. В. Толстікова [9], Л.І. Шваб [10], та інші.
Постановка завдання. Забезпечення сталого розвитку підприємства
можливі лише за умови наукового управління у сфері праці, в тому числі
через формування адекватного механізму мотивації працівників. Одним із
шляхів вирішення зазначеної проблеми є формування механізму мотивації
персоналу з метою створення такого мотиваційного середовища на
підприємстві для працівників, в якому вони були б зацікавлені у кінцевих
результатах діяльності не тільки власних, але й установи.
Виклад

основного

матеріалу

дослідження.

Практика

створення

ефективних мотивів діяльності та конструктивних методів управління
трудовою поведінкою працівника в розвинених країнах грунтується на різних
наукових

теоріях

та

правових

нормах,
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розроблених

Міжнародною

організацією праці. Вітчизняна теорія формування та розвитку механізму
мотивації персоналу перебуває у стані становлення, про що свідчить
наявність різних підходів до визначення сутності самого цього поняття[3].
Кадрову
планомірний,

політику

підприємства

організований

вплив

розглядатимемо
за

допомогою

як

системний,

взаємозалежних

організаційно-економічних і соціальних заходів на процес формування,
розподілу, перерозподілу робочої сили на рівні підприємства, на створення
умов для використання трудових якостей працівника з метою забезпечення
ефективного функціонування підприємства і всебічного розвитку зайнятих на
ньому працівників.
Управління

трудовою

поведінкою

працівника

в

межах

певної

організації буде успішним лише в тому випадку, якщо воно буде враховувати
актуальні й довгострокові цілі та завдання організації й суспільства, всю
сукупність зв‘язків індивіда із зовнішнім середовищем, якщо воно
диференційовано залежатиме від інтересів працівника, якщо суб‘єкти
мотиваційного управління матимуть необхідні знання й навички.
В процесі вивчення теоретичних основ мотивації праці, узагальнивши
досвід і переосмисливши основні положення, які стосуються проблеми
мотивації, Т.Л. Коваленко визначає сутність поняття мотивації як процесу
усвідомленого чи неусвідомленого вибору людиною тієї чи іншої поведінки,
яка визначається комплексною дією внутрішніх і зовнішніх соціальноекономічних факторів, спрямована на розв‘язання нових довгострокових
завдань, підвищення економічної та соціальної ефективності роботи
персоналу і організації, підтримку її балансу [1].
О.А. Ковальчук, в свою чергу, під мотивацією розуміє процес
спонукання людини або групи людей, який через вплив на психологічний
стан людини дає поштовх для виконання нею означеної роботи, задає межі й
форми діяльності працівника за яких він може досягти власних цілей через
призму досягнення цілей організації [3].
Отож, під мотивацією персоналу розумітимемо складну динамічну
систему, яка ґрунтується на відповідних принципах, реалізується на різних
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рівнях управління, що виокремлюються за характером предмета мотивації та
набувають конкретного вияву у формах стосунків між суб‘єктами взаємодії.
Формування мотивації праці завжди є результатом комплексного
впливу на працівника об‘єктивних (зовнішніх), специфічних та суб‘єктивних
(внутрішніх) факторів.
Внутрішніми факторами є особистісні характеристики працівників, які
розподіляють на дві групи: 1) функціональні, 2) характеристики особистості
[2]. До першої групи відносяться такі фактори: вік, стать, освіта, сімейний
стан, рівень кваліфікації, професійні навички, стаж за спеціальністю та інше.
До

другої

групи

відносяться

такі

фактори:

рівень

розвиненості

і

усвідомлення актуальних потреб, спрямованість інтересів працівника,
ціннісні орієнтації та інше.
Зовнішніми факторами, що впливають

на мотивацію працівників є

групи прямого і непрямого впливу та специфічні [2]. До групи прямого
впливу відносяться такі фактори як діюча система стимулювання праці,
організація трудового процесу, стиль керівництва, взаємовідносини в
колективі та інше. До групи непрямого впливу відносяться фактори, які
можуть не здійснювати прямої дії на мотивацію працівників, але
позначаються на її функціонуванні, це такі фактори як: державне
регулювання, ринок праці, рівень життя, відносини власності, індексація,
охорона здоров‘я, оподаткування доходів, та інше. До специфічних факторів
відносяться галузеві законодавчі норми, результати діяльності підприємства,
кадрова

політика,

компенсаційний

пакет,

професійно-кваліфікаційна

структура працівників та інше.
В механізмі мотивації персоналу особливе місце посідають економічні
та соціальні інтереси сторін – найманих працівників та працедавців.
Класифікація інтересів цих суб‘єктів за характером, складовими свого прояву
дозволила виявити не тільки відмінності в інтересах, але й інтеграційні
спільні фактори, що створюють об‘єктивні передумови для збалансованого
управління трудовою поведінкою працівника.
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Соціальні потреби працівника – це потреби, що визначаються як необхідні
та достатні для виживання соціуму на досягнутому рівні цивілізації; економічні
потреби – це об‘єктивно обумовлені матеріальні потреби окремих людей, груп,
класів щодо задоволення власних соціальних інтересів [9].
Соціально-економічні потреби класифікують за трьома критеріями:
потреби «для інших» – це потреби, які відображають родову сутність
людини; потреби «для себе» – це потреба у ствердженні в суспільстві,
потреба в самореалізації, потреба в самоідентифікації тощо; потреби «разом з
іншими» – це група потреб, які відображають сили суспільства або багатьох
людей у цілому [9].
Формування мотиву праці пов‘язано не з однією, а з кількома
потребами економічного та соціального змісту, кожна з яких проявляє себе
по-різному.
Мотивація персоналу підприємства за визначеними видами соціальних
потреб дозволяє вирішити такі завдання як стабілізація колективу,
підвищення

результативності

(насамперед,

професійній),

праці

й

зацікавленості

забезпечення

в

мобільності

систематичного

зростання

трудового потенціалу підприємства.
Економічні та соціальні інтереси працедавця – це засоби, що
визначають
підприємства

необхідність
та

її

створення

механізмів

розвинутої

управління

[10].

соціальної
Соціальні

сфери
ресурси

підприємства – це засоби, які можуть бути використані у процесі
задоволення соціально-економічних потреб працівника.
На думку М.А. Мащенко, мотиваційний механізм трудової діяльності є
фактором, що спонукає до дій у процесі досягнення поставленої мети [5].
Тому, на нашу думку, взаємозв‘язок потреб, стимулів, інтересів і мотивів
може бути базою для розробки системи матеріального стимулювання
Залежно від типів особистостей доцільно скористатися всім спектром
мотивів, досліджуваних Д. Макклеландом: «потреба у владі», «потреба в
належності», «потреба в навчанні» тощо (табл.1) [6].
853

Таблиця 1
Система мотивів
Спрямованість мотивації

Мотиватори стратегічної поведінки

Для
кваліфікованого
робітника

Досягнення відповідного соціального статусу.
Відповідність грошової винагороди роботі, яку
виконує кваліфікований робітник.
Службове просування.
Сприятливі умови для ефективної трудової
Діяльності.
Почуття причетності до справ фірми.
Безпека та захист трудової діяльності.

Для службовця одного з
відділів апарату
управління організації

Право самостійно приймати рішення в рамках
наданих повноважень і контролювати їх
виконання.
Сприятлива форма оплати праці.
Визнання в колективі.
Просування по службі.

Для керівника
функціонального
відділу

Право самостійно приймати рішення в рамках
наданих повноважень і контролювати їх
виконання.
Повне визнання та адекватне оцінювання виконаної роботи.
Змістовна, цікава праця.
Сприятливі умови праці.

Для представника
вищого рівня
управління

Повне визнання виконаної роботи.
Дисципліна праці.
Усвідомлення суспільної корисності праці.
Цікава, змістовна праця.
Матеріальна мотивація.

Для некваліфікованого
робітника

Особисті контакти з менеджером.
Допомога у вирішенні особистих проблем.
Стабільність зайнятості.
Справедлива оплата праці.
Сприятливі умови праці.
Безпека та захист трудової діяльності.

«Теорія очікувань» В. Врума теоретично обґрунтовує те, що практично
завжди інтуїтивно роблять менеджери різних рівнів [11]:
- очікування винагороди більш значуще, ніж те, що відбувалося в минулому,
і люди обирають ту чи іншу поведінку, орієнтуючись на майбутнє;
- винагорода тісно пов‘язує поведінку з діями, необхідними для розвитку
організації;
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- різноманітність бажань людей та робіт в організації дає змогу побудувати
гнучку систему винагороди;
- треба еквівалентно стимулювати зусилля, які людина витратила на
досягнення певного результату.
В управлінні персоналом необхідно використовувати винагороди різного
роду. Провідна роль у матеріальній мотивації трудової діяльності належить
заробітній

платі

як

основній

формі доходу найманих

працівників.

М.А.Мащенко пропонує визначення заробітної плата як ціни людського
ресурсу, яка є інструментом досягнення балансу інтересів найманих
працівників та роботодавців та результат узгодженої системи матеріальної
мотивації [5]. Така інтерпретація наголошує на тому, що, по-перше, головна
властивість заробітної плати – виконання відтворювальної функції; по-друге,
підкреслюється залежність заробітної плати кожного працівника від
реального трудового внеску у кінцеві результати трудового колективу; потретє, підтверджується те, що заробітна плата виступає найважливішим
матеріальним стимулом, по-четверте, заробітна плата є предметом договору
між найманим працівником та роботодавцем.
Висновки. Механізм мотивації персоналу – це процес стимулювання
співробітників до ефективного використання знань, навичок і вмінь у своїй
діяльності за допомогою матеріальних і нематеріальних стимулів. Процес
стимулювання персоналу, спрямований на забезпечення мотивації співробітника,
є динамічним процесом завдяки наступним властивостям. По-перше, мотивація
співробітника носить інерційний характер, по-друге, саме стимулювання впливає
на співробітника з деяким лагом, по-третє, найчастіше точковий вплив стимулу
зумовлює інтервальні зміни мотивації співробітника.
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здобувач освітнього ступеня «магістр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
КОРПОРАТИВНІ ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ В УПРАВЛІННІ
ВИРОБНИЧИМ ПІДПРИЄМСТВОМ
Проаналізовано найбільш відомі на вітчизняному ринку корпоративні
інформаційні системи (КІС). Визначено переваги кожної КІС, а також
причини поширення системи "1С: Підприємство 8.0" на більшій частині
ринку порівняно з іншими системами.
Ключові

слова:

корпоративні

інформаційні

системи,

інформаційне

суспільство, інформаційні комунікації, сумісність інформаційних систем,
модифіковані інформаційні системи.
Постановка проблеми. Сьогодні суспільство знаходиться на новому
етапі розвитку цивілізації, що характеризується наступним: збільшенням ролі
інформації та знань у житті суспільства, зростанням частки інфокомунікацій,
інформаційних продуктів і послуг у валовому внутрішньому продукті,
створенням

глобального

ефективну

інформаційну

інформаційного
взаємодію

простору,

людей,

їх

який

доступ

забезпечує
до

світових

інформаційних ресурсів і задоволення їхніх соціальних та особистих потреб в
інформаційних продуктах і послугах.
Нова історична фаза розвитку цивілізації – "інформаційне суспільство"
зумовлює бурхливий генезис інформаційних систем як неодмінного атрибуту
повсякденного життя та бізнесу.
Саме інформаційні системи стають головним інструментом бізнесу,
оскільки значне зростання обсягів накопичення та циркуляції інформації, що
необхідна для ефективного прийняття управлінських рішень і розробки
стратегії

розвитку

підприємства,

потребує

структуризації.
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постійного

аналізу

та

Постановка

завдання.

Аналіз

можливостей

найпоширеніших

інформаційних систем, які використовують підприємства та фірми, й
виявлення чинників, що впливають на розширення частки ринку їх
виробників.
Аналіз

останніх

досліджень.

Дослідженню

корпоративних

інформаційних систем та аналітичних баз даних присвячено багато наукових
праць. Серед науковців слід відзначити наступних: В.В. Скачкову,
І.І. Берендеєва [1], М.Г. Радченка [2], Г.М. Устинова [3]. Однак питання
вибору КІС вивчене недостатньо. Потребують детального вивчення такі
питання, як техніко-економічне обґрунтування впровадження певного виду
КІС у залежності від розміру, роду діяльності суб'єкта господарювання;
розробка універсального алгоритму або показників та критеріїв, за якими
можна проводити порівняльну характеристику КІС.
Виклад основного матеріалу дослідження. Корпоративна система для
будь-якого

підприємства,

що

вирішує

серйозні

бізнес-завдання,

є

надзвичайно важливим і просто необхідним елементом. Подібна система
об'єднує в єдиний інформаційний простір різнорідні програмно-апаратні
платформи і має багаторівневу структуру.
В створенні корпоративних інформаційних систем сьогодні зацікавлені
багато українських підприємств. Сьогодні вони хотіли б придбати систему
управління, яка дозволила б удосконалити внутрішні процеси, знизити
собівартість продукції, виробляти її швидше та з більш високою якістю, ніж
раніше, а крім того, виявити нові резерви, підвищити рівень бізнесу
підприємства та забезпечити йому міцні позиції на цьому важкому етапі
ринкової конкуренції.
При створенні корпоративних інформаційних систем у підприємства є
два варіанти: або створювати такі системи власними силами, тобто створити
спеціальний відділ, який би розробив проект системи, провів його втілення в
життя

та

здійснював

постійну

підтримку

та

переробку,

доробку

інформаційної системи; або ж створити такі системи, скориставшись
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послугами професійних фірм, які здійснюють розробку, втілення та
підтримку таких систем. Треба сказати, що обидва варіанти є досить
затратними, але другий з них – найімовірніший в сучасних умовах
функціонування українських підприємств, коли створити відповідний відділ
на своєму підприємстві досить важко у зв‘язку з нестатком, перш за все,
висококваліфікованих спеціалістів в комп‘ютерній сфері. Такі спеціалісти,
дійсно є, але їх небагато, і вони можуть і не погодитися працювати на
підприємстві через низьку заробітну плату.
Комп'ютерні інформаційні системи є інтеграцією усіх функціональних
рівнів - від «заліза», тобто інфраструктури, до рівня прийняття рішень. Щоб
створити проект комп‘ютерної інформаційної системи на підприємстві,
потрібно

вивчати

і

ретельно

проаналізувати

роботу

конкретного

підприємства. І потім вже пропонується схему управлінського обліку,
бюджетного керування, рекомендації з реструктуризації бізнесів-процесів.
Сучасна корпоративна система керування підприємством

- це

особливий продукт, роботу якого забезпечують і люди, і комп'ютерна
система, а результат залежить від сформованих виробничо-економічних, а
часом і від соціальних умов. Така система повинна відповідати конкретним
вимогам оптимального розвитку бізнесу компанії, для якої вона і
розробляється.
Сьогодні існує досить багато різних програм для автоматизації бізнеспроцесів. але програми - це не головне. Головний упор при реалізації проекту
корпоративної інформаційної системи треба робити на технічну підтримку
продуктів фахівцями, які знають всі особливості систем керування та мають
чітке уявлення про організації бізнес-процесів на українських підприємствах.
Якщо мова йде про середні підприємства, які швидко розвиваються, а також
великі підприємства з річним оборотом від 5 до 150 млн. дол.. то однією з
найкращих платформ для організації корпоративної інформаційної системи
буде Navision Attain. Вона в одному рішенні надає повний набір
функціональності для сучасного бізнесу - керування ланцюжками постачань,
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керування відносинами, фінансами, виробництвом, присутні мультимовність.
аналітика. Також є можливість спільної роботи через Internet. Дуже важливо,
що Navision Attain має дуже гнучке середовище розробки, що дозволяє легко
перенастроювати систему в будь-який момент. Система може в реальному
часі обробляти величезні потоки даних, у реальному ж часі розраховуючи
поля, що обчислюються. Вбудований в програмному комплексі багатомірний
аналіз

даних

дозволяє

генерувати

аналітичні

звіти

за

будь-якими

показниками, установлювати динамічні фільтри.
Що стосується процесу бюджетування. то тут лідером є система
Adaytum

е.Planning,

що

на

основі

Internet-технологій

у

єдиному

інтегрованому додатку дозволяє організувати планування, бюджетування,
прогнозування, моделювання і формування звітності. Тобто за допомогою
цієї системи можна оптимізувати планування «зверху вниз» і бюджетування
«знизу нагору», перетворити прогнози в реальні доходи.
У використанні корпоративних інформаційних систем дуже велике
значення

набуває

термін

«системна

інтеграція».

Термін

«системна

інтеграція» багатьма витлумачується порізному і використовується досить
часто. Але, по суті, за цими словами ховається можливість надання
замовникові при закінченні розробки закінченої системи «з одних рук».
Надання не просто набору устаткування і ПО (нехай і вирішуючого визначені
задачі), а саме завершеного проекту системи підприємства - від невеликого
офісу до корпорацій всеукраїнського масштабу.
У рамках створення систем керування підприємству часто необхідні
спеціалізовані додатки, що відповідають за визначені ділянки діяльності
підприємства. Наприклад, так називані Call Centers. Яким би бізнесом не
займалася фірма, життєво важливим є можливість нормально переговорити з
клієнтом. Часто з телефонного дзвоника починається знайомство з
замовником, і дуже важливо, яке в нього складеться перше враження про
підприємство.
Саме Call Centers, тобто центри обробки викликів, покликані
допомогти в цьому питанні. Одним із самих популярних у цьому сегменті є
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Symposium

Call

Center

Server

від

Nortel

Networks.

Цей

продукт

застосовується у великих компаніях, дозволяючи створювати служби
допомоги, центри прийому викликів і їхньої обробки.
Одна з наймолодших галузей інформаційних технологій - комп'ютерна
телефонія. Подібні системи дозволяють організувати багато сервісів, таких,
як телебанкінг, різного роду довідкові служби, системи оповіщення, голосова
пошта, обробка факсів, аудиоконференції, невеликі Call Centers і ін.
Окрема тема - це системи, що дозволяють керувати потоками
документів, знаннями і діловими процесами. Наприклад, Documentum 4і
забезпечує спільну роботу і взаємодію співробітників, цілих підрозділів
компанії, її партнерів, постачальників і клієнтів поза залежністю від їхнього
географічного положення.
Інший приклад спеціалізованого додатка - продукт Computer Associates
Unicenter 3.0, що дозволяє в єдиному інформаційному просторі керувати
всіма ресурсами підприємства.
Функціональні можливості дозволяють вирішувати основні завдання
бухгалтерського обліку й управління логістикою. Серед зручностей "1С:
Підприємство 8.0" слід виділити можливість зміни користувачем збережених
даних, для чого відпадає необхідність створювати складні запити й
переробляти результати їх обробки в об'єкти мови програмування, достатньо
отримати об'єкт із бази даних, змінити його властивості та знову зберегти.
Розробник при цьому має можливість написати обробку подій, пов'язаних зі
зміною даних, виконуючи з їхньою допомогою різні перевірки й змінюючи за
необхідності інші дані.
Крім того, наявність єдиної моделі позначається й на простоті освоєння
системи. Уся розробка ведеться в рамках однієї системи понять та єдиному
просторі типів даних. У розробника не виникає необхідності освоювати
кілька моделей й витрачати зусилля на реалізацію переходів між ними на
різних рівнях.
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І все-таки основою будь-якої корпоративної системи є інфраструктура,
надійне апаратне забезпечення, яке повинно мати високу продуктивність,
гарантовану приступність і маштабованість. Але в цілому інфраструктура це не тільки «залізо», тобто комп'ютери, сервери, мережне устаткування і т.д.
Важливою складовою частиною інфраструктури є середовища передачі
даних - наземні провідні й оптоволоконні канали, а також супутникові і
радіоканали. Третя складова - це системне програмне забезпечення, за
допомогою якого здійснюються керування всією інфраструктурою і її
моніторинг.
Якщо проводити класифікацію різних корпоративних інформаційних
систем, тобто систем автоматизації, або ж систем управління підприємством,
то можна провести її наступним чином: виділити в автоматизованих
системах управління підприємством три групи – А, В та С.
Група А характеризується повним або частковим охопленням базових
функціональних

областей

діяльності

підприємства

та

обмеженими

можливостями в одній або декількох спеціалізованих областях. Спектр
галузевих рішень визначається позиціонуванням виробника - це або багато
рішень з базовою функціональністю (тому що на цьому рівні відміни між
галузями незначні), або вузькоспеціалізовані рішення під визначений вид
діяльності, але які мають обмеження як по базовій та/або розширеній
функціональності, так і по потужності. АСУП в цій групі орієнтовані на
підтримку інформаційної системи до 100 робочих місць.
Група В забезпечує повне охоплення базових функціональних
областей, глибоке пророблення одних спеціалізованих областей та часткову інших (в залежності від позиціонування на ринку). Власно позиціонування
визначає і перелік галузевих рішень - це багато рішень з базовою
функціональністю та/або обмежений перелік (за типом виробництва, видами
діяльності і т.д.) спеціалізованих рішень з розширеною функціональністю.
Потужності АСУП, які входять до цієї групи, достатньо для підтримки
спільної роботи декількох сотень і навіть тисяч користувачів.
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Продукти групи С забезпечують глибоке пророблення більшості
функціональних областей діяльності підприємства. Пропонується великий
перелік спеціалізованих рішень як для різних видів діяльності, так і для
різних сфер управління (стратегічне планування, управління спеціальними
видами активів і т.д.). Підтримуються інформаційні системи, які нараховують
тисячі або навіть десятки тисяч користувачів.
Висновки. Якщо підприємство вирішує побудувати дійсно ефективну
систему керування, то робити це потрібно комплексно, споконвічно
плануючи і прогнозуючи розвиток на усіх функціональних рівнях. Підбирати
систему

автоматизованого

управління

треба,

виходячи

з

потреб

підприємства.
Впровадження нового функціоналу інформаційних систем та створення
інтегрованої корпоративної системи обліку потребує здійснення інтеграції, як
мінімум, на трьох рівнях – на рівні концепції, на рівні програмного
забезпечення і на рівні даних.
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Здобувач освітнього ступеня «магістр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
СУТНІСТЬ ВИДАТКІВ НА ОПЛАТУ ПРАЦІ У БЮДЖЕТНИХ
УСТАНОВАХ
Дана стаття присвячена питанню ефективного розрахунку заробітної
плати працівникам бюджетних установ. В роботі представлена економічна
класифікація видатків бюджету. Розглянуто основні елементи фонду
оплати праці бюджетної установи.
Ключові слова: видатки, заробітна плата, оплата праці, нарахування,
утримання.
Постановка проблеми. Гарантією ефективної реалізації державою своїх
функцій є раціональне та своєчасне використання бюджетних ресурсів.
Правильний розподіл видатків вимагає постійного пошуку напрямів
вдосконалення і аналізу показників ефективності державних коштів.
У бюджетних установах, так як і у інших сферах діяльності, праця є
основним джерелом доходів громадян. На сьогодні у бюджетних установах
видатки на заробітну плату складають 70-80% усіх видатків установи.
Правильний розрахунок оплати праці є одним з найважливіших напрямів
облікового процесу бюджетної установи.
Аналіз останніх досліджень та публікацій. Окремі напрями досліджень з
питань розрахунку оплати праці відображені в роботах таких науковців, як:
В.Т. Александрова, П.Й. Атамаса, Ф.Ф. Бутинця, П.К. Германчука,
Р.Т.
В.О.

Джоги,

І.О.

Матвеєвої,

Кондратюк,
Т.Г. Мельника,

С.В.

Левицької,

О.В.

Олійника,

О.О.
П.Г.

Лондаренка,
Петрашка,

В.І. Самборського, С.В. Свірка, Л.М. Сінельник, В.В. Сопко, М.С. Таврова,
І.Т. Ткаченко, Л.В. Черничук, О.В. Юрченка.
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Однак, питання щодо ефективного розрахунку заробітної плати
працівникам бюджетної установи не є достатньо розкритим та потребує
подальшого вивчення.
Постановка завдання. Розрахунок видатків на оплату праці займає одне з
основних місць у всій системі обліку та розрахунків у бюджетній установі, а
тому

питання

організації

розрахунку

заробітної

плати

постійно

обговорюється, що спричиняє необхідність дослідження даного питання та
його актуальність.
Метою наукової роботи є дослідження розрахунків видатків на оплату
праці в бюджетній установі.
Виклад основного матеріалу. Бюджетні установи в процесі своєї
діяльності здійснюють видатки, які за своїм економічним змістом являють
собою державні платежі, що не підлягають поверненню.
З метою чіткого розмежування видатків бюджетних установ та
одержувачів бюджетних коштів за економічними характеристиками операцій
використовується економічна класифікація видатків бюджету, яка передбачає
розподіл коштів за їх предметними ознаками (заробітна плата, нарахування
на неї та інші категорії).
Всі

видатки,

які

плануються

та

зазначаються

у

кошторисі,

відображаються в обліку та звітності саме за кодами економічної
класифікації видатків. Дана класифікація передбачає поділ видатків на
поточні, капітальні та нерозподілені.
Основними видатками є поточні видатки, які становлять не менше 70%
усіх видатків установи.
Поточні видатки - це кошти, які спрямовуються на виконання
бюджетних програм та забезпечують поточне функціонування бюджетної
установи, проведення різних досліджень, розробок, заходів та надання
поточних трансфертів.
Видатки на оплату праці мають найбільш питому вагу в кошторисі
бюджетної установи і становлять основну суму поточних та загальних
видатків, саме тому її розрахунок та аналіз є важливим моментом у
діяльності установи.
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Заробітна плата - це винагорода, обчислена, як правило, у грошовому
виразі, яку власник або уповноважений ним орган виплачує робітнику за
виконану роботу .
Фінансування видатків на оплату праці працівників бюджетних установ
регулюється в межах асигнувань, передбачених кошторисом доходів та
видатків.
Основними

функціями

та

завданням

до

виконання

оплати

праці

державних

службовців в Україні є:
- мотивація

працівників

посадових

обов'язків

із

максимальним використанням їх здібностей та вмінь;
- забезпечення внутрішньої (всередині системи державної служби) та
зовнішньої (у контексті оплати праці в державі) рівності;
- добір кваліфікованих кадрів і забезпечення прийнятного рівня їх
плинності;
- утримання кваліфікованих кадрів;
- відповідність до вимог чинного законодавства тощо.
Із цього приводу варто згадати, що Законом України «Про державну
службу» передбачено, що оплата праці державних службовців повинна
забезпечувати достатні матеріальні умови для незалежного виконання
службових обов'язків, сприяти укомплектуванню органів державної влади
компетентними і досвідченими кадрами, стимулювати їх сумлінну та
ініціативну працю.
Для

відображення

класифікацією

видатків

на

оплату

видатків передбачається код

праці

2110, до

економічною
складу

якого

включається:

- 2111 - заробітна плата;
- 2112 - грошове забезпечення військовослужбовців;
- 2120 - нарахування на оплату праці.
У бюджетній установі фонд оплати праці формується на основі
тарифікаційного списку, штатного розпису та додаткових розрахунків.
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Виплати працівникам здійснюються в межах затвердженого кошторисом
фонду оплати праці.
Фонд оплати праці бюджетної установи складається із трьох основних
елементів:
1. Основна заробітна плата, яка включає нарахування винагороди за
виконану роботу у відповідності до встановлених норм праці;
2. Додаткова заробітна плата, до якої відносяться доплати, надбавки,
гарантійні та компенсаційні виплати, а також премії за виконання
виробничих завдань і функцій.
При зарахуванні на роботу державним службовцям присвоюється
відповідний ранг у межах категорій. Щомісячно виплачується надбавка за
вислугу років, яка встановлюється у відсотках до посадового окладу з
урахуванням плати за ранг, залежно від стажу державної служби:

- понад 3 роки – 10%;

- понад 15 років – 25 %;

- понад 5 років – 15%;

- понад 20 років – 30 %;

- понад 10 років – 20 %;

- понад 25 років – 40 %.

3. Інші заохочувальні та компенсаційні виплати, які мають одноразовий
характер.
Ці три основні елементи сумуються та записуються у кошторис за
статтею 2111 «Заробітна плата».
Нарахування на заробітну плату здійснюється шляхом множення суми
зарплати на 36,3% та має місце у кошторисі бюджетної установи за кодом 2120.
Із заробітної плати працівників бюджетної установи здійснюються
певні утримання, а саме:
- податок на доходи фізичних осіб у розмірі 15% та 17% від заробітної
плати за винятком суми єдиного соціального внеску та воєнного збору. У
разі, якщо загальна сума доходів, отриманих державним службовцем у
звітному податковому місяці, перевищує десятикратний розмір мінімальної
заробітної плати, встановленої законом станом на 1 січня звітного
податкового року, ставка податку становить 17 % суми перевищення з
урахуванням податку, сплаченого за ставкою 15 %;
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- єдиний соціальний внесок (для державних службовців 6,1%);
- воєнний збір у розмірі 1,5%;
- профспілковий внесок (сплачується за бажанням працівника та
становить 1% від заробітної плати).
Також, будь-який платник податків, може розраховувати на податкову
соціальну пільгу, загальний розмір якої становить 50 % однієї мінімальної
заробітної плати (у розрахунку на місяць), встановленої законом на 1 січня
звітного року.
Загальна ставка податкової соціальної пільги застосовується до доходу,
нарахованого на користь платника податку протягом звітного місяця як
заробітна плата (інші прирівняні до неї відповідно до законодавства виплати
та винагороди, в т. ч. відпускні й лікарняні), якщо його розмір граничного
доходу не перевищує суми, що дорівнює сумі місячного прожиткового
мінімуму, діючого для працездатної особи на 1 січня звітного року,
помноженої на 1,4 та округленої до найближчих 10 гривень.
Сума заробітної плати та нарахування на неї, а також грошове
забезпечення

військовослужбовців

(якщо

передбачено

кошторисом)

записується у рядок 2110 «Оплата праці».
Більшість поточних видатків є захищеними статтями бюджету, серед
яких є і видатки на оплату праці працівників бюджетної установи та
нарахування на неї, а отже їх обсяг не змінюється на протязі усього року.
Дана інформація вказується у статті 55 Бюджетного кодексу України [2].
Витрачання

бюджетних

коштів

повинне

бути

раціональним

та

ефективним, а тому правильний розрахунок та аналіз заробітної плати має
державне значення. Контроль за дотриманням видатків на оплату праці, що
передбачається

кошторисом

та

штатним

розписом

покладається

на

бухгалтерський облік.
Висновки. Розрахунок видатків на заробітну плату в бюджетній установі
є особливо важливим в умовах дотримання установою завдань щодо
ефективного та заощадливого використання бюджетних коштів. Проведення
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розрахунків та аналізу використання фонду оплати праці дає можливість нам
оцінити потребу бюджетної установи в коштах та оплату праці, визначити
повноту використання фонду оплати праці в установі.
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Г.В. Кожушко
здобувач освітнього ступеня «магістр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ ДЛЯ ОПЕРАТИВНОГО
ПЛАНУВАННЯ МАТЕРІАЛЬНИХ РЕСУРСІВ НА ПРОМИСЛОВОМУ
ПІДПРИЄМСТВІ
Розглянуті теоретичні питання інформаційних систем для оперативного
планування матеріальних ресурсів на промисловому підприємстві. На основі
концепцій

інформаційних

систем

сформульовано

основні

положення

планування ресурсів на підприємстві. Побудовано алгоритм поліпшення
ефективності операцій на промисловому підприємстві.
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Постановка

проблеми.

Інформаційні

системи

на

промисловому

підприємстві являються в сучасному світі незамінним та основним
компонентом процесу виробництва. В сучасних умовах швидко зростає
попит на інформацію та інформаційні послуги у всіх сферах діяльності.
Технології опрацювання інформації використовують все ширший спектр
технічних засобів, на основі яких створюються обчислювальні системи і
мережі не лише для накопичення, збереження та перетворення інформації, а
й для максимального наближення термінальних пристроїв до робочого місця
фахівця. Для оперативного планування необхідно постійна підтримка
інформаційних систем для більш кращого та детального опрацювання
отриманих

даних.

інформаційних

Виникає

систем,

для

необхідність
покращення

пошуку

удосконалення

оперативного

планування

матеріальних ресурсів на підприємствах.
Метою нашого дослідження є розгляд інформаційних систем, що
дозволяють систематизувати операційне планування матеріальних ресурсів
на промислових підприємствах.
Аналіз наукових досліджень. Питання оптимізації інформаційних систем
для оперативного планування матеріальних ресурсів на підприємствах
займались як зарубіжні вчені, так і вітчизняні. Докладно це питання
викладено у матеріалах Н.З. Ємельянова «Основи побудови автоматизованих
інформаційних систем» [1], де теоретично описано побудову інформаційних
систем, їх класифікацію та способи їх впровадження. А.В. Криловіч
«Інформаційні технології в управлінні підприємством» [2], де описано
впровадження інформаційних технологій на підприємствах при різних
способах планування, їх особливості та функціональні можливості.
Виклад основного матеріалу. Під інформаційними системами розуміють
взаємозалежну сукупність засобів, методів і персоналу, які використовуються
для зберігання, обробки й подання даних, відомостей з метою вирішення
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користувачем окреслених завдань. Тобто, це система, яка здійснює або в якій
відбуваються інформаційні процеси.
Процеси, що забезпечують роботу інформаційної системи будь-якого
призначення, умовно можна представити у вигляді схеми, що складається з
блоків (рис.1):
введення відомостей, даних із зовнішніх або внутрішніх джерел;
опрацювання вхідних матеріалів й подання їх у зручному вигляді;
виведення результатів опрацьованих матеріалів, або передача в іншу
систему;
аналіз отриманих результатів;
зворотній зв'язок – відомості, які опрацьовані та проаналізовані для
корекції вхідних даних.

Відомості
Введення
відомостей

Апаратна й програмна
частини

Виведення
результатів

Їх опрацювання

Аналіз
результаті
в

Зворотній зв‘язок

Рисунок 1 – Процеси інформаційної системи
Джерелами формування інформаційних ресурсів підприємства є його
внутрішнє і зовнішнє середовище. Інформація внутрішнього середовища
відображає

фінансово-господарський

стан

підприємства.

Інформація

зовнішнього середовища відображає відносини підприємства з зовнішніми
економічними, соціальними і політичними структурами.
Останні десятиліття промислове виробництво ускладнювалося, зростали
вимоги клієнтів до якості продукції та рівня обслуговування, скорочувався час
виведення нових продуктів на ринок. З'явилася необхідність вдосконалення
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методології та технології управління. Слід було, з одного боку, систематизувати
існуючі підходи, а з іншого - прискорити вирішення поставлених перед
підприємством задач. Виникла необхідність розробки відповідних стандартів.
Одним з них з'явився стандарт планування ресурсів підприємства - MRP II [3].
Першим кроком у цьому напрямку стала розробка концепції МRР
(Маtеriаls Rеsоurсе Рlаnning – планування матеріальних ресурсів). Основна
мета МRР полягала в мінімізації витрат, пов'язаних зі складськими запасами.
В її основі лежить принцип залежності потреби в сировині, напівфабрикатах і
інші продукти від плану випуску готової продукції. Врахування цього
показника, а також часу технологічних циклів виробництва дає можливість
розрахувати необхідний запас матеріалів до конкретного терміну.
Метод МRР декларує, які процеси обліку та управління повинні бути
реалізовані на підприємстві, в якій послідовності вони повинні виконуватися,
містить конкретні рекомендації про те, як вони повинні виконуватися, тобто
алгоритми.
Метод МRР включає в себе складання проектів замовлень на закупівлю
та внутрішнє виробництво необхідних матеріалів і комплектуючих. Іншими
словами,

його

застосування

дозволяє

оптимізувати

план

поставок

комплектуючих, тим самим зменшуючи витрати на виробництво і
підвищуючи його ефективність [4].
Однак у МRР є серйозний недолік. При розрахунку запасів у рамках цієї
концепції не враховуються наявні виробничі потужності, їх завантаження і
вартість робочої сили. Це недогляд було виправлено в концепції МRР-II
(Manufacturing Ressurs Planning - планування ресурсів підприємства).
Основна суть цього методу зводиться до того, що прогнозування, планування
і контроль виробництва здійснюється по всьому циклу, починаючи від
закупівлі сировини і закінчуючи відвантаженням товару споживачеві.
Очевидно, що в міру вдосконалення засобів обробки даних властиві
MRP обмеження перестали задовольняти менеджерів і плановиків. Тому
наступним кроком стала реалізація можливості аналізувати завантаження
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виробничих потужностей і враховувати ресурсні обмеження виробництва. Ця
технологія

відома

як

CRP

(Capacity

Requirements

Planning).

Вона

представлена на рис. 2.
Технологічні
маршрути

Головний
календарний план
виробництва

Дані про робочі
центри

Планування
необхідності в
потужностях (CRP)

Календарний план необхідності в
потужностях

Рисунок 2 – Планування потреби в потужностях (Capacity
Requirements Planning)
CRP інформує про всі розбіжності між планованої завантаженням і
наявними потужностями, дозволяючи зробити необхідні регулюючі дії. При
цьому кожному виготовлення сайту виробу призначається відповідний
технологічний маршрут з описом ресурсів, необхідних на кожній його
операції, на кожному робочому центрі. Слід зазначити, що CRP не
займається оптимізацією завантаження, здійснюючи лише розрахункові
функції за заздалегідь визначеною виробничої програми згідно із описаної
нормативної інформації. Як MRP, так і CRP - планові механізми, що
дозволяють отримувати коректний і реальний план-графік виробництва на
основі використання досвіду і знань осіб, які приймають рішення. Можна
відзначити, що налагоджена технологія MRP / CRP за наявності достатніх
обчислювальних потужностей дозволяє, по суті, здійснювати моделювання
ситуації[5].
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Системи класу MRP II в інтеграції з модулем фінансового планування
(Finance Requirements Planning - FRP) отримали назву систем планування
ресурсів підприємств (Enterprise Resource Planning - ERP). Іноді також
зустрічається термін "планування ресурсів в масштабах підприємства"
(Enterprisewide Resource Planning).
В основі ERP-систем лежить принцип створення єдиного сховища
(сховища) даних, що містить всю корпоративну бізнес-інформацію:
планову, фінансову, виробничі дані, дані по персоналу і ін Наявність
єдиного корпоративного сховища усуває необхідність в передачі даних від
однієї системи до іншої (наприклад, від виробничої системи до фінансової
або кадровою), а також забезпечує одночасну доступність до інформації
будь-якого числа співробітників підприємства, що володіють відповідними
повноваженнями. Метою ERP-систем є не тільки поліпшення управління
виробничою діяльністю підприємства, але і зменшення витрат і зусиль на
підтримку його внутрішніх інформаційних потоків.
Існує

чимало

визначень

ERP-систем.

Одне

з

найбільш

часто

зустрічаються наступне:
ERP-система - це набір інтегрованих програм, що дозволяють створити
інтегровану інформаційну середу (ІВС) для автоматизації планування,
обліку, контролю і аналізу всіх основних бізнес-операцій підприємства.
Основою ІВС підприємства є саме ERP-системи.
Як правило, ERP-системи будуються за модульним принципом, і в тій чи
іншій мірі охоплюють всі ключові процеси діяльності компанії (рис.3).
Використовуваний в ERP-системах програмний інструментарій дозволяє
проводити виробниче планування, моделювати потік замовлень і оцінювати
можливість їх реалізації в службах і підрозділах підприємства, пов'язуючи
його зі збутом.
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Процес обробки замовлень
Робота з
покупцями
Обробка
замовлень

Випуск
продукції

Графік і план випуску
продукції

Управління
складом
Закупки

Управління
фінансами

Управління
поверненням
матеріалів

Рисунок 3 – Поліпшення ефективності операцій в промисловому
підприємстві
У 1990 р. була запропонована наступна формула ІС на базі ERP:
ERP = MRP II + FRP + DRP,
де FRP - планування, якому підлягають не тільки матеріали і час
робочих центрів, але і фінансові ресурси; DRP - управління ресурсами
дистрибуції.
Основними функціями ERP-систем є:
ведення конструкторських і технологічних специфікацій, що визначають
склад вироблених виробів, а також матеріальні ресурси та операції,
необхідні для їх виготовлення;
формування планів продажу та виробництва;
планування потреб в матеріалах і комплектуючих, термінів та обсягів
поставок для виконання плану виробництва продукції;
управління запасами і закупівлями: ведення договорів, реалізація
централізованих

закупівель,

забезпечення

складських і цехових запасів;
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обліку

та

оптимізації

планування виробничих потужностей від укрупненого планування до
використання окремих верстатів і обладнання;
оперативне управління фінансами, включаючи складання фінансового
плану і здійснення контролю його виконання, фінансовий і управлінський
облік;
управління проектами, в тому числі планування етапів і ресурсів,
необхідних для їх реалізації.
Пізніше в ERP-системи стали включати додатковий модуль APS
(Advanced Planning and Scheduling) - методику планування, що використовує
методи математичної оптимізації календарних планів, так як для вирішення
навіть начебто простих по постановці задач дискретного планування для
розподіленої

дистриб'юторської

мережі

звичайні

алгоритми

стають

непрацездатними з-за великої розмірності оброблюваних даних[6].
Оперативне
послідовності,

планування
тому

на

виробництва

кожній

стадії

здійснюється

необхідно

у

створювати

певній
певні

організаційні умови, що сприяють правильній організації технологічного
процесу, раціональній організації праці, чіткому виконанню кожним
працівником своїх обов'язків.
Важливе місце в оперативному плануванні роботи виробництва посідає
диспетчерська служба. Оперативне планування виробництва заготівельного
підприємства і спеціалізованих заготівельних цехів здійснюється в такій
послідовності. Підприємства, з якими укладений договір, складають денні
замовлення на напівфабрикати, кулінарні і борошняні кондитерські вироби і
передають їх в диспетчерські служби заготівельних підприємств (відділи).
Отримані замовлення узагальнюються за усіма видами продукції і
передаються в цехи у вигляді денного виробничого плану. Один екземпляр
замовлення надходить в експедицію для наступної комплектації замовлення.
Заявки приймаються за день до їх виконання. Це пояснюється тим, що
виробничому цеху необхідно завчасно одержати потрібний асортимент і
кількість сировини, продуктів для здійснення технологічного процесу
виробництва продукції за замовленнями.
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Напівфабрикати і кулінарні вироби випускаються відповідно до ТУ,
ДСТУ, а також даними збірника норм відходів і втрат при холодній і
тепловій обробках сировини.
Для розрахунку виходу овочевих і кулінарних напівфабрикатів
використовують формулу (1):
Роп = Ро / N,

(1)

де Роп - маса (нетто) овочевих та кулінарних напівфабрикатів, кг; Ро маса сировини (брутто); N - норма відходів залежно від виду сировини і
сезону по збірнику рецептур страв [5].
Робота кондитерських цехів здійснюється відповідно до планового
завдання випуску продукції. Виходячи з наявних на складі підприємства
сировини і замовлень, начальник або бригадир кондитерського цеху складає
наряд-замовлення за формою. Наряд-замовлення – це документ для
розрахунку виробничого завдання з виготовлення продукції на замовлення:
визначення потреби в сировині. Це є підставою для відпуску сировини зі
складу на виробництво. Звичайно всі процеси що прослідують роботі на
підприємстві не можливі без участі інформаційних систем, що спрощують та
систематизують інформацію і технологію на виробництві.
Висновки. В результаті дослідження визначено види та функції
інформаційних систем для оперативного планування матеріальних ресурсів
на промисловому підприємстві. Концепції планування, що супроводжують
інформаційні системи, такі як: MRP, CRP, ERP. Дані інформаційні системи
надають можливість планувати ресурси на підприємстві. На основі технології
CRP побудовано процес планування потреб в потужностях. Схематично
зобразили роботу інформаційної системи будь-якого призначення. На основі ,
ERP-систем було побудовано процес поліпшення ефективності операцій в
промисловому підприємстві.
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ВИКОРИСТАННЯ ТА АНАЛІЗ ПРОГРАМНОГО
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ PROJECT EXPERT В ДІЯЛЬНОСТІ СУЧАСНОГО
ПІДПРИЄМСТВА
Досліджено етапи роботи і можливості комп’ютерної системи Project
Expert.
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забезпечення в діяльності сучасного підприємства.
Ключові слова: програмне забезпечення, імітаційна модель, моделювання,
підприємство, фінанси, ефективність
Постановка проблеми та її зв'язок з актуальними теоретичними та
практичними завданнями. На сьогодні існує безліч різноманітних і складних
економічних процесів, взаємовідносин між людьми та підприємствами,
фінансовими інститутами та державою на внутрішньому та зовнішньому
ринках. Постає гостра соціальна проблема планування ефективного
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вкладення капіталу, що завжди пов'язане з майбутнім, а модель є
представленням

очікуваної

реальності.

Вивченням

теоретичних

та

практичних аспектів використання програми Project Expert займалися,
зокрема, такі вчені як: І. Н. Кадикова, В. А. Тріусова, В. С. Алієв,
В. А. Карпов, П. А. Жданчиков, К. Н. Петров, та ін.
Імітаційна фінансова модель підприємства, яка побудована за допомогою
Project Expert, забезпечує генерацію стандартних бухгалтерських процедур і
звітних фінансових документів, як слідство що реалізовуються у часі бізнес
операцій. Використання імітаційних фінансових моделей в процесі планування і
аналізу ефективності діяльності підприємства або інвестиційного проекту, що
реалізовується, є дуже сильним і дійовим засобом, що дозволяє порівняти різні
варіанти стратегій і ухвалити обґрунтоване управлінське рішення, направлене на
досягнення цілей підприємства.
Мета дослідження. Метою цього дослідження є аналіз можливостей
програмної системи Project Expert для підвищення ефективності імітаційних
фінансових моделей для сучасного підприємства або інвестиційного проекту.
Аналіз останніх досліджень та публікацій. В. С. Алієв в практикумі по
бізнес-плануванню з використанням програми Project Expert зазначає, що
програма виконує дві основні функції: по-перше, перетворює опис діяльності
підприємства з мови користувача в формалізований опис грошових потоків;
по-друге, обчислює показники, за якими фінансовий менеджер може судити
про результативність прийнятих рішень [2]. І. Н. Кадикова в своїх
дослідженнях по оцінці бізнесу в системі Project Expert як елементу
антикризового менеджменту вивчала теоретичні та практичні аспекти
використання даної програми [6].
Виклад основного матеріалу. Project Expert - комп'ютерна система,
призначена для підготовки бізнес планів та створення імітаційних моделей
нового

або

діючого

підприємства

незалежно

від

його

галузевої

приналежності і масштабів [7]. Дана програма випускається в декількох
версіях: від Standard – для невеликих підприємств – до Professional і PIC879

Holding – для великих корпорацій і холдингів, що відповідно дозволяє
використовувати її як в малому, так і у великому корпоративному чи
холдинговому бізнесі [2]. Моделювання бізнес-процесів відіграє величезну
роль в управлінні підприємством. Доведено, що оптимізація бізнес-процесів
за допомогою їхнього моделювання на 20–30 % знижує витрати [5].
Простий для розуміння інтерфейс допомагає пройти користувачеві через
всі етапи створення моделі компанії і опрацювання бізнес плану (див. табл. 1).
Програма автоматично підтримує основні правила бухгалтерського обліку і
фінансового аналізу і проводить глибокий аналіз коректності даних, що
вводяться під час розрахунку. Це дозволяє уникнути багатьох помилок на етапі
планування.
Таблиця 1
Етапи роботи і можливості Project Expert
Етапи
Опис
проекту та
внутрішньог
о середовища
підприємства

Можливості Project Expert
Опис проекту
Облік ставки дисконтування
Опис багаторівневої структура компанії
Детальний опис фінансового стану на початок проекту
Облік виплат відсотків за позиками при розрахунку показників
ефективності
Вибір двох валют проекту

Опис
економічного
оточення
Графік

Опис податкового оточення
Облік

приватної

інфляції

та

показників

інфляції

та

ставки

рефінансування
Створення календарного плану проекту - діаграми Гантта

виконання

Опис вартості ресурсів , облік активів їх переоцінка та амортизація

робіт

Облік фактичного стану, реалізації активів та додаткових інвестицій

Планування
збуту

Опис варіантів збуту продукції та графіка збуту
Опис ціни, облік сезонності, знижок і стрибкоподібної зміни ціни
Опис умов оплати, створення страхового запасу готової продукції
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Продовження табл. 1
Етапи

Можливості Project Exper
Облік використання продуктів, прямих витрат; опис графіка закупівель і
витрат; облік порядку, обсягів, мінімальних партій закупівель, затримки

Виробнича

платежів та сезонності, загальних витрат на виробництво, управління,

діяльність

маркетинг, опис складної схеми виплат за допомогою математичної
залежності
Віднесення загальних витрат на статті обліку
Визначення потреби у фінансуванні; схема фінансування

Фінансуванн
я проекту

Облік участі держави у фінансуванні та розподіл прибутку
Облік лізингу обладнання: умов платежів, страхування та викупу
Розрахунок аналітичних таблиць, графічне представлення

Результати

результатів, створення текстів і структури звітів
Деталізовані результати по рядках аналітичних таблиць та
власні аналітичні таблиці користувача
Розрахунок фінансових показників, показників ефективності інвестицій

Аналітичні

Облік доходів учасників, оцінка вартості бізнесу, поточних змін у проекті

можливості

Багатоваріантний аналіз; робота з групою проектів
Аналіз результатів проекту в залежності від валют виплат і надходжень
Контроль ходу виконання проектів шляхом введення фактичних

Контроль
виконання
проекту
Обмін
даними

даних про їх виконання
Отримання

аналітичних

таблиць

неузгодженості

фактичних

і

планових даних
Експорт / імпорт даних у форматі txt, dbf, mpx, звіти у форматі HTML для
розміщення в Internet
Швидке створення нового проекту, формування бібліотек даних
Робота групи співробітників з різними модулями проекту

Сервісні

Зміна параметрів початкових даних проекту,перерахунок надходжень і

функції

виплат з однієї валюти в іншу, комбіновані схеми платежів, оn і off-line
підтримка

користувача;

індикація

на автоматичне збереження проекту.
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модулів;

налаштування

Вхідні і вихідні дані системи Project Expert зображені на рис. 1.
Оцінка
вартості
бізнесу

Аналіз
чутливості

Інформація про структуру
п-ва та його продукції

Звіт про рух грошових
коштів від початку до кінця
проекту

Прогноз об‘ємів в-ва і збуту
продукції

Звіт про доходи і збитки пва, підрозділів і
прибутковості продуктів на
протязі проектів

Прогноз динаміки витрат

Project

Дані про фінансовий стан
п-ва на початку проекту

Expert

Баланс в динаміці

Прогноз інфляції і курсу
валюти

Показники ефективності
інвестицій

Умови фінансування:
кредит, продаж акцій,
лізинг і т. д.

Фінансові показники

Параметри розрахунків:
тривалість проекту, ставка
дисконтування

Звіт про рух грошових
коштів від початку до кінця
проекту

Оцінка
ризиків

Аналіз
беззбитковості

Рис. 1. - Вхідні і вихідні дані системи Project Expert
За допомогою системи підтримки прийняття рішень Project Expert
фінансовий менеджер може одержати наступні інформаційні продукти:
1) детальний фінансовий план і потреба в грошових коштах на
перспективу;
2)

схему

фінансування

підприємства,

оцінку

можливостей

і

ефективності залучення грошових коштів з різних джерел;
3) план розвитку підприємства або реалізації інвестиційного проекту,
найбільш ефективну стратегію маркетингу й виробничу стратегію, що
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забезпечує раціональне використання ресурсів (матеріальних, людських і
фінансових);
4) серію сценаріїв розвитку підприємства для різних наборів значень
факторів, здатних впливати на фінансові результати;
5) стандартні фінансові документи і основні показники, поточний і
перспективний аналіз ефективності діяльності підприємства [3].
Доцільно розглянути та виділити такі основні переваги програми Project
Expert:
- можливість підготовки бізнес-плану інвестиційного проекту, який
відповідає міжнародним стандартам UNIDO та IAS;
- дає змогу розрахувати різні варіанти проекту і порівняти їх;
- перспектива проведення всебічного аналізу проекту: його загальної
ефективності (розрахувавши, зокрема, період його окупності, індекс
прибутковості, чистий зведений дохід, внутрішню норму рентабельності),
чутливості й ефективності для окремих його учасників;
- можливість сформувати стандартні фінансові документи, розрахувати
найбільш поширені фінансові показники;
- допомагає визначити потребу в грошових коштах на будь-який
конкретний період та на перспективу, розробити ефективну схему
фінансування підприємства і вибрати оптимальні джерела та умови
залучення фінансових ресурсів;
- проводить аналіз беззбитковості випуску та реалізації кожного з видів
продукції, оцінку і прогнозування прибутковості підрозділів;
- допомагає користувачеві розробити план розвитку підприємства або
реалізації

інвестиційного

проекту,

визначивши

найбільш

ефективну

стратегію маркетингу, а також стратегію виробництва, що забезпечує
раціональне використання матеріальних, людських і фінансових ресурсів;
- дає можливість оцінити можливі варіанти виробництва, закупівель і збуту.
Усі вищенаведені переваги та можливості застосування програми Project
Expert підкреслюють актуальність її використання в практиці ведення бізнесу
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сучасними підприємствами. Адже бізнес-середовище теперішнього століття
пов‘язане із динамічним процесом зміни ринків, технологій, продуктів, які
потребують від підприємства швидкого реагування. Тому головним
фактором успіху стає можливість швидкого прорахунку різних варіантів
розвитку підприємства, розробки прогнозів на майбутнє і побудови в
віртуальному режимі ефективної бізнес-моделі в нових економічних умовах.
Висновки. Отже, створивши за допомогою програмного забезпечення
Project Expert опис діяльності свого підприємства, користувач отримує
модель, яка дозволяє провести всебічний аналіз різних управлінських рішень.
За допомогою Project Expert, можна вирішувати такі завдання:
проектування

розвитку

компанії;

аналіз

обраної

стратегії;

аналіз

альтернативних рішень; вибір оптимального проекту.
Розробляючи фінансовий план за допомогою системи підтримки
прийняття рішень Project Expert, менеджер проходить необхідні етапи, де, в
результаті, отримує

набір таблиць і графіків, що відображають рух

матеріальних ресурсів і грошових потоків, розрахунок безлічі показників
фінансово-господарської діяльності. Ці вихідні дані і є матеріалом для
аналізу сценаріїв розвитку підприємства та прийняття стратегічних рішень.
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УДК 351.858
Т.В. Мезенєва
здобувач освітнього ступеня «магістр»
Вінницького торговельно-економічного інституту КНТЕУ
ШЛЯХИ ТА ВИХОДИ БАНКРУТСТВА КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ В
УМОВАХ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ
Розглянуто шляхи виходу з банкрутства комерційних банків України в
умовах ринкової економіки. Розкрито основні закономірності розвитку
банкрутства та застосування ліквідаційної процедури.
Ключові слова: банкрутство, санація, банкрут, кредитор, боржник,
неплатоспроможність, cтрахування комерційних ризиків.
Постановка проблеми. Фінансовий стан підприємств впливає на
фінансове становище країни в цілому. Вихід України з економічної кризи
безпосередньо пов‘язаний з поліпшенням фінансового стану суб‘єктів
господарювання всіх форм власності в усіх сферах діяльності. Недостатній
фінансовий стан підприємства є причиною його неплатоспроможності,
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погіршення фінансової стійкості, які приводять до незапланованих втрата і не
досягнення необхідного фінансового результату чи навіть банкрутства. Весь
спектр з цього питання дослідження фінансових засідок проведення санації
та стабілізації діяльності підприємства є важливим для забезпечення його
подальшої роботи в ринкових умов.
Постановка завдання. В Україні значущість цих факторів особливо
зростає і породжує специфічні проблеми, пов‘язані з труднощами управління
економічними процесами, необхідністю регулювання та вирішення проблем
пов‘язаних з банкрутством.
Аналіз
банкрутства,

останніх

досліджень.

зокрема

інституту

Проблеми
санації

досліджувались вченими: Б. Поляковим,

у

правового

регулювання

процедурі

банкрутства,

А. Бірюковим, В. Джунем,

В. Степановим та іншими. Але досі багато питань у цій сфері залишаються
невирішеними, що зумовлює необхідність їх подальшого дослідження.
Санація становить собою систему заходів, які реалізуються з метою
запобігання визнанню боржника банкрутом та його ліквідації. Метою санації
є оздоровлення

фінансово-господарського

стану

боржника,

а також

задоволення в повному обсязі або частково вимог кредиторів.
Актуальність роботи. Актуальність даної роботи полягає в тому, що у
процесі становлення ринкових відносин в Україні, питання пов‘язані з
санацією підприємства мають важливе практичне значення. На даний момент
кожен суб‘єкт, залежить від виду основної діяльності та форми власності
підприємства повинні реально оцінювати як власний фінансовий стан, так и
фінансовий стан потенційних партнерів чи конкурентів.
Структура роботи. Весь спектр з мети та задач дослідження структура
роботи

включає

процес

банкрутства,

визначенню

його

причин,

ознайомлення та наслідків. В Українському законодавстві банкрутство
визначається як визнана арбітражним судом неспроможність боржника
відновити свою платоспроможність і задовольнити визнані судом вимоги
кредиторів не інакше як через застосування ліквідаційної процедури.
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З

позицій

фінансового

менеджменту

банкрутство

характеризує

реалізацію катастрофічних ризиків господарюючого суб‘єкта в процесі його
фінансової діяльності, внаслідок якої воно нездатне задовольняти у
встановленого терміну пред‘явлені з боку кредиторів вимоги й виконувати
зобов‘язання перед бюджетом.
Таким чином, хоча банкрутство господарюючого суб‘єкта є юридичним
фактом, у його основі лежать переважно фінанси. Основні із цих причин такі:
1. Серйозне порушення фінансової стабільності господарюючого суб‘єкта,
що перешкоджає нормальному здійсненню його господарської діяльності.
Реалізація цього катастрофічного ризику характеризується перевищення
фінансових зобов‘язань господарюючого суб‘єкта над його активами. Такий
фінансовий стан господарюючого суб‘єкта відображає показники В «чиста
негативна вартість В»(або В « чиста вартість дефіциту В»).
2. Істотна незбалансованість у рамках щодо тривалого періоду годин
обсягів його грошових потоків. Реалізація цього катастрофічного ризиків
характеризується тривалим перевищенням обсягів негативного грошового
потоку над позитивним і відсутністю перспектив перелому цієї негативної
тенденції.
3. Неплатоспроможність господарюючого суб‘єкта, викликана низькою
ліквідністю

його

характеризується

активів.

Реалізація

цього

значним

перевищенням

катастрофічного
невідкладних

ризику

фінансових

зобов‘язань господарюючого суб‘єкта над сумою залишки його коштів та
активів у високоліквідній формі, що носить хронічний характер.
Банкрутство комерційних банків типове явище для економік багатьох
країн світу. Банкрутство банку коштує суспільству дуже дорого і лягає
тягарем на плечі платників податків. Порівняно безболісно може пройти
банкрутство дрібного банку. Банкрутство ж великого комерційного банку
має досить значний вплив на економіку країни взагалі та досить часто
призводить до кризової ситуації в банківській системі [3].
Суб‘єкт банкрутства (далі - банкрут) - боржник, неспроможність якого
виконати свої грошові зобов‘язання встановлена арбітражним судом.
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Суб‘єктами банкрутства не можуть

бути відокремлені структурні

підрозділи юридичної особи (філії, представництва, відділення тощо);
Кредитор - юридична або фізична особа, яка має у встановленому
порядку підтверджені документами вимоги щодо грошових зобов‘язань до
боржника, щодо виплати заборгованості по заробітній платі працівникам
боржника, а також органи державної податкової служби та інші державні
органи, які здійснюють контроль за правильністю та своєчасністю
справляння податків і зборів (обов‘язкових платежів);
Неплатоспроможність - неспроможність суб‘єкта підприємницької
діяльності виконати після настання встановленого строку їх сплати грошові
зобов‘язання перед кредиторами, в тому числі по заробітній платі, а також
виконати зобов‘язання щодо сплати податків і зборів (обов‘язкових
платежів) не інакше як через відновлення платоспроможності;
Боржник – суб‘єкт підприємницької діяльності, неспроможний виконати
свої грошові зобов‘язання перед кредиторами, у тому числі зобов‘язання
щодо сплати податків і зборів (обов‘язкових платежів), протягом трьох
місяців після настання встановленого строку їх сплати;
Хоча банкрутство

підприємства

є юридичним фактором (тільки

господарський суд може визнати факт банкрутства підприємства ) в його
основі лежать переважно фінансові причини. До основних із цих причин
відносять:
1) порушення фінансової стійкості підприємства ,що характеризується
перевищенням фінансових зобов‘язань підприємства над його активами ;
2) незбалансованість грошових потоків на протязі довгострокового
періоду, тобто перевищення видатків над надходженнями;
3) довгострокова неплатоспроможність підприємства , що пов‘язана з
низькою ліквідністю його активів.
Банкрутство

підприємств - це наслідок глибокої

фінансової кризи,

система
Заходів щодо управління якою не дала позитивних результатів.
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Фактори, які можуть призвести до фінансової кризи на підприємстві,
поділяються на зовнішні, або екзогенні (які не залежать від діяльності
підприємства), та внутрішні , або ендогенні (що залежать від підприємства).
Вплив зовнішніх факторів кризи має здебільшого стратегічний характер.
Вони зумовлюють фінансову кризу на підприємстві, якщо

менеджмент

неправильно або несвоєчасно реагує на них, тобто якщо відсутня або
недосконало функціонує система раннього попередження та реагування,
одним із завдань якої є прогнозування банкрутства[4].
Можна назвати багато ендогенних факторів фінансової кризи. З метою
систематизації їх можна згрупувати в такі блоки:
Блок 1. Низька якість менеджменту;
Блок 2. Дефіцити в організаційній структурі;
Блок 3. Низький рівень кваліфікації персоналу;
Блок 4. Недоліки у виробничій сфері;
Блок 5. Прорахунки в галузі постачання;
Блок 6. Низький рівень маркетингу та втрата ринків збуту продукції;
Блок 7. Прорахунки в інвестиційній політиці;
Блок 8. Брак інновацій та раціоналізаторства;
Блок 9. Дефіцити у фінансуванні;
Блок 10. Відсутність або незадовільна робота служб

контролінгу

(планування, аналіз, інформаційне забезпечення, контроль).
Типові наслідки впливу зазначених причин і факторів на фінансовогосподарський стан підприємства такі:
- втрата клієнтів і покупців готової продукції;
- зменшення кількості замовлень і контрактів із продажу продукції;
- підвищення тиску на ціни;
- неритмічність виробництва, неповне завантаження потужностей;
- підвищення собівартості та різке зниження продуктивності праці;
- збільшення розміру неліквідних оборотних засобів і наявність
наднормативних запасів;
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- виникнення внутрішньовиробничих конфліктів і підвищення плинності
кадрів;
- істотне зменшення обсягів реалізації і, як наслідок , недоодержання
виручки від реалізації продукції.
Розрізняють три види фінансової кризи :
- стратегічна криза (коли на підприємстві зруйновано

виробничий

потенціал відсутні довгострокові фактори успіху);
- криза прибутковості (перманентні збитки

вихолощують

власний

капітал , і це призводить до незадовільної структури балансу);
- криза ліквідності (підприємство є неплатоспроможним або існує
реальна загроза втрати платоспроможності).
Важливою передумовою застосування правильних антикризових заходів
є ідентифікація глибини фінансової кризи. Існують три фази кризи:
1)

фаза кризи, яка безпосередньо не загрожує функціонуванню

підприємства ( за умови переведення його на режим антикризового
управління);
2) фаза, яка загрожує подальшому існуванню підприємства і потребує
негайного проведення фінансової санації;
3)

кризовий стан, який не

сумісний з подальшим існуванням

підприємства і призводить до його ліквідації.
Ідентифікація фази фінансової
правильної та

своєчасної

кризи є необхідною

передумовою

реакції на неї. Одним із засобів подолання

платіжної кризи та запобігання банкрутству

підприємства є фінансова

санація.
Санація є системою заходів щодо уникнення оголошення підприємства боржника банкрутом такого ліквідації.
Санація - це надання фінансової допомоги підприємству-боржнику
власником чи іншими зацікавленими особами. Більш повно санацію можна
визначити як сукупність заходів, які направлені на запобігання банкрутства
підприємств і передбачають в залежності від обставин випуск нових акцій чи
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облігацій, для мобілізації грошового капіталу, збільшення банківських
кредитів, надання урядових субсидій, зменшення розміру процентів по
облігаціях,

емітованих

підприємством,

та

відстрочку

їх

погашення;

перетворення короткострокової заборгованості в довгострокову; ліквідацію
неспроможного підприємства і утворення на його основі матеріальних
фондів нового підприємства; повну чи часткову купівлю державою акцій
підприємства; злиття підприємства, яке знаходиться у стані банкрутства, з
іншим, більш міцним.
За джерелами мобілізації фінансових ресурсів, розрізняють автономну
та гетерономну санацію.
Автономна санація передбачає фінансування оздоровлення підприємства
за рахунок його власних ресурсів і коштів, наданих власниками та іншими
особами (без залучення в санаційний процес сторонніх осіб).
Гетерономна (зовнішня) санація

характеризується

участю в ній

сторонніх осіб, зокрема банків та інших кредиторів, клієнтів, держави.
У процесі санації підприємство-банкрут може злитися з сенаторами,
бути приватизованим тощо. Якщо кредитори згодні з умовами санації, справа
про банкрутство припиняється. Термін дії зовнішнього управління і санації
не більше ніж 18 місяців. Але при санації впродовж 12 місяців повинно бути
задоволене 40% загальної суми вимог кредиторів. Це покладає особливу
відповідальність на фінансового менеджера і визначає порядок залучення
фінансових ресурсів для задоволення вимог кредиторів.
У міжнародній практиці для профілактики банкрутства, ліквідації
підприємства та сплати боргів застосовують методи кризового управління.
Вони передбачають у відповідності з фінансовим станом господарюючого
суб‘єкта допоміжні методи (консолідація, санація чи трансформація) та
знищувальні методи (ліквідація). В Україні підприємства на добровільних
засадах також можуть піти на застосування кризового управління. В
кризовому управлінні підприємства зацікавлені держава, муніципальні
органи, кредитори, підприємства-постачальники, а інколи і конкуренти. Вони
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надають

зовнішню

допомогу

шляхом

пролонгації

сплати

боргів,

фінансування чи кредитування підприємств. Кризове управління передбачає
знищувальний метод - ліквідацію, яка може здійснюватись на добровільних
чи примусових засадах.
Ліквідація приймає примусову форму, якщо здійснюється по рішенню
арбітражного суду, чи добровільну під контролем кредиторів. З моменту
визнання боржника банкрутом:
- припиняється підприємницька діяльність боржника;
- до ліквідаційної комісії переходить право розпорядження майном
банкрута;
- майнові права та обов‘язки;
- вважаються такими, що минули строки усіх боргових зобов'язань
банкрута;
- припиняється нарахування пені та процентів на всі види його
заборгованості.
Період існування поточних і оперативних кризових ситуацій, тобто
пов‘язаних з функціонуванням виробничого менеджменту, визначається,
насамперед, виробничим циклом одержання продукту.
Час існування ситуацій, пов‘язаних зі стратегічним чи інноваційним
розвитком підприємства, у значній мірі, залежить від того періоду, на протязі
якого зберігається суспільна потреба в продукті (чи його властивостях),
виробленому даною фірмою.
Дуже важливою обставиною є період виникнення ситуації, від якої
залежить і тип, і вид ситуаційної мети з виходу фірми чи її підрозділу з
проблемної ситуації. Інакше, цілі, мабуть, будуть зовсім неоднакові, якщо
проблемна ситуація виникла на початку шляху чи наприкінці його після
досягнення планової, функціональної мети підприємства.
Існує важливий принцип творчого з‘ясування завдання: кількість
можливих рішень зростає разом зі спільністю і широтою формулювання й
зменшується з ростом обмежень і заборон у ній.
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Немаловажною обставиною є те, що в період розв‘язку проблемної
ситуації можуть виникнути не одна, а кілька цілей, тобто, виникає питання
вирішення багатокритеріального завдання, труднощі якого загальновідомі. У
цих випадках, необхідне ранжирування цілей за пріоритетом і вирішення їх у
порядку, викладеному в роботі.
Мета і завдання в проблемних ситуаціях, на відміну від звичайних
запланованих цілей, повинні бути короткими і чіткими, у тому числі і за
термінами, відповідати на запитання «що» і «коли», а не «як» чи «чому», а
також на питання «наскільки добре».
Мета і завдання повинні відповідати призначенню й обов‘язкам даного
керівника

чи

співробітника,

мінімізувати

можливість

подвійної

відповідальності за результати робіт і бути зрозумілими для всіх. Вони
повинні збігатися з інтересами виконавців, їх здібностями і не викликати
додаткових конфліктів у серйозній і без того ситуації.
Нарешті, мета і завдання повинні бути чітко орієнтовані в часі і
відповідати основним організаційним і етичним принципам діяльності фірми
і прийнятим у ній методам роботи.
Для досягнення цілей підприємства з виходу його з кризи можна
приймати оперативні і стратегічні заходи.
Нестабільність банківської системи України та кризові явища в економіці
призвели до масової збитковості та втрати ліквідності більшістю кредитних
установ країни, а в деяких випадках і до банкрутства, за яким в умовах
застосування неефективних шляхів його запобігання може відбутися ліквідація
банку. Спинимося на основних причинах та симптомах кризи, які є типовими для
вітчизняних фінансово-кредитних установ. Розкриємо специфічні причини
збитковості, втрати ліквідності, а отже, фінансової кризи банку:
1) дефіцит прибуткових банківських операцій;
2) нав‘язування банкам фіскальних функцій, що відлякує нинішніх та
потенційних клієнтів;
3) збільшення обсягу обов‘язкових резервів, а отже, і частки активів, що не
приносять доходів;
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4) дефіцит прибуткових та не ризикованих інвестиційних проектів (дефіцит
надійних об'єктів кредитування);
5) низький рівень менеджменту, високі витрати, ризикована валютнокредитна політика;
6) політична нестабільність [1].
Основним документом, що описує важливі аспекти реструктуризації й
обґрунтовує необхідність проведення тих чи інших конкретних санаційних
заходів, є бізнес-план, у якому показується, яким чином керівництво фірми
намагається перебороти кризову ситуацію, що виникла на підприємстві, і які
намічені шляхи запобігання банкрутства.
Взагалі, принципи стійкості роботи фірми й управління нею можна
звести до наступного: формування здорового соціально-психологічного
клімату в колективі, ядро якого повинна складати команда однодумців,
організація гнучкого виробництва, здатного швидко перебудовуватися на
збільшення (зменшення) випуску визначеної продукції за рахунок іншої,
виробленої фірмою, розумне дублювання елементів виробничої системи з
метою включення дублера при виході основного, резервування засобів, що
забезпечують функціонування системи в кризовій ситуації, розробка
адаптивних планів і можливих рішень з управління системою, що негайно
можуть реалізовуватися при настанні кризових ситуацій, можливість
переміщення окремих елементів виробничої системи чи її керуючої системи
в просторі для більш раціонального функціонування при виникненні
несприятливих обставин, забезпечення запасних варіантів постачальників
сировини, кредиторів, спонсорів і т.п., можливість функціонування фірми в
іншому режимі, можливі плани дій фірми із запобігання банкрутства (зміна
форми організації, відсікання зайвого і т.п.), постійна турбота про
економічну безпеку фірми, розширення і поглиблення захисту останньої,
своєчасне проведення технічних оглядів основних засобів, енергетичних
об'єктів й інших елементів інфраструктури, що забезпечує підвищення
надійності їхнього функціонування, підвищення кваліфікації управлінських
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працівників, освоєння робітниками суміжних спеціальностей, рівноцінних за
кваліфікацією,

забезпечення

належного

контролю

за

надходженням

сировинних й інших матеріалів у підсистемі, що забезпечує, а також високої
якості продукції, що випускається, проведення політики активних дій у
виробничій, ринковій і галузевій політиці, створення нових форм управління,
філій і малих форм підприємств, що мають пряме підпорядкування
головному підприємству, ведення постійного моніторингу зовнішнього і
внутрішнього середовища фірми.
Наведений перелік не вичерпує всіх засобів із збільшення стійкості
роботи фірми, а дає лише можливі основні напрямки діяльності і її систем
управління. У кожній фірмі на кожнім підприємстві вони специфічні.
На кожнім підприємстві, у будь-якій організації є власні резерви, що не
використовуються чи використовуються частково.
Таким чином, на нашу думку, використання банківськими установами
зазначених заходів допоможе уникнути неплатоспроможності та, відповідно,
банкрутства. Не зважаючи на певне зниження темпів кредитування у 2009-му
порівняно з попереднім роком, попит на позикові кошти залишався досить
високим, відповідними були й темпи його задоволення.
Загальний обсяг кредитів, наданих банками в економіку, на кінець 2010го становив 734 млрд. грн., а темп їх зростання порівняно з попереднім роком
72% [2].
Важливим аспектом стійкого і безпечного функціонування підприємства
є попередження і відшкодування отриманого збитку. Через те, що будь-яка
діяльність підприємства пов‘язана з ризиком, то без нормальної страхової
діяльності в сфері безпеки і зниження підприємницьких ризиків обійтися
практично неможливо.
Страхування комерційних ризиків — це сфера, де і держава може
приймати участь як капіталами, так і нормативними механізмами.
Однак головним у безпеці підприємництва, а, отже, і більш усталеної
роботи фірми є економічні важелі з відшкодування збитку і запобігання
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негативних наслідків для організації бізнесу. У цьому полягає основний зміст
створення безпеки підприємництва.
З позиції системного підходу безпека повинна бути:безупинною — ця
вимога виходить з того, що зловмисники завжди шукають можливість обійти
захист для досягнення своїх протиправних цілей; плановою — планування
здійснюється шляхом розробки планів дій із забезпечення захищеності
організації і всіх компонентів її структури; централізованою — у рамках
визначеної підприємницької структури повинна гарантуватися організаційнофункціональна самостійність процесу забезпечення захищеності; конкретною
(адресною) — захисту підлягають конкретні об‘єкти; активною — захисні
заходи перетворюються в життя з достатнім ступенем наполегливості;
надійною — надійність методів, засобів і форм захисту з одночасним
дублюванням засобів і заходів безпеки; універсальною — заходи безпеки у всім
різноманітті структурних елементів, погроз і каналів несанкціонованого
доступу, тобто повинні застосовуватися усі види і форми захисту в повному
обсязі.
При всій важливості правових засобів і державного регулювання не
можна забувати про те, що закон не може бути вище моралі. Тільки шляхом
створення коректного підприємництва, очищеного від криміналітету, можна
побудувати

на

моральних

принципах

ту

систему,

що

легко

буде

підтримуватися і охоронятися правом.
Висновки . Отже, враховуючи викладене вище з метою запобігання
банкрутства банківських установ рекомендується використовувати наступні
заходи:
1) оптимізувати систему управління ризиками, що дозволяє їх завчасно
виявляти та мінімізувати;
2) утворити на базі головного офісу потужний аналітичний, методологічний
та розрахунковий центр, що забезпечить економію грошей, які при
децентралізованому управлінні витрачаються на створення аналогічних
служб у кожному підрозділі банку;
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3) проводити єдину процентну, тарифну політику д л я кожного зі
структурних підрозділів;
4) зменшити ймовірність здійснення фінансових махінацій працівниками
банку;
5) уникати витрат, пов'язаних з економічно необгрунтованим придбанням
основних та нематеріальних активів;
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УДК 658
М.В. Панасюк
здобувач освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ПОЛІТИКО-ПРАВОВА БЕЗПЕКА ПІДПРИЄМСТВА – ВАЖЛИВА
СКЛАДОВА ЗАХИСТУ ЕКОНОМІЧНОЇ ТА ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ
ІНФОРМАЦІЇ
У статті розглянуто основні чинники правової небезпеки підприємства,
виокремлено зовнішні та внутрішні нормативно-правові загрози. Проведено
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оцінку поточного рівня забезпечення політико-правової безпеки юридичної
компанії на основі коефіцієнтів платіжної дисципліни, якості юридичних
послуг та юридичного менеджменту.
Ключові слова: політико-правова безпека підприємства, внутрішні та
зовнішні загрози, оцінка рівня безпеки, коефіцієнт платіжної дисципліни,
коефіцієнт юридичних послуг, коефіцієнт юридичного менеджменту.
В сучасних умовах господарювання перед керівниками підприємств
постає складна задача захисту економічних інтересів підприємства від
різноманітних внутрішніх та зовнішніх загроз, забезпечення його стабільного
розвитку та підвищення ефективності функціонування. Тобто актуальною
задачею вищого керівництва стає забезпечення належного рівня економічної
та підприємницької безпеки підприємства, що потребує систематичної
оцінки та аналізу. Створення системи управління економічною безпекою
підприємства забезпечуватиме стан захищеності його життєво важливих
інтересів

від

недобросовісної

конкуренції,

протиправної

діяльності

кримінальних формувань та інших зовнішніх і внутрішніх загроз [6]. Одним
із важливих чинників в управлінні економічною безпекою підприємства є
забезпечення належного рівня політико-правової безпеки, що потребує
систематичної оцінки та аналізу.
Метою даної статті є дослідження захисту підприємницької інформації
на основі оцінки та аналізу рівня політико-правової безпеки.
Аналіз теоретичних джерел за темою дослідження свідчить, що
вивченню

різних

аспектів

інформаційної

безпеки,

зокрема

захисту

економічної та підприємницької інформації, приділяють значну увагу як
вітчизняні, так і зарубіжні дослідники. У роботах багатьох вітчизняних
науковців, зокрема І. Березовської, І. Забари, В. Крутова, звертається увага на
необхідність

приведення

законодавства

України

у

відповідність

з

європейськими стандартами. Питанням зміцнення безпеки бізнесу шляхом
правового захисту присвячені праці В. Назаренка, П. Тирала тощо.
Під час створення сучасної та ефективної системи забезпечення
інформаційної безпеки істотного значення набуває наявність відповідної
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нормативно-правової бази, без якої неможливо охопити усі сфери діяльності
підприємства в рамках єдиного правового поля. Всі дії щодо захисту й
реалізації економічних інтересів підприємства в будь-якій сфері й на будьякому рівні мають передусім спиратися на чинне законодавство України,
підтверджувати законність функціонування системи національної безпеки.
Водночас у демократичному суспільстві такі дії суб'єктів забезпечення
національної безпеки повинні відповідати національному законодавству, а
також загальновизнаним міжнародно-правовим нормам [1-2].
В той же час політико-правова безпека підприємства повинна включати
захист від надмірного податкового тиску, нестабільного законодавства,
неефективної роботи юридичного відділу підприємства. Вона визначає
середовище, в якому функціонує підприємство а також правила поведінки.
Правова складова полягає у всебічному правовому забезпеченні
діяльності підприємства, дотриманні чинного законодавства. Правову
небезпеку

становлять:

недостатня

правова

захищеність

інтересів

підприємства в договірній та іншій діловій документації; низька кваліфікація
працівників юридичної служби відповідного суб‘єкта господарювання та
помилки у підборі персоналу цієї служби; порушення юридичних прав
підприємства і його працівників; навмисне чи ненавмисне розголошення
комерційно-важливих відомостей; порушення норм патентного права.
Протидією цим негативним впливам повинна займатися юридична і
патентно-ліцензійна служба, зокрема, вона має здійснювати правове
забезпечення діяльності підприємства, юридичне опрацювання договірної
документації, ведення судових і арбітражних розглядів, правове навчання
персоналу, контроль порушень норм патентного права, тощо [5].
Процес забезпечення політико-правової складової економічної безпеки
охоплює ряд дій організаційно-економічного спрямування. Насамперед,
детально аналізують загрози внутрішніх і зовнішніх негативних впливів на
політико-правову складову економічної безпеки та причини їх виникнення.
Зовнішньою загрозою політико-правовій безпеці підприємства є часті
зміни уряду, нестабільність системи оподаткування, надмірні втручання
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держави у справи бізнесу. Серйозну загрозу діяльності підприємства
становить відсутність правових гарантій у разі насильницького відчуження
власності, заблокування рахунків підприємства тощо.
До внутрішніх нормативно-правових загроз підприємства належать
шкідливі, непродумані норми внутрішнього розпорядку, посадові положення,
інструкції,

розпорядження,

рішення

трудового

колективу.

Загрозу

підприємству становить і відсутність законодавчої бази, яка б давала змогу
цивілізовано працювати охоронним службам, усувати неузгодженість
діяльності приватних охоронних фірм з державними органами.
Проаналізуємо загрози внутрішніх і зовнішніх негативних впливів на
політико-правову складову економічної безпеки на основі матеріалів ТОВ
«Провідна юридична компанія «ГАРАНТ». Предметом діяльності компанії є
діяльність у сферах права, бухгалтерського обліку та аудиту, консультування
з питань комерційної діяльності та управління, дослідження кон‘юнктури
ринку та виявлення суспільної думки, консультування з питань комерційної
діяльності та управління, управління підприємствами.
З‘ясуємо основні причини виникнення загроз. Причинами виникнення
внутрішніх негативних впливів можуть бути: низька кваліфікація окремих
працівників юридичної компанії; недостатнє фінансування юридичного
забезпечення підприємницької діяльності; небажання підприємства активно
впливати на зовнішнє політико-правове середовище його діяльності [5].
Аналіз матеріалів юридичної компанії засвідчив, що при належному
правовому опрацюванні договірних відносин суб‘єкта господарювання з
іншими, відмічається недостатня захищеність інтересів підприємства в
конфліктних ситуаціях, недостатньо ефективне планування юридичного
забезпечення

бізнесової

діяльності,

використання

напівлегальних

та

нелегальних методів збирання інформації тощо.
Причини виникнення зовнішніх негативних впливів здебільшого мають
подвійний характер: політичний та законодавчо-правовий. На рівень
економічної та підприємницької діяльності нині негативно впливають:
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військовий конфлікт на сході України, що призвів до фінансової та
політичної кризи; зміна положень чинного законодавства з питань власності,
господарського і трудового права, оподаткування тощо.
Оцінку поточного рівня забезпечення політико-правової безпеки
проведено за кількома напрямами:
1)

рівень організації та якості робіт із забезпечення загального рівня

економічної безпеки;
2)

бюджетно-ресурсне забезпечення робіт;

3)

ефективність

діяльності

відповідних

підрозділів

суб‘єктів

господарювання.
Загальний процес охорони правової складової економічної безпеки
відбувається за типовою схемою, яка охоплює такі елементи:
аналіз загроз негативних впливів;
оцінка поточного рівня забезпечення;
планування комплексу заходів щодо підвищення цього рівня;
ресурсне планування;
планування

роботи

відповідних

функціональних

підрозділів

підприємства;
оперативна реалізація запропонованого комплексу заходів щодо
організації належного рівня безпеки.
Індикаторами оцінки рівня політико-правової безпеки підприємства
виступають коефіцієнт платіжної дисципліни Кпл.д., коефіцієнт якості
юридичних послуг Кя.юр.п. та коефіцієнт юридичного менеджменту Кюр.м..
Коефіцієнт платіжної дисципліни Кпл.д. визначимо за формулою:

де ПОП – прибуток від операційної діяльності, грн.
ШС – збитки від штрафних санкцій, грн.
0,973333

901

Коефіцієнт якості юридичних послуг Кя.юр.п. визначаємо за формулою:

де Свиг – судові справи, виграні в суді, од.
Сзаг – загальна кількість судових позовів підприємства, од.
0,934426

Коефіцієнт юридичного менеджменту Кюр.м. визначаємо за формулою:

де Пвід – дохід від відшкодованих штрафних санкцій, тис. грн.
Пнар – дохід від нарахованих штрафних санкцій підприємству, тис. грн.
1,302326

Як бачимо, значення показників близькі до порогових, що становить 1.
Для оцінки рівня правової безпеки визначено коефіцієнт співвідношення
втрат підприємства внаслідок порушень трудових норм до загального
розміру відвернених юридичною службою втрат.
Якщо втрат немає, то підприємство характеризується абсолютною
правовою безпекою. В нашому випадку, в цілому втрати становлять: 20% ,
що свідчить про нестабільний стан.
Внутрішні негативні впливи компаній, яким було надано послуги,
зазвичай близькі до 0.
Зовнішні

негативні

впливи

здебільшого

спричинені

складною

політичною ситуацією в країні: військовим конфліктом на сході України,
знеціненням гривні, зміною положень чинного законодавства.
Юридична

компанія

здійснює

правове

забезпечення

діяльності

підприємств, юридичне опрацювання договірної документації, ведення
судових і арбітражних розглядів, правове навчання персоналу, контроль
порушень

норм

патентного

права.

Визначення

причин

виникнення

внутрішніх та зовнішніх негативних впливів, оцінка поточного рівня
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забезпечення політико-правової та економічної безпеки підприємств та
компаній на основі аналізу запропонованих коефіцієнтів дозволяє розробляти
заходи по усуненню негативних впливів.
Впровадження

механізму

забезпечення

економічної

безпеки

на

підприємстві має бути зорієнтовано на підтримку стану юридичних і
економічних

відносин,

організаційних

зв'язків,

матеріальних

й

інтелектуальних ресурсів, за яких гарантується стабільність діяльності,
комерційний успіх, прогресивний науково-технічний і соціальний розвиток
підприємства.
Одним
забезпечення

з

найважливіших
економічної

та

напрямків

підвищення

корпоративної

безпеки

ефективності
є

подальше

вдосконалення системи комплексних політико-правових засобів. Чітке
правове регулювання виробничих відносин гарантує встановлення та
додержання правового порядку, забезпечення захисту й охорону від
порушень прав, свобод і законних інтересів підприємств, закріплених
чинними нормами права.
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УДК 351.858
М.Б. Ратошнюк
здобувач освітнього ступеня «магістр»
Вінницького торговельно-економічного інституту КНТЕУ
МОДЕЛЮВАННЯ ЯК СПОСІБ ВИВЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ
ЕКОНОМІКО-ВИРОБНИЧИХ СИСТЕМ
В

статті

окреслено

теоретичні

аспекти

моделювання

діяльності

економіко-виробничих систем через узагальнення категоріального апарату
та основних принципів. Розкрито

основні закономірності розвитку

економіко-виробничих систем.
Ключові слова: моделювання, модель, принцип аналогії, економіко-виробничі
системи, управління, закон синергії, закон усталеності (самозбереження),
закон стратегічного розвитку.
Постановка проблеми. Стрімка динаміка сучасного життя породжує
нові проблеми, активізує методологічні пошуки, формує нові парадигми
дослідження

економічних

процесів.

В

їх

численному

переліку

виокремлюється проблема управління розвитком економіко-виробничих
систем. Незважаючи на відмінність цілей і задач, які ставлять перед собою
виробничо-технологічні

та

управлінські

системи,

результативність

функціонування кожної з них визначається відсутністю кризових процесів і
соціальної напруги, зростанням виробництва, фінансовою стабільністю і т.п.
Врешті-решт, результативність діяльності економіко-виробничих систем
залежить як від їх потенційних можливостей (наявність матеріальних,
трудових та фінансових ресурсів), так і від уміння ефективно управляти
процесами, що відбуваються в економіці і соціальному середовищі.
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Постановка завдання. В Україні значущість цих факторів особливо
зростає і породжує специфічні проблеми, пов‘язані з труднощами управління
економічними процесами, необхідністю моделювання діяльності.
Аналіз останніх досліджень. Теоретичні проблеми побудови економікоматематичних моделей управління складними системами розглянуто в
роботах провідних вітчизняних і закордонних фахівців у галузі економіки,
кібернетики і теорії управління. Значний внесок у розвиток теоретичної і
практичної бази економіко-математичного моделювання зробили такі вчені,
як

10Бутник

О.М.

закономірностей

Економіко-математичне

розвитку

економічних

моделювання

систем:

динамічних

О.М.

Бутник

[1],

В.В. Вітлінський [2], М.П. Власов [3], Н.А. Малиш [4], А.І. Пушкарь [5],
Е.В. Бережна [6], В.М. Вовк та Н.І. Камінська [7] і багато інших.
Виклад основного матеріалу дослідження. Нині існують два чітко
окреслених підходи до формалізації економічних структур і взаємозв‘язків
між ними. Перший – пов‘язаний з виявленням в економічних структурах
найбільш важливих, узагальнених закономірностей і побудовою відповідних
функціональних

залежностей,

тобто

представленням

процесів

та

функціональної діяльності економічних структур у формалізованій формі.
Другий

підхід

пов‘язаний

з

використанням

відомих

математичних

залежностей з їх подальшим перетворенням у більш складні формалізми за
допомогою сучасного математичного інструментарію. Використання саме
такого інструментарію для опису функціональної діяльності економіковиробничих систем не лише дало змогу формалізувати процеси, що
відбуваються, але й дозволило сформувати та накопичити базу знань про
економічні

системи,

перейти

від

усвідомлення

й

опису

окремих

закономірностей до розробки формальних представлень моделей як
сукупності взаємозалежних економічних структур.
Будь-яка економіко-виробнича система є складною системою, в якій
взаємодіють десятки і тисячі економічних, технічних і соціальних процесів,
що постійно змінюються під впливом зовнішніх умов, в тому числі і науково905

технічного прогресу. В таких умовах управління соціально-економічними і
виробничими системами перетворюється в найважчу задачу, що потребує
спеціальних методів і засобів.
Для опису економічних та економіко-виробничих систем доцільно
використовувати

класичні

матричні

моделі

міжгалузевого

балансу

макроекономічних систем, а також матеріальні та фінансові баланси окремих
виробничо-технологічних систем, що дасть змогу мінімізувати витрати
матеріальних і фінансових ресурсів та часу на проведення досліджень.
Для вирішення задач управління економічними структурами доцільно
використовувати імітаційно-статистичні методи і моделі, які дають змогу
моделювати реакцію економічної системи на будь-які впливи. Як результат,
з‘являється

можливість

розробляти

адекватні

управлінські

рішення,

оцінювати їх та відкидати заздалегідь не ефективні.
Сучасні економічні системи є складними системами, в яких всі
функціональні процеси мають динамічний характер і які не можуть бути
описані мовою класичної математики з використанням аналітичних формул.
Функціональні процеси можуть бути представлені імітаційно-динамічними
моделями і структурно-лінгвістичним описом з тим або іншим ступенем
адекватності засобами економіко-математичного моделювання.
Економіко-математичне моделювання є наукою, яка використовується
економістами для моделювання економічних процесів. Воно необхідне для
однозначного формулювання та вирішення проблеми, що потребує рішення. І
це важливо не тільки для індивіда, а й для суспільства в цілому. В
економічній сфері ця обставина є найбільш важливим аспектом діяльності
будь-якого менеджера, для якого економіко-математичне моделювання є
найважливішим інструментом, що дозволяє приймати йому адекватні
рішення. Всі аспекти економіко-математичного моделювання призначені для
менеджерів та керівників вищих ланок управління, що приймають
відповідальні рішення, а всі учасники в цьому процесі повинні лише
допомагати їм в цій діяльності.
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Одним з основних таких методів являється моделювання – це один з
найбільш поширених способів вивчення економічних процесів і явищ [3, с.
72, 384].
Моделювання – це строго структурована методологія створення і
підтвердження фізичного, математичного або логічного зображення системи,
об‘єкта, явища або процесу [7, с. 335].
Моделювання

–

це

основний

специфічний

метод

науки,

що

застосовується для аналізу та синтезу систем управління, а також особливий
пізнавальний спосіб, коли суб‘єкт дослідження замість безпосереднього
досліджуваного об‘єкта пізнання обирає чи створює подібний до нього
допоміжний об‘єкт – образ чи модель, досліджує його, а отримані нові
знання переносить на об‘єкт-оригінал. Завдяки активній ролі суб‘єкта сам
процес моделювання має творчий, активний характер [3, с. 384].Тобто,
моделювання є потужним знаряддям наукового пізнання і вирішення
практичних задач, який широко використовується як в науці, так і в багатьох
ланках економіко-виробничої діяльності людини.
Розглядаючи термін «моделювання», не можна не згадати і термін
«модель», що тісно пов‘язані між собою.
Модель – це спрощене відображення економічного явища чи об‘єкта
або спрощений опис реальності. Її можна подати у вигляді рівняння, схеми,
графіка, діаграми тощо [3, с. 384]. Вітлінський В.В., в свою чергу,під
моделлю розуміє об‘єкт, що заміщує оригінал і відбиває найважливіші риси і
властивості оригіналу для даного дослідження та його мети за обраної
системи гіпотез [2, с. 44]. Моделі відображають певні проблеми і будуються
за певними припущеннями та полегшують розуміння реального світу [4, с. 4].
Враховуючи вищевикладене, можна сказати, що моделювання є
настільки

складною

сферою

діяльності,

що

вважається

мистецтвом

управління. Моделювання дозволяє здійснити ефективний аналіз ситуації і
прийняти доцільне рішення. Проблеми моделювання економічних процесів
досліджують практики і науковці (як іноземні, так і вітчизняні), але основні
проблеми залишаються вирішені неповністю [3, с. 7, 8].
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Моделювання в наукових дослідженнях, яке почали застосовувати ще в
глибоку давнину, охоплює нині все нові й нові сфери наукових знань. Однак
методологія моделювання впродовж тривалого часу розвивалась незалежно
від інших наук. Була відсутня єдина система понять, єдина термінологія.
Лише згодом почали усвідомлювати роль моделювання як універсального
методу наукового пізнання.
У наш час економіко-математичне моделювання вступає у важливий
етап розвитку, «вбудовуючись» у структуру так званого інформаційного
суспільства. Бурхливий прогрес засобів аналізу, опрацювання, передачі та
зберігання інформації відповідає сучасним тенденціям соціального і
економічного буття. Без володіння інформаційними «ресурсами» не варто й
думати про розв‘язання складних різноманітних проблем, які постають перед
світовою спільнотою. Однак інформація сама по собі здебільшого мало що
дає для аналізу та прогнозування, прийняття рішень і контролю за їх
виконанням.

Необхідні

надійні

способи

опрацювання

інформаційної

«сировини» в готовий «продукт», тобто в точні знання. Історія методології
математичного моделювання економічних процесів переконує: вона може й
повинна бути інтелектуальним ядром інформаційних технологій, усього
процесу інформатизації суспільства.
Моделювання базується на принципі аналогії і дозволяє вивчати об‘єкт
при конкретних умовах із врахуванням односторонньої точки зору. Об‘єкт,
що складно доступний для вивчення, вивчається не безпосередньо, а через
розгляд іншого, подібного йому і більш доступного – моделі [7, с. 72].
Помилковою є думка, що чим більше модель схожа на реальний об‘єкт,
тим вона краща. Критерієм корисності економічної моделі є не її
відповідність реальним економічним процесам, а відповідність отриманих за
її допомогою прогнозів реальним подіям [1, с. 20]. Тому модель має бути
достатньо простою, щоб дати нам змогу збільшити масштаби та ефективність
її застосування. З розвитком комп‘ютерних технологій було зроблено багато
спроб, іноді навіть достатньо успішних, створення ефективних економікоматематичних моделей.
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На сьогодні існує дві точки зору про сутність моделювання. Його
визначають як дослідження об‘єктів пізнання на моделях та побудову і
вивчення моделей реально існуючих предметів і явищ [3, с. 73].
Сутність методології моделювання полягає в заміні вихідного об‘єкта
його «образом» - моделлю – і подальшим вивченням (дослідженням) моделі
на підставі аналітичних методів та обчислювально-логічних алгоритмів, які
реалізуються за допомогою комп‘ютерних програм. Саме робота не із самим
об‘єктом (явищем, процесом), а з його моделлю дає можливість відносно
швидко і безболісно досліджувати його основні (суттєві) властивості та
поводження за будь-яких імовірних ситуацій (це переваги теорії). Водночас
обчислювальні (комп‘ютерні, симулятивні, імітаційні) експерименти з
моделями об‘єктів дозволяють, спираючись на потужність сучасних
математичних та обчислювальних методів і технічного інструментарію
інформатики, ретельно та досить глибоко вивчати об‘єкт у достатньо
детальному вигляді, що недоступно суто теоретичним підходам (це перевага
експерименту). Тому методологія математичного моделювання розвивається,
охоплюючи аналіз надзвичайно складних економічних, а також і соціальних
процесів [2, с. 96].
Моделювання діяльності економіко-виробничих систем базується на
основних

закономірностях

розвитку

систем.

Серед

основних

закономірностей розвитку економіко-виробничих систем виокремлюють:
закон синергії, закон усталеності (самозбереження) та закон стратегічного
розвитку.
Закон синергії визначає, що для будь-якої економіко-виробничої
системи існує такий набір елементів, при якому її потенціал значно більший
або значно менший, ніж потенціал окремих елементів. Тобто закон синергії
відображає наявність системного ефекту, коли система з простої суми
елементів переходить до системи, що має нову якість. Важливою
особливістю синергетичного підходу є те, що в період еволюційного
розвитку економіко-виробничі системи з добре передбачуваними лінійними
змінами приводять в результаті інтегроване угруповання до деякого
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нестійкого критичного стану, а вихід з критичного стану має відбуватися
одномоментно,

стрибкоподібно.

Тобто,

перехід

економіко-виробничих

систем у новий стійкий стан є неоднозначним, а розвиток інтегрованої
структури має принципово непередбачений характер.
За законом усталеності, існує декілька типів стратегічної поведінки
економіко-виробничих систем в умовах нестійкого ринкового середовища [1]:
збільшення

внутрішніх

ресурсів

економіко-виробничої

системи

незалежно від умов зовнішнього середовища;
підвищення ресурсів економіко-вироничої системи на величину,
достатню для адекватної реакції на зміни зовнішнього середовища;
зменшення або виключення взагалі внутрішніх дестабілізуючих
факторів (конфлікти, слабкий менеджмент, старіння персоналу тощо);
пропорційне збільшення ресурсів економіко-виробничої системи та
зменшення водночас внутрішніх дестабілізуючих факторів.
Випадкові дестабілізуючі фактори навколишнього середовища не є
параметрами, якими можна нехтувати, тому їх можна лише прогнозувати та
розробляти заходи з антикризового управління.
Моделювання будь-якої системи неможливе без стратегічного аналізу:
припущення впливу зовнішніх та внутрішніх факторів, присутність яких
неминуча в умовах невизначеності, властивої навколишньому середовищу.
Не можна не враховувати ту незліченну кількість різних результатів, що
відрізняються від запланованих через причини, що є важкопередбачуваними.
Зокрема до зовнішніх факторів належать [5]:
нестабільні соціально-економічна, фінансово-економічна, податкова
політика держави;
негативні

тенденції

розвитку

товарних,

грошових,

страхових,

кредитних, фондових і валютних ринків;
дискримінація щодо встановлення цільового порядку державної
підтримки

економіко-виробничих

систем

з

урахуванням

того,

наскільки їхня діяльність відповідає пріоритетам промислової та
соціальної політики країни;
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спад кон‘юнктури в економіці загалом;
темп і розмір інфляції;
посилення конкуренції в галузі та криза окремої галузі;
політична нестабільність у країні місцезнаходження економіковиробничої

системи

або

в

країнах

підприємств-постачальників

сировини (споживачів продукції) та інші.
До внутрішніх чинників належать [5]:
проблеми

внутрішнього

виробничої

системи

регламентування

(оргструктури,

діяльності

регламенти);

економіко-

низька

якість

менеджменту та маркетингу;
порушення процесу внутрішньогрупової взаємодії (розподіл прибутку,
формування і використання фондів грошових коштів);
негативні

тенденції

у

саморегулівній

системі

(інформаційне,

організаційне і економічне регулювання);
фінансово-кредитні учасники економіко-виробничої системи не можуть
ефективно мобілізовувати, розподіляти і перерозподіляти тимчасово
вільні грошові кошти всіх суб‘єктів економіко-виробничої системи;
невідповідність рівня виробничо-технологічної структури економіковиробничої системи;
недосконалість інноваційної, інвестиційної, виробничо-господарської,
фінансово-економічної, соціальної політики;
відсутність служб контролінгу в учасників економіко-виробничої
системи та ін.
Висновки.

Враховуючи

вищевикладене,

можна

сказати,

що

моделювання дозволяє здійснити ефективний аналіз ситуації і прийняти
доцільне рішення. У наш час економіко-математичне моделювання вступає у
важливий етап розвитку, «вбудовуючись» у структуру так званого
інформаційного

суспільства.

Історія

методології

математичного

моделювання економічних процесів переконує: вона може й повинна бути
інтелектуальним

ядром

інформаційних

інформатизації суспільства.
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В.Р. Рудюк
Здобувач освітнього ступеня «магістр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
МАТЕМАТИЧНИЙ АПАРАТ ФОРМУВАННЯ ПОПИТУ НА
ПРОДУКЦІЮ ДЛЯ СУЧАСНИХ ПІДПРИЄМСТВ
У статті визначено основні аспекти формування попиту на продукцію
підприємства.

Визначено

основні

методи,

що

використовують

для

прогнозування попиту на продукцію підприємства. На основі цих показників
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запропоновано математичні моделі, що базуються на індикаторах ринку та
емпіричних

коефіцієнтах,

оптимізують

що

характеристики

визначають
системи

бажання

споживача

інтерактивного

та

планування,

системи розподілу ресурсів й організаційної взаємодії.
Ключові слова: попит, модель Літла, модель Фішбейна, ринок.
Постановка проблеми. На сучасному ринку України функціонує близько
393 тисячі підприємств і кожне із них займає певну частку ринку. Проте,
зазвичай однією із стратегічних цілей власників підприємств є розширення
кола споживачів, а саме за допомогою ефективної збутової політики
сформувати максимально можливий попит на продукцію або запропонувати
нові товари, що більш якісно задовольняють бажання покупців. Нині, як
науковці так і власники підприємств шукають способи швидко організувати
заходи щодо збільшення попиту на продукцію. Але, як відомо, не існує
універсального способу для підприємств усіх галузей.
Розроблення

адекватного

інструментарію

для

обґрунтування

асортименту продукції, що є адресним для цільових споживачів продукції
промислових підприємств є не лише етапом маркетингової політики, а й стає
пріоритетною складовою політики державного регулювання економіки. І
оскільки цей процес охоплює інтереси протидіючих сторін, він є апріорно
невизначеним, ризикованим, конфліктним, а тому потребує використання
сучасних наукових підходів до адресного ринкового позиціонування
підприємств-виробників за спектром критеріїв[1, с. 140]. Зазначене вище
зумовлює необхідність врахування вимог цільових клієнтських середовищ і
побудови моделей і прогнозів процесів насичення ринку, формування попиту
і поводження споживачів.
Аналіз останніх досліджень. Розробку теоретичних, методологічних та
практичних аспектів розв‘язання проблеми формування попиту здійснювали
зарубіжні економісти: Ф.Котлер, Г. Армстронг, М. Портер, Є. Голубков,
В. Хруцький, І. Корнєєва,

П. Завьялов, А. Романов, С. Красільніков,

В. Благоєв

та інші. Проблеми ефективної збутової політики на ринку

харчування

висвітлено

у

наукових

працях

вітчизняних

вчених:

В. Андрійчука, В. Бойка, М. Дем‘яненка, П. Канінського, Ю. Коваленка,
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М. Коденської, О. Крисального, М. Маліка,
Г. Підлісецького, В. Рабштини, П. Саблука,

В. Месель-Веселяка,

П. Стецюка, М. Федорова,

О. Шпикуляка, В. Юрчишина та ін.
Метою статті є визначення основних аспектів дослідження попиту на
продукцію для підприємств, що функціонують на ринку України сьогодні.
Виклад основного матеріалу. Роль інформаційних технологій в системі
управління діяльністю підприємства визначається сукупністю тих дій чи
заходів з прийняття управлінських рішень. На основі процедур та механізмів
збору, накопичення, обробки та аналізу внутрішнього та зовнішнього
середовища засобами обчислювальної техніки.
Моніторинг є важливою складовою інформаційного забезпечення
управління і об‘єднує такі важливі функції управління,спостереження, аналіз,
оцінка і прогнозування показників діяльності. Задля забезпечення можливого
прибутку необхідно максимально забезпечити попит на продукцію.
Зазначимо, що під попитом розуміють певну кількість продукту, яку
споживачі бажають купити на ринку за певну ціну у певний проміжок часу. Тому
головне завдання кожного підприємства є вибір такого товарного асортименту,
який би повністю задовольнив споживачів і приносив підприємству максимум
прибутків. При управлінні попитом підприємства особливу увагу вивченню
господарських зв‘язків, пошуку і вибору постачальників, розвитку закупівельної
діяльності. Використовуються такі види робіт:
проведення виставок-продажів;
опитування покупців;
дні обліку незадоволеного попиту;
розрахунок прогнозів попиту;
складання кон‘юнктурних оглядів.
Попит як платоспроможна здатність задовольняти потреби – особисті,
суспільні, виробничі, є важливішим об‘єктом дії механізму маркетингової
служби. Орієнтація на цілісну систему особистих потреб людей, зміст і
форми віддзеркалення яких багатоаспектні, знаходяться під впливом
914

численних чинників і процесів об‘єктивного і суб‘єктивного характеру,
визначає напрями маркетингової діяльності.
Точність

прогнозування

попиту

прямо

впливає

на

прибуток

підприємства, помилковий прогноз призводить до зниження прибутку.
Завищений прогноз – це необґрунтоване збільшення складських запасів,
транспортно-заготівельних витрат і, в результаті зниження обороту запасів.
Занижений прогноз – це, як правило позапланові закупівлі, перевищення
бюджету,і як наслідок зниження бюджету.
Існує кілька підходів для прогнозування, що найчастіше використовуються
на практиці. Їх можна розділити на дві основні категорії – евристичні методи та
економіко-математичні

методи.

Особливості

економіко-математичного

моделювання в області маркетингу в основному визначається завданнями і
функціями сфери діяльності підприємств і фірм в умовах ринкової економіки.
Склад і рівень попиту на будь-який товар залежить від економічних,
соціальних, психофізіологічних факторів. До економічних належать рівень
виробництва (пропозиція) товарів, рівень доходів населення, рівень і
співвідношення цін; до соціальних – духовні цінності, соціальна структура,
рівень розвитку масової культури; психофізіологічні.
Для розрахунку рівня попиту на продукцію підприємства в цілому варто
використовувати інтегральну модель маркетингової стратегії підприємства,
що передбачає постійний розвиток та включає безліч змінних параметрів.
Параметри, які вона має включати як частинні випадки, відображені у таких
моделях Літла та Фішбейна.
Модель Літла (модель ADBUDG) [2] орієнтована на стабільний ринок з
нерозширеним глобальним попитом. Параметри моделі визначають методом
експертних оцінок. Загальноприйнята математична модель має вигляд:

(1)
де

– очікувана частка ринку в момент часу t;

доля ринку за відсутності реклами;

- мінімальна

- максимальна частка ринку при
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дуже високих витратах на рекламу;
рекламу;

- ефективний обсяг витрат на

- коефіцієнт чутливості реакції;

– константа.

Помітно, що величина частки ринку, яку займає підприємство, це не що
інше, як відношення обороту фірми до величини рівня насичення ринку
виробленими товарами:

. Тоді формулу (1) можна записати:

(2)
де

бажаний оборот підприємства;

нульовій рекламі;

- оборот підприємства при

- оборот підприємства при найвищому рівні

реклами. Дана інтерпретація є більш доступною та зрозумілою для
виробничих підприємств і використовує такі параметри: обсяг замовлення;
загальна потреба у визначений період часу; витрати на одне замовлення;
термін часу; витрати на зберігання одиниці часу.
Розуміння факторів, що обумовлюють вибір споживачів у межах
товарної категорії, забезпечується використанням у діагностичних цілях
багатофакторних моделей, зокрема моделі Фішбейна. Дана модель дає змогу
оцінити силу думки про те, що товар має відповідне значення. Враховує
відношення споживача до товару підприємства.
У

моделі

Фішбейна

виміряється

ймовірність

того,

що

марка

розташовується в певній точці континуума [3].
(3)
де

- ставлення до об‘єкта;

показник

;

- ступінь впевненості, що об‘єкт має

- оцінка ризику показника ;

- число значимих показників.

Перевага даної моделі у тому, що вона проста у розрахунках та
створенні інформаційної бази після проведення анкетування. Проте існує і
кілька недоліків, які ускладнюють можливості роботи з моделю:
великі витрати на проведення анкетування респондентів;
можливий вибір параметрів, які не точно описують якість товару;
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за допомогою моделі не можна пояснити ірраціональну поведінку
споживача, наприклад, в наступній ситуації: «Навіщо я виписую журнал,
якщо я жодного разу його не читав?»;
не існує прямої залежності між формуванням когнітивного
відношення, потім афективного і далі переходом до наміру та реалізації
поведінки;
модель є компенсаційною, тобто низькі показники по одним
атрибутам компенсуються більш високими значеннями інших [4, c. 96].
Можливий

випадок,

коли

споживач

має

достатньо

позитивне

відношення до товару, проте під впливом різних чинників не може купувати
його і навпаки. Варто враховувати виявлений недолік у моделі Фішбейна.
Модифікована модель має вигляд:

(4)
де

- сила думки споживача, що при показнику

можлива повторна

покупка продукції торговельної марки.
Слід відмітити, що застосування моделі Фішбейна в практичному
спрямування показало, що використана шкала при анкетуванні має від‘ємні
значення. Наявність при розрахунку двох від‘ємних значень математично
значно збільшує загальну оцінку, хоча логічно, навпаки, має зменшувати.
Варто використати іншу шкалу із ряду можливих. В даному випадку
доцільно застосовувати уніполярну семантичну диференціальну шкалу (рис.
1). Саме за такою шкалою від 1 до 7 слід розробляти анкету для потенційних
споживачів.
Абсолютно

Дуже

...

неважливий
1

важливий
2

3

4

5

6

Рис. 1. Диференціальна шкала для розробки анкети
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7

При зведенні результатів дослідження слід зазначити, що важливо
визначити декілька показників, які дають змогу зробити належні висновки.
Крім показників

, які визначають як середнє арифметичне

значення по усім респондентам, потрібно урахувати показник

, який

дає можливість визначити різницю в силах думок стосовно наявності
атрибуту товару та можливості здійснення повторної покупки при даному
атрибуту. Якщо

, то сила думки відносно певного атрибуту

співпадає з ймовірністю повторної покупки; якщо

, то

відношення до товару є кращим, але ймовірність покупки буде меншим за
певним атрибутом і, навпаки, якщо

, то ймовірність покупки

продукції буде більша за рівень ставлення споживача за певним атрибутом.
Висновки.

Таким

чином,

багатофакторний

аналіз

забезпечує

ідентифікацію споживчих оцінок показників товару, оцінку їх значимості для
споживачів. Використаний для формалізації процесів математичний апарат
дозволяє адекватно описати взаємодію елементів організаційної системи.
Модель можна використовувати як для аналізу попиту на продукцію
підприємства, так і для оптимізації характеристик системи інтерактивного
планування, системи розподілу ресурсів й організаційної взаємодії.
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УДК 336.051
А.Р. Рябоконь
здобувач освітнього ступеня «магістр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
АЛГОРИТМ РОЗРАХУНКУ РИЗИКІВ АКТИВНИХ ОПЕРАЦІЙ НА
ОСНОВІ РОЗПОДІЛУ РЕСУРСІВ БАНКУ ЗА ГРУПАМИ ДОХОДІВ
Розглянуті теоретичні питання управління активами та створено
математичну

модель

формування

оптимального

портфеля

активів

комерційного банку. На основі моделі сформульовано основні положення
обчислення загального ризику активних операцій. Побудовано алгоритм
реалізації математичної моделі.
Ключові слова: портфель активів, ризик, ресурси банку, управління
активами, комерційний банк
Постановка проблеми. Ефективність роботи комерційного банку (КБ)
визначається якістю портфеля активів, що забезпечує виконання банком його
зобов‘язань. Правильне управління джерелами ресурсів та їх розподіл між
допустимими фінансовими інструментами і напрямками інвестування
забезпечує високу маржу та прибутковість. Для підтримки співвідношення
показників прибутковості з показниками безпеки та ліквідності в процесі
управління активами і пасивами банку виникає необхідність регулювати
ризики операцій, тобто мінімізувати банківські втрати. Рівень ризику
постійно змінюється внаслідок динамічних змін зовнішнього середовища
банків. Це змушує банк регулярно давати оцінку ризикам подій, оцінювати
якість активів, коригувати свою політику в області управління ризиками.
Виникає необхідність пошуку методів, що дають можливість досліджувати
зміни ризиків активів у часі.
Метою нашого дослідження є побудова математичної моделі та
алгоритму її реалізації, яка дозволить ефективно керувати взаємопов‘язаними
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характеристиками портфеля активів відповідно до групи доходів, за якими
він формується з урахуванням ризиків, що спричиняють втрати банку.
Аналіз наукових досліджень. Питання оптимізації портфеля активів
банку розкрито, переважно, у працях іноземних авторів і мало досліджуються
вітчизняними науковцями. Докладно цю проблему викладено у матеріалах
В.А. Фатуєва та М.А. Бакаєва «Управление активами комерческого банка»
[1], де теоретично розглянуті питання управління активами, основні методи
управління активами. Автори пропонують використовувати лише часткові
випадки

оптимізації:

кредитний

портфель,

інвестиційний

портфель.

Л.О. Примошена та В.І. Козлов у статті «Моделювання розвитку та
прибутковості

кредитного

портфелю

банку»

дослідили

можливість

застосування інтегральних показників концентрації ризиків для підвищення
рівня ефективності управління кредитною діяльністю банку [2].
Виклад основного матеріалу. Під управлінням активами розуміють
шляхи та порядок розміщення власних і залучених ресурсів банку у
фінансових ресурсах (інвестиціях, позиках, готівці) з урахуванням їх
структури. Особливу увагу при розміщенні ресурсів приділяють інвестиціям
в цінні папери і кредитним операціям, зокрема складу цінних паперів і
непогашених

позик.

Таким

чином,

основними

складовими

процесу

управління активами є:
−

оцінка залучених ресурсів з метою визначення рівня стійкості

ресурсної бази, що полягає у визначенні ймовірності розміщення залучених
засобів на рахунках клієнтів у відповідності з умовами укладених угод
(депозитний ризик);
−

оцінка кредитоспроможності позичальника і ефекту від наданої

позики (кредитний ризик);
−

визначення ефективних значень процентної ставки розміщення

ресурсів з урахуванням процентних ставок по залучених ресурсах
(процентний ризик).
Розподіл залучених коштів між основними групами доходів по видах
банківської діяльності можна представити схематично (рис.1).
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Ресурсна база банку
Позикові
операції

Валютні операції

Депозитні
операції

Операції з
цінними
паперами

Кредити та
заборгованість
клієнтів

Грошові кошти
та їх еквіваленти

Кошти в інших
банках

Цінні папери в
портфелі на
продаж, цінні
папери у
портфелі до
погашення;
торгові цінні
папери.

Рисунок 1 – Активні операції комерційного банку за групами
доходів
Вирішенням проблеми розміщення засобів є «купівля» таких активів, які
принесуть найбільший дохід при тому рівні ризику, на який готове піти
керівництво банку. Однак управління фондами у КБ ускладнюється рядом
факторів:
−

банківська діяльність регулюється рядом нормативно-правових

документів НБУ (положення, інструкції)

і розміщення коштів банками

повинно відбуватись згідно із законодавством;
−

відносини банку та позичальника по вкладах і позиках будуються

виключно на основі довіри;
−

акціонери КБ розраховують на норму дохідності, що відповідає

інвестиційному ризику і дорівнює величині прибутку від аналогічних
інвестицій.
Спрощену модель управління активами можна описати так: всі дохідні
активи поділимо на кілька типів. Кожен з активів має свою дохідність в
залежності від строків розміщення та процентної ставки. Таким чином, в
залежності від періоду і ставки розміщення визначений тип активу буде
приносити дохід. Однак для кожного із активів існує ризик неповернення
розміщених засобів. Така постановки має недолік, пов‘язаний з тим, що
значення частки повернення і відсоткових ставок по активам кожного типу
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однозначно визначають найкращий тип активів для кожного періоду з точки
зору співвідношення дохідності та ризику. Однак на практиці вибір між
видами активів не настільки однозначний.
В загальній формі задача структури оптимального портфеля активів на
деякий період часу, наприклад на рік складається із максимізації функції
, де
збитки, якщо

очікувані процентні доходи чи

активна операція, якщо

;

операція не використовується банком. Вектор

- активна
називають

вектором пропорцій розподілу коштів на активи. Основне обмеження моделі:
(1)
Обов‘язковим також є обмеження по відповідності контролюючих НБУ
економічних нормативів. Можливе двостороннє обмеження по масштабах
роботи за допомогою кожного активу:
Нехай
«Хрещатик»;

.

це частка позикових операцій ПАТ «Комерційний банк
– частка валютних операцій в загальних активах;

депозитних операцій та
активах;

при

частка

частка операцій з цінними паперами у загальних

частка непроцентних операцій. Отже функція максимізації

активів буде мати вигляд:
(2)
За критерій ефективності візьмемо максимізація дохідності портфеля за
умови мінімізації ризику:

(3)
де

дохідність портфеля активів;
стандартне відхилення дохідності портфеля;
вартість під ризики;
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кількість стандартних відхилень для рівня довіри р=95% 1,65; для
рівня довіри р=0,99% - 2,33.Стандартне відхилення портфеля обчислюються:

(4)

де

кількість можливих видів активів;
коваріація дохідності

го та

активу;

коефіцієнт кореляції дохідності
та

го та

- відповідно стандартні відхилення

активу;
го та

активу.

Ризики активних операцій банку розглядають як дисперсію ймовірних
варіантів отримання доходів. При широкому діапазоні можливих джерел
доходу зазвичай тільки більш високий відсоток прибутку по інвестиціях
може переконати інвестора вкладати кошти та піти на можливі ризики втрат
частини обіцяних доходів. Співставлення ризиків з нормою прибутку
наведені на рис. 2.
Очікувана
норма
дохідності

Крива ризику
капіталу

Норма, вільна від
ризику
Стандартне відхилення доходу

Рисунок 2 – Співвідношення ризику та прибутку
Ризик

(дисперсія

можливих

доходів)

виражений

стандартним

відхиленням очікуваної норми прибутку за окрему операцію. По мірі
зростання

ризику (в результаті зростання ризику чи строку залучення

коштів) очікувана норма прибутку також зростає. Крива ринку капіталу
відображає компроміс між ступенем ризику і необхідною нормою прибутку
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на цьому ринку. Таким чином, банк, що вкладає засоби у потенційно
прибуткові інвестиції та кредити. Одночасно йде на підвищений ризик.
Окрім обмеження (1) доцільно використовувати при побудові задачі
оптимізації наступні обмеження:
1.

Частки активів повинні набувати лише додатніх значень:
;

2.

Дотримання нормативу поточної ліквідності:

;
де

обсяг активів первинної ліквідності;
загальний обсяг активів;
зобов‘язання банків з відповідними строками виконання;
кількість активів вторинної ліквідності.
Отже, модель матиме вигляд:

(5)
Запишемо задачу оптимізації портфеля активів комерційного банку, де
розглядається вся структура активів. Змінними у цій задачі є часки
відповідних активів, параметрами дохідність активів, стандартне відхилення
дохідності портфеля і кожного активу зокрема. Алгоритм вирішення задачі
можна зобразити схемою, представленою на рисунку 3.
Блоки 1, 10 реалізують початок та кінець алгоритму. Блок 2
використовується для введення ряду даних: тип активу, часових інтервалів
спостережень, дохідності. У блоці 3 реалізований розрахунок математичного
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очікування доходності облігацій. Блок 4 забезпечує перевірку умови визначення
математичного очікування дохідності для всіх типів активів.
Якщо
1
Початок

2
Введення
вхідних
даних

3

Ні

Визначення
математичного
очікування дохідності

4Для всіх типів
знайдено математичне
очікування
Так

5
Визначення матриці
коваріації
Ні

6
Чи для всіх пар
визначено?
Так

7
Визначення зворотної
коваріаційної матриці

8

Визначення частки
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Рисунок 3 – Алгоритм реалізації портфеля активів
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умова виконана то передається у блок 5. В іншому випадку передається на
блок 3. Блок 5 розраховує матрицю коваріацій дохідності активів.
Коваріація між ефективними дохідностями i-го та j-го активу визначається
за формулою (4). У блоці 6 перевіряється умова перебору всіх пар активів.
Якщо умова виконана, то управління передається на блок 7. В
протилежному випадку управління передається на блок 5. У блоці 8
реалізовано визначення часток активів у портфелі. Блок 9 забезпечує
виведення результативної інформації.
Висновки. В результаті дослідження визначено залежність між ризиками
та дохідністю активних операцій банків, в залежності від джерел
надходження доходів активні операції поділено на 4 групи за групами
дохідності, що у свою чергу мають свої відсотки ризиків та резервування. На
основі поділу сформульовано математичну модель оптимізації портфеля
активів, звідки можна обчислити можливі ризики, що супроводжують
активні операції, побудовано алгоритм реалізації математичної моделі.
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ПРОБЛЕМИ АНАЛІЗУ ТА ОЦІНКИ ФІНАНСОВОГО СТАНУ
ПІДПРИЄМСТВА І ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ
У статті розкрито сутність проблем аналізу та оцінки фінансового стану
підприємства, основні показники оцінки фінансового стану, а також
зазначено напрямки вдосконалення та вирішення цих проблем.
Ключові слова: фінансовий стан, економічний аналіз, фінансовий аналіз,
оцінка, коефіцієнтний метод.
В сучасних економічних умовах діяльність кожного підприємства,
організації являється предметом уваги широкого кола учасників ринкових
відносин, які зацікавленні в результатах його функціонування. Систематично
аналізуючи фінансовий стан підприємства, можна встановити тенденції зміни
фінансових результатів діяльності, контролювати співвідношення рівня
фінансових показників підприємства і його конкурентів як з метою
довгострокового планування розвитку, так і для прийняття рішень у
поточному плануванні. Фінансовий аналіз може використовуватись для
визначення загрози банкрутства, ризику вкладення капіталу у певне
підприємство

чи

вид

діяльності.

Результати

аналізу

можуть

використовуватися банками для визначення суми позик, які вони можуть без
ризику неповернення кредиту надати тому або іншому підприємству [1].
Питанням оцінки фінансового стану займалися такі науковці, як
Азарова А.О., Базілінська О.Я., Дієва Н.М. та інші. Оцінка фінансового стану
повинна бути аргументованою і об‘єктивною, оскільки помилки у висновках
призводять до збитків або недоотримання бажаного рівня прибутку.
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Враховуючи різноманіття фінансових процесів, множину показників, що
характеризують фінансовий стан підприємства, різницю в рівні їх
граничних оцінок, необхідним є застосування відповідних економіко–
математичних методів та моделей. Вони дозволяють розв‘язати задачу
оцінки фінансового стану підприємства з мінімальними часовими та
грошовими витратами. При цьому, оскільки задачі фінансового аналізу
потребують врахування та обробки потужних масивів статистичної та
експертної інформації, доцільною є розробка програмних засобів, які
автоматизують процес визначення фінансового стану підприємства та
знижують ймовірність помилкових оцінок [1-3].
Актуальність досліджень підтверджує той факт, що сьогодні на
переважній більшості вітчизняних підприємств спостерігається відсутність
ефективного механізму управління фінансовою діяльністю підприємства
внаслідок низького рівня професіоналізму управлінського персоналу.
Мета цієї статті – дослідити систему аналізу фінансового стану
підприємства та основні показники оцінки фінансового стану підприємства, а
також визначити напрямки її вдосконалення.
Загалом фінансовий аналіз можна розуміти як цілеспрямований процес.
Фінансовий аналіз – це процес дослідження фінансового стану і основних
результатів фінансової діяльності підприємства з метою виявлення резервів
підвищення його ринкової вартості і забезпечення ефективного розвитку [2].
Питання сучасного економічного аналізу досліджував Соскін О.І., який
визначив, що сучасний аналіз має певні відмінності від традиційного аналізу
фінансово–господарської діяльності. Насамперед це пов‘язано із зростаючим
впливом зовнішнього середовища на роботу організації. Посилилась
залежність фінансового стану господарського об‘єкту від зовнішніх
економічних процесів, надійності контрагентів (постачальників і покупців),
ускладнення організаційно–правових форм функціонування. В результаті
інструментарій сучасного економічного аналізу розширюється за рахунок
нових прийомів і засобів, які дозволяють враховувати ці явища [4].
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Основними завданнями фінансового аналізу є:
− оцінювання фінансової стійкості та рентабельності підприємства;
− визначення ефективності використання майна (капіталу) підприємства,
забезпечення підприємства власними оборотними коштами;
− дослідження ліквідності та платоспроможності підприємства;
−

дослідження

стану

підприємства

на

фінансовому

ринку

та

ідентифікація його конкурентоспроможності;
− визначення ефективності використання фінансових ресурсів [2, 6-8].
Не дивлячись на значну невизначеність в роботі підприємств, в останній
час посилюється роль прогнозного аналізу, який дозволяє складати бізнес–
плани.
Намагаючись вирішити конкретні питання і отримати кваліфіковану
оцінку

фінансового

положення,

керівники

підприємств

все

частіше

прибігають до допомоги економічного аналізу. При цьому, як правило, вже
не задовольняється констатуванням величини показників звітності, а
розраховують отримати конкретне заключення про достатність платіжних
засобів,

нормальних

співвідношень

власного

і

залученого

капіталу,

швидкості обігу капіталу і причинах її зміни, типах фінансування тих чи
інших видів діяльності.
В цих умовах змінюється роль бухгалтерії, в чиї функції все частіше
входить не лише ведення поточного обліку і складання звітності, а і
економічний

аналіз

виключно

в

цілях управління

підприємством.

Задовольнити нові вимоги адміністрації може лише бухгалтер–аналітик, який
здатний розібратися в економіці підприємства, виявити всі її хворі місця на
основі фінансово–облікових даних, зрозуміло і чітко встановити міри
впорядковуючого характеру [1, 4].
На сучасному етапі аналіз фінансового стану підприємства знаходиться
в

поступовому

розвитку

і

вдосконаленню,

але аналіз

фінансового

стану сучасний ще не відповідає повністю новим вимогам проведення
фінансової роботи підприємства.
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В ринкових умовах слово діяльність організації, підприємства набуває
нових

форм

і

направлень.

Внаслідок

цього

і фінансовий

стан

підприємства аналізується з вимогами цих змін.
Існують

складності

проведення

аналізу

фінансового

стану,

що

обумовлено:
– нестабільністю економіки;
– кризовим станом.
В умовах постійної зміни інформації багато фінансово–економічних
показників розрахованих на певний час, можуть надалі загубити свою
цінність для аналізу у зв‘язку з нестабільністю національної валюти, по якій
розраховувався цей показник.
Повну перешкоду аналізу фінансового стану підприємства дають:
–

різні форми

власності,

наприклад,

чимало

показників,

що

характеризують фінансовий стан акціонерних підприємств не можуть бути
розраховані по причині відсутності або слабкого розвитку у державі ринку
цінних паперів, де б оберталися акції цих підприємств і по яким можна б
було судити про положення емітентів;
– нестабільність законодавчої бази (фінансового податкового права), це
також ускладнює проведення аналізу фінансового стану підприємства.
У вітчизняній економічній науці недостатньо приділялось уваги
проведенню аналізу фінансового стану, так як наукова праця в цій області
губить свою актуальність ще до видання.
Основним завданням проведення економічного аналізу є оцінка
результатів діяльності організацій, підприємств за попередній та поточні
роки, виявлення факторів, які позитивно чи негативно вплинули на кінцеві
показник роботи підприємства, прийняти рішення про визнання структури
балансу задовільною (незадовільною), а підприємство платоспроможним
(неплатоспроможним) та подання пропозицій Кабінету Міністрів України
щодо

доцільності

внесення

цього

підприємства

неплатоспроможних підприємств та організацій [3, 7-8].
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до

Реєстру

За умов ринкової економіки, коли підприємства мусять самостійно
вирішувати

проблеми

фінансового

забезпечення

власної

виробничо–

господарської та інвестиційної діяльності, значно зростає роль фінансів
підприємств. До найважливіших завдань останніх належить забезпечення
стабільності економіки та суспільного життя в країні. Це досягається в
процесі оптимізації розподілу та перерозподілу національного доходу як на
рівні підприємств, так і на загальнодержавному рівні. На макроекономічному
рівні

фінанси

підприємств

забезпечують формування

фінансових

ресурсів країни через бюджет та позабюджетні фонди [1].
Важливою є роль фінансів підприємств у забезпеченні збалансованості в
економіці країни матеріальних та грошових фондів, призначених для
споживання та нагромадження. Забезпечення такої збалансованості великою
мірою впливає на стабільність національної валюти, грошового обігу, стану
розрахунково–платіжної дисципліни в народному господарстві.
Одним із найефективніших шляхів вирішення проблем аналізу та оцінки
фінансового стану підприємства є коефіцієнтний метод [7].
Коефіцієнтний метод передбачає розрахунок системи коефіцієнтів, що
висвітлюють різні боки господарювання підприємства і враховують вплив як
внутрішнього,

так

і

зовнішнього

середовищ

на

фінансовому

стані

підприємства. Використовуючи мінімальну кількість груп показників
(ліквідності і платоспроможності, рентабельності, ділової активності,
фінансової стійкості), можна класифікувати їх таким чином (рис. 1.)
Завдяки показнику ліквідності можна охарактеризувати здатність
підприємства швидко перетворювати активи на гроші. Оцінюючи ліквідність
підприємства, аналізують достатність поточних (оборотних) активів для
погашення поточних зобов‘язань, тобто короткострокової кредиторської
заборгованості [1, 7].
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Склад елементів оцінки фінансового стану підприємства

Ліквідність – здатність підприємства
розраховуватися за своїми
довгостроковими та
короткостроковими зобов‘язаннями

Коефіцієнт абсолютної ліквідності
Коефіцієнт загальної ліквідності
Коефіцієнт критичної ліквідності

Рентабельність – прибутковість
діяльності підприємства

Коефіцієнт рентабельності активів
Коефіцієнт рентабельності реалізації
Рентабельність власного капіталу
Рентабельність витрат

Ділова активність – здатність
підприємства ефективно
використовувати свої ресурси

Коефіцієнт оборотності активів
Коефіцієнт оборотності основних
засобів
Коефіцієнт оборотності дебіторської,
кредиторської заборгованості
Коефіцієнт оборотності власного
капіталу

Фінансова стійкість – фінансові
можливості підприємства з позиції
достатності й ефективності
використання власного капіталу

Коефіцієнт автономії (незалежності)
Коефіцієнт фінансового ризику
Коефіцієнт концентрації позикового
капіталу
Коефіцієнт забезпеченості оборотних
коштів власними оборотними
коштами

Рис. 1. Класифікація елементів оцінки фінансового стану
підприємства
Ліквідність, яку

у

свій

час досліджувала Базілінська О.Я., в

короткостроковому періоді визначається його можливостями покрити свої
короткострокові зобов‘язання [5]. Під короткостроковим періодом умовно
розуміють строк до одного року, хоча іноді він також ототожнюється з
операційним циклом.
В свою чергу рентабельність, як показник розраховує ефективність
економічної діяльності підприємства, характеристики рівня раціональності
використання ресурсів і витрат.
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Ділова активність, як показник, оцінюється сукупністю кількісних і якісних
параметрів (зростання економічного потенціалу підприємств, обсяги поставок на
експорт, імідж підприємства, його соціальна і природоохоронна активність).
Фінансова стійкість у свою чергу дозволяє детально розглянути
фінансові можливості підприємства з позиції достатності й ефективності
використання власного капіталу. Інакше кажучи, це стан фінансових ресурсів
підприємства, їх структуру та рівень маневреності, за якого забезпечується
фінансова незалежність та розвиток на основі зростання прибутку, капіталу
за умови допустимого рівня ризику.
Висновки. Отже, у цій статті ми розглянули основні проблеми аналізу та
оцінки

фінансового

стану

підприємства.

Запропоновано

застосувати

коефіцієнтний метод як оптимальний шлях вирішення цих проблем, та
вдосконалення загального виробничого процесу в цілому.
Як і кожний метод аналізу та оцінки він має свої певні переваги
недоліки. Основними недоліками цього методу є відсутність або недостатнє
обґрунтування

граничних

значень

більшості

показників;

недостатня

інтерпретація термінології та показників, прийнятих у зарубіжних фірмах до
специфіки українських підприємств; розгляд показниками лише окремих
сторін діяльності підприємства.
Основною же перевагою є те, що цей метод є найбільш застосовуваним
та опрацьованішим на практиці. Він базується на розрахунку системи
коефіцієнтів, що характеризують фінансову стійкість, ліквідність, ділову
активність та рентабельність підприємства, тобто одні з найбільш важливих
показників діяльності.
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Дана стаття присвячена особливостям розвитку трудового потенціалу
персоналу. Розглянуто джерела та чинники формування і розвитку
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Постановка проблеми. Трудовий потенціал працівника є вихідною
точкою, що визначає його подальшу трудову поведінку. Результативність
праці працівників залежить від ступеня впливу і взаємного узгодження в
перетворенні різних складових трудового потенціалу працівника. Ці зміни
можуть бути як прогресивними, так і регресивними. При плануванні та
впровадженні нововведень у системі управління персоналом, необхідно
враховувати не тільки характер і ступінь їх впливу на трудовий потенціал
працівника, а й можливі наслідки.
Метою нашого дослідження є визначення особливостей формування і
розвитку трудового потенціалу підприємства.
Аналіз наукових досліджень. Питання дослідження особливостей
формування і розвитку трудового потенціалу персоналу досліджували як
іноземні так і вітчизняні науковці. Докладно цю проблему викладено

у

матеріалах Маслова Є. В., Захарченка Є. В., Лотікова А. А.
Виклад основного матеріалу. Трудовий потенціал працівника - це
сукупність фізичних і духовних якостей людини, що визначають можливість
і межі його участі у трудовій діяльності, здатність досягати в заданих умовах
певних результатів, а також удосконалюватися в процесі праці. [11].
Основними

компонентами

психофізіологічна

трудового

складова,

потенціалу

працівника

соціально-демографічна

є:

складова,

кваліфікаційна складова і особистісна складова [11]. Кожна складова
трудового потенціалу має свої джерела, а їх ступінь впливу на трудовий
потенціал різна. Психофізіологічний потенціал виражається у здоров'ї
конкретного працівника, соціально-демографічний - в його соціальному
статусі, кваліфікаційний характеризується професійним рівнем і впливає на
нього

інтелектуальними

особливостями

працівника,

особистісний

покликаний акцентувати увагу на потенційних соціальних та особистих
характерологічних можливостях людини. Вона характеризує здатність
людини до особистісного розвитку, до вдосконалення. Формується і
вдосконалюється трудовий потенціал під впливом певних факторів. Дані
фактори можна розділити на внутрішні, тобто належать конкретному
працівникові, і зовнішні, тобто мають відношення безпосередньо до
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підприємства, в якому працює працівник. Персональні (внутрішні) фактори
залежать від особистості працівника, його власних дій і переконань, вони
можуть бути як загальними для групи працівників, так і мати індивідуальні
особливості. У свою чергу, організаційні (зовнішні) фактори залежать від
організаційних процесів підприємства і дій суб'єктів управління. Вони також
можуть бути як єдиними з погляду наукової методології і схожості практичної
реалізації в різних організаціях, так і мати особливості, характерні для
конкретних організацій, галузей і т.д. Сукупність структури, джерел та факторів
формування та розвитку трудового потенціалу наведена в таблиці 1.
Результат впливу з боку організації на різні складові трудового потенціалу
істотно розрізняється. Використовуючи механізми кадрового планування і
маркетингу персоналу, створюючи Внутрішньокорпоративне правове поле, а
також виплачуючи гідний рівень матеріальної винагороди, відповідний до
посади працівника, організація забезпечує формування трудового потенціалу та
впливає на ефективність працівників на певній посаді, відповідно з віком,
статтею та соціальним статусом працівника, таким чином впливаючи на його
соціально-демографічну складову. Забезпечуючи ефективну організацію праці та
комфортні умови праці, організація створює умови для підтримки здоров'я,
працездатності і витривалості працівника, тобто підвищення ефективності
психофізіологічного потенціалу працівника. Створюючи систему професійних
вимог, а також використовуючи інструменти оцінки, навчання, розвитку та
управління службово-професійним потенціалом, відповідно до вимог до посади
та кваліфікації працівника, організація забезпечує не тільки формування
професійного потенціалу та ефективність співробітника на певній посаді, але і
його вдосконалення, тобто розвиток кваліфікаційної складової потенціалу
працівника (рівень освіти, професіоналізм, здібності). Аналогічним чином
ідентифікація вимог до персоналу в частині особливостей корпоративної
культури та норм поведінки співробітників в сукупності з цілеспрямованим
застосуванням інструментів оцінки, навчання, розвитку та кар'єрного планування
призводить до розвитку особистісної складової працівника (його мотивації,
комунікативних здібностей, проявів особливостей особистості в поведінці).
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Таблиця 1
Структура, джерела та фактори формування трудового потенціалу

ТП

Джерела

Внутрішні фактори

Спосіб життя, наявність
захворювань, хімічних
залежностей, шкідливих звичок
2.Працездатність Індивідуально-психологічні
особливості, функціональний
стан
3.Витривалість Стомлюваність, фізичний стан
4.Тип нервової Витривалість нервової системи
системи
1.Вік
Календарний вік, біологічний
Соціальновік
демографічна
складова
2. Рід
Пол, соціальна
самоідентифікація
3. Сімейний стан Повнота
сім'ї, стан у шлюбі,
наявність дітей
Психологофізіологічна
складова

1. Стан здоров‘я

4.Матеріальне
становище

Зовнішні фактори
Організація праці,
наявність системи
охорони праці
Організація праці:
інтенсивність, тривалість,
складність праці.
Корпоративна культура:
внутрішні вимоги та
правове поле організації
Система матеріальної
мотивації
Система оцінки та
розвитку персоналу
Система мотивації,
покладання цілей

Житлові умови, наявність
майна, обсяг і форма
накопичень
Наявність і рівень загальної і
Корпоративна культура і
Кваліфікаційн 1.Рівень освіти
спеціальної освіти
вимоги до персоналу,
а складова
2.Профессіоналізм Обсяг спеціальних знань, умінь і система оцінки, навчання
трудових навичок, стаж роботи та розвитку персоналу,
система кар'єрного
3.Інтеллект
Гнучкість мислення, прагнення планування
до розвитку
Корпоративна культура:
внутрішні вимоги та
4.Здібності
Інноваційні, творчі,
правове поле організації
організаційні здібності, і т.д.
Система матеріальної
мотивації
Система оцінки, навчання
та розвитку персоналу
1. Ставлення до
Мотивація, дисциплінованість, Система мотивації,
Особистісна
праці
обсяг і якість виконуваних робіт покладання цілей
складова
2. Соціалізація
3.Особливості
особи
4. Ціннісні
орієнтації

Здатність до співпраці,
ставлення до колективу,
авторитет
Темперамент, характер,
особистісні характеристики
Особисті цінності, моральні
характеристики, які
проявляються в поведінці
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Корпоративна культура і
вимоги до персоналу,
система оцінки, навчання
та розвитку персоналу,
система кар'єрного
планування

Таким чином, механізм управління психофізіологічної, соціально
демографічної, кваліфікаційної та особистісної складових ми можемо
позначити як вплив на фактори формування трудового потенціалу персоналу
(тобто чинники, спрямовані на формування та забезпечення необхідної
ефективності трудових ресурсів), а на вплив на кваліфікаційну та особистісну
складові як вплив на фактори розвитку трудового потенціалу персоналу
(тобто чинники, спрямовані на придбання нової якості трудових ресурсів
організації).
Розглянемо більш докладно відмінність понять «формування трудового
потенціалу» і «розвиток трудового потенціалу» і дій, спрямованих на
реалізацію цих процесів.
Формування трудового потенціалу - це процес створення необхідного
трудового потенціалу для досягнення організаційних цілей за допомогою
різних методів найму, відбору, або вивільнення персоналу на підставі
планування персоналу у відповідності зі стратегічними цілями розвитку
організації.
Фактично формування трудового потенціалу - це кількісне і якісне його
становлення. Формування трудового потенціалу не закінчується на якомусь
конкретному

етапі.

Це

безперервний

процес,

триває

і

в

період

функціонування здібностей людини, її робоча сила не тільки споживається,
але

одночасно

і

відтворюється,

розвивається,

так

як

відбувається

вдосконалення професійних, інтелектуальних знань, набуття досвіду,
навичок і т.д. На формування трудового потенціалу впливають різні фактори.
На макрорегіональному рівні: економічна і соціальна політика; в сучасних
умовах - докорінна зміна системи управління і насамперед перерозподіл
функцій між центром і регіонами, розвиток різних форм власності та
зайнятості, на рівні організації: особливості організації праці і процесів
управління персоналом, науково-технічні та культурні фактори, на рівні
працівника: психофізіологічні особливості та соціально-демографічний
статус, освіта, досвід, особистісні характеристики та ін.
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Розподіл і перерозподіл трудового потенціалу за сферами прикладання
праці - друга фаза процесу його відтворення. На цій стадії вирішуються такі
завдання:

соціально-демографічний

і

професіонально-кваліфікаційний

розподіл; розподіл трудового потенціалу за сферами матеріального і
нематеріального виробництва, а також по підприємствах різних форм
власності; розподіл по робочих місцях на підприємствах, в організації і т.д.
Наступний етап у відтворенні трудового потенціалу - обмін. Особливість
фази обміну полягає в тому, що трудовий потенціал є особливим, яка займає
виняткове становище ресурсом. Попит на нього формується, як правило, на
рівні окремого підприємства, а пропозиція складається на рівні галузі, всієї
промисловості або суспільства в цілому. Попит на трудовий потенціалу є
похідним від попиту на товари та послуги, вироблені з його допомогою і
визначається величиною граничного продукту в грошовому вираженні.
Використання (споживання) трудового потенціалу - заключна фаза в
процесі відтворення. На цій стадії відбувається процес перетворення
накопичених здібностей, можливостей, потенціалу людини або спільності
людей

в

реальні

кінцеві

результати

їх

господарської

діяльності.

Використання трудового потенціалу тісно пов'язане з формуванням і
розподілом: підвищення їх якості сприяє кращому використанню трудового
потенціалу. Тому використання трудового потенціалу виступає як критерій
ефективності

формування

трудового

потенціалу

та

його

розподілу.

Одночасно з цим використання трудового потенціалу надає достатньо
активний зворотний вплив на його формування і розподіл, диктує їм свої
вимоги, створює нові стимули для підтримки ефективності і вдосконалення.
Поняття використання трудового потенціалу проявляється у зростанні
продуктивності праці в матеріальному виробництві; у зростанні ефективності
праці працівників непродуктивної сфери при поліпшенні якості послуг,
поліпшення структури зайнятості.
Метою формування трудового потенціалу персоналу є забезпечення
організацій працівниками, сукупність фізичних і духовних якостей яких
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створить (або доповнить наявний) трудовий потенціал організації, необхідної
для стійкої діяльності та розвитку.
Аналізуючи трудовий потенціал на різних рівнях, більшість авторів
вважають, і ми з ними абсолютно згодні, що як соціально-економічна
категорія він включає якісну і кількісну (ресурсну) складові. Залежно від
рівня дослідження кількісну (ресурсну) базу складають трудові ресурси,
чисельність персоналу підприємств, а також витрати часу, інтенсивність
праці і результативність праці. Якісні характеристики трудового потенціалу
визначаються рівнем розвитку виробничих сил і культури в суспільстві. Їх
формування, крім демографічних процесів, значною мірою детермінується
рівнем розвитку загальної, спеціальної та додаткової освіти, а також
соціальної інфраструктури [1; 3; 4; 5; 7; 8; 10; 12].
На етапі формування трудового потенціалу ключовим завданням є
забезпечення необхідної для ефективного функціонування організації якісної
і кількісної складових, а саме: визначення необхідного рівня та якості
потенціалу персоналу для досягнення цілей організації; формування
колективу, трудовий потенціал якого буде відповідати цілям діяльності
організації; забезпечення умов для найбільш повної реалізації трудового
потенціалу організації шляхом впливу на фактори формування трудового
потенціалу працівників.
На відміну від попереднього етапу (формування), розвиток трудового
потенціалу - це придбання нових якостей і властивостей трудового
потенціалу, які сприяють його оптимізації та ефективності в умовах
динамічної внутрішнього і зовнішнього середовища. Розвиток припускає
істотне кількісне і якісне перетворення, зміна трудового потенціалу. В
результаті розвитку формується трудовий потенціал нової якості [9].
Метою розвитку трудового потенціалу персоналу є вдосконалення
працездатності персоналу організації за рахунок кількісних, якісних і
структурних перетворень трудового потенціалу.
Завданнями розвитку трудового потенціалу персоналу, виконання яких
дозволить досягти перерахованих вище цілей, є:
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Визначення необхідної величини трудового потенціалу організації,
необхідної для досягнення оперативних, технічних і стратегічних цілей
діяльності на даному етапі розвитку з урахуванням зовнішніх і внутрішніх умов;
Здійснення

моніторингу

(періодичної

оцінки)

відповідності

необхідного та фактичного рівня трудового потенціалу організації;
Забезпечення зростання і вдосконалення трудового потенціалу
організації, орієнтованого на стратегічні перспективи розвитку організації
шляхом впливу на фактори розвитку трудового потенціалу персоналу.
Розвиток трудового потенціалу персоналу приводить до зростання,
розширення, поліпшення, вдосконалення як якісних, так і кількісних
характеристик персоналу. Підходи до розвитку кількісних і якісних
характеристик трудового потенціалу відображають зміст двох найбільш
поширених концепцій управління персоналом: концепції «планування
потреби в праці» та «людського капіталу». При цьому, плануючи та
впроваджуючи нововведення необхідно враховувати не тільки характер і
ступінь їх впливу на трудовий потенціал працівника, а й випливають із цих
впливів можливих наслідків. Приріст якісних і кількісних характеристик
трудового потенціалу неминуче призведе до структурних змін в організації.
Тому важливо враховувати, що цільовий трудовий потенціал персоналу у
віддаленій

перспективі

буде

характеризуватися

не

тільки

ступенем

підготовленості та ефективністю працівника зараз на тій чи іншій посаді, але
й можливостями його розвитку в довгостроковій перспективі. Практика
показує, що роль людини в організації буде зростати, і це призводить до
необхідності введення процесу управління розвитком потенціалу. Дане
розвиток повинен мати спрямованість, обумовлену метою або системою
цілей організації.
Висновки. Для управління розвитком потенціалу персоналу вельми
важливо, усвідомивши механізм дії кожного з компонентів потенціалу
працівника, розробити систему взаємопов'язаних заходів, що впливають на
найбільш повне використання його резервів і можливостей. Про значні
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резервах приросту продуктивності праці за рахунок його організації за
здібностями та створення умов для роботи в "повну потенційну силу"
говорять результати наукових досліджень економістів, соціологів, фізіологів
праці та багатьох інших фахівців. Вплив на продуктивність праці також
надають заходи, спрямовані на підвищення виробничого потенціалу
організації (впровадження нових технологій виробництва, підвищення
ступеня механізації, автоматизації, комп'ютеризації виробничих процесів
тощо). Але бути успішними дані заходи можуть тільки в тому випадку, якщо
їх впровадження відбуватиметься паралельно з формуванням необхідного
нової якості трудового потенціалу, на забезпечення його ефективності і, далі,
на розвиток трудового потенціалу як можливості отримати наступний рівень
його ефективності.
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Вінницького торговельно-економічного інституту КНТЕУ
ОКРЕМІ ПЕРЕДУМОВИ ДОЦІЛЬНОСТІ МОДЕЛЮВАННЯ
УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ
ВІННИЧЧИНИ
В статті окреслено окремі передумови доцільності моделювання управління
розвитком

машинобудівних

підприємств

Вінниччини.

Проаналізовано

сучасний стан машинобудування та узагальнено внутрішні та зовнішні
фактори впливу на машинобудівні підприємства шляхом PEST-аналізу та
SWOT-аналізу.
Ключові слова: моделювання, управління розвитком, PEST-аналіз, SWOTаналіз, машинобудівні підприємства.
Постановка проблеми. Кризова ситуація в економіці України ще раз
висвітила критичні для безпеки країни чинники: однобічність розвитку
промислового виробництва з перегином на сировинні галузі, а саме на
металургію, нафтохімію та послуги з транспортування нафти і газу;
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експортна

спрямованість

переважно

на ринок Росії;

нерозвиненість

внутрішнього ринку; мала питома вага вітчизняного машинобудування в
загальному обсязі промислового виробництва і, як наслідок, неадекватне
зростання імпорту з величезними кредитними запозиченнями за кордоном.
З наведених оцінок стає очевидним, що є необхідним випереджаюче
зростання

обсягу

машинобудування,

тому

що

саме

воно

визначає

виробничий потенціал країни, забезпечує стійке функціонування провідних
галузей, а також наповнення споживчого ринку і, в тому числі, забезпечує
зайнятість населення, підвищуючи його кваліфікаційний рівень.
Аналіз останніх досліджень. Економічний стан галузі машинобудування
протягом різних періодів функціонування комплексу було аналізовано у працях
багатьох

вітчизняних

дослідників.

Основи

формування

та

оцінювання

економічної поведінки машинобудівних підприємств через фокусування
досліджень у ринковому середовищі, дослідження проблем та тенденцій
розвитку галузі, стратегічних цілей і пріоритетів подальшого розвитку комплексу
вивчалися у працях таких вітчизняних вчених, як А. Амоша [1], Р. Журило [2],
Н. Карачина [3, 4], О. Політанська [5], О. Чукурна [6], Н. Тарасова [7] та інші.
Постановка завдання. Функціонування машинобудівних підприємств
здійснюється в умовах динамічних змін зовнішнього середовища під
впливом посилення глобалізаційних процесів в економіці, політичних
факторів, наслідків світових фінансових криз тощо. Для здійснення
ефективного керівництва галуззю в цілому та управління окремими
машинобудівними підприємствами зокрема необхідним є дослідження суті
економічної

поведінки

проблемних

аспектів

машинобудівного
розвитку

галузі

і,

підприємства,
відповідно,

визначення
їх

усунення,

стимулювання щодо впровадження сучасних методів менеджменту, в тому
числі, з використанням економіко-математичного моделювання.
Виклад основного матеріалу дослідження. В сьогоденні українська
економіка знаходиться в третьому технологічному укладі, який базується на
використанні в промисловому виробництві електроенергії, розвитку важкого
машинобудування та електротехнічної промисловості, пріоритетному розвитку
хімічної промисловості. Цей технологічний уклад сформувався у більшості
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розвинених країн світу впродовж 1880 – 1930 рр. та характеризувався освоєнням
нових

видів

ресурсів

та

широким

розповсюдженням

радіозв`язку

і

телекомунікацій, масовим виробництвом автомобілів та літаків, кольорових
металів, алюмінію, пластмас, товарів тривалого користування. Таким чином,
українська економіка значно відстає від розвитку провідних країн світу з точки
зору

її

матеріало-,

ресурсо-

та

енергоємності.

Все

це

обумовлює

неконкурентоспроможність продукції українських виробників.
Результати комплексного аналізу діяльності машинобудівних підприємств
Вінниччини, проведеного Н. Карачиною, в контексті їх групування за
позитивними та негативними тенденціями у напрямку наявності та використання
трудових,

фінансових

і

виробничих

ресурсів

свідчать,

що

більшість

машинобудівних підприємств Вінниччини знаходяться у стані виживання або
інертного існування [3]. Окрім того, наявна загроза досягненню безпеки
функціонування підприємств створює кризову ситуацію, що порушує їх стійкість
у конкурентному середовищі, яке за останні роки є вкрай динамічним (рис. 1).

Невідповідність підприємств
ефективному розвитку

100,00%

88,64%

Зношеність основних засобів
> 60%

Зменшення прибутку від
основної діяльності

68,18%

59,09%

79,55%
Чисельність < 50 працівників

Зменшення чисельності
працівників

0,00%

38,64%

70,45%
54,54%
Неприйнятна якість
прибутковості

52,27%

Збільшення зношеності
основних засобів

Незадовільний фінансовий
стан підприємств

Рис.1. Простір небезпеки функціонування машинобудівних підприємств
Вінниччини (% підприємств) [3]
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Отже пріоритетність досягнення та забезпечення безпеки діяльності
машинобудівних підприємств як основи їх ефективного розвитку обумовлюють
використання економіко-математичного моделювання як актуального методу
дослідження економічних процесів, що передбачає використання програмного
забезпечення та інтелектуальних здібностей спеціалістів, може без значних
матеріальних затрат вдосконалити управління машинобудівного підприємства.
Використання економіко-математичних методів і моделей може дати відповідь
на багато важливих питань, пов‘язаних з побудовою управління розвитком [8, 9].
Під розвитком машинобудівного підприємства розглядатимемо процес
незворотних, направлених, закономірних змін системи в часі, які обумовлені
суперечностями та їх діалектичним розв‘язанням; можуть відбуватися
плавно, що дає змогу формалізувати їх у вигляді неперервної функції часу,
або ж викликати стрибкоподібну зміну стану системи.
В свою чергу, управління розвитком машинобудівного підприємства
передбачає створення неперервного процесу впливу на перехід підприємства від
поточного стану до нового покращеного стану, який характеризується
досягнутими результатами. Реалізація процесу розвитку економічної системи з
конкретизацією його форми: еволюційної чи революційної представлена може
бути у вигляді траєкторії. Схемно результати моделювання управління
розвитком при досягненні відповідного стану – кращого результату –
представлено на рисунку 2.

Рис. 2. Моделювання управління розвитком машинобудівного
підприємства
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Головним

інструментом

забезпечення

розвитку

машинобудівного

підприємства, на наш погляд, є стратегія його розвитку, у вигляді
довгострокової програми конкретних дій та терміні виконання з метою
формування
конкурентних

та

використання
переваг.

В

ресурсів

процесі

для

свого

досягнення
розвитку

стратегічних

машинобудівне

підприємство, починаючи розвиватися від деякого поточного стану
яким характеризується його діяльність у період часу
стану – кращого результату –

,

, досягає відповідного

в наступний період часу

.

Кожне машинобудівне підприємство, що функціонує на ринку і бажає
підтримувати свою конкурентоспроможність у довгостроковій плановій
перспективі, повинне навчитись передбачати зміни, що відбуваються у
економічному середовищі, незважаючи на зростаючу його невизначеність. У
вирішенні цих завдань суттєву допомогу несе професійно розроблена
стратегія, яка зазвичай діє кілька років, вимагаючи лише незначних змін для
пристосування до швидкоплинних умов середовища. Основою такої стратегії
неодмінно повинні виступати результати проведеного стратегічного аналізу.
Необхідність

проведення

стратегічного

аналізу

на

підприємстві

визначається наступними факторами: для реалізації ефективного менеджменту,
для оцінки привабливості підприємства із точки зору зовнішнього інвестора, він
дозволяє виявити резерви та можливості підприємства, визначити направлення
адаптації внутрішніх можливостей підприємства до змін умов зовнішнього
середовища та своєчасно реагувати на зміни у зовнішньому середовищі,
використовувати їх на свою користь [10, с. 177-178].
Для машинобудівних підприємств це особливо важливо, адже дозволяє
віднайти додаткові джерела інвестування розвитку, забезпечити ріст обсягу
експорту, визначивши напрями зростання активності.
У 2012 р. частка машинобудівних підприємств у загальному обсязі
фінансування інноваційної діяльності у промисловості становила 26,8 % [11,
с. 193-194]. В цілому для сектору інноваційно активних машинобудівних
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підприємств характерне нарощування стратегічних можливостей навіть в
умовах післякризового стану, ефективне управління наявним стратегічним
потенціалом, адже не зважаючи на скорочення обсягів реалізованої
інноваційної продукції в загальному обсязі реалізованої продукції галузі (це
пояснюється

зниженням

внутрішнього

платоспроможного

попиту),

спостерігається зростання експорту інноваційної продукції (60,86 % у
середньому

за

2005-2012

рр.),

що

свідчить

про

її

високу

конкурентоспроможність.
Проведений

науковцями

І. Кривов‘язюк

та

Р. Стрільчук

аналіз

показників інноваційної діяльності машинобудівних підприємств показує, що
обсяги реалізованої інноваційної продукції машинобудування зросли у 20052012 рр. на 43,2 % (з 9153,7 млн. грн. до 13105,2 млн. грн.), у післякризовому
періоді - на 34,6 [12].
Отож,

з

метою

інноваційноактивного

управління

розвитком

машинобудівного

та

підприємства

формування
проведено

узагальнений аналіз факторів зовнішнього середовища за допомогою РЕSТаналізу (табл. 1), за результатами якого можна сформувати ряд висновків.
З чинних політичних факторів випливає, що бюджетні засоби на
реалізацію

інноваційних

і

антикризових

стратегій

буде

обмежено,

можливості законодавчого, митного та іншого регулювання обмежено
рамками норм СОТ. Існуюча війна між Україною та Росіє створює
обмеження

на

формування

сприятливого

інноваційно-інвестиційного

середовища.
З виділених економічних факторів випливає, що для розвитку
внутрішнього ринку і збільшення питомої ваги реалізованої інноваційної
продукції в загальному обсязі реалізованої продукції галузі необхідно
поліпшити умови бізнес-середовища шляхом підвищення ефективності
державного управління та регуляторного контролю, спрощення режиму
оподаткування інноваційної діяльності, створення умов для підвищення
інвестиційної привабливості галузі та розвитку кластерних утворень.
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З виділених технологічних факторів випливає, що потрібно кардинально
змінити вектори інноваційної політики, спрямувавши їх на активізацію
інноваційних процесів на підприємствах, які належать до IV і V
технологічних укладів, підвищення рівня створення та використання
передових технологій, оцінити інноваційні можливості машинобудівних
підприємств та розробити на цій основі заходи з підвищення їх інноваційної
активності, популяризувати і стимулювати впровадження сучасних методів
менеджменту.
Таблиця 1
РЕSТ-аналіз розвитку машинобудівного підприємства
(узагальнено на основі [11, с. 213, 240, 246; 12; 13, с. 19; 14, с. 8])
Політичні фактори

Економічні фактори

- необхідність додержання норм у - спад темпів зростання ВВП;
законодавчій
діяльності

і

щодо

нормативній - мала питома вага реалізованої
імпорту-експорту інноваційної продукції в загального

машинобудівної продукції;
колосальна

-

обсягу реалізованої продукції галузі

політизація (9,1 %);

суспільства;
-

високий

ступінь

в

зв‘язку

із

ефективність

недовіри державного управління (124 місце у

суспільства до влади та її органів;
-

недостатня

-

світі) і регуляторного контролю (113

політичним місце у світі);

протистоянням можливість введення -

несприятливе

бізнес-середовище

економічних санкцій по відношенню (127 місце у світі);
до машинобудівного підприємства.

- ускладнений режим сплати податків
(125 місце у світі);
- недостатня енергоефективність та
екологічність виробництв (119 та 97
місце у світі);
- недостатній рівень конкуренції на
внутрішньому ринку (101 місце у
світі).
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Продовження табл. 1
Соціальні фактори

Технологічні фактори

- скорочення чисельності фахівців і - Україна не є лідером у передових
робітників

на

досліджуваних напрямках науки машинобудування

підприємствах;

(за показником Глобального індексу

-низька мотивація праці працівників інновацій у 2013 р. Україна посідає
(середньомісячна зарплата наприкінці 71 місце серед 142 країн);
2014 р. 3-3,7 тис. грн., тобто нижче, - продукція, що випускається, у
ніж в середньому по промисловості - більшості випадків є новою не для
4,1 тис. грн.);

ринків,

недооцінювання

-

для

підприємства

ролі (співвідношення зберігається на рівні

інноваційноактивних
машинобудівних

а

21:79);

підприємств

основи соціальної захищеності;

як -

більшість

обсягів

виробництва

продукції припадає на III і IV

- нестача кадрів інженерних і ІТ технологічні уклади;
спеціальностей як наслідок їх низької - незначна частка машинобудівних
престижності;
-

низька

підприємств,

престижність

праці

виробничій сфері;
-

значний

розрив

які

створюють

і

у використовують передові технології
(27,5 %);

між

рівнем -

значний

термін

упровадження

заробітної плати і рівнем потреб нових технологій (60 % передових
працівника;

технологій

мають

термін

- відтік кваліфікованих інженерних впровадження від 4 до 10 р. і більше).
кадрів.
З чинних соціальних факторів випливає, що потрібно підняти статус
саме інноваційно активних машинобудівних підприємств, підвищити рівень
заробітної плати і тим самим сформувати умови для забезпечення
інноваційного машинобудування висококваліфікованими кадрами.
Оцінка сильних і слабких властивостей сфери стосовно можливостей і
загроз зовнішнього ринкового середовища (SWОТ-аналіз) дає можливість
менеджменту

машинобудівного

підприємства

перспективи та можливі шляхи їх реалізації (табл. 2).
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визначити

стратегічні

Таблиця 2
SWОТ-аналіз розвитку машинобудівного підприємства
(узагальнено на основі [13; 14, с. 35-37; 15;160])
Сильні сторони
- наявність підприємств, які випускають
унікальну продукцію, що користується
попитом;
- висока частка експорту інноваційної
продукції (76,3 %);
- високий науково-дослідний потенціал;
- існування глибоких традицій та
значний досвід роботи на ринку;
наявність
налагоджених
взаємовідносин у сфері технологічного
співробітництва;
- дешева робоча сила;
- близькість до ємних ринків Європи.
Слабкі сторони
низький
рівень
концентрації
виробництва,
насамперед,
у
наукоємних
галузях
великих
організаційних структур;
- недостатня реалізація потенціалу
спільного виробництва товарів з
іноземними партнерами;
- нерозвиненість великих комплексних
центрів машинобудування з повним
циклом робіт;
наявність
кадрових
проблем,
відсутність зміни поколінь, погіршення
вікової структури працівників галузі;
- неефективне виконання окремих
цільових
програм
розвитку
машинобудування, недостатні обсяги
їхнього фінансування з держбюджету;
відсутність
платоспроможного
попиту на інноваційну продукцію
машинобудування.

Можливості
- зростання попиту на інноваційну
продукцію в країнах імпорту;
можливість
пожвавлення
внутрішнього ринку України;
- поступово відкриваються нові ринки,
такі як Індія, Китай, ЄС, країни
Латинської Америки;
використання
потенціалу
машинобудівних підприємств щодо
створення та використання передових
технологій;
- зростання транспортних потоків.
Загрози
- війна з Росією;
- відсутність або недостатність
державних заходів для розвитку
машинобудівних підприємств;
- відсутність стабільного фінансування
урядових програм за термінами і
обсягами;
- нестабільність курсів світових валют.
- зростання цін на продукти і послуги
природних монополій.
випереджальний
інноваційний
розвиток високорозвинених країн
інноваційних економік.
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Як бачимо, сильні сторони підприємств (технології, робоча сила, якість
продукції) разом з новими можливостями (зростання попиту в країнах
імпорту, нові ринки) перекривають їх слабкі сторони та зростаючі загрози
зовнішнього середовища. Це дозволяє прогнозувати зростання обсягів
капіталовкладень у сфері інновацій, обсягів виробництва та експорту
продукції у найближчі роки.
З результатів PEST- і SWOT-аналізу випливає, що інноваційноактивні
машинобудівні

підприємства

України

є

конкурентоспроможними

на

зовнішніх ринках.
Незважаючи на відсутність підтримки з боку держави, скорочення
кількості працівників, скорочення матеріальної вмотивованості персоналу
завдяки випуску інноваційної продукції вони мають значні перспективи.
Треба переорієнтувати управління машинобудуванням, насамперед, з
огляду на обмеження, які накладає зовнішнє ринкове середовище, з
об'єктивною оцінкою досягнутих результатів щодо вироблюваної продукції
та використовуваних технологій і устаткування, тобто внутрішніх факторів.
Висновки

з

машинобудування
інноваційної
повільний

даного
засвідчило

активності,
розвиток

виробництва

в

дослідження.
існування

відсутність

підгалузей

тіньовому

Дослідження

низки

належної

проблем:
державної

машинобудування,

секторі,

низький

рівень

розвитку
зниження
підтримки,

значний

обсяг

рентабельності,

недостатність власних коштів для фінансування власної діяльності, незначні
темпи зростання заробітної плати, скорочення та руйнування соціальної
інфраструктури, зменшення матеріальної вмотивованості.
З результатів PEST- і SWOT-аналізу випливає, що машинобудування
перебуває в украй запущеному стані. В умовах війни й загостренні конкуренції
на внутрішньому і, особливо, на зовнішніх ринках має бути прийнято енергійні,
ефективні, фінансоємні заходи з боку і власників, і держави.
З виділених технологічних факторів наголошуємо на необхідності
популяризації і стимулювання щодо впровадження сучасних методів
менеджменту, в тому числі з використанням економіко-математичного
моделювання.
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